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Prof. dr hab. Krystyna K o t e ³ k o  urodzi³a
w Grodzisku Mazowieckim w 1920 r. Ukoñ-
czy³a Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, uzy-
skuj¹c w 1938 r. �wiadectwo dojrza³o�ci. W tym
samym roku rozpoczê³a studia na Uniwersytecie
Warszawskim na Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym. Studia te przerwa³ wybuch II Wojny
�wiatowej. Podczas wojny pracowa³a jako labo-
rantka w Miejskim Zak³adzie Higieny w War-
szawie, gdzie pod kierunkiem prof. Aleksandra
£awrynowicza w praktyce laboratoryjnej pozna-
wa³a mikrobiologiê. Bra³a udzia³ w ruchu oporu,
najpierw w Szarych Szeregach, a nastêpnie
w Sanitariacie Warszawskiego Kedywu, podczas
Powstania Warszawskiego � na Woli. Po upadku
powstania prowadzi³a laboratorium szpitalne.

Prof. dr hab. Krystyna Kote³ko
(1920�2003)

W kwietniu 1945 r. przyjecha³a do £odzi, rozpoczynaj¹c drugi rok studiów na
powstaj¹cym Uniwersytecie £ódzkim. Tytu³ magistra filozofii w zakresie mikro-
biologii uzyska³a w 1947 r. Po studiach podjê³a pracê w Pañstwowym Zak³a-
dzie Higieny w £odzi, gdzie kierowa³a Pracowni¹ Zaka¿eñ Jelitowych. Stopieñ
naukowy doktora filozofii uzyska³a w 1951 r. na podstawie rozprawy pt. �Klasy-
fikacja serologiczna paciorkowców hemolizuj¹cych wyhodowanych z przypadków
p³onicy�. W 1952 r. rozpoczê³a pracê w Uniwersytecie £ódzkim w ówczesnym
Zak³adzie Bakteriologii (pó�niejszym Instytucie Mikrobiologii), kierowanym przez
prof. dr hab. Bernarda Z a b ³ o c k i e g o. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego
uzyska³a w U£ w 1961 r. na podstawie rozprawy pt. �Chemiczne podstawy swo-
isto�ci serologicznej antygenów O rodzaju Salmonella�. W 1969 r. nadano Jej tytu³
profesora nadzwyczajnego, a w 1976 r. � profesora zwyczajnego.

W pierwszych latach swojej pracy w Zak³adzie Bakteriologii U£ uczestniczy³a
w badaniach naukowych paciorkowców, gronkowców i pa³eczek czerwonki pro-
wadzonych pod kierunkiem prof. B. Z a b ³ o c k i e g o. Pó�niej skoncentrowa³a
swoj¹ uwagê na budowie i funkcji wybranych antygenów powierzchniowych bak-
terii. Podjê³a te¿ badania bakteryjnych form L Proteus.
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Najwiêkszym osi¹gniêciem naukowym Zmar³ej by³o stworzenie szko³y nauko-
wej immunochemii antygenów bakterii. Wykorzystuj¹c swoje do�wiadczenia ze
sta¿y naukowych w Instytucie Pasteura w Pary¿u i Instytucie Immunobiologii
Maxa Plancka we Freiburgu (RFN) zapocz¹tkowa³a badania struktury chemicznej
i swoisto�ci serologicznej lipopolisacharydu (LPS) i jego biologicznego znaczenia
jako endotoksyny u bakterii z rodzaju Proteus. Tym badaniom po�wiêci³a prawie
ca³e ¿ycie naukowe, przyczyniaj¹c siê do poznania podstaw molekularnych klasyfika-
cji serologicznej tych drobnoustrojów. Osi¹gniêcia Profesor Krystyny K o t e ³ k o
w tym zakresie mia³y tak¿e szersze znaczenie, bowiem wraz ze wspó³pracownikami
wykaza³a po raz pierwszy obecno�æ kwasów uronowych i aminokwasów w LPS
Proteus, a tak¿e innych sk³adników dotychczas nie wykrywanych w tym antygenie
powierzchniowym bakterii. Zapocz¹tkowa³a te¿ badania struktury chemicznej i iden-
tyfikacji epitopów (determinant antygenowych) nadaj¹cych swoisto�æ serologiczn¹
antygenom O pa³eczek Proteus. Cennym osi¹gniêciem zespo³u, którym kierowa³a
by³o te¿ otrzymanie mutantów szorstkich (R); analiza LPS tych form pozwoli³a
bowiem poznaæ dwie pozosta³e, obok antygenu O, czê�ci LPS � region rdzeniowy
i lipid A � tzw. centrum biologiczne endotoksyny. W zakresie badañ immuno-
chemicznych i serologicznych wspó³pracowa³a z wymienionymi wy¿ej o�rodkami
zagranicznymi oraz z Instytutem Badawczym Borstel w Niemczech, Instytutem
Higieny Roberta Kocha w Wernigerode (Niemcy) i Instytutem Chemii Organicznej
Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Znalaz³a uznanie w Polsce i za granic¹,
czego dowodem by³o wielokrotne powierzanie Jej prowadzenia sesji naukowych na
konferencjach krajowych i zagranicznych.

W 1961 prof. K. K o t e ³ k o  zorganizowa³a od podstaw Zak³ad Mikrobiologii
Ogólnej, którym kierowa³a bez przerwy do przej�cia na emeryturê w roku 1991.
Z czasem rozszerzy³a jego profil badawczy o badania czynników chorobotwórczo-
�ci bakterii z rodzaju Proteus. W latach 1977�1984 i 1988�1991 by³a dyrektorem
Instytutu Mikrobiologii. Bogaty i ró¿norodny dorobek naukowy Zmar³ej obejmuje
autorstwo lub wspó³autorstwo dwóch monografii na temat pa³eczek Proteus, 65 prac
do�wiadczalnych, 10 artyku³ów przegl¹dowych oraz kilkudziesiêciu komunika-
tów na zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych. By³a te¿ wspó³autork¹
trzech cenionych ksi¹¿ek � skryptu �Æwiczenia z mikrobiologii� oraz podrêczników
�Mikrobiologia dla farmaceutów� i �Biologia bakterii�.

Profesor Krystyna K o t e ³ k o  wypromowa³a 8 doktorów, opiekowa³a siê 6 ha-
bilitantami, czworo Jej uczniów uzyska³o tytu³ profesora. Recenzowa³a 45 prac
doktorskich, 27 rozpraw habilitacyjnych i 23 wnioski o nadanie tytu³u profesora.
Jako wieloletni cz³onek Centralnej Komisji ds. Kadr Naukowych opracowa³a kilka-
dziesi¹t superrecenzji habilitacji i wniosków profesorskich.

Prof. dr hab. Krystyna K o t e ³ k o  by³a bardzo dobrym organizatorem badañ
naukowych. Jej wielk¹ zas³ug¹ dla rozwoju mikrobiologii w Polsce by³o przygoto-
wanie i kierowanie dwoma ogólnopolskimi programami badawczymi MR II.17
i CPBP 04.02, w których uczestniczy³y placówki naukowe z wiêkszo�ci uczelni
wy¿szych i instytutów badawczych w kraju. Te, trwaj¹ce przez dziesiêæ lat, wspólne
prace zintegrowa³y �rodowisko mikrobiologów, pozwoli³y zintensyfikowaæ badania,
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skoncentrowaæ uwagê zespo³ów na tematach istotnych dla spo³eczeñstwa � zagro¿e-
niu zaka¿eniami warunkowo-chorobotwórczymi patogenami, diagnostyce mikrobio-
logicznej, praktycznym wykorzystaniu drobnoustrojów w przemy�le i ich znaczeniu
w �rodowisku naturalnym. Miar¹ uznania zas³ug dla �rodowiska mikrobiologiczne-
go w Polsce by³o powo³anie Jej do zespo³ów redakcyjnych czo³owych polskich cza-
sopism mikrobiologicznych oraz kilku rad naukowych instytutów badawczych m.in.
Instytutu Immunologii i Terapii Do�wiadczalnej PAN we Wroc³awiu i Centrum
Mikrobiologii i Wirusologii PAN w £odzi. By³a te¿ cz³onkiem Komitetu Mikrobio-
logii PAN i Przewodnicz¹c¹ Komisji Immunochemii przy Komitecie Immunologii
PAN. Wybrano J¹ na cz³onka honorowego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.
Zosta³a te¿ wybrana do International Endotoxin Society. Uniwersytet £ódzki w do-
wód uznania osi¹gniêæ, dorobku oraz pozycji w nauce uroczy�cie odnowi³ w 2001 r.
prof. K. K o t e ³ k o  dyplom doktorski, w 50. rocznicê jego otrzymania.

Prof. dr hab. Krystyna K o t e ³ k o  by³a wzorem profesora uniwersyteckiego,
wspaniale ³¹cz¹c pracê badawcz¹ z dydaktyk¹. By³a wspania³ym pedagogiem,
erudyt¹, znakomicie potrafi¹cym zainteresowaæ s³uchaczy nawet najtrudniejszymi
tematami. Wyk³ada³a lekko, barwnie, piêkn¹ polszczyzn¹, w prowadzeniu wyk³a-
dów znajduj¹c wielk¹ satysfakcjê oraz mo¿liwo�æ przekazywania nie tylko swojej
wiedzy i pasji, ale tak¿e w³asnych przemy�leñ i do�wiadczeñ osobistych Przywi¹-
zywa³a wielk¹ wagê do formy i stylu wyg³aszanego wyk³adu, a tak¿e pisanego arty-
ku³u naukowego. By³a niedo�cignionym wzorem w tym wzglêdzie dla studentów
i m³odych pracowników naukowych. Wykszta³ci³a ponad stu magistrów mikro-
biologii. Jako wybitnemu pedagogowi powierzono Jej w latach 1969�1972 funkcjê
Prorektora U£ ds. Dydaktyki, a w latach 1969�1977 przewodnictwo Ministerialnego
Zespo³u Dydaktyczno-Wychowawczego Biologii, w którym wspólnie z biologami
z innych uczelni opracowa³a, wprowadzony pó�niej w ¿ycie jednolity program
kszta³cenia biologów na wy¿szych uczelniach w Polsce.

Profesor Krystyna K o t e ³ k o  by³a humanistk¹. Zna³a bardzo dobrze historiê,
zna³a i ceni³a literaturê, kocha³a sztukê zw³aszcza muzykê powa¿n¹, zna³a bardzo
dobrze jêzyki obce, czytaj¹c w oryginale literaturê francusk¹ i niemieck¹. Bardzo
dba³a o piêkno i bogactwo naszego jêzyka ojczystego, równie¿ naukowego w mikro-
biologii, utrwalaj¹c na wyk³adach, w rozprawach i artyku³ach naukowych termi-
nologiê polsk¹, proponuj¹c nowe terminy i ich znaczenie. Patriotyzm, przywi¹za-
nie do wolno�ci i niezale¿no�ci, zasady tolerancji i poszanowania pogl¹dów osób
drugich � to warto�ci, którymi siê kierowa³a w swoim ¿yciu, zyskuj¹c uznanie,
szacunek oraz powa¿anie. By³a osob¹ bez reszty zaanga¿owan¹ w pracê naukow¹
i kszta³cenie studentów, charakteryzowa³a J¹ wielka pracowito�æ, równie¿ po
przej�ciu na emeryturê, dopiero w ostatnich latach z³y stan zdrowia nie pozwoli³
Jej ju¿ przychodziæ do Instytutu, wykazywa³a jednak dalej szczere zainteresowanie
problemami mikrobiologii.

Profesor Krystyna K o t e ³ k o  by³a odznaczon¹ m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Krzy¿ami � Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, a tak¿e wyró¿nion¹ wielokrotnie nagrodami Rektora
U£, Ministra i Sekretarza Naukowego PAN oraz w 1984 r Nagrod¹ Miasta £odzi.
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Prof. dr hab. Krystyna K o t e ³ k o  zmar³a 14 listopada 2003 r., zosta³a pocho-
wana 20 listopada 2003 r. w Alei Zas³u¿onych na Cmentarzu Na Do³ach w £odzi.
Po¿egnali�my J¹ z ¿alem i smutkiem, pe³ni uznania dla Jej postawy ¿yciowej,
pracowito�ci, roztropno�ci oraz osi¹gniêæ i do�wiadczenia, wdziêczni za wszystko
co zrobi³a dla �rodowiska mikrobiologów w Polsce.

Pozostanie w naszej wdziêcznej pamiêci na zawsze.

Antoni Ró¿alski, Zygmunt Sidorczyk
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MECHANIZMY REGULACJI
CZYNNIKÓW WIRULENCJI

YERSINIA ENTEROCOLITICA

Katarzyna Brzostek

1. Wprowadzenie. 2. Molekularne pod³o¿e procesów adaptacyjnych. 2.1. Zmiany topologii DNA.
2.1.1. Kontrola superskrêcenia DNA. 2.1.2. Wp³yw topologii DNA na ekspresjê genów Y. entero-
colitica. 2.2. Regulony czynników sigma (F). 2.3. Dwusk³adnikowe systemy regulacji. 3. Regulacja
syntezy czynników wirulencji Y. enterocolitica w odpowiedzi na bod�ce �rodowiskowe. 3.1. W³a�-
ciwo�ci wolno ¿yj¹cych Y. enterocolitica przed infekcj¹ organizmu gospodarza. Wczesny etap
infekcji zwi¹zany z przemieszczaniem siê patogenu ze �rodowiska zewnêtrznego do organizmu go-
spodarza. 3.1.1. Lipopolisacharyd (LPS). 3.1.2. Enterotoksyna Yst. 3.1.3. Transport ¿elaza z udzia-
³em sideroforów. 3.1.4. Maltoza i regulon maltozowy. 3.2. Ekspresja genów i czynników wirulen-
cji podczas kolonizacji i inwazji tkanki nab³onkowej jelita. 3.2.1. Inwazyna Inv. 3.2.2. Adhezyna
Ail. 3.2.3. Adhezyna YadA. 3.2.4. Antygen Myf. 3.2.5. Udzia³ adhezyn w rozwoju infekcji.
3.3. Aktywno�æ wirulonu Yop-wzrost zewn¹trzkomórkowy Y. enterocolitica oraz rozsianie zaka¿nia
do tkanek i narz¹dów. 3.3.1. Wirulon Yop. 3.3.2. Efektorowe bia³ka Yop. 3.3.3. Mechanizm
sekrecji i translokacji bia³ek Yop. 3.3.4. Sygna³y pochodz¹ce z organizmu gospodarza aktywuj¹ce
mechanizm sekrecji III typu-wapniowy paradoks. 3.3.5. Kontrola aktywno�ci wirulonu Yop. 4. Pod-
sumowanie.

Regulation of virulence factors in Yersinia enterocolitica

Abstract: This review describes how environmental stimuli can modulate the expression of virulence
factors in Y. enterocolitica. The molecular mechanisms involved in regulation of virulence gene
expression are crucial and depend (among others) on changes in DNA topology and the activity of
transcriptional factors such as regulatory proteins of the AraC family, response regulators of the
two-component regulatory systems and sigma factors. These systems affect the survival of Y. entero-
colitica in extra- and intracellular stress conditions. Growth temperature, osmolarity, pH, calcium and
iron ions influence the expression of Y. enterocolitica virulence factors. Some characteristics of such
virulence factors as LPS, enterotoxin Yst, adhesions Inv, Ail, YadA, Myf and their mechanism
of regulation are described. Special focus is on the Yop virulon and the type III secretion system.
Some new information regarding the regulation of Yops is presented.

1. Introduction. 2. The molecular mechanisms of adaptative responses. 2.1. Changes in topology of
DNA. 2.1.1. DNA supercoiling. 2.1.2. Topology DNA influences expression of Y. enterocolitica
genes. 2.2. Regulons of sigma factors. 2.3. Two-component regulatory systems. 3. Regulation of
virulence factors of Y. enterocolitica in response to environmental signals. 3.1. The ability of free-
living cells of Y. enterocolitica before invasion of the host. The early stages of infection connected
with the movement of the pathogen into the host organism. 3.1.1. Lipopolysaccharide (LPS).
3.1.2. Enterotoxin Yst. 3.1.3. Iron acquisition by siderophore-dependent transport. 3.1.4. Maltose and
the maltose regulon. 3.2. Virulence factors involved in the colonization and invasion of epithelial
tissue. 3.2.1. Invasin Inv. 3.2.2. Adhesin Ail. 3.2.3. YadA protein. 3.2.4. Myf antigen. 3.3. Activity
of the Yop virulon-extracellular growth of Y. enterocolitica and spread to deeper issues.
3.3.1. Virulon Yop. 3.3.2. Yop protein effectors. 3.3.3. Mechanism of the secretion and translocation
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of Yop proteins. 3.3.4. Signals coming from the host activating type III secretion system. The calcium
paradox. 3.3.5. Control of the activity of the Yop virulon. 4. Summary.

1. Wprowadzenie

Z³o¿ona natura oddzia³ywañ pomiêdzy bakteriami patogennymi a �rodowiskiem
jest przedmiotem wielokierunkowych badañ. Analiza tych relacji s³u¿y poznaniu
mechanizmów bakteryjnej patogenezy, a tak¿e budowaniu teorii na temat rozprze-
strzeniania siê bakterii patogennych w �wiecie (w �rodowisku). Proces adaptacji,
zwi¹zany zarówno z wolno¿yj¹cym jak i paso¿ytniczym trybem ¿ycia bakterii,
a tak¿e z zewn¹trzkomórkowym jak i wewn¹trzkomórkowym statusem patogenu,
polega na uruchamianiu z³o¿onych mechanizmów regulacyjnych. Kontroluj¹ one
podstawowe procesy metaboliczne oraz ekspresjê czynników wirulencji. Badania
regulacji ekspresji czynników zjadliwo�ci pod wp³ywem bod�ców �rodowiskowych
u patogennych gatunków z rodzaju Yersinia przynios³y szereg istotnych danych
pozwalaj¹cych na pe³niejsze wyja�nienie molekularnych podstaw bakteryjnej
patogenezy. Yersinia enterocolitica jest drobnoustrojem szeroko rozpowszech-
nionym w przyrodzie. Bakterie te dziêki doskonale funkcjonuj¹cym mechanizmom
adaptacyjnym s¹ zdolne do zasiedlania ró¿norodnych �rodowisk, w³¹czaj¹c w to
nisze ekologiczne zwi¹zane z organizmem gospodarza. Y. enterocolitica jest te¿
ludzkim enteropatogenem, etiologicznym czynnikiem jersiniozy, która mo¿e przy-
bieraæ ró¿ne postaci kliniczne (jelitowe, pseudowyrostkowe, posocznicowe, rumie-
niowe oraz stawowe) [15].

Relacje typu: patogen-organizm gospodarza okre�lane s¹ czêsto jako dynamicz-
ne pole bitewne, gdzie okre�lone strategie patogenu, zapewniaj¹ce prze¿ycie i na-
mno¿enie, spotykaj¹ siê z licznymi i najczê�ciej skutecznymi mechanizmami obron-
nymi uk³adu immunologicznego. W przypadku enteropatogennej Y. enterocolitica
powodzenie infekcji zale¿y od aktywno�ci wielu czynników wirulencji, kodo-
wanych na plazmidzie pYV oraz chromosomie, które uczestnicz¹ w kolejnych
etapach patobiologii tego mikroorganizmu [28]. Uruchomienie z³o¿onych me-
chanizmów wirulencji pozwala na prze³amywanie bariery tkankowej, unikanie
ataku ze strony uk³adu immunologicznego, a tak¿e umo¿liwia wzrost w warunkach
ograniczenia w zwi¹zki od¿ywcze oraz w ogólnie niesprzyjaj¹cym �rodowisku
organizmu gospodarza.

W przebiegu infekcji wywo³anej Y. enterocolitica ró¿ne parametry fizykoche-
miczne �rodowiska s¹ bod�cem do ekspresji okre�lonych czynników wirulencji.
Istotnymi w regulacji zjadliwo�ci Y. enterocolitica s¹ temperatura, stê¿enie jonów
wapnia, ¿elaza, pH i osmolarno�æ �rodowiska. Ekspresja genów wirulencji podlega
skomplikowanym mechanizmom regulacji, dziêki którym komórka doskonale adap-
tuje siê do okre�lonych warunków oraz czasami zwyciê¿a w walce z systemami
obronnymi gospodarza. Niniejsza praca przedstawia obecny stan wiedzy na temat
ekspresji czynników wirulencji u Y. enterocolitica w odpowiedzi na sygna³y p³yn¹ce
ze �rodowiska, a tak¿e wyniki badañ autorki nad mechanizmami tej regulacji.
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2. Molekularne pod³o¿e procesów adaptacyjnych

2.1. Zmiany topologii DNA

2.1.1. Kontrola superskrêcenia
Kolista cz¹steczka DNA bakteryjnego jest zwiniêta przestrzennie i tworzy formê

superhelikaln¹1 [40]. Poziom superskrêcenia DNA ustalony jest w wyniku dzia³ania
mechanizmu homeostatycznego, w którym funkcjonuj¹ przede wszystkim dwie
topoizomery DNA, dzia³aj¹ce antagonistycznie [40]. Gyraza DNA zmniejsza liczbê
opleceñ (Lk) wprowadzaj¹c negatywne superskrêty, natomiast topoizomera I DNA
zwiêksza liczbê opleceñ, relaksuj¹c negatywne superskrêty. W rzeczywisto�ci ten
homeostatyczny model ulega ró¿nym komplikacjom.

Ró¿ne czynniki (w tym �rodowiskowe) mog¹ bezpo�rednio lub po�rednio zmie-
niaæ stopieñ superskrêcenia DNA [37, 66]. Zmiany te s¹ korygowane poprzez
aktywno�æ i preferencje substratow¹ topoizomeraz. W wyniku ich dzia³ania usta-
lony jest nowy poziom superskrêcenia, charakterystyczny dla danych warunków
wzrostu. Czynniki zmieniaj¹ce poziom superskrêcenia DNA mo¿na podzieliæ na:

� czynniki zmieniaj¹ce strukturê DNA (temperatura, transkrypcja, barwniki
interkaluj¹ce itp.). Pod wp³ywem temperatury zmniejsza siê warto�æ Tw (licz-
ba skrêtów), helisa siê rozkrêca. W �lad za tym nastêpuje relaksacja DNA,
co jest pierwsz¹ reakcj¹ komórki na zmienione warunki. Wówczas najczê�ciej
uaktywniaj¹ siê korekcyjne w³a�ciwo�ci gyrazy, wzrasta jej aktywno�æ oraz
synteza nowych cz¹steczek enzymu, co prowadzi do obni¿enia warto�ci Lk
(liczba opleceñ). Ostatecznie zmniejsza siê skrêcenie helisy przy wzro�cie
superskrêcenia DNA [95].

� czynniki zmieniaj¹ce energetykê komórki (szok osmotyczny, solny, beztleno-
wy). Szok osmotyczny powoduje wzrost indeksu ATP/ADP w komórce, co pro-
wadzi do zwiêkszenia aktywno�ci gyrazy i wzrostu superskrêcenie DNA [51].

� czynniki zmieniaj¹ce aktywno�æ topoizomeraz (dzia³anie inhibitorów lub mu-
tacje w genach koduj¹cych enzymy). Inhibitory gyrazy powoduj¹ relaksacjê
DNA. Je�li dawki inhibitora (np. nowobiocyny) s¹ ma³e to po chwilowym
hamowaniu aktywno�ci enzymu, zwiêksza siê ekspresja genów gyrA i gyrB
koduj¹cych odpowiednio podjednostki " i $ gyrazy. Wzrost syntezy enzymu
prowadzi do wzrostu superskrêcenia DNA [35].

Bardzo wysoki poziom superskrêcenia DNA sprzyja powstawaniu lokalnych, nie-
typowych struktur DNA, których tworzenie prowadzi do czê�ciowej relaksacji DNA
bez zmiany liczby opleceñ (Lk). W�ród nich s¹ m.in.:

� Z-DNA-DNA o helisie lewoskrêtnej (mo¿e powstawaæ w obrêbie obszarów
bogatych w pary GC);

1 Superskrêcenie jest w³a�ciwo�ci¹ topologiczn¹ DNA, któr¹ opisuj¹ trzy wielko�ci. S¹ to: Tw,
liczba skrêtów (twist), która wskazuje ile razy tworz¹cy ko³o DNA zosta³ skrêcony; Wr (writhe),
liczba zwojów (superskrêtów), która mówi ile razy cz¹steczka DNA przeplata siê ze sob¹, DNA
bakteryjne jest superskrêcone ujemnie; Lk (linking number), liczba opleceñ opisuj¹ca ile razy dwie
nici helisy oplataj¹ siê wzajemnie. Miêdzy tymi wielko�ciami zachodzi zale¿no�æ: Lk = Tw+Wr
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� formy krzy¿owe (cruciforms), które sk³adaj¹ siê z dwóch struktur �szpilki
do w³osów�. Tworz¹ siê dziêki sekwencjom palindromowym (odwrotnym
powtórzeniom z podwójn¹ osi¹ symetrii).

Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym tworzeniu siê struktur jest wysokie stê-
¿enie soli (wystêpuj¹ce w komórce po zadzia³aniu szoku osmotycznego) [5, 95].

W regulacji superskrêcenia DNA wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e bia³ka histono-
podobne, które mog¹ wi¹zaæ siê z DNA specyficznie co do sekwencji (np. HU, IHF)
lub charakterystycznej struktury (H-NS) [35, 37]. Bia³ka takie jak IHF czy H-NS
lokalnie zmieniaj¹ topologiê DNA poprzez uginanie b¹d� zapêtlanie helisy. Nato-
miast bia³ko HU nawija na siebie podwójn¹ helisê, przyczyniaj¹c siê w ten sposób
do wprowadzania i stabilizacji superskrêtów [40]. Bia³ka histonopodobne uczestni-
cz¹ w wielu procesach zachodz¹cych w komórkach takich jak transkrypcja, replika-
cja, rekombinacja, transpozycja. Bia³ko H-NS w wielu przypadkach jest negatyw-
nym regulatorem transkrypcji, a jego oddzia³ywania z DNA zale¿y od warunków
�rodowiska. Niektóre z bia³ek histonopodobnych podlegaj¹ regulacji równie¿
poprzez czynniki �rodowiska takie jak temperatura (H-NS) czy faza wzrostu (FIS,
H-NS, IHF) [39]. Histonopodobnym bia³kiem u Y. enterocolitica jest YmoA. YmoA
jest bia³kiem o masie cz¹steczkowej 8,1 kDa. Badaj¹c w³a�ciwo�ci mutantów ymoA
Y. enterocolitica wykazano ich podobieñstwo do virF mutantów Shigella flexneri
pozbawionych bia³ka H-NS. YmoA nie jest jednak¿e odpowiednikiem H-NS E. coli
czy S. flexneri. Nie stwierdzono tak¿e homologii w sekwencji aminokwasowej
pomiêdzy YmoA, a bia³kami HU i IHF. Homologiem bia³ka YmoA okaza³ siê regula-
tor syntezy hemolizyny u Escherichia coli [35]. Gen hha koduj¹cy ten regulator
z powodzeniem komplementuje mutacjê w genie ymoA Y. enterocolitica. Oba te bia³-
ka stanowi¹ wiêc now¹ klasê bia³ek histonopodobnych reguluj¹cych ekspresjê genów.

2.1.2. Wp³yw topologii DNA na ekspresjê genów Y. enterocolitica
Wyniki licznych badañ dowodz¹, ¿e topologia DNA odgrywa wa¿n¹ rolê w kon-

troli przede wszystkim inicjacji transkrypcji. Negatywne superskrêcenie sprzyja two-
rzeniu kompleksu otwartego w obrêbie promotora. Od superskrêcenia DNA zale¿¹
m.in. dostêp i mo¿liwo�æ wi¹zania siê polimerazy RNA z promotorem oraz po³o¿e-
nie regionów regulatorowych wzglêdem siebie i promotora. Regulacji mog¹ podle-
gaæ tak¿e etapy elongacji i terminacji [35]. Istnieje tak¿e teoria, wg której zmiany
warto�ci Tw (skrêcenie helisy) w równym o ile nie w wiêkszym stopniu co zmiany
Wr (superskrêcenie DNA) wp³ywaj¹ na ekspresjê wielu genów. Stopieñ skrêcenia
helisy wp³ywa przede wszystkim na wzajemne po³o¿enie miejsc �10 i �35 promo-
tora, co decyduje o powodzeniu przy³¹czenia polimerazy RNA.

O stopniu i jako�ci zmian Tw i Wr decyduj¹ m.in. czynniki �rodowiskowe. Hipo-
tezê mówi¹c¹ o tym, ¿e zmiany topologii DNA indukowane zmianami warunków
�rodowiskowych s¹ istotnym elementem globalnej kontroli transkrypcji i mog¹
byæ kluczowym regulatorem ekspresji genów zjadliwo�ci poparto ju¿ licznymi do-
wodami. Udzia³ topologii w regulacji ekspresji genów zjadliwo�ci wykazano w przy-
padku Y. enterocolitica, S. flexneri, Salmonella enterica sv. Typhimurium, E. coli
czy Staphylococcus aureus [35, 36].
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Temperatura wywiera plejotropowy efekt na ekspresjê genów u Y. enterocolitica
i prowadzi do wielu fenotypowych zmian. Ró¿nice temperaturowe wi¹¿¹ siê najczê-
�ciej ze zmian¹ �rodowiska ¿ycia patogenu. Dotyczy to etapów przej�cia z 20�25°C
tj. temperatury �rodowiska zewnêtrznego do 37°C (ciep³ota cia³a ludzkiego). Zmia-
ny fenotypowe Y. enterocolitica dotycz¹ morfologii i ruchliwo�ci komórki, syntezy
bia³ek b³ony zewnêtrznej, cz¹steczki lipopolisacharydu (LPS), produkcji ureazy,
a tak¿e czynników wirulencji, kodowanych na chromosomie oraz na plazmidzie
pYV (Yersinia virulence) [15]. Wszystkie trzy patogenne dla cz³owieka gatunki
Yersinia tj. Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis oraz Y. pestis posiadaj¹ homo-
logiczny plazmid zjadliwo�ci (zwany odpowiednio pYV, pIB1, pCD1) [27]. Na
plazmidzie pYV Y. enterocolitica zlokalizowane s¹ geny yop koduj¹ce bia³ka sekre-
cyjne, które s¹ g³ównymi czynnikami wirulencji tego patogenu (szczegó³owy opis,
pkt. 3.3 pracy). Ekspresja genów yop zachodzi w temperaturze 37°C, w �rodowisku
pozbawionym jonów Ca+2. Poszukuj¹c mechanizmów regulacji temperaturowej
R o h d e  i wsp. [83] analizowali zmiany w stopniu superskrêcenia DNA plazmidu
reporterowego pACYC184 izolowanego z komórek Y. enterocolitica poddanych
zmianom temperatury o 12°C (25°C i 37°C). Stopieñ superskrêcenia kolistej cz¹stecz-
ki DNA okre�lono, analizuj¹c szybko�æ migracji superhelikalnego DNA w trakcie
elektroforezy w ¿elu agarozowym z chlorochin¹. Wyniki ich badañ sugeruj¹, ¿e
zmiany topologii DNA, indukowane temperatur¹ mog¹ odgrywaæ wa¿n¹ rolê w regu-
lacji syntezy zarówno flagelliny jak i bia³ek Yop. Zmiany w ekspresji genów yop
obserwowano równie¿ pod wp³ywem ró¿nych dawek nowobiocyny (inhibitor gyrazy)
[23, 83]. Wykazano, ¿e niskie dawki inhibitora (5�20 :g/ml), które mog¹ akty-
wowaæ gyrazê, indukuj¹ syntezê bia³ek Yop w 25°C. Jednak¿e synteza bia³ek Yop
stymulowana nisk¹ dawk¹ nowobiocyny zachodzi³a na ni¿szym poziomie ni¿
w przypadku indukcji termicznej co sugerowa³o, ¿e zmiany superskrêcenia DNA nie
s¹ wystarczaj¹cym czynnikiem dla uzyskania pe³nej ekspresji genów yop. Sugestiê,
¿e aktywno�æ gyrazy jest niezbêdna do indukcji syntezy bia³ek Yop potwierdza fakt,
¿e du¿a dawka nowobiocyny, która wydajnie hamuje aktywno�æ gyrazy (co powo-
duje relaksacjê DNA) hamuje równie¿ ekspresjê bia³ek Yop w temperaturze 37°C.

Wyniki prac R o h d e  i wsp. [83] uzupe³ni³y koncepcjê z³o¿onej regulacji eks-
presji bia³ek Yop, w której istotn¹ rolê odgrywaj¹ dwa bia³ka, VirF oraz YmoA.
Bia³ko VirF jest kluczowym aktywatorem transkrypcji plazmidowych genów yop,
ysc oraz yadA [61]. VirF (30,9 kDa) nale¿y do rodziny bia³ek regulatorowych AraC,
które domen¹ bia³kow¹ typu helisa-skrêt-helisa wi¹¿¹ siê ze specyficznymi sekwen-
cjami nukleotydowymi DNA [29, 43]. Rodzina AraC obejmuje regulatory szlaków
katabolicznych u E. coli oraz Pseudomonas putida jak równie¿ bia³ka regulatorowe
zaanga¿owane w kontrolê genów wirulencji u Shigella spp., enterotoksycznej
E. coli i P. aeruginosa. Regulator VirF wi¹¿e siê specyficznie do 40 p.z. regionu
bogatego w zasady AT w obrêbie promotora yop bezpo�rednio przed miejscem
wi¹zania polimerazy RNA [96]. Transkrypcja genu virF podlega termoregulacji
i jest uruchamiana w 37°C. C o r n e l i s  i wsp. [30] wykazali, ¿e w regulacji
tej bierze udzia³ kodowane chromosomalnie histonopodobne bia³ko YmoA oraz,
¿e inaktywacja ymoA prowadzi do ekspresji virF w temperaturze niepermisywnej.
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Zaobserwowali równie¿, ¿e poziom ekspresji virF w tych warunkach jest ni¿szy od
obserwowanego w 37°C. Tak wiêc YmoA i temperatura dzia³aj¹ niezale¿nie, ale
kooperatywnie na promotor virF Y. enterocolitica. YmoA jest represorem transkryp-
cji zarówno genu virF jak i yop w niskiej temperaturze. W �wietle otrzymanych
wyników stworzono hipotezê, w my�l której temperatura za po�rednictwem VirF
powoduje zmiany w stopniu superskrêcenia DNA reguluj¹c tym samym ekspresjê
genów yop. Ponadto zmiany w topologii DNA Y. enterocolitica obserwowane wraz
ze wzrostem temperatury powoduj¹ oddysocjowanie represora YmoA od promoto-
rów genów yop i virF. Nastêpowa³aby wówczas synteza bia³ka VirF, aktywatora
genów yop, a co za tym idzie � synteza bia³ek Yop (Rys. 1).

Zgromadzono tak¿e wiele danych sugeruj¹cych, ¿e szok osmotyczny, indukuj¹c
zmiany w topologii DNA, mo¿e byæ istotnym czynnikiem reguluj¹cym aktywno�æ
wielu genów [35, 49, 95]. Stres hyperosmotyczny wywiera na komórkê bardzo nie-
korzystny wp³yw. Bakterie aby utrzymaæ aktywno�æ biologiczn¹ wytworzy³y odpo-
wiednie mechanizmy regulacyjne. Jedn¹ z pierwszych odpowiedzi na szok osmotycz-
ny jest pobieranie ze �rodowiska i akumulacja w komórkach jonów potasu. Pozwala to
na odbudowanie i utrzymanie odpowiedniego turgoru. Wysokie stê¿enie jonów potasu
jest niekorzystne dla aktywno�ci niektórych enzymów tote¿ wkrótce wymieniane s¹
one na tzw. osmoprotektanty. Substancje takie jak prolina, betaina glicynowa czy cho-
lina mog¹ byæ syntetyzowane lub pobierane ze �rodowiska. Szok osmotyczny ma
wp³yw na ekspresjê wielu genów, promotory tych genów mog¹ ulegaæ aktywacji b¹d�
represji. Aktywowane s¹ przede wszystkim geny, koduj¹ce bia³ka uczestnicz¹ce
w osmoprotekcji np. bia³ka systemów transportu potasu (operon kdp u E. coli) czy
betainy glicynowej (operon proU) [65]. Za wzrost superskrêcenia DNA po szoku

Rys. 1. Termoregulacja ekspresji genów virF i yop u Y. enterocolitica

Histonopodobne bia³ko YmoA jest negatywnym regulatorem genów yop i virF w temperaturze 25°C. Zmiany
w topologii DNA zachodz¹ce przy wzro�cie temperatury do 37°C prowadz¹ do od³¹czenia YmoA i uruchomienia

transkrypcji tych genów. Bia³ko VirF jest induktorem transkrypcji yop w 37°C.
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osmotycznym najprawdopodobniej odpowiada wzrost warto�ci indeksu ATP/ADP, co
powoduje wiêksz¹ aktywno�æ gyrazy [51]. Gyraza zmniejsza ilo�æ opleceñ (Lk),
a powsta³e w cz¹steczce DNA naprê¿enia czê�ciowo likwidowane s¹ przez zwiêksze-
nie superskrêcenia DNA. Teoretycznie powinno siê tak¿e zmniejszyæ skrêcenie helisy.
Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas szoku osmotycznego zwiêksza siê stê¿enie jonów
potasu w komórce, co mo¿e powodowaæ wzrost skrêcenia helisy. W cz¹steczce DNA
powstaj¹ dodatkowe naprê¿enia, które s¹ redukowane przez tworzenie w okre�lonych
miejscach nietypowych struktur DNA, m.in. Z-DNA i form krzy¿owych [66].

Wyniki badañ u Y. enterocolitica sugeruj¹, ¿e wysoka osmolarno�æ �rodowiska
wp³ywa na wzrost superskrêcenia DNA [23, 83]. Obserwowane zmiany topologii
DNA mog¹ równie¿ odgrywaæ wa¿n¹ rolê w zahamowaniu ekspresji genów yop
i genów biosyntezy flagelliny w warunkach wysokiej osmolarno�ci.

2.2. Regulony czynników sigma (F)

Bakterie w �rodowisku czêsto spotykaj¹ siê z ró¿norodnymi warunkami streso-
wymi. Nale¿¹ do nich: nag³e podwy¿szenie temperatury (stres cieplny), pojawienie
siê reaktywnych form tlenu (stres tlenowy), zmiany w osmolarno�ci (stres osmo-
tyczny), czy te¿ nag³e zakwaszenie �rodowiska (stres kwasowy). Bakteriom pato-
gennym warunki stresowe �stwarza� organizm gospodarza. Stres prowadzi
do charakterystycznej odpowiedzi adaptacyjnej. Komórka dysponuje wieloma me-
chanizmami odpowiedzi, eliminuj¹c czynnik stresowy lub reperuj¹c uszkodzenia.
Odpowied� stresowa jest kontrolowana w g³ównej mierze przez czynniki transkryp-
cyjne sigma (F)2. Regulacja inicjacji transkrypcji z udzia³em czynników sigma pe³ni
kluczow¹ rolê w ekspresji genów w warunkach stresowych [48, 72].

Kontrola regulonu stresu (szoku) cieplnego jest zwi¹zana z czynnikiem F32

(RpoH), który pozwala na wydajn¹ transkrypcjê genów bia³ek szoku cieplnego (HSP,
heat shock proteins), które s¹ tak¿e bia³kami stresu. Bia³ka te indukowane s¹ rów-
nie¿ przez wiele innych czynników stresowych (etanol, promieniowanie UV, wysoka
osmoralno�æ, produkty utlenienia). Do bia³ek HSP nale¿¹ proteazy (Lon), a tak¿e
bia³ka opiekuñcze DnaK, DnaJ, GrpE, GroEL, GroES. Bia³ka opiekuñcze zapew-
niaj¹ uzyskanie prawid³owej konformacji nowo syntetyzowanych na rybosomie
³añcuchów polipeptydowych. Umo¿liwiaj¹ tak¿e renaturacjê bia³ek, które uleg³y
odkszta³ceniu w wyniku szoku cieplnego. Bia³ka stresu stabilizuj¹ nowo syntetyzo-
wane bia³ka, chroni¹c je przed niepoprawnym z³o¿eniem lub te¿ przed niespecyficz-
nymi oddzia³ywaniami z innymi bia³kami. Indukcja bia³ek stresu cieplnego u E. coli
jest kontrolowana tak¿e przez czynnik FE, niezbêdny do transkrypcji genu htrA,

2 W komórce prokariotycznej funkcjonuje jedna transkryptaza tj. polimeraza RNA zale¿na od
DNA, która sk³ada siê z dwóch funkcjonalnych czê�ci: rdzenia (czê�æ podstawowa) i czynnika
sigma (F). Podjednostka F jest t¹ czê�ci¹ polimerazy, która ma zdolno�æ specyficznego wi¹zania siê
 z DNA. U E. coli podstawow¹ podjednostk¹ F bior¹c¹ udzia³ w transkrypcji wiêkszo�ci genów jest
F70. Oprócz czynnika F70 u E. coli opisano tak¿e alternatywne czynniki bior¹ce udzia³ w ekspresji
genów: aktywnych w fazie stacjonarnej � F38 (zwany te¿ RpoS, FS), szoku termicznego � F32 F24

(FE), regulacji azotowej � F52, syntezy rzêsek, chemotaksji � F28.
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którego produkt bakteria wykorzystuje do degradacji niepoprawnie z³o¿onych bia-
³ek obecnych w przestrzeni peryplazmatycznej.

Molekularne mechanizmy adaptacji Y. enterocolitica do stresowego �rodowiska
makrofagów s¹ tematem intensywnych badañ zespo³u Ya m a m o t o  [97]. Zespó³
ten sformu³owa³ hipotezê popart¹ ju¿ danymi do�wiadczalnymi, postuluj¹c¹ ¿e zdol-
no�æ do adaptacji fakultatywnych wewn¹trzkomórkowych patogenów, w tym Y. ente-
rocolitica, do �rodowiska panuj¹cego wewn¹trz fagosomu makrofaga, zale¿y od ak-
tywno�ci bia³ek stresowych. Badania in vitro wykaza³y, ¿e w warunkach stresów:
cieplnego i tlenowego, a tak¿e zwi¹zanego z procesem fagocytozy przez komórkê
makrofaga (linia makrofagopodobna J774-1) Y. enterocolitica syntezuje bia³ka HSP
homologicznie do Gro EL, Gro ES i DnaK E. coli. W odpowiedzi na stres wewn¹trz-
komórkowy zwi¹zany z fagocytoz¹ aktywno�æ proteolityczna bia³ek stresowych
wymagana by³aby szczególnie do degradacji �le zwiniêtych i bakteriobójczych
cz¹steczek peptydów, które akumuluj¹ siê wewn¹trz makrofaga w wyniku dzia³ania
antybakteryjnych mechanizmów zale¿nych i niezale¿nych od tlenu. Prace grupy
Ya m a m o t o  dowodz¹, ¿e komórkom Y. enterocolitica udaje siê prze¿yæ wewn¹trz
fagolizosomu makrofaga m.in. dziêki aktywno�ci proteolitycznej bia³ka GsrA (glo-
bal stress requirement). Sekwencja aminokwasowa bia³ka GsrA jest homologiczna
do sekwencji aminokwasowej proteazy HtrA E. coli. Mutacja insercyjna w genie
gsrA prowadzi do zahamowania podzia³ów bakterii wewn¹trz makrofagów, a tak¿e
wiêkszej wra¿liwo�ci na tlenowy i osmotyczny stres. Wydaje siê wiêc, ¿e regu-
lon FE Y. enterocolitica jest uruchamiany w stresogennym �rodowisku makrofagów.

Kluczow¹ rolê w uruchamianiu transkrypcji genów koduj¹cych bia³ka pozwala-
j¹ce przetrwaæ stres pe³ni czynnik FS (bia³ko RpoS) [48]. Synteza RpoS u E. coli
jest regulowana transkrypcyjnie i potranslacyjnie w sposób, którego mechanizm nie
jest w pe³ni zdefiniowany, ale bardzo aktywny w stacjonarnej fazie wzrostu hodowli.
Przez lata uwa¿ano, ¿e RpoS reguluje jedynie zdarzenia w fazie stacjonarnego
wzrostu. Obecnie wiadomo, ¿e jest on g³ównym regulatorem odpowiedzi na ró¿ne
warunki stresowe zarówno w fazie wzrostu stacjonarnego jak i wyk³adniczego. Do
regulonu RpoS nale¿¹ m.in. geny koduj¹ce bia³ka szoku kwasowego (bia³ka
ASP, acid-shock proteins). Od ich syntezy zale¿y adaptacja i prze¿ycie patogenu
w niskim pH (odpowied� ATR, acid tolerance response). Wyra¿anie siê genów asp
kontroluje RpoS wraz z bia³kiem Fur (Ferric iron uptake regulation).

Odpowied� stresowa u Y. enterocolitica uruchamiana przez wiele ró¿nych czyn-
ników stresowych (wysoka temperatura, osmolarno�æ, niskie pH), kontrolowana jest
tak¿e przez g³ówny regulator tej odpowiedzi tj. czynnik transkrypcyjny FS (RpoS)
[7]. Sekwencja aminokwasowa tego bia³ka jest homologiczna w 90% do RpoS E. coli.

Ekspresja czynników wirulencji Y. enterocolitica takich jak inwazyna Inv, adhe-
zyna Ail, antygen Myf czy enterotoksyna Yst zale¿y od wielu czynników �rodowi-
ska (patrz c.d. pracy), a tak¿e uruchamiana jest podczas wej�cia hodowli w stacjo-
narn¹ fazê wzrostu. Wyniki badañ z mutantami Y. enterocolitica w genie rpoS
prowadzonych w pracowni C o r n e l i s a  [55] wskazuj¹ na udzia³ czynnika
RopS w ekspresji enterotoksyny Yst w stacjonarnej fazie wzrostu oraz niezale¿n¹
od RpoS, ekspresjê Inv, Ail oraz Myf. W �wietle otrzymanych wyników wydaje siê,
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¿e RopS nie jest jedynym czynnikiem uczestnicz¹cym w ekspresji genów zwi¹za-
nych z patogenno�ci¹ w stacjonarnej fazie wzrostu.

2.3. Dwusk³adnikowe systemy regulacji u Y. enterocolitica

Wiêkszo�æ z omówionych dotychczas zmian w ekspresji genów wynika z ró¿nic
w aktywno�ci transkrypcyjnej DNA. Zanim jednak dojdzie do odpowiedzi na po-
ziomie transkrypcji komórka bakteryjna musi odebraæ odpowiedni bodziec ze �ro-
dowiska. Mechanizmy molekularnej odpowiedzi komórki bakteryjnej na sygna³y
p³yn¹ce ze �rodowiska zewnêtrznego s¹ z³o¿one i zale¿¹ m.in. od dwusk³adniko-
wych systemów regulacji3 [9, 16, 90]. Bia³ka systemów dwusk³adnikowych (sensor
i regulator) ró¿nych gatunków bakterii cechuj¹ wspólne motywy sekwencyjne,
szczególnie w�ród reszt aminokwasowych zlokalizowanych w pobli¿u lub dooko³a
miejsca aktywnego, a w przypadku regulatorów wykazuj¹ tak¿e wysoki stopieñ
strukturalnej homologii. Wiêkszo�æ sensorów to bia³ka transb³onowe posiadaj¹ce
wa¿ne dla ich funkcjonowania domeny peryplazmatyczn¹ i cytoplazmatyczn¹.
Wszystkie te bia³ka maj¹ konserwowan¹ ~200 aa domenê C-terminaln¹. Bia³ka
z grupy regulatorów posiadaj¹ konserwowan¹ sekwencjê ~120 aa na N-koñcu.

Dwusk³adnikowy system regulacji OmpR/EnvZ bierze udzia³ w odpowiedzi bak-
teryjnej na zmiany osmolarno�ci �rodowiska zewnêtrznego [1, 2]. Zosta³ on najle-
piej poznany u E. coli, ale wystêpuje równie¿ u Y. enterocolitica a tak¿e u takich
patogenów jak np.: S. enterica, S. flexneri [10, 34]. Geny ompR i envZ u E. coli
wchodz¹ w sk³ad operonu ompB. Koduj¹ one odpowiednio regulatorowe bia³ko
OmpR oraz sensoryczne bia³ko EnvZ, które zaanga¿owane s¹ w osmoregulacjê bia-
³ek OmpF i OmpC. Bia³ka te tworz¹ pory w b³onie zewnêtrznej pozwalaj¹ce na
biern¹ i niespecyficzn¹ dyfuzjê drobnocz¹steczkowych substancji hydrofilowych.
Funkcj¹ bia³ka OmpR jest zarówno pozytywna jak i negatywna regulacja transkryp-
cji obu tych bia³ek [62].

Badania kilku ostatnich lat wykaza³y, ¿e systemy dwusk³adnikowe, w tym OmpR/
EnvZ bior¹ udzia³ w regulacji zjadliwo�ci bakterii patogennych. Dowiedziono, ¿e
system dwusk³adnikowy OmpR/EnvZ odgrywa wa¿n¹ rolê w kontroli wirulencji
takich enteropatogenów jak Shigella i Salmonella. Locus ompB (zawieraj¹cy geny
ompR i envZ) zidentyfikowano tak¿e u Y. enterocolitica serotyp O:8 [38]. Ponadto
w Zak³adzie Mikrobiologii Stosowanej UW zidentyfikowano i zsekwencjonowano
gen ompR Y. enterocolitica O:9 oraz wykazano, ¿e mutacja w genie ompR powo-
duje obni¿enie zdolno�ci bakterii do prze¿ycia i namna¿ania siê w linii makro-
fagopodobnej J774A.1 [22].

3 W systemie dwusk³adnikowym przekazywanie sygna³u zachodzi dziêki parze bia³ek, które ko-
munikuj¹ siê ze sob¹ na drodze konserwowanego mechanizmu jakim jest fosforylacja. Bia³ko odbie-
raj¹ce bodziec jest kinaz¹ histydynow¹ i okre�lone jest mianem sensora. Natomiast bia³ko, które
z nim wspó³pracuje nazywane jest regulatorem. Kinaza autofosforyluje resztê histydynow¹ przy
udziale ATP. Nastêpnie grupa fosforanowa jest przenoszona na asparaginê regulatora. Ufosforylowa-
ny regulator aktywuje ekspresjê odpowiednich genów.
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Ve s c o v i  i wsp. [94] wykazali, ¿e jony Mg+2 mog¹ byæ sygna³em kontroluj¹-
cym aktywno�æ dwusk³adnikowego systemu PhoP/PhoQ. PhoP/PhoQ system bierze
udzia³ w kontroli wielu cech wirulencji u S. enterica sv. Typhimurium. Obecno�æ
milimolarnych ilo�ci jonów Mg+2 w pod³o¿u wzrostowym hamuje ekspresjê genów
wirulencji podlegaj¹cych regulacji PhoP i prowadzi do atenuacji szczepu. PhoP jest
transkrypcyjnym regulatorem, a kinaza PhoQ jest bia³kiem sensorowym bior¹cym
udzia³ w adaptacji bakterii do �rodowiska wewn¹trzkomórkowego i w prze¿ywalno-
�ci wewn¹trz makrofagów. Bia³ko PhoP bierze udzia³ w regulacji syntezy oko³o
40 polipeptydów, hamuj¹c lub indukuj¹c ekspresjê wielu genów [45]. System PhoP/
PhoQ obecny jest tak¿e w patogennych szczepach Yersinia. Zidentyfikowano, sklono-
wano oraz zsekwencjonowano ortolog PhoP z genomu Y. pestis, Y. pseudotuberculosis
i Y. enterocolitica [74]. Wstêpne prace wykaza³y, ¿e mutant PhoP Y. pestis jest nie-
zdolny do wzrostu na pod³o¿u pozbawionym jonów Mg+2, a tak¿e, ¿e bia³ko PhoP
ma znaczenie w wewn¹trzkomórkowej prze¿ywalno�ci patogenu. Jednak¿e, z uwagi
na w wiêkszo�ci zewn¹trzkomórkow¹ lokalizacjê pa³eczek Yersinia podczas cyklu
¿yciowego efekt mutacji w phoP by³ mniejszy w porównaniu do wyników uzyska-
nych dla S. enterica sv. Typhimurium. Ciekawe s¹ równie¿ wyniki wskazuj¹ce na
bardzo du¿¹ liczbê bia³ek regulowanych przez system PhoP/PhoQ w 28°C, a hamo-
wanych w 37°C, co �wiadczy o udziale tego systemu w cyklu ¿yciowym Yersinia.

Warto w tym momencie podkre�liæ, ¿e aktywacja (fosforylacja) czy te¿ defosfory-
lacja regulatora jednego systemu dwusk³adnikowego mo¿e zachodziæ pod wp³ywem
oddzia³ywania z zupe³nie innym systemem. Zak³ada to koncepcja zwana �cross-talk�,
udokumentowana na razie in vitro [52]. Istnieje tak¿e system kontroli aktywno�ci
dwusk³adnikowych systemów wy¿szego rzêdu tworz¹cy w ten sposób sieæ (network
system). Oddzia³ywania fosfataz pomiêdzy dwusk³adnikowymi systemami trans-
dukcji sygna³u odkryto u Bacillus subtilis, lecz jest bardzo prawdopodobne, ¿e ten
system mo¿e funkcjonowaæ równie¿ w wielu innych organizmach.

�Networking� jest tylko czê�ci¹ odpowiedzi komórkowej na bod�ce �rodowisko-
we w z³o¿onym procesie przekazywania sygna³ów. Odpowied� komórkowa wynika
z aktywacji du¿ej liczby genów znajduj¹cych siê pod kontrol¹ kilku ró¿nych regulato-
rów transkrypcyjnych. Oprócz wspomnianej regulacji nale¿y pamiêtaæ o innych me-
chanizmach reguluj¹cych ekspresj¹ genów. Represja kataboliczna i inne mechanizmy
globalne reguluj¹ aktywno�ci¹ genów równie¿ poprzez transdukcjê sygna³u. Czynni-
ki F grupuj¹ geny w oddzielnie regulowane jednostki. Warunki stresowe ró¿nego ro-
dzaju (szok cieplny, kwasowy czy tlenowy) indukuj¹ geny pewnych regulonów, ha-
muj¹c inne. Liczba kombinacji i mo¿liwo�ci dzia³ania regulatorów jest ogromna [76].

3. Regulacja syntezy czynników wirulencji Y. enterocolitica w odpowiedzi
na bod�ce �rodowiskowe

Parametry fizykochemiczne �rodowiska s¹ bod�cem do ekspresji okre�lonych
cech oraz czynników zjadliwo�ci Y. enterocolitica (Tabela I). Istotne w tej regu-
lacji s¹ temperatura, stê¿enie jonów wapnia i ¿elaza, pH, osmolarno�æ �rodowiska,
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�ród³o wêgla oraz obecno�æ okre�lonych substancji od¿ywczych. Y. enterocolitica
poza organizmem gospodarza bytuje w wilgotnym naturalnym �rodowisku. Oprócz
typowych procesów metabolicznych, cechuj¹cych wszystkie wolno ¿yj¹ce entero-
bacterie Y. enterocolitica posiada kilka w³a�ciwo�ci charakterystycznych tylko dla
umiarkowanej temperatury tego �rodowiska i s³abo lub wcale nie wyra¿anych
w temperaturze 37°C. W niskiej temperaturze Y. enterocolitica syntetyzuje lipopolisa-
charyd (LPS) w formie S (smooth), inwazynê Inv oraz ciep³ostabiln¹ enterotoksynê
Yst. Jednym z efektów adaptacji do ¿ycia w ró¿nych warunkach temperaturowych
s¹ zmiany w ruchliwo�ci komórki. W 25°C i ni¿szej komórki przybieraj¹ formê
ma³ych, ruchliwych, urzêsionych perytrychalnie pa³eczek, które po przeniesieniu
do 37°C staj¹ siê nieruchliwe [28]. Niektóre z tych cech maj¹ istotne znaczenie dla
bytowania w �rodowisku naturalnym, inne u³atwiaj¹ patogenowi pokonanie pierw-
szych barier na drodze do infekcji organizmu gospodarza.

Do wnêtrza organizmu gospodarza pa³eczki Y. enterocolitica dostaj¹ siê z zaka-
¿onym po¿ywieniem i przechodz¹ przez kolejne odcinki uk³adu pokarmowego.
Miejscem inwazji jest tkanka nab³onkowa jelita krêtego. Po przedostaniu siê przez
warstwê nab³onka, komórki Y. enterocolitica docieraj¹ do zorganizowanych struktur
(grudek) limfatycznych zwanych kêpkami Peyera. W grudkach limfatycznych ko-
mórki patogenu napotykaj¹ m.in. makrofagi, które razem z neutrofilami (leukocyty
polimorfonuklearne, PMN) docieraj¹cymi na miejsce inwazji, stanowi¹ pierwsz¹
liniê obrony w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej organizmu gospodarza.
Miejscem docelowym, gdzie Y. enterocolitica namna¿a siê, wywo³uj¹c zmiany za-
palne i owrzodzenia s¹ wêz³y limfatyczne jamy brzusznej. Najczê�ciej zaka¿enia

T a b e l a  I
Bod�ce �rodowiskowe uczestnicz¹ce w indukcji ekspresji genów wirulencji Y. enterocolitica

brak jonów Fe+3 fyuA/irp1-irp5, irp9 receptor FyuA, yersiniobaktyna

foxA receptory: FoxA, FcuA, HemR
fcuA
hemR

temperatura <30°C rfb ³añcuch O-specyficzny LPS
yst enterotoksyna Yst
inv inwazyna Inv

temperatura 37°C yadA adhezyna YadA
ail adhezyna Ail

+ brak Ca+2 lub kontakt z komórk¹ yop bia³ka Yop
eukariotyczn¹, aminokwasy, albumina ysc Ysc A-M

+ niskie pH, Na+1 inv inwazyna Inv
myfA antygen Myf

+ lekko zasadowe pH, yst enterotoksyna Yst
wysoka osmolarno�æ

Bodziec �rodowiskowy Gen lub operon
(zespó³ genów)

Biosynteza makromoleku³
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prowadz¹ jednak tylko do lokalnych zmian z tendencj¹ do samoograniczenia. Ten
bardzo uproszczony obraz infekcji pozwala wyró¿niæ trzy fazy: pierwsza zwi¹zana
jest z przebywaniem patogenu w �wietle jelita, druga obejmuje etap inwazji tkanki
nab³onkowej, trzecia faza po³¹czona jest ze wzrostem zewn¹trzkomórkowym
Y. enterocolitica w g³êbiej po³o¿onych tkankach (wêz³y limfatyczne krezkowe) oraz
narz¹dach, w tym w¹troby i �ledziony. W odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê warunki
�rodowiska, zwi¹zane tak¿e z wewn¹trz czy zewn¹trzkomórkowym statusem pato-
genu, uruchamiana jest ekspresja ró¿nych czynników wirulencji.

Czynniki zjadliwo�ci Y. enterocolitica kodowane s¹ przez geny zlokalizowane
na chromosomie oraz plazmidzie pYV [27]. Bia³ka kodowane chromosomalnie:
Yst, Inv oraz adhezyna Ail przede wszystkim bior¹ udzia³ w pierwszych fazach
infekcji. Umo¿liwiaj¹ kolonizacjê i inwazjê tkanki nab³onkowej jelita. Plazmid pYV
koduje adhezynê YadA, a tak¿e g³ówne czynniki wirulencji tj. bia³ka Yop, których
ekspresja uruchamiana jest w temperaturze 37°C w nieobecno�ci jonów Ca2+ (patrz
pkt. 2 i 3.3.1). Podstawow¹ funkcj¹ bia³ek Yop jest hamowanie reakcji obronnej
organizmu gospodarza, co umo¿liwia wzrost i namna¿anie siê komórek Yersinia
zewn¹trzkomórkowo w uk³adzie siateczkowo-�ródb³onkowym.

W dalszej czê�ci pracy przedstawiono wyniki badañ, które wskazuj¹ na udzia³
czynników �rodowiskowych w regulacji determinantów patogenezy Y. enterocoli-
tica. Wydaje siê tak¿e, ¿e ró¿nice w aktywno�ci czynników wirulencji s¹ przejawem
adaptacji do ró¿nych etapów w cyklu ¿yciowym tego patogenu.

Podczas infekcji organizmu gospodarza czynniki wirulencji syntetyzowane przez
bakterie patogenne uczestnicz¹ w wywo³ywaniu ró¿nych objawów chorobowych
i prowadz¹ do wielu zmian patologicznych. Czêsto czynniki wirulencji decyduj¹
tak¿e o tym jak dobrze mikroorganizm namna¿a siê w organizmie gospodarza. Z tej
perspektywy definicja czynników wirulencji mo¿e byæ rozszerzona i obejmowaæ
produkty genów, które niekoniecznie uczestnicz¹ w wywo³ywaniu objawów klinicz-
nych, ale nale¿¹ do grupy produktów, które umo¿liwiaj¹ korzystanie z substratów
metabolicznych limitowanych przez �rodowisko gospodarza. W tym kontek�cie
omawiane te¿ bêd¹ systemy transportu ¿elaza.

3.1. W³a�ciwo�ci wolno ¿yj¹cych Y. enterocolitica przed infekcj¹ organizmu
gospodarza. Wczesny etap infekcji zwi¹zany z przemieszczaniem siê patogenu
ze �rodowiska zewnêtrznego do organizmu gospodarza

3.1.1. Lipopolisacharyd (LPS)
LPS wolno ¿yj¹cych komórek Y. enterocolitica, a wiêc tak¿e tych, które dostaj¹

siê do �wiat³a jelita jest typu g³adkiego (S), natomiast w 37°C nastêpuje jego tran-
zycja w kierunku g³adko-szorstkiego (S-R). G³adki LPS Y. enterocolitica charak-
teryzuje siê znacznym zró¿nicowaniem sk³adu chemicznego czê�ci wielocukrowej
(³añcuchy O-swoiste, antygen O) [87, 100]. LPS izolowany z komórek hodowa-
nych w 37°C zawiera odpowiednio mniej frakcji rdzenia i O-swoistej czê�ci
wielocukrowej. Zmiany w czê�ci wielocukrowej LPS Y. enterocolitica serotyp O:3
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polegaj¹ miêdzy innymi na zmniejszeniu zawarto�ci podjednostek cukrowych tj.
6-dezoksy-L-altriozy. Geny odpowiedzialne za biosyntezê 3 strukturalnych sk³ad-
ników LPS tj. lipidu A, rdzenia oraz antygenu O s¹ zlokalizowane na chromo-
somie. Szczegó³ow¹ analizê genetyczn¹ tego regionu przeprowadzi³ S k u r n i k
i T o i v a n e n  [87], klonuj¹c loci rfa i rfb, których produkty uczestnicz¹ odpowied-
nio w syntezie rdzenia LPS, oraz ³añcucha O-swoistego. Wyniki sekwencjonowania
locus rfb wskazuj¹ na obecno�æ 8 ramek odczytu, funkcjê 5 z nich ustalono na
podstawie homologii do odpowiednich sekwencji nukleotydowych S. enterica sv.
Typhimurium. Stwierdzono, ¿e locus rfb sk³ada siê z 2 operonów, transkrypcja
jednego z nich podlega represji w 37°C. W efekcie w 37°C syntetyzowany jest
antygen O znacznie krótszy ni¿ w 25°C. Autorzy rozwa¿aj¹ dwa modele wyja�-
niaj¹ce to zjawisko. W pierwszym, hipotetyczny regulator transkrypcji genów locus
rfb by³by aktywny tylko w niskiej temperaturze i nieaktywny w 37°C, w drugim
modelu zak³adano obecno�æ represora aktywnego w 37°C. W rzeczywisto�ci sytu-
acja jest prawdopodobnie du¿o bardziej skomplikowana. Wstêpne badania nad mu-
tantami regulatorowymi wskazuj¹, ¿e regulacja syntezy LPS jest czê�ci¹ z³o¿onego
systemu, w którym kilkana�cie genów rozrzuconych na chromosomie podlega
tym samym mechanizmom regulacyjnym. Kandydatami do wspólnego systemu s¹
czynniki wirulencji takie jak inwazyna czy enterotoksyna. Bardzo prawdopodobna
wydaje siê hipoteza, wed³ug której zahamowanie syntezy ³añcuchów O-swoistych
w 37°C jest skorelowane ze zmianami powierzchniowymi komórki i zwiêkszon¹
syntez¹ adhezyny Ail w tej temperaturze. Zarówno LPS jak i adhezyna Ail chro-
ni¹ bowiem komórkê Y. enterocolitica przed dostêpem soli ¿ó³ci oraz sk³adni-
ków dope³niacza. LPS pe³ni³by wiêc swoj¹ funkcjê ochronn¹ na pocz¹tku infekcji,
a adhezyna Ail na dalszych jej etapach.

3.1.2. Enterotoksyna Yst
Objawom jersiniozy wywo³anych obecno�ci¹ Y. enterocolitica w �wietle jelita

towarzyszy biegunka. Czynnikiem odpowiedzialnym za uszkodzenia b³ony �lu-
zowej jest termostabilna enterotoksyna Yst uwalniana z komórek patogenu do
�rodowiska zewnêtrznego [69]. Jednak¿e enterotoksyna in vitro jest syntetyzowana
i uwalniana do pod³o¿a hodowlanego w temperaturze poni¿ej 30°C w kilka godzin
po wej�ciu bakterii w stacjonarn¹ fazê wzrostu. Zahamowanie syntezy Yst w 37°C
wydawa³o siê wiêc sprzeczne z rol¹ jak¹ przypisywano jej w organizmie gospo-
darza. Dopiero badania M i k u l s k i s  i wsp. [69] wykaza³y, ¿e synteza Yst w tem-
peraturze 37°C in vitro mo¿e zachodziæ w pH lekko zasadowym, w �rodowisku
o wysokiej osmolarno�ci. Warunki takie panuj¹ w koñcowym odcinku jelita krêtego
i prawdopodobnie kombinacja tych trzech czynników �rodowiska umo¿liwia kon-
tynuacjê syntezy enterotoksyny Yst in vivo.

Synteza Yst w hodowlach Y. enterocolitica na chemicznie zdefiniowanych
pod³o¿ach wzrasta tak¿e w obecno�ci glukonianu potasu jako �ród³a wêgla. Jony
Ca+2, Mn+2 czy Mg+2 nie maj¹ wp³ywu na zwiêkszenie produkcji enterotoksyny,
natomiast wykazano hamuj¹cy wp³yw jonów ¿elaza Fe+2 na syntezê Yst w stê¿eniu
powy¿ej 10 :M [3].
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Udzia³ enterotoksyny w wywo³ywaniu biegunki u ludzi by³ przez lata kontro-
wersyjny nie tylko ze wzglêdu na brak syntezy Yst w 37°C, ale tak¿e ze wzglêdu na
niespójne wyniki badañ na zwierzêtach do�wiadczalnych. Wykazano bowiem, ¿e
szczepy Y. enterocolitica O:3 nie syntetyzuj¹ce Yst wywo³ywa³y biegunkê u myszy.
W¹tpliwo�ci te zosta³y ostatecznie rozwiane z chwil¹ wykrycia tzw. cichych kopii
genu yst uruchamianych w szczepach z mutacj¹ w bia³ku YmoA. Ponadto wykazano,
¿e Y. enterocolitica produkuje oprócz termostabilnej enterotoksyny Yst I, tak¿e
toksynê Yst II. Dwa nowe warianty toksyny Yst I, znane jako Yst-b i Yst-c opisano
ostatnio u Y. enterocolitica [80].

Gen yst jest zlokalizowany na chromosomie Y. enterocolitica oraz podlega regu-
lacji przez dwa bia³ka kontroluj¹ce superskrêcenie DNA. Negatywnym regulatorem
ekspresji yst jest histonopodobne bia³ko YmoA (patrz pkt. 2 pracy). Aktywatorem
transkrypcji yst jest bia³ko Yrp [69]. Do pe³nej ekspresji w 30°C i stacjonarnej fazie
wzrostu wymaga funkcjonalnego produktu genu rpoS [55].

Toksyna Yst jest syntetyzowana jako ³añcuch polipeptydowy, w którym 30 ami-
nokwasów domeny C-terminalnej peptydu odpowiada dojrza³ej cz¹steczce toksyny
uwalnianej z komórki Y. enterocolitica do �rodowiska zewnêtrznego. N-terminalna
domena polipeptydu zawiera 18-aminokwasow¹ sekwencjê sygnaln¹ odcinan¹
w procesie transportu przez b³onê cytoplazmatyczn¹. Czê�æ �rodkowa tego peptydu
jest usuwana przez bakteryjne proteazy w chwili przej�cia przez b³onê zewnêtrzn¹
[93]. Pod wzglêdem w³a�ciwo�ci fizykochemicznych, antygenowych oraz me-
chanizmu dzia³ania Yst jest podobna do toksyny STI produkowanej przez entero-
toksyczne szczepy E. coli (ETEC). Obie toksyny aktywuj¹ cyklazê guanylow¹
w kosmkach jelitowych, co prowadzi do wzrostu stê¿enia cGMP i w konsekwencji
do utraty przez enterocyty zdolno�ci absorpcji p³ynów [53]. Uszkodzeniom ko-
mórek towarzyszy uwalnianie substancji od¿ywczych, potrzebnych w utrzymaniu
du¿ej populacji bakterii.

3.1.3. Transport ¿elaza z udzia³em sideroforów
¯elazo jest niezbêdne dla wzrostu bakterii, wchodzi bowiem w sk³ad wielu wa¿-

nych bakteryjnych uk³adów enzymatycznych, a tak¿e jest kofaktorem w ró¿nych
reakcjach biochemicznych. Ponadto nale¿y do wielu czynników �rodowiskowych
reguluj¹cych ekspresjê genów koduj¹cych czynniki wirulencji, w tym toksyny [73].
Stê¿enie wolnych jonów ¿elaza (Fe+3) w �rodowisku naturalnym, a tak¿e w organi-
zmach zwierzêcych jest bardzo niskie. W �rodowisku naturalnym ¿elazo wystêpuje
w postaci nierozpuszczalnego polimeru wodorotlenku ¿elaza. Natomiast w organi-
zmach zwierzêcych zwi¹zane jest w ¿elazoproteidach hemowych np. (hemoglobina,
mioglobina) i niehemowych (ferrytyna, transferyna, laktoferyna). Umiejêtno�æ
pozyskiwania jonów ¿elaza, które znajduj¹ siê w �rodowisku w formie zwi¹zanej,
nieprzyswajalnej dla bakterii nale¿y do bardzo wa¿nych w³a�ciwo�ci metabolicz-
nych komórek Y. enterocolitica. W warunkach niedoboru ¿elaza w �rodowisku
Y. enterocolitica reaguje depresjê systemów pobierania tego pierwiastka tzw. syste-
mów wysokiego powinowactwa do ¿elaza [88]. Uruchamianie i funkcjonowanie tych
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mechanizmów (umo¿liwiaj¹cych asymilacjê ¿elaza) wzmacnia tak¿e w³a�ciwo�ci
chorobotwórcze Y. enterocolitica. Transport ¿elaza z udzia³em sideroforów jest
jednym z g³ównych mechanizmów zapewniaj¹cych wzrost Y. enterocolitica i w na-
stêpstwie kolonizacjê tkanek gospodarza. W sk³ad tego systemu wchodz¹: siderofor
i system jego aktywnego transportu w kompleksie z ¿elazem (Fe-siderofor)4.

Siderofor, zwany yersiniobaktyn¹ opisano u Y. enterocolitica O:8 pod koniec
lat 80-tych. Wkrótce te¿ okaza³o siê, ¿e istnieje �cis³y zwi¹zek miêdzy zjadliwo�ci¹
bakterii, a zdolno�ci¹ do produkcji tego chelatora [47, 79]. Tylko szczepy bêd¹ce
silnymi patogenami, letalne dla myszy (nale¿¹ce do biogrupy IB, np. serotypy
O:8, O:4) syntetyzuj¹ yersiniobaktynê. W cz¹steczce yersiniobaktyny znajduj¹
siê aromatyczne i niearomatyczne grupy chelatuj¹ce jony ¿elaza. Intensywne ba-
dania nad lokalizacj¹ w genomie Y. enterocolitica O:8 genów odpowiedzialnych
za obserwowan¹ zjadliwo�æ, zaowocowa³y identyfikacj¹ w chromosomie wyspy
patogenno�ci HPI (High Pathogenicity Island) skupiaj¹cej geny biosyntezy i pobie-
rania do komórki Fe-sideroforu [79]. HPI Y. enterocolitica ma wielko�æ 43,4 kb
i sk³ada siê z dwóch czê�ci: �ci�le konserwowanego rdzenia oraz bogatej w pary
AT czê�ci zmiennej. Funkcjonalna czê�æ wyspy zawiera 12 genów, sze�æ z nich
(irp1-irp5 oraz irp9) koduje bia³ka bior¹ce udzia³ w biosyntezie yersiniobaktyny.
Dwa wysokocz¹steczkowe bia³ka, HMWP1 (260 kDa) i HMWP2 (190 kDa) ko-
dowane odpowiednio przez geny irp1 i irp2 maj¹ aktywno�æ syntetaz. Gen fyuA
koduje receptor dla yersiniobaktyny. Bia³ko FuyA (65 kDa) pe³ni podwójn¹ rolê,
jest receptorem dla Fe-sideroforu oraz dla pestycyny (bakteriocyny Y. pestis). Pozo-
sta³e geny koduj¹: bia³koYbt bêd¹ce regulatorem transkrypcji regulonu yersinio-
baktyny, bia³ka Irp6 i Irp7, które uczestnicz¹ w transporcie Fe-siderofor przez b³onê
cytoplazmatyczn¹ oraz bia³ko Irp8 bior¹ce udzia³ w transdukcji sygna³u. Synteza
sideroforów i bia³ek aparatu aktywnego transportu jest regulowana na poziomie
transkrypcji stê¿eniem jonów Fe+2 w komórce oraz jego dostêpno�ci¹ w �rodowisku
(Fe+3). System transportu z udzia³em yersiniobaktyny funkcjonuje w tempera-
turze 25°C i 37°C. Rolê represora spe³nia bia³ko Fur [88]. Fur w kompleksie z jona-
mi ¿elaza (Fe+2) wi¹¿e siê do promotorów genów odpowiedzialnych za transport
¿elaza hamuj¹c ich ekspresjê. Po³¹czenie C-terminalnej domeny bia³ka Fur z jonem
¿elaza zmienia strukturê jego N-terminalnej czê�ci, co prowadzi do wzrostu powi-
nowactwa Fur do DNA.

Poszukiwania zwi¹zków o aktywno�ci sideroforowej zaowocowa³y identyfikacj¹
w niektórych szczepach Y. enterocolitica (szczepy �rodowiskowe i izolaty kliniczne)

4 Siderofory s¹ to niskocz¹steczkowe chelatory (~1 kDa) charakteryzuj¹ce siê wysokim powi-
nowactwem do jonów ¿elaza (Fe+3) [73]. Siderofory zidentyfikowane w rodzinie Enterobacteriaceae
nale¿¹ do dwóch typów chemicznych. S¹ to siderofory o budowie katecholowej (enterobaktyna)
i hydroksamowej (aerobaktyna). Syntetyzowane przez komórkê bakteryjn¹ siderofory uwalniane s¹ do
�rodowiska, gdzie po po³¹czeniu z ¿elazem wychwytywane s¹ przez receptory znajduj¹ce siê w b³onie
zewnêtrznej komórki. Kompleks Fe-siderofor transportowany jest do wnêtrza komórki przy udziale
bia³ka TonB i systemu permeaz b³ony cytoplazmatycznej. Losy kompleksu Fe-siderofor wewn¹trz
komórki s¹ s³abo poznane. ¯elazo z tego po³¹czenia mo¿e byæ uwalniane na dwa sposoby: w wyniku
dzia³ania swoistych esteraz albo na skutek redukcji jonu ¿elazowego (Fe+3) do ¿elazawego (Fe+2).



22

sideroforów o naturze hydrofilowej [18, 24]. Y. enterocolitica mo¿e korzystaæ tak¿e
z sideroforów egzogennych syntetyzowanych przez drobnoustroje znajduj¹ce siê
w tej samej niszy ekologicznej. Warunkiem korzystania z obcych chelatorów
jest obecno�æ zarówno receptora jak i systemu transportu dla sideroforów. W b³onie
zewnêtrznej Y. enterocolitica zidentyfikowano tak¿e receptory dla ferrichromu
(bia³ko FcuA, 78 kDa) oraz ferroksaminy (FoxA, 75 kDa). Korzystanie z heminy
jako �ród³a ¿elaza uzupe³nia szeroki wachlarz mo¿liwo�ci Y. enterocolitica. Niedo-
bór ¿elaza powoduje depresjê systemu transportu heminy kodowanego przez geny
hem PR i hem STUV [88, 91].

Funkcjonowanie u Y. enterocolitica wymienionych systemów zwiêksza szanse
na prze¿ycie w mieszanej populacji bakteryjnej jelita. Aktywno�æ tych systemów
jest wa¿na dla komórki patogenu równie¿ w sytuacji nag³ego obni¿enia stê¿enia
jonów ¿elaza w p³ynach tkankowych, które towarzyszy zaka¿eniom bakteryjnym.

3.1.4. Maltoza i regulon maltozowy
Istotn¹ rolê w ekspresji determinantów patogenezy Y. enterocolitica pe³ni¹ rów-

nie¿ inne sygna³y p³yn¹ce ze �rodowiska zewnêtrznego. Wyniki prac B r z o s t e k
i wsp. [21] wskazuj¹ na przypuszczaln¹ rolê maltozy i elementów regulonu malto-
zowego w ekspresji i sekrecji bia³ek Yop. Doniesienia te nabieraj¹ szczególnego
znaczenia zwa¿ywszy na fakt, ¿e maltoza wystêpuj¹c powszechnie w jelicie ludz-
kim jako produkt dzia³ania hydrolaz tj. amylazy trzustkowej i amylazy jelitowej,
stanowi jednocze�nie potencjalne i ³atwo dostêpne �ród³o wêgla dla Y. enterocoliti-
ca w trakcie kolonizacji jelita.

Geny odpowiedzialne za transport i metabolizm maltozy zosta³y stosunkowo do-
brze poznane u bakterii jelitowej z rodziny Enterobacteriaceae � E. coli [14]. Bada-
nia nad regulonem maltozowym prowadzone u innych chorobotwórczych entero-
bakterii wykaza³y jego udzia³ w zjadliwo�ci tych enteropatogenów. Interesuj¹ce
wyniki otrzymano badaj¹c wp³yw genów regulonu maltozowego na wirulencjê
Vibrio cholerae [63]. Stwierdzono, ¿e maltoza hamuje sekrecjê toksyny cholery CT
(cholera toxin) i redukuje produkcjê mannozo-wra¿liwej hemaglutyniny MSHA
(mannose-sensitive hemagglutinin) oraz proteazy SHA (soluble hemagglutinin-pro-
tease), natomiast u³atwia sekrecjê bia³ek buduj¹cych pilus TCP (toxin-coregulated
pilus). Obserwowany efekt jest wynikiem aktywno�ci regulonu maltozowego i wska-
zuje na kluczow¹ rolê systemu transportu maltozy w biogenezie i translokacji
czynników wirulencji przez b³onê zewnêtrzn¹. Regulon maltozowy zidentyfiko-
wano tak¿e u Y. enterocolitica. Okre�lono funkcjê dwóch bia³ek bior¹cych udzia³
w transporcie maltozy. Jedno z nich, bia³ko LamB, jest maltoporyn¹ b³ony zewnêtrz-
nej uczestnicz¹c¹ w transporcie maltozy i maltodekstryn do peryplazmy komórek
Y. enterocolitica [20], drugie to MBP, bia³ko wi¹¿¹ce maltozê w przestrzeni perypla-
zmatycznej komórki [19]. Wyniki ostatnich badañ wskazuj¹ na korelacjê miêdzy
funkcjonowaniem systemu maltozowego, a ekspresj¹ czynników wirulencji Y. ente-
rocolitica. Otrzymano mutanty transpozonowe miniTn5 Y. enterocolitica o fenotypie
Mal�, defektywne w transporcie maltozy, które charakteryzowa³y siê obni¿on¹ pro-
dukcj¹ czynników wirulencji tj. bia³ek Yop [21].
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3.2. Ekspresja genów i czynników wirulencji podczas kolonizacji
i inwazji tkanki nab³onkowej jelita

Pierwszym etapem w procesie patogenezy jest adhezja komórek Y. enterocolitica
do tkanki nab³onkowej jelita. Interakcja adhezyn Inv i Ail Y. enterocolitica z komór-
kami nab³onkowymi jelita poprzedza inwazjê, która umo¿liwia bakteriom rozprze-
strzenianie siê w g³¹b tkanek i rozsianie zaka¿enia. Wyniki wielokierunkowych ba-
dañ pozwoli³y ustaliæ, ¿e w procesie tym g³ówn¹ rolê odgrywa inwazyna Inv [98].

3.2.1. Inwazyna (Inv)
Inv jest bia³kiem b³ony zewnêtrznej o masie cz¹steczkowej 92 kDa. Biologiczn¹

funkcjê tego bia³ka ustalono w oparciu o wyniki do�wiadczeñ nad ekspresj¹ Inv
w szczepach E. coli. Wprowadzenie genu inv nadawa³o komórkom E. coli cechê
inwazyjno�ci. Inwazyna bierze udzia³ zarówno w adhezji jak i inwazji tkanki
nab³onkowej. Miejscem jej bezpo�redniego oddzia³ywania s¹ przede wszystkim
komórki M wystêpuj¹ce w nab³onku FAE (follicle-associated epithelium) pokrywa-
j¹cym struktury limfatyczne b³ony �luzowej jelita tj. kêpki Peyera [59]. Silna i spe-
cyficzna adherencja Y. enterocolitica do komórek M polega na wi¹zaniu siê inwazyny
Inv do specyficznych receptorów, $1 integryn, wystêpuj¹cych na powierzchni
komórek [58]. Domena wi¹¿¹ca cz¹steczkê $1 integryny jest zlokalizowana w 192 aa
C-koñcowym fragmencie cz¹steczki bia³ka sk³adaj¹cego siê z 986 aminokwasów.
Ostatnie badania wykaza³y, i¿ pewne domeny wewn¹trz inwazyny uczestnicz¹
w autoasocjacji cz¹steczki. Inwazyna w postaci homomultimeru indukuje efektywne
przy³¹czenie do $1 integryn, co dostarcza sygna³u do internalizacji komórki. Inwazja
za po�rednictwem bia³ka Inv obejmuje tak¿e rearan¿acjê szkieletu aktynowego
komórki gospodarza, prowadz¹c do zamkniêcia komórki w pêcherzyku endosomu,
jest to tzw. mechanizm zamka b³yskawicznego (zipper mechanism). Procesowi temu
towarzyszy akumulacja aktyny, filaminy, taliny i $1 integryn dooko³a bakterii [99].

Inwazyna obecna jest ju¿ na powierzchni wolno¿yj¹cych komórek Y. enterocoli-
tica, które dostaj¹ siê do �wiat³a jelita co potwierdza jej wa¿n¹ rolê w pierwszych
etapach infekcji. Badania in vitro potwierdzi³y, ¿e transkrypcja genu inv zachodzi
maksymalnie w temperaturze 23°C, ale wykazano tak¿e, ¿e hamowana jest w 37°C.
Dziêki konstrukcji chromosomalnej fuzji translacyjnej inv::phoA uda³o siê wyka-
zaæ, ¿e jony sodu, a tak¿e obni¿enie pH do 5,5 uruchamia produkcjê bia³ka w 37°C
[98]. Dodatkowe informacje o regulacji ekspresji genu inv pochodz¹ z pracowni
M i l l e r, gdzie udowodniono, ¿e ekspresja inv u Y. enterocolitica zale¿y od fazy
wzrostu hodowli i jest maksymalna w momencie wchodzenia w fazê wzrostu stacjo-
narnego [75]. Opisane mechanizmy regulacji mog¹ byæ dowodem na to, ¿e in vivo
transkrypcja inwazyny mo¿e tak¿e wyst¹piæ w 37°C w zgo³a odmiennych warun-
kach, w dalszym etapie infekcji jelita oraz w innych g³êbiej le¿¹cych tkankach.

Wyniki najnowszych badañ sugeruj¹, ¿e ekspresja genu inv jest du¿o bardziej
z³o¿ona i pozostaje w odwrotnej relacji do syntezy rzêski. To znaczy czynniki �ro-
dowiskowe i bia³ka regulatorowe wzmacniaj¹ce ekspresjê inv obni¿aj¹ równo-
cze�nie syntezê flagelliny [8]. Gen inv zlokalizowany jest bowiem w grupie genów
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koduj¹cych bia³ka rzêski. Sens tego typu regulacji wydaje siê oczywisty, gdy¿ ko-
mórka nie mog³aby siê aktywnie poruszaæ bêd¹c zwi¹zana z powierzchni¹.

3.2.2. Adhezyna Ail
Adhezyna Ail (17 kDa) jest drugim bia³kiem b³ony zewnêtrznej Y. enterocolitica

bior¹cym udzia³ w adhezji i inwazji in vivo, a tak¿e wielu linii komórkowych in
vitro [70]. Bia³ko Ail cechuj¹ jednak du¿o s³absze w³a�ciwo�ci adhezyjne,
ni¿ inwazynê Inv. Adhezyna Ail przede wszystkim chroni komórkê przed dzia³a-
niem bia³ek dope³niacza. Gen ail zosta³ zsekwencjonowany w pracowni M i l l e r
[71]. Otwarta ramka odczytu koduje 178 aa polipeptyd, którego 23 aa fragment na
N-koñcu stanowi sekwencjê sygnaln¹. Bia³ko Ail wykazuje homologiê do bia³ka
OmpX E. coli oraz PagC S. enterica sv. Typhimurium [67]. Transkrypcja genu ail w
stacjonarnej fazie wzrostu hodowli zachodzi w 37°C (odwrotnie ni¿ inv), natomiast
w temperaturze 30°C nie identyfikuje siê odpowiedniego mRNA. W logarytmicznej
fazie wzrostu transkrypcja ail w 37°C jest tylko nieznacznie wy¿sza od poziomu
transkrypcji w 30°C. Pomimo ma³ych ró¿nic w ekspresji genu ail, komórki Y. entero-
colitica rosn¹ce w 37°C s¹ nie tylko oporne na dzia³anie surowicy, ale tak¿e
charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ inwazyjno�ci¹ ni¿ te rosn¹ce w 30°C [70]. Zdaniem
M i l l e r  i wsp. [70] obserwowane w³a�ciwo�ci mog¹ wynikaæ ze zmian w struktu-
rach powierzchniowych komórek Y. enterocolitic. Utrata ³añcuchów O-swoistych
w cz¹steczce LPS w 37°C mo¿e prowadziæ do wiêkszej ekspozycji bia³ka Ail na
powierzchni komórki, a wiêc zahamowanie ekspresji rfb (synteza LPS w formie S)
w 37°C mo¿e byæ w tych warunkach kompensowane aktywacj¹ genu ail.

3.2.3. Adhezyna YadA
W procesie adhezji Y. enterocolitica do komórek eukariotycznych uczestniczy

tak¿e, kodowana na plazmidzie pYV, adhezyna YadA [27]. W oparciu o nowe badania
mikroskopowe z zastosowaniem kriotechniki, a tak¿e analizê funkcjonaln¹ regionów
aa cz¹steczki YadA H o i c z y k  i wsp. [50] sugeruj¹, i¿ bia³ko YadA zorganizowane
jest na powierzchni komórki bakteryjnej w strukturê o kszta³cie �lizaka� (lolipop).
Sk³ada siê na ni¹ N-koñcowa czê�æ bia³ka, tworz¹ca owaln¹ g³owê i spiralnie skrêco-
ny trzonek oraz C-koñcowy fragment zakotwiczony w b³onie zewnêtrznej. G³owa
�lizaka� uczestniczy w procesie autoaglutynacji komórek Y. enterocolitica, w adhezji
do �luzu jelitowego oraz bia³ek (kolagen, fibronektyna) macierzy zewn¹trzkomórko-
wej (ECM), co wiêcej wykazano tak¿e hamowanie aktywno�ci przeciwinwazyjnej
interferonu ( [41]. Ponadto YadA, dziêki wi¹zaniu czynnika H, utrudnia opsonizacjê
komórek Y. enterocolitica przez bia³ka dope³niacza [81]. Badaj¹c biologiczn¹ funkcjê
YadA udowodniono, ¿e bia³ko to umo¿liwia prze¿ycie i namna¿anie siê Y. enteroco-
litica w kêpkach Peyera, a tak¿e rozsianie infekcji z kêpków Peyera do innych czê�ci
organizmu [82]. Geny koduj¹ce YadA zsekwencjonowano w ró¿nych serogrupach
Y. enterocolitica i wykazano wysok¹ homologiê sekwencji aminokwasowych, które
tworz¹ polipeptydy o masie cz¹steczkowej od 41 do 44 kDa. YadA izolowane z prepa-
ratu os³on komórkowych bakterii tworzy agregaty oporne na temperaturê i na ¿elu
SDS-PAGE lokuje siê w pozycji odpowiadaj¹cej wzglêdnej masie cz¹steczkowej od
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160 do 240 kDa. �wiadczy to o oligomerycznej strukturze bia³ka (3�4 monomery).
Jednak¿e w formach oligomerycznych bia³ka nie zidentyfikowano ani reszt cystei-
nowych ani mostków dwusiarczkowych. W cz¹steczce YadA wyra�nie wyodrêbniæ
mo¿na regiony hydrofilowe i hydrofobowe. Hydrofobowy C-koniec poprzedzony
jest dwoma regionami hydrofilowymi oddzielonymi poprzez inny region hydrofo-
bowy. W celu wykazania funkcji poszczególnych fragmentów cz¹steczki YadA
skonstruowano mutanty w ró¿nych regionach polipeptydu. Uszkodzenie C-koñca
prowadzi do obni¿enia ekspresji YadA na powierzchni komórki i hamuje oligome-
ryzacjê bia³ka. W wyniku delecji 29�81 aminokwasów YadA traci zdolno�æ adhezji
do neutrofilów. Natomiast zast¹pienie reszty histydynowej w pozycji 157 i 158 przez
resztê tyrozynow¹ skutkuje utrat¹ zdolno�ci adhezji do ECM czy komórek HeLa.
Du¿o wiêkszy efekt na funkcjonowanie bia³ka ma delecja hydrofobowego fragmentu
od 83 do 104 aminokwasów, co poci¹ga za sob¹ utratê zdolno�ci wi¹zania kolagenu
i autoaglutynacji komórek [81, 82].

Ekspresja genu yadA jest indukowana podobnie jak geny wirulonu Yop, w tem-
peraturze 37°C, w wyniku aktywno�ci regulatora VirF i podlega represji poprzez
bia³ko YmoA (pkt. 2 pracy).

3.2.4. Antygen Myf
W latach 80-tych D i a z  i wsp. [33] zidentyfikowali i opisali antygen C-Ag,

mukoidaln¹ substancjê pokrywaj¹c¹ kolonie enteropatogennych szczepów Y. entero-
colitica. Antygen zwany obecnie Myf (mucoid Yersinia factor) jest bia³kowym poli-
merem sk³adaj¹cym siê z podjednostek o wzglêdnej masie cz¹steczkowej 21 kDa
(analiza SDS-PAGE) [56]. Zdjêcia z mikroskopu elektronowego dowodz¹, ¿e Myf
tworzy na powierzchni komórki strukturê fibrylarn¹, która mo¿e lokalnie wystawaæ
z powierzchni komórki nawet o 2 :m. Pomimo strukturalnych podobieñstw MyfA
ze strukturami fibrylarnymi E. coli (CS3, CS6) czy Klebsiella pneumoniae (fimbrie
3 typu) ich sekwencje nukleotydowe s¹ ró¿ne. W biogenezie fimbrii Myf bierze
udzia³ 5 genów zlokalizowanych na chromosomie Y. enterocolitica [54]. Gen myfA
koduje g³ówn¹ podjednostkê fimbrii, tj. 159 aminokwasowe bia³ko, które po odciê-
ciu sekwencji sygnalnej powinno posiadaæ masê cz¹steczkow¹ 14,25 kDa. Tak du¿e
rozbie¿no�ci w m. cz. (21 kDa � analiza SDS-PAGE i 14,25 kDa) wynikaj¹ przy-
puszczalnie z procesu glikozylacji jakiej podlega polipeptyd w komórce. Locus myf
obejmuje oprócz myfA tak¿e geny myfB, myfC, myfE i myfF. Gen myfB koduje pery-
plazmatyczne bia³ko opiekuñcze, gen myfC bia³ko b³ony zewnêtrznej. Oba bia³ka
uczestnicz¹ w organizacji struktury fimbrii. Transkrypcja myfA zale¿y od aktyw-
no�ci produktów genów myfE i myfF. Oba geny koduj¹ bia³ka b³ony cytoplazma-
tycznej. N-koñcowa domena MyfF ma charakter hydrofobowy i jest zwi¹zana
z b³on¹ cytoplazmatyczn¹. C-koñcowa domena bia³ka znajduje siê w peryplazmie.
Regulator MyfF nie posiada motywu helisa-skrêt-helisa typowego dla aktywatorów
rodziny AraC uczestnicz¹cego w ekspresji fimbrii E. coli czy S. enterica sv. Typhimu-
rium. Natomiast jego organizacja w b³onie odpowiada charakterystyce bia³ka ToxS,
reguluj¹cego ekspresjê pilusów Tcp V. cholerae. Zlokalizowany w cytoplazmie N-ko-
niec bia³ka MyfE wykazuje podobieñstwo do domeny wi¹¿¹cej DNA, regulatorów
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transkrypcji systemów dwusk³adnikowych. Wydaje siê wiêc, ¿e oba bia³ka mog¹
razem odbieraæ i przekazywaæ sygna³ ze �rodowiska do wnêtrza komórki. Bia³ko
MyfA syntetyzowane jest tylko w temperaturze 37°C w pod³o¿u o pH 6. Badania
Iriarte i wsp. [56] wykaza³y, ¿e MyfA jest homologiem antygenu pH6 (PsA) Y. pestis,
syntetyzowanego równie¿ w �rodowisku o pH 6, chocia¿ prawdopodobnie antygeny
te odgrywaj¹ ró¿n¹ rolê w patogenezie tych dwóch gatunków. Podobnie jak entero-
toksyna Yst, antygen Myf pojawia siê tylko w patogennych, zarówno �amerykañ-
skich� jak i �europejskich� seroptypach Y. enterocolitica. Obecno�æ antygenu Myf
tylko w szczepach zjadliwych �wiadczy o jego roli w patogenezie jersiniozy. Mo¿-
liwe, ¿e Myf uczestniczy w kolonizacji jelita, a tak¿e w sekrecji enterotoksyny Yst
poprzez umo¿liwienie �cis³ego kontaktu komórki bakteryjnej z komórkami nab³on-
ka jelitowego [33]. Bardzo prawdopodobny jest tak¿e udzia³ MyfA w ochronie przed
fagocytoz¹, zw³aszcza na wczesnych etapach infekcji, gdy nie aktywowane makro-
fagi s¹ miejscem mamna¿ania siê Y. enterocolitica. Kwa�ne �rodowisko fagolizo-
somu w 37°C indukowa³oby syntezê antygenu Myf. Bia³ko MyfA wraz z innymi
produktami genów aktywowanymi w takich warunkach u³atwia³oby prze¿ycie rów-
nie¿ wewn¹trz neutrofilów nap³ywaj¹cymi do miejsca infekcji.

3.2.5. Udzia³ adhezyn w rozwoju infekcji
Szczególn¹ rolê w kolonizacji b³ony �luzowej jelita i rozwoju infekcji pa³eczka-

mi Y. enterocolitica odgrywaj¹ adhezyny. Wej�ciu Y. enterocolitica do organizmu
gospodarza towarzyszy ekspresja kilku adhezyn kodowanych przez geny zlokalizo-
wane na chromosomie bakteryjnym (ail, myf, inv) jak i na plazmidzie pYV (yadA).
Bod�cem do syntezy tych bia³ek s¹ ró¿nice w fizykochemicznych parametrach
�rodowiska. Najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa temperatura, dodatkowymi czynnikami s¹:
osmolarno�æ, jony sodu oraz pH. W oparciu o zebrane dane literaturowe poni¿ej
przedstawiono scenariusz, w którym przypisano adhezynom okre�lone role w prze-
biegu zaka¿enia pa³eczkami Y. enterocolitica. Zaproponowany scenariusz jest oczy-
wi�cie du¿ym uproszczeniem, ale wyja�nia pewn¹ strategiê patogenu, polegaj¹c¹ na
selektywnej aktywacji bia³ek powierzchniowych komórki.

Barierê w postaci tkanki nab³onkowej jelita Y. enterocolitica pokonuje przy udziale
inwazyny Inv. Inv ulega ekspresji w �wietle jelita krêtego w 37°C w pH6, w obec-
no�ci jonów sodu i wysokiej osmolarno�ci tj. w warunkach charakterystycznych
dla tego odcinka jelita. Transcytoza przez komórki M umo¿liwia dotarcie do kêpek
Peyera. W tym miejscu dochodzi do pierwszego kontaktu patogenu z makrofagami.
Na tym wczesnym etapie infekcji makrofagi nie s¹ aktywowane i prawdopodobnie
s¹ miejscem gdzie patogen mo¿e prze¿yæ i namno¿yæ siê. Jest to prawdopodobnie
jedyny moment kiedy Y. enterocolitica jest zdolna do wzrostu wewn¹trzkomórko-
wego. Razem z makrofagami mo¿e te¿ przemieszczaæ siê w g³¹b organizmu. �rodo-
wisko fagolizosomu makrofaga cechuje niskie pH i niska osmoralno�æ. Kwa�ne pH
i 37°C indukuj¹ ekspresjê bia³ka Myf. Pasa¿ przez to �rodowisko nadaje komórce
bakteryjnej w³a�ciwo�ci umo¿liwiaj¹ce w nastêpnej kolejno�ci prze¿ycie w kon-
takcie z neutrofilami. Prze¿ywalno�æ wewn¹trz neutrofilów zale¿y czê�ciowo od
bia³ka YadA, które chroni komórkê bakteryjn¹ przed fagocytoz¹. Nastêpne etapy
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infekcji wi¹¿¹ siê z zewn¹trzkomórkowym wzrostem Y. enterocolitica. Adhezyny
Ail i YadA chroni¹ przed bakteriobójczym dzia³aniem surowicy. Wzrost zewn¹trz-
komórkowy mo¿liwy jest dziêki aktywno�ci wirulonu Yop. Warunkiem jego funk-
cjonowania jest �cis³y kontakt komórki patogenu z komórk¹ eukariotyczn¹. Wa¿n¹
rolê w ustaleniu tego kontaktu mog¹ pe³niæ adhezyny YadA i Inv.

3.3. Aktywno�æ wirulonu Yop-wzrost zewn¹trzkomórkowy Y. enterocolitica
oraz rozsianie zaka¿enia do tkanek i narz¹dów

3.3.1. Wirulon Yop
Hamowanie fagocytozy, ³agodzenie odczynu zapalnego oraz pobudzenie uk³adu

immunologicznego organizmu gospodarza do efektywnego dzia³ania wi¹¿e siê z ak-
tywno�ci¹ wirulonu Yop kodowanego na plazmidzie pYV. Wirulon Yop jest arche-
typem systemu sekrecji III typu, który zidentyfikowano te¿ u innych patogenów
zwierzêcych i ro�linnych [31]. W wyniku jego dzia³ania patogenne szczepy Y. ente-
rocolitica mog¹ prze³amaæ barierê obronn¹ gospodarza, skolonizowaæ tkankê limfa-
tyczn¹ lub mno¿¹c siê we krwi doprowadziæ do infekcji systemowej. Zdumiewaj¹cy
potencja³ patogenny Y. enterocolitica jest wynikiem aktywno�ci czterech podsta-
wowych elementów wirulonu tj. efektorowych bia³ek Yop (YopE, H, M, O, P, T),
bia³ek opiekuñczych Syc, aparatu sekrecyjnego Ysc, a tak¿e tzw. translokatorów
(bia³ka YopB, D, LcrV) dziêki którym, efektorowe bia³ka Yop podlegaj¹ sekrecji
i translokacji [26]. Bia³ka efektorowe s¹ syntetyzowane bez sekwencji sygnalnej,
a sygna³ sekrecyjny (minimum 15 aa) prawdopodobnie znajduje siê w N-koñcowej
domenie bia³ka. Istnieje równie¿ hipoteza sformu³owana przez A n d e r s o n
i S c h n e e w i n d  [4] wed³ug której sekrecja regulowana jest na poziomie translacji,
a sygna³ sekrecyjny mo¿e znajdowaæ siê na 5� koñcu mRNA. Sekrecja bia³ek Yop
wymaga obecno�ci ma³ych cytoplazmatycznych bia³ek opiekuñczych zwanych bia³-
kami Syc. Bia³ka Syc wi¹¿¹ siê z odpowiednimi bia³kami Yop, co prawdopodobnie
zapobiega ich asocjacji i degradacji. Mo¿liwe, ¿e bia³ka opiekuñcze Syc uczestnicz¹
tak¿e w kierowaniu syntetyzowanych bia³ek Yop w stronê aparatu sekrecyjnego Ysc,
zlokalizowanego w os³onach komórki bakteryjnej. Badania ostatnich lat pozwoli³y na
sformu³owanie dwóch innych hipotez. Wed³ug jednej z nich bia³ka opiekuñcze Syc
zapobiegaj¹ fa³dowaniu cz¹steczki Yop, co u³atwia³oby jej transport. Druga hipoteza
zak³ada, ¿e Syc dostarczaj¹ trójwymiarowy �pomocniczy� sygna³ przestrzenny [17].

W funkcjonowaniu wirulonu Yop uczestnicz¹ tak¿e bia³ka regulatorowe: VirF
[29, 96], YscM1 i YscM2 (LcrQ u Y. pseudotuberculosis) [78, 89]. Warunkiem
koniecznym do aktywacji wirulonu Yop i uwalniania efektorowych bia³ek Yop do
cytozolu komórki eukariotycznej in vivo jest �cis³y kontakt komórki bakteryjnej
z eukariotyczn¹.

Szczegó³owy opis mechanizmu sekrecji III typu Y. enterocolitica zaanga¿owanego
w sekrecjê i translokacjê efektorowych bia³ek Yop znajd¹ czytelnicy w ostatniej pracy
przegl¹dowej przygotowanej miêdzy innymi przez autorkê obecnego artyku³u [44].
Zawarte w tej pracy informacje dotycz¹ce bia³ek Yop koncentruj¹ siê na najnowszych
wynikach dotycz¹cych wp³ywu �rodowiska na regulacjê ich ekspresji i sekrecji.
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3.3.2. Efektorowe bia³ka Yop
Wewn¹trz komórki eukariotycznej efektorowe bia³ka Yop pe³ni¹ dwojak¹ funk-

cjê. Zaburzaj¹ mechanizmy przekazywania sygna³u co prowadzi do dezorganizacji
cytoszkieletu komórki gospodarza (YopH, YopE, YopT, YopO) oraz hamuj¹ odpo-
wied� zapaln¹ i immunologiczn¹ (YopP, YopM oraz YopH). Hamowanie rearan¿acji
cytoszkieletu blokuje proces fagocytozy przez makrofagi jak i neutrofile.

Bia³ka Yop hamuj¹ce fagocytozê (YopH, YopE, YopT, YopO)
Bia³ko YopH (51 kDa) jest bia³kiem efektorowym o aktywno�ci fosfatazy tyro-

zynowej [46]. Domena katalityczna YopH znajduje siê w C-koñcowym regionie bia³-
ka i jest homologiczna do eukariotycznych fosfataz, PTP-az (protein-tyrosine pho-
sphatase). Po wnikniêciu do komórki eukariotycznej bia³ko YopH defosforyluje
kinazy bia³kowe blokuj¹c tym samym przekazywanie sygna³ów komórkowych
umo¿liwiaj¹cych kontrolê wielu procesów komórkowych. Fosfataza YopH odgrywa
kluczow¹ rolê w blokowaniu zdolno�ci fagocytarnych makrofagów obni¿aj¹c tym
samym system obronny gospodarza. YopH oddzia³uje bowiem na receptorowe kina-
zy tyrozynowe (klasa integryn posiadaj¹cych domenê katalityczn¹), co prowadzi
do wyciszenia sygna³u powstaj¹cego w wyniku ³¹czenia siê cz¹steczek kompleksu
adhezyjnego do zewn¹trzkomórkowych czê�ci receptorowych kinaz. Wewn¹trz
komórki, YopH deaktywuje bia³ka reguluj¹ce ³¹czenie filamenów aktynowych do
integryn oraz polimeryzacjê aktyny. Wyniki prac P e r s s o n  i wsp. [77] dowodz¹,
¿e bia³ko YopH oddzia³ywuje z ufosforylowanymi bia³kami FAK (focal adhesin ki-
nase) oraz p130CAS. Prace in vitro z lini¹ makrofagow¹ J774 udowodni³y, ¿e YopH
defosforyluje tak¿e bia³ka FYB (Fyn-binding protein) oraz SKAP-HOM, co prowa-
dzi do rozpadu kompleksu adhezyjnego hamuj¹c tym samym proces pabierania bak-
terii przez makrofaga [11].

Trzy pozosta³e bia³ka efektorowe tj. YopE, YopT i YopO hamuj¹ proces fagocy-
tozy przez interakcje z GTP-azami Rho (RhoA, Rac-1, Cdc42), które kontroluj¹
rearan¿acjê cytoszkieletu aktynowego komórki.

Bia³ko YopE (22,9 kDa) dezorganizuje mikrofilamenty aktynowe w komórce go-
spodarza [84]. W wyniku tego dzia³ania dochodzi do komórkowego amorfizmu
i oderwania siê komórek od macierzy zewn¹trzkomórkowej (efekt cytotoksyczny).
Natomiast bia³ko YopE wprowadzone do makrofagów gospodarza hamuje proces
fagocytozy. Mechanizm dzia³ania YopE prawdopodobnie polega na hamowaniu
aktywno�ci GTPaz Rho, które kontroluj¹ proces polimeryzacji aktyny [6].

Bia³ko YopT (35,5 kDa) jest cytotoksyn¹ opisan¹ i scharakteryzowan¹ stosunkowo
niedawno [57]. Efekt cytotoksyczny YopT jest tak samo silny jak bia³ka YopE. Ak-
tywno�æ proteolityczna YopT na terenie komórki ¿ernej prowadzi do dezorganizacji
mikrofilamentów aktynowych i zahamowania procesu fagocytozy. YopT funkcjonuje
jako proteaza cysteinowa i przeprowadza proteolityczne ciêcie domeny C-koñcowej
bia³ek RhoA, Rac i Cdc42. W rezultacie dzia³ania YopT, bia³ka Rho odcinane s¹ od
sekwencji kotwicz¹cych je na wewnêtrznej stronie b³ony plazmatycznej.

Bia³ko YopO-81,7 kDa (YpkA u Y. pseudotubeculosis) jest autofosforyluj¹c¹
kinaz¹ serynowo-treoninow¹. Model dzia³ania tej kinazy pozostaje jednak nieznany.
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Nie uda³o siê tak¿e zdefiniowaæ substratu dla tego enzymu. Ostatnie badania suge-
ruj¹, ¿e bia³ko YpkA w wyniku kontaktu z filamentami aktynowymi ulega autofos-
forylacji. YpkA jest bia³kiem o sekwencji i strukturze przypominaj¹cej kinazy wi¹-
¿¹ce GTP-azê RhoA. Przy³¹czenie YopO do aktyny jak i do bia³ek RhoA czy Rac-1
mo¿e byæ istotne w procesie hamowania fagocytozy [60].

Bia³ka Yop blokuj¹ce odpowied� zapaln¹ i immunologiczn¹
Efektorowe bia³ko YopP (32,5 kDa) Y. enterocolitica (YopJ u Y. pestis) hamuje

uwalnianie interleukiny-8 przez komórki epitelialne i endotelialne. Aktywno�æ bia³ka
YopP polega tak¿e na blokowaniu uwalniania przez makrofagi czynnika martwicy
nowotworu " (TNF"), który jest pierwsz¹ cytokin¹ pojawiaj¹c¹ siê w odpowiedzi
na infekcjê bakteryjn¹ [13]. TNF-" wykazuje wielokierunkowe dzia³anie biologiczne
oraz zapocz¹tkowuje tzw. kaskadê cytokinow¹. Przypuszczalnie bezpo�rednim
celem dzia³ania bia³ka YopP s¹ kinazy MKKs i IKK$ funkcjonuj¹ce na szlaku pro-
wadz¹cym do aktywacji czynników transkrypcyjnych NF-kB i CREB. Blokowanie
uwalniania TNF-" jest wynikiem zahamowania translokacji NF-kB do j¹dra komórki.
Badania ostatnich kilku lat dostarczy³y danych na temat udzia³u YopP w apoptozie
makrofagów [32]. Nie znany jest jednak mechanizm prowadz¹cy do �mierci komórki.
Mo¿liwe, ¿e wynika on z braku aktywno�ci czynnika transkrypcyjnego NF-kB,
który chroni komórki przed apoptoz¹. Ostatnie doniesienia charakteryzuj¹ YopP jako
proteazê cysteinow¹ tzw. SUMO proteazê uczestnicz¹c¹ w potranslacyjnej mody-
fikacji [25]. Jednak¿e te przypuszczenia s¹ niezgodne z wcze�niejszymi wnioskami
o hamowaniu przez YopP foforylacji MKKs i szlaku IKK$.

Bia³ko YopM (56,9�51,6 kDa) izolowane z ró¿nych gatunków Yersinia wyka-
zuje znaczne ró¿nice masy cz¹steczkowej. Funkcja bia³ka YopM nie zosta³a dotych-
czas ustalona, chocia¿ wykazano jego udzia³ w procesie infekcji myszy. Wykazano
ponadto, ¿e YopM migruje do j¹dra komórki docelowej oraz, ¿e uczestniczy w regu-
lacji transkrypcji [12]. Intensywne prace nad bia³kiem YopM ju¿ wkrótce mog¹
zaowocowaæ nowymi koncepcjami na temat jego roli w procesie patogenezy.

3.3.3. Mechanizm sekrecji i translokacji bia³ek Yop
W temperaturze 37°C dochodzi do indukcji syntezy oko³o 28 bia³ek aparatu

sekrecyjnego Ysc. Bia³ka te kodowane s¹ przez geny zlokalizowane na plazmidzie
pYV, w czterech s¹siaduj¹cych ze sob¹ loci zwanych virA (yopN, tyeA, sycN, yscX,
Y, V (lcrD), lcrR), virB (yscN, O, P, Q, R, S, T, U), virG i virC (yscA, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M) [27, 68]. Kilkana�cie bia³ek tworzy w os³onach komórki bakteryjnej
organelle (molekularne strzykawki). W oparciu o dane z mikroskopu elektronowego
ustalono, ¿e organellum sk³ada siê z cia³a podstawowego (bia³ka YscC, YscD, YscR,
YscU, LcrD) ³¹cz¹cego warstwê peptydoglikanu z dwiema bakteryjnymi b³onami
(wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹) oraz wystaj¹cej na zewn¹trz komórki struktury o kszta³cie
ig³y [26]. Wewn¹trz ca³ego organellum funkcjonuje kana³ sekrecyjny. Kana³ pozostaje
jednak zamkniêty do momentu wyst¹pienia bezpo�redniego kontaktu z komórk¹
eukariotyczn¹ (in vitro, otwarcie nastêpuje z chwil¹ usuniêcia jonów wapnia).
W tym czasie bia³ka Yop gromadzone s¹ na terenie cytoplazmy. Wed³ug jednej



30

z hipotez trzy bia³ka: YopN, TyeA oraz LcrG dzia³aj¹ jako zawór kontroluj¹cy
sekrecjê bia³ek Yop [86]. Rolê sensora wra¿liwego na stê¿enie jonów wapnia przy-
pisuje siê bia³ku YopN, które jednocze�nie pe³ni³oby funkcjê �korka�. Kontakt
z komórk¹ eukariotyczn¹, który decyduje o otwarciu kana³u sekrecyjnego, polega
prawdopodobnie na oddzia³ywaniu bia³ka LcrG z receptorami na powierzchni
komórki gospodarza. Mo¿liwe, ¿e w oddzia³ywaniach tych uczestnicz¹ tak¿e adhezy-
ny bakteryjne. W przypadku fagocytozy prawdopodobnie tylko obecno�æ receptorów
na komórce ¿ernej jest wystarczaj¹ca do bezpo�redniego kontaktu. Po kontakcie
z receptorem, zawór ulega otwarciu co umo¿liwia sekrecjê i translokacjê bia³ek. Trans-
lokacja efektorowych bia³ek Yop do cytozolu komórek eukariotycznych przebiega
przy udziale translokatorów tj. bia³ek YopB, YopD, LcrV [85]. YopD jest g³ównym
elementem aparatu translokacji. Ponadto, w �wietle ostatnich badañ mo¿e pe³niæ tak¿e
rolê negatywnego regulatora ekspresji i translokacji bia³ek Yop [42]. Translokatory
tworz¹ w b³onie komórki eukariotycznej niedu¿y kana³ (�rednica 16�23 Å). Przypusz-
cza siê, ¿e bia³ka te musz¹ byæ syntetyzowane jako pierwsze tj. przed bia³kami efekto-
rowymi. Jednak¿e ustalenie tej kolejno�ci jest spraw¹ otwart¹. Podobnie jak pytanie
co dzieje siê z bia³kow¹ ig³¹? Czy jest instalowana przed kontaktem z komórk¹ euka-
riotyczn¹. A je�li tak, to co dzieje siê w momencie �cis³ego kontaktu miêdzy komór-
kami, czy ig³a kurczy siê lub ³amie albo przebija b³onê komórki docelowej? Istnieje
hipoteza, ¿e bia³ka YopB, YopD i LcrV destabilizuj¹ b³onê komórki gospodarza umo¿-
liwiaj¹c zanurzenie ig³y i zakotwiczenie siê komórki bakteryjnej.

3.3.4. Sygna³y pochodz¹ce z organizmu gospodarza aktywuj¹ce mechanizm
sekrecji III typu � wapniowy paradoks
Ju¿ w latach 50-tych zaobserwowano, ¿e patogenne dla ludzi gatunki Yersinia in

vitro wymagaj¹ do wzrostu w temperaturze 37°C jonów Ca+2. Zjawisko to znane
jest w literaturze pod nazw¹ �zale¿no�æ wapniowa� (�Ca+2 dependency�) [92]. Pó�-
niejsze badania wykaza³y, ¿e usuniêcie jonów wapnia z równoczesnym podwy¿sze-
niem temperatury hodowli z 25°C do 37°C hamuje wzrost i uruchamia sekrecjê
bia³ek Yop do pod³o¿a. Tymczasem prace nad cyklem ¿yciowym Y. enterocolitica
dowiod³y, ¿e jest to patogen namna¿aj¹cy siê w organizmie gospodarza zewn¹trz-
komórkowo, gdzie stê¿enie jonów wapnia jest wysokie i wynosi oko³o 2,5 mM.
Warunki (in vivo) wyklucza³yby wiêc sekrecjê bia³ek Yop. Intensywne prace ba-
dawcze dotycz¹ce tego paradoksu wapniowego zaowocowa³y jego rozwi¹zaniem.
Udowodniono, ¿e efektorowe bia³ka Yop podlegaj¹ sekrecji i translokacji wprost do
cytozolu komórki eukariotycznej [27]. Bezpo�redni kontakt komórki bakteryjnej
z komórk¹ eukariotyczn¹ jest sygna³em do otwarcia kana³u sekrecyjnego, a tak¿e do
uruchamiania transkrypcji genów yop. Warunek ten konieczny jest do uruchomienia
mechanizmu sekrecji III typu u patogenów zwierzêcych z rodzaju Shigella oraz
P. aeruginosa [42]. W jaki sposób bezpo�redni kontakt prowadzi do otwarcia kana³u
sekrecyjnego nie wiadomo. Rozwa¿any jest udzia³ ligandów na powierzchni komór-
ki bakteryjnej w oddzia³ywaniach ze specyficznymi receptorami na powierzchni
komórki gospodarza. Te oddzia³ywania mog³yby u Yersinia aktywowaæ sekrecjê
i uruchamiaæ blokowany przez bia³ka YopN, TyeA, LcrG mechanizm translokacji.
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Jaka jest rola sygna³ów pochodz¹cych ze �rodowiska w aktywacji mechanizmu
sekrecji III typu? Prace L e e  i wsp. [64] prowadzone in vitro z lini¹ komórkow¹
HeLa dostarczy³y dowodów na istnienie trzech takich sygna³ów. Stanowi¹ je,
w �rodowisku zewn¹trzkomórkowym, aminokwasy (glutaminian, glutamina, aspa-
raginian, asparagina) oraz bia³ka (np. albumina) obecne w surowicy dodanej do po-
d³o¿a hodowlanego. Wed³ug hipotezy autorów trzeci sygna³, wapniowy, generuje
komórka eukariotyczna, a Yersinia �mierzy³yby� stê¿enie jonów wapnia w b³onie
cytoplazmatycznej komórki. Molekularna natura sygna³u wapniowego jest nieznana.
W przedstawionym modelu (Rys. 2), podwy¿szona temperatura oraz zwiêkszone
stê¿enie aminokwasów w �rodowisku indukuj¹ u Y. enterocolitica instalacjê aparatu
sekrecji (molekularn¹ strzykawkê). Albumina i inne bia³ka surowicy aktywuj¹ komór-
kê patogenu do sekrecji bia³ek translokatorowych YopB, YopD i YopR. Natomiast
kontakt patogenu z komórk¹ eukariotyczn¹ dostarcza sygna³u wapniowego i prowadzi
do odblokowania mechanizmu sekrecji bia³ek efektorowych. Dane z mikroskopu
elektronowego wskazuj¹ na insercjê ig³y aparatu sekrecyjnego w b³onê plazmatyczn¹
komórek eukariotycznych. Taka insercja s³u¿y³aby nie tylko jako droga transportu
efektorowych bia³ek Yop przez b³onê, ale tak¿e pomiarom stê¿enia jonów Ca+2.
Niskie stê¿enie Ca+2 by³oby sygna³em do transportu bia³ek. Oczywi�cie w odpowie-
dzi na zmiany temperatury z niskiej do 37°C uruchamiana jest kaskada reakcji regu-
latorowych z udzia³em bia³ka VirF, regulatora transkrypcji genów wirulonu Yop.
Przedstawiony model stopniowego, sukcesywnego budowania i uruchamiania sys-
temu sekrecji zak³ada tak¿e udzia³ bia³ek regulatorowych. Nale¿¹ do nich bia³ka
YopD, LcrH, YscM1/YscM2 (LcrQ), które chroni³yby system sekrecji przed akty-
wacj¹ w �rodowisku pozbawionym glutaminianu. Ostatnie badania sugeruj¹ tak¿e,
¿e bia³ka te u Y. pseudotuberculosis i Y. pestis bior¹ udzia³ w potranskrypcyjnej
regulacji ekspresji genów yop. Albumina aktywuje III system sekrecji, ale byæ mo¿e
istniej¹ te¿ inne niezidentyfikowane czynniki hamuj¹ce transport YopB, D, R. Nato-
miast bia³ka YopN, TyeA, SycN, YscB i LcrG blokowa³yby etap wstrzykniêcia efek-
torowych bia³ek Yop, dopóki komórka nie dosta³aby sygna³u wapniowego.

Jaka jest rola sygna³ów pochodz¹cych z surowicy podczas infekcji organizmu go-
spodarza (ssaka)? Mo¿liwe, ¿e in vivo glutaminian i albumina surowicy dostarczaj¹
sygna³ów, które prowadz¹ do aktywacji III typu sekrecji. Natomiast podczas infekcji
hodowli tkankowych komórki Yersinia otrzymuj¹ sygna³ pochodz¹cy z surowicy obec-
nej w pod³o¿u hodowlanym. Eksperymentalna weryfikacja tych przypuszczeñ jest
utrudniona przez fakt, ¿e oba tj. zainfekowany organizm gospodarza oraz komórki
hodowli tkankowej uwalniaj¹ glutaminian, glutaminê i bia³ka do zewn¹trzkomórko-
wego pod³o¿a (surowicy) [64]. Dlatego proste pominiêcie tych zwi¹zków nie jest mo¿-
liwe. Warto te¿ dodaæ, ¿e wiele innych bia³ek poza albumin¹ mo¿e aktywowaæ sekre-
cjê YopB, D, R w obecno�ci jonów wapnia. Mo¿liwe wiêc, ¿e Yersinia rozpoznaj¹
cechê wspóln¹ dla bia³ek surowicy i odpowiadaj¹ na ni¹ aktywuj¹c III system.

3.3.5. Kontrola aktywno�ci wirulonu Yop
Dwa ró¿ne mechanizmy kontroluj¹ aktywno�æ wirulonu Yop u Yersinia. Pierw-

szy funkcjonuje na poziomie transkrypcji i umo¿liwia ekspresjê wszystkich genów
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Rys. 2. Sygna³y pochodz¹ce z organizmu gospodarza uruchamiaj¹ III typ sekrecji wg L e e  i wsp.,
zmodyfikowany [64]

Schemat przedstawia model zdarzeñ, które zachodz¹ podczas infekcji Yersinia. Wej�ciu komórki Yersinia do orga-
nizmu gospodarza towarzysz¹ zmiany w temperaturze i zewn¹trzkomórkowym stê¿eniu glutaminianu, co indukuje
ekspresjê genów yop oraz sekrecjê III typu. Albumina surowicy uruchamia sekrecjê YopBDR do zewnêtrznego
pod³o¿a. Kontakt z komórkami eukariotycznymi zatrzymuje sekrecjê i przekszta³ca mechanizm III typu w mole-
kularn¹ strzykawkê. Cytozol komórki eukariotycznej generuje sygna³ wapniowy, który aktywuje wstrzykiwanie
efektorowych bia³ek Yop. Cz¹steczki represora reguluj¹ aktywno�æ mechanizmu III typu. YopD, LcrH i YscM
prawdopodobnie reguluj¹ translacjê bia³ek podlegaj¹cych sekrecji, podczas gdy YopN, TyeA, SycN i YscB

funkcjonuj¹ jako zawór dla omawianego mechanizmu.
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wirulencji kodowanych na plazmidzie pYV. Transkrypcja genów yop, yadA, a tak¿e
ca³ego operonu virC w temperaturze 37°C zale¿y od aktywno�ci kluczowego regu-
latora VirF (regulacja pozytywna). Du¿o mniejsze znaczenie ma VirF na transkryp-
cjê operonów virA i virB. Gen virF jest transkrybowany w 37°C i jego ekspresja
jest modulowana przez histonopodobne bia³ko YmoA. Istot¹ tej regulacji s¹ zmiany
w architekturze DNA (patrz pkt. 2.1.2).

Drugi mechanizm dotyczy procesu sekrecji bia³ek Yop i aktywny jest równie¿
w 37°C, a ponadto uruchamiany in vivo w odpowiedzi na sygna³ wapniowy pocho-
dz¹cy z komórki eukariotycznej. Sekrecja bia³ek Yop in vitro zachodzi przy braku
jonów wapnia w �rodowisku. Bod�ce ze �rodowiska w postaci zmian w stê¿eniu ami-
nokwasów oraz bia³ek surowicy mog¹ kontrolowaæ proces sekrecji i translokacji [42].

Bezpo�redni kontakt patogenu z komórk¹ eukariotyczn¹ jest sygna³em nie tylko
do otwarcia kana³u sekrecyjnego, ale tak¿e do uruchomienia transkrypcji genów
yop. Potwierdzi³y to badania poziomu ekspresji fuzji operonowej yopE-luxAB jak
równie¿ analiza Northern [78]. Wed³ug hipotezy P e t t e r s o n a  i wsp. [78] akty-
wacja transkrypcji genów yop u Y. pseudotuberculosis zwi¹zana jest z usuniêciem
z komórki patogenu negatywnego regulatora LcrQ. W sekrecji LcrQ uczestniczy
prawdopodobnie bia³ko opiekuñcze SycH. Wa¿nym elementem tej regulacji jest
tak¿e bia³ko YopD. Rolê negatywnego regulatora transkrypcji u Y. enterocolitica
pe³ni³yby bia³ka YscM1 i YscM2, które gromadzone w cytoplazmie Y. enterocolitica
uruchamia³yby mechanizm hamowania zwrotnego, �feedback inhibition�, co zapo-
biega³oby niekorzystnej dla komórki akumulacji bia³ek Yop [25].

Mimo znacznego postêpu wiedzy w dziedzinie kontroli syntezy i uwalniania bia-
³ek Yop do cytozolu komórki eukariotycznej wiele w¹tpliwo�ci i pytañ czeka na
rozwi¹zanie i odpowiedzi.

4. Podsumowanie

W pracy przedstawiono wyniki badañ na ekspresjê tych cech i czynników wiru-
lencji, które funkcjonuj¹ na kolejnych etapach cyklu ¿yciowego Y. enterocolitica,
a które uruchamiane s¹ w odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê czynniki �rodowiskowe.
Wiedza o mechanizmach tej regulacji pozwala poznaæ mo¿liwo�ci adaptacyjne
Y. enterocolitica, mechanizmy wirulencji i zrozumieæ jak¹ rolê w sterowaniu �arse-
na³em broni� pe³ni �rodowisko.

Badania mo¿liwo�ci adaptacyjnych w rodzaju Yersinia nabieraj¹ szczególnego
znaczenia w �wietle ostatnich badañ wzbogaconych o analizê genomowego DNA
trzech patogennych gatunków tj. Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis oraz
Y. pestis. Wyniki tych badañ dowodz¹ bowiem, i¿ ewolucja w rodzaju Yersinia jest
konsekwencj¹ zdobywania nowych nisz ekologicznych, czemu towarzyszy zarów-
no transfer horyzontalny genów zjadliwo�ci, jak równie¿ mechanizmy prowadz¹ce
do wyciszenia genów. Brak u Y. pestis genu yst, a tak¿e obecno�æ nieczynnych ge-
nów dla Inv i YadA jest tego najlepszym przyk³adem.
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STRUKTURY ZEWNÊTRZNE
BAKTERII GRAM-UJEMNYCH

A BAKTERIOBÓJCZA AKTYWNO�Æ
DOPE£NIACZA
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1. Wstêp. 2. Budowa oraz funkcje �ciany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. 3. Bia³ka b³ony ze-
wnêtrznej. 4. Budowa lipopolisacharydu. 5. W³a�ciwo�ci biologiczne lipopolisacharydu. 6. Budowa,
wystêpowanie oraz biologiczne w³a�ciwo�ci kwasu sjalowego. 7. Mechanizm dzia³ania oraz rola
dope³niacza w bakteriobójczym dzia³aniu surowicy. 8. Mechanizmy obronne chroni¹ce bakterie
Gram-ujemne przed litycznym dzia³aniem dope³niacza. 9. Podsumowanie

The outer membrane compnents of Gram-negative rods and bacterial activity of complement

Abstract: The bactericidal process of serum caused by the complement system is an important
defence mechanism protecting the host organism against infection caused by Gram-negative bacteria.
Sensitivity of bacteria to the bactericidal activity of complement depends on the structure and organi-
sation of bacterial outer membrane. Attention has been paid to lipopolysaccharide (LPS) and outer
membrane protein (OMP), which are an outer membrane component as one of the factors determining
the resistance of bacteria to the bactericidal action of complement. Sialic acid not a common compo-
nent in bacteria, has been found in O-specific region of LPS, of some serotypes. In bacteria sialic acid
may occur as a component of the capsular polysaccharide of envelope and plays an essential role in
protecting Gram-negative bacteria against bactericidal activity of serum.

1. Introduction. 2. Structure and function outer membrane. 3. Outer membrane protein. 4. Structure
of lipopolysaccharide. 5. Biological characteristic of lipopolysaccharide 6. Structure, localisation
and biological characteristic of sialic acid. 7. Mechanism of complement activation in bactericidal
activity of serum. 8. Mechanism protecting the Gram-negative rods against bactericidal activity of
complement. 9. Summary

1. Wstêp

Bakteriobójcze dzia³anie surowicy jest wa¿nym mechanizmem chroni¹cym or-
ganizm wy¿szy przed zaka¿eniami powodowanymi przez bakterie Gram-ujemne.
Istotn¹ rolê w mechanizmie bakteriobójczego dzia³ania surowicy odgrywaj¹ bia³ka
dope³niacza aktywowane na drodze klasycznej, alternatywnej b¹d� lektynowej
[16, 98]. Przyczyna oporno�ci bakterii Gram-ujemnych na surowice ma charakter
wieloczynnikowy. Istnieje silna korelacja pomiêdzy oporno�ci¹ na surowice a budow¹
struktur powierzchniowych bakterii tj. ³añcuchów O-swoistych lipopolisacharydu
(LPS) i bia³ek powierzchniowych [16, 72].

Kwasy sjalowe s¹ powszechnym sk³adnikiem tkanek organizmów wy¿szych,
jednocze�nie s¹ tak¿e rzadkim, ale istotnym sk³adnikiem powierzchniowych struktur
bakteryjnych. Mikroorganizmy, u których stwierdzono obecno�æ kwasu sjalowego
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s¹ ludzkimi patogenami co wskazuje na to, ¿e kwas sjalowy zaanga¿owany jest
w ich wirulencjê. Biologiczna rola kwasu sjalowego jako sk³adnika lipopolisachary-
dów bakteryjnych, oraz jednocze�nie udzia³ bia³ek OMP szczepów posiadaj¹cych
lipopolisacharydy z kwasem sjalowym w zjawisku oporno�ci bakterii na surowicê
jest stosunkowo s³abo poznana.

2. Budowa oraz funkcje �ciany komórkowej bakterii Gram-ujemnych

Zewnêtrzna os³ona bakterii Gram-ujemnych ze wzglêdu na sk³ad chemiczny,
budowê oraz organizacjê jest jedn¹ a najbardziej z³o¿onych struktur komórki prokario-
tycznej. Os³ony komórkowe bakterii Gram-ujemnych sk³adaj¹ siê z trzech g³ów-
nych warstw: b³ony zewnêtrznej, przestrzeni peryplazmatycznej i b³ony cytoplazma-
tycznej (CM) [52]. B³ona cytoplazmatyczna zbudowana jest z fosfolipidów i bia³ek.
Rola biologiczna b³ony cytoplazmatycznej zwi¹zana jest wiêc z eksportem meta-
bolitów, aktywnym transportem aminokwasów i cukrów, syntez¹ peptydoglikanu
oraz lipopolisacharydów a tak¿e z fosforylacj¹ oksydatywn¹ [68]. Pomiêdzy b³on¹
cytoplazmatyczn¹, a b³on¹ zewnêtrzn¹ znajduje siê przestrzeñ peryplazmatyczna.
W przestrzeni peryplazmatycznej zlokalizowany jest peptydoglikan.

Peptydoglikan z b³on¹ zewnêtrzn¹ ³¹czy siê poprzez bia³ka oraz lipoprotei-
ny Brauna, których fragment wi¹¿e siê kowalencyjnie z peptydoglikanem, a resz-
ta dwuglicerydowa cz¹steczki jest zakotwiczona w b³onie zewnêtrznej. Miejsca
kontaktu miêdzy b³on¹ cytoplazmatyczn¹, a b³on¹ zewnêtrzn¹ s¹ strefami adhezji
(z³¹cza Bayer�a) [8].

G³ównymi sk³adnikami b³ony zewnêtrznej s¹ bia³ka, fosfolipidy oraz lipopolisa-
charyd (LPS). B³ona zewnêtrzna posiada typow¹ dwuwarstwow¹ strukturê fosfoli-
pidow¹ z t¹ ró¿nic¹, ¿e fosfolipidy znajduj¹ siê g³ównie w wewnêtrznej warstwie
b³ony a warstwê zewnêtrzn¹ tworzy LPS oraz bia³ka, niektóre wykazuj¹ aktywno�æ
enzymatyczn¹. B³ona zewnêtrzna pe³ni nie tylko rolê mechaniczn¹ warunkuj¹c¹
kszta³t komórki ale ma równie¿ wa¿ne znaczenie fizjologiczne. Transmembranowe
bia³ka, zwane porynami pozwalaj¹ na wnikanie do wnêtrza komórki niskocz¹stecz-
kowych substancji hydrofilowych. B³ona ochrania tak¿e komórkê przed dzia³aniem
takich substancji jak sole ¿ó³ciowe, niektóre antybiotyki (nowobiocyna, ryfamycy-
na), barwniki, czy wolne kwasy t³uszczowe [58].

Niektóre bakterie Gram-ujemne syntetyzuj¹ tak¿e otoczki polisacharydowe (CPS
� capsular polysaccharide), czyli zewn¹trzkomórkowe substancje mog¹ce lu�no lub
�ci�le przylegaæ do komórki. Budowa chemiczna otoczek bakteryjnych jest bardzo
zró¿nicowana [15, 43, 54]. W �rodowisku naturalnym otoczka chroni komórkê bak-
teryjn¹ przed wysychaniem, a tak¿e modyfikuje wnikanie ró¿nych cz¹steczek do
wnêtrza komórki.

3. Bia³ka b³ony zewnêtrznej

B³ona zewnêtrzna bakterii Gram-ujemnych w porównaniu z b³on¹ cytoplazma-
tyczn¹ jest bardziej uboga w enzymy, jednak¿e stwierdza siê w niej wystêpowanie
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bia³ek wykazuj¹cych aktywno�æ enzymatyczn¹ [68]. Jednym z takich bia³ek jest
fosfolipaza A u E. coli. Stwierdzono tak¿e aktywno�æ lizofosfolipazy, fosfatazy kwasu
lizofosfatydowego oraz hydrolazy UDP � glukozy. B³ona zewnêtrzna zawiera tak¿e
bia³ka wykazuj¹ce aktywno�æ proteolityczn¹ [58].

W�ród bia³ek b³ony zewnêtrznej (OMP � outer membrane protein) wyró¿nia siê
poryny (POR � porin protein) tworz¹ce w b³onie kana³y dyfuzyjne, przez które prze-
chodz¹ substancje hydrofilowe [66]. Do poryn nale¿¹ m.in. bia³ka: OmpC, OmpF,
PhoE. Ze wzglêdu na funkcjê, poryny mo¿na podzieliæ na poryny dyfuzji ogólnej
(niespecyficzne), dzia³aj¹ce jak filtry przepuszczaj¹ce cz¹stki o okre�lonej wielko�ci
oraz poryny specyficzne, uczestnicz¹ce w transporcie okre�lonych substancji przez
b³onê zewnêtrzn¹. Oprócz poryn ogólnej dyfuzji, b³ona zewnêtrzna bakterii jeli-
towych zawiera ró¿nego typu poryny swoiste. W komórkach E. coli wstêpuj¹
przynajmniej trzy poryny tego typu. S¹ to bia³ka: LamB, Tsx i PhoE [7, 9, 55].

W b³onie zewnêtrznej bakterii Gram-ujemnych wystêpuj¹ równie¿ bia³ka pe³ni¹-
ce rolê stabilizuj¹c¹ strukturê b³ony zewnêtrznej, a tak¿e pe³ni¹ce funkcje zwi¹zane
z adhezj¹ komórek do ró¿nych powierzchni lub ochron¹ komórki bakterii przed reak-
cjami immunologicznymi.

Takim bia³kiem jest bia³ko OmpA E. coli wystêpuj¹ce w b³onie zewnêtrznej
w liczbie oko³o 105 kopii. OmpA ³¹czy siê z peptydoglikanem spe³nia funkcjê recep-
tora przy koniugacji bakterii, jest równie¿ receptorem dla fagów. Bia³ko to nie tworzy
kana³ów i nie wykazano jego uczestnictwa w procesach transportu. Nadprodukcja
OmpA powoduje zmniejszenie liczby kopii OmpF, OmpC i LamB, oraz lipoproteiny
Brauna w komórce, za� bardzo wysoka nadprodukcja jest dla komórki letalna. Do
kolejnej grupy bia³ek b³ony zewnêtrznej mo¿na zaliczyæ wspomnian¹ ju¿ wcze�niej
lipoproteinê Brauna. Lipoproteina ta wystêpuje w formie wolnej i zwi¹zanej [52].

4. Budowa lipopolisacharydu

Lipopolisacharyd (LPS, endotoksyna) jest integralnym sk³adnikiem �ciany ko-
mórkowej bakterii Gram-ujemnych. Lipopolisacharydy bakteryjne maj¹ wspólny
plan architektoniczny i sk³adaj¹ siê z trzech ró¿ni¹cych siê budow¹ chemiczn¹
regionów: czê�ci O-swoistej (tzw. antygen O), regionu rdzeniowego i lipidu A [79].
Endotoksyna zakotwiczona jest w b³onie zewnêtrznej czê�ci¹ lipidow¹ (lipid A),
czê�æ polisacharydowa zwrócona jest na zewn¹trz komórki bakterii pe³ni¹c rolê
antygenu powierzchniowego (antygen O). Kompletny lipopolisacharyd syntetyzowa-
ny jest przez bakterie g³adkie tzw. formy S (S, smooth cells). Mutanty R (R, rough
cells) tzw. formy szorstkie wytwarzaj¹ LPS zwieraj¹cy lipid A i oligosacharyd rdze-
niowy pozbawiony ³añcucha O-swoistego. Istniej¹ dwie g³ówne grupy mutantów R
(szorstkich): mutanty Ra � posiadaj¹ce defekt w biosyntezie ³añcucha O-swoistego
i produkuj¹ce kompletny rdzeñ po³¹czony z lipidem A, oraz mutanty Rb-Re � wy-
kazuj¹ce defekt w biosyntezie rdzenia i syntetyzuj¹ce niekompletny rdzeñ. Bakterie
mog¹ równie¿ syntetyzowaæ LPS w formie pó³szorstkiej (SR), gdzie ³añcuch
O-swoisty zawiera tylko pojedyncz¹ jednostkê oligosacharydow¹ [77].



42

Czê�æ O-swoist¹ LPS-u buduj¹ powtarzaj¹ce siê jednostki oligosacharydowe,
z których ka¿da sk³ada siê z 1�8 monocukrów. Jednostki te s¹ charakterystyczne pod
wzglêdem swego sk³adu chemicznego i rodzaju wi¹zañ pomiêdzy resztami cukro-
wymi dla poszczególnych serotypów bakterii [44, 50, 76, 77]. Sk³adnikami ³añcucha
O-swoistego s¹ najczê�ciej: pentozy, heksozy, i ich O-metylowe pochodne, a tak¿e
kwasy uronowe i aminocukry. U wielu gatunków bakterii w czê�ci O-swoistej ziden-
tyfikowano równie¿ sk³adniki niecukrowe takie jak: aminokwasy, fosforany, rybitol,
glicerol, kwas mlekowy i kwas pirogronowy. Sk³adnikiem czê�ci O-swoistej mo¿e
byæ równie¿ kwas sjalowy, czyli pochodna kwasu neuraminowego [24, 80]. Rdzeñ
wielocukrowy zbudowany jest z dwóch czê�ci: zewnêtrznej (tzw. heksozowej) i we-
wnêtrznej sk³adaj¹cej siê z podregionów: heptozowego i Kdo (kwas 2-keto-3-deoksy-
oktulozonowy) [77, 79]. Funkcja cz¹steczki Kdo zwi¹zana jest z transportem lipopoli-
sacharydu z miejsca jego biosyntezy do b³ony zewnêtrznej. Nie wyizolowano równie¿
zdolnych do wzrostu form bakterii pozbawionych Kdo [79].

Endotoksycznie aktywny lipid A jest najbardziej konserwatywn¹ czê�ci¹ lipo-
polisacharydu. We wszystkich lipopolisacharydach wykazuj¹cych aktywno�æ endo-
toksyczn¹ lipid A posiada: hydrofilowy szkielet cukrowy, z którym kowalencyjnie
zwi¹zane s¹ cztery cz¹steczki kwasów t³uszczowych typu (R)-3-hydroksy, w�ród
których przynajmniej dwie reszty s¹ acyloksyacylowe [30].

5. W³a�ciwo�ci biologiczne lipopolisacharydu

Aktywno�æ biologiczna ka¿dej substancji zale¿y od jej budowy chemicznej i po-
winowactwa do bia³ek ustroju. Dotyczy to tak¿e toksyn bakteryjnych odgrywaj¹-
cych znacz¹c¹ rolê w patogenezie wielu chorób.

Lipopolisacharyd uwalnia siê z komórki bakteryjnej podczas jej lizy [29, 64, 85].
Z uwolnionym z komórki bakterii lipopolisacharydem czêsto wi¹¿¹ siê obecne
w surowicy bia³ka. Najwa¿niejszymi z tych bia³ek s¹: HDL (High Density Lipopro-
tein) oraz LBP (Lipopolysaccharide Binding Protein), które odgrywaj¹ kluczow¹
rolê w odpowiedzi na endotoksynê [100]. Kompleks LPS-LBP wi¹¿e siê z recep-
torami CD14 na powierzchni monocytów, makrofagów oraz granulocytów obojêtno-
ch³onnych [100]. Efektem tego po³¹czenia jest wytwarzanie przez monocyty,
makrofagi i granulocyty mediatorów odczynu zapalnego: anafilatoksyn C3a i C5a
powstaj¹cych wskutek aktywacji dope³niacza, które rozszerzaj¹ naczynia krwio-
no�ne zwiêkszaj¹c ich przepuszczalno�æ, wykazuj¹ równie¿ w³a�ciwo�ci chemotak-
tyczne, prostaglandyn, leukotrienów, oraz czynnika aktywuj¹cego p³ytki krwi (PAF),
cytokin: TNF (Tumor Necrosis Factor), IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 [48]. Bia³kiem
o dzia³aniu bakteriobójczym jest równie¿ wytwarzane przez ludzkie neutrofile bia³ko
BPI (Bactericidal/Permeability-Increasing Protein). BPI wi¹¿e i neutralizuje LPS
form g³adkich i mutantów R. BPI hamuje tak¿e wydzielanie TNF" przez ludzkie
monocyty stymulowane przez LPS [81]. Na powierzchni komórek wystêpuj¹ tak¿e
glikoproteiny z rodziny integryn tj. CD11a/CD18 i CD11b/CD18 uczestnicz¹ce
w przekazywaniu sygna³u aktywacji komórek pod wp³ywem LPS [48].
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Inny mechanizm aktywacji komórek przez LPS polega na oddzia³ywaniu endo-
toksyny na bia³ka cytoszkieletu. Wykazano, ¿e endotoksyny wi¹¿¹ siê z komplek-
sem $-tubulina-bia³ko MAP-2, aktywuj¹c fosforylacjê bia³ek cytoszkieletu [17].

Zagadnienie roli biologicznej LPS mo¿na rozpatrzyæ w odniesieniu do poszcze-
gólnych elementów strukturalnych endotoksyny.

Czê�æ O-swoista nadaje swoisto�æ serologiczn¹ formom g³adkim bakterii Gram-
ujemnych. Rolê sk³adników determinuj¹cych swoisto�æ serologiczn¹ antygenów O
spe³niaj¹ terminalne reszty cukrowe, lub reszty cukrowe wstêpuj¹ce jako odga³ê-
zienia boczne [80]. Czê�æ O-swoista LPS wykazuje zdolno�æ aktywacji dope³niacza
na drodze alternatywnej, a efektywno�æ tej aktywacji jest najprawdopodobniej
uwarunkowana struktur¹ powtarzaj¹cych siê jednostek antygenu O-swoistego. Czê�æ
O-swoista mo¿e pe³niæ rolê adhezyny, a tak¿e glikokaliksu [80]. Zarówno region
O-swoisty, jak równie¿ czê�æ zewnêtrzna rdzenia lipopolisacharydu jest receptorem
dla fagów [75, 80].

Czê�æ zewnêtrzna rdzenia lipopolisacharydu wi¹¿e tak¿e receptory powierzch-
niowe na limfocytach T, aktywuje dope³niacz, a tak¿e nadaje swoisto�æ serologicz-
n¹ LPS mutantom R i LOS (lipid A podstawiony oligosacharydem rdzeniowym)
[81]. Funkcj¹ biologiczn¹ czê�ci zewnêtrznej regionu rdzeniowego jest równie¿
reagowanie z bia³kami surowicy nie bêd¹cymi immunoglobulinami.

Lipid A aktywuje makrofagi, monocyty i komórki �ródb³onka do wytwarzania
i uwalniania mediatorów: prostaglandyn, leukotrienów, TNF oraz interleukin. Wyso-
kie stê¿enie tych substancji w organizmie cz³owieka i zwierz¹t prowadzi do podnie-
sienia temperatury cia³a, obni¿enia ci�nienia krwi, aktywacji dope³niacza [78, 80].

6. Budowa, wystêpowanie oraz biologiczne w³a�ciwo�ci kwasu sjalowego

Nazwa �kwas sjalowy� obejmuje wszystkie pochodne kwasu neuraminowego,
czyli kwasu 5-amino-3,5 dideoksy-D-glicero-D-galakto-nonulozonowego. Kwas
neuraminowy na reszcie aminowej mo¿e byæ podstawiony grup¹ acetylow¹ lub
glikolylow¹, za� reszty hydroksylowe podstawione mog¹ byæ przez grupy acety-
lowe, L-mleczanowe, metylowe lub siarczanowe [82]. Kwas sjalowy wystêpuje
powszechnie w organizmach zwierz¹t wy¿szych, rzadziej u bakterii. Owady pro-
dukuj¹ g³ównie asjaloproteidy, ale u Drosophila melanogaster obecno�æ kwasu
sjalowego stwierdza siê we wszystkich etapach rozwojowych [53]. Nie stwierdzono
wystêpowania kwasu sjalowego u ro�lin [21]. W organizmach zwierz¹t wy¿szych
i cz³owieka kwas sjalowy wystêpuje najczê�ciej na zewnêtrznych powierzchniach
komórek i tkanek.

Wyeksponowana pozycja kwasu sjalowego, ich ³adunek ujemny oraz wystêpo-
wanie w postaci ró¿nych strukturalnych pochodnych kreuj¹ specyficzn¹ rolê tego
zwi¹zku w organizmach. Kwas sjalowy reguluje przepuszczalno�æ b³on biologicz-
nych, bierze udzia³ w oddzia³ywaniach miêdzykomórkowych i przekazywaniu
neurochemicznie produkowanych sygna³ów, chroni tak¿e bia³ka przed zbyt szybk¹
degradacj¹ proteolityczn¹ poprzez interakcjê ujemnie na³adowanych cz¹steczek
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z dodatnio na³adowanymi resztami aminokwasów. Dodatkowo kwas sjalowy mo¿e
byæ sk³adnikiem epitopów lecz g³ównie maskuje miejsca antygenowe [82].

Kwasy sjalowe s¹ tak¿e sk³adnikami substancji grupowej krwi MN obecnej na
glikoforynie A. Glikoforyna A nale¿y do grupy transb³onowych glikoprotein, wy-
stêpuj¹cych w b³onie erytrocytów cz³owieka. Obecno�æ kwasu sjalowego nadaje
powierzchni erytrocytów ³adunek ujemny. £añcuchy oligosacharydowe zwi¹zane
z glikoforyn¹ A wytwarzaj¹ na powierzchni erytrocytów hydrofilny, anionowy
p³aszcz, który umo¿liwia im wêdrówkê w uk³adzie krwiono�nym bez przywierania
do innych komórek i �cian naczyñ [21, 87]. Ponadto kwasy sjalowe s¹ sk³adnikiem
sjaloforyny, bia³ka bogatego w reszty kwasu sjalowego wystêpuj¹cego na limfocy-
tach T, monocytach, neutrofilach, p³ytkach krwi i niektórych limfocytach B [87].
Wiele �wie¿o syntezowanych glikoprotein np. immunoglobuliny czy hormony pep-
tydowe zawieraj¹ jednostki wêglowodanowe z koñcowymi resztami kwasu sjalowe-
go, który wyznacza czas usuwania tych bia³ek z krwiobiegu. Mechanizm ich dzia³a-
nia polega na tym, ¿e w odpowiednim czasie zwi¹zki te s¹ usuwane przez sjalilazy
wystêpuj¹ce na powierzchni naczyñ krwiono�nych, a wystaj¹ce reszty galaktozy
skróconych w ten sposób glikoprotein s¹ rozpoznawane przez receptory asjalogliko-
proteinowe wystêpuj¹ce w b³onie komórek w¹troby. Kompleks asjaloglikoproteiny
i jej receptora jest wprowadzany do wnêtrza komórek w¹troby w procesie endocytozy.
Jednostki oligosacharydowe wyznaczaj¹, wiêc up³yw czasu, kiedy oznakowane nimi
bia³ka powinny zostaæ usuniête z obiegu. Szybko�æ usuwania kwasu sjalowego jest
kontrolowana przez sam¹ strukturê bia³ka. W ten sposób zale¿nie od potrzeb fizjo-
logicznych bia³ka mog¹ byæ przeznaczone do prze¿ywania okre�lonego okresu
czasu w organizmie [87]. Kwasy sjalowe odgrywaj¹ tak¿e istotn¹ rolê w tworzeniu
immunobariery pomiêdzy matk¹ a p³odem, gdy¿ na powierzchni syncytiotrofoblastu
obecne s¹ wysoko sjalilowane glikokoniugaty, co chroni przed tworzeniem przez
organizm matki przeciwcia³ przeciwko komórkom p³odu [84].

Zwi¹zane z uk³adem grupowym krwi Lewis antygeny Lea i Lex z przy³¹czon¹
reszt¹ kwasu sjalowego nosz¹ nazwy: sjalo-Lea i sjalo-Lex i stanowi¹ one przyk³ady
struktur cukrowych, których wystêpowanie zwi¹zane jest z transformacj¹ nowotwo-
row¹ [95]. Kwas sjalowy nie jest powszechnym sk³adnikiem struktur powierzchnio-
wych bakterii. Obecno�æ kwasu sjalowego w polisacharydzie otoczkowym bakterii
wykaza³ w 1958 roku B a r r y  [6]. W 1977 J a n n  i wsp. wyró¿nili trzy serotypy
E. coli zawieraj¹ce kwas sjalowy w LPS, by³y to: O24, O56, O104 [38]. W roku
1978 wykazano, ¿e kwas sjalowy jest integraln¹ czê�ci¹ ³añcucha O-swoistego lipo-
polisacharydu Salmonella Toucra O48 [46].

Niezbitym potwierdzeniem wystêpowania kwasu sjalowego w LPS by³o ustale-
nie struktury monomeru O-swoistego i jego po³¹czenia z regionem rdzeniowym dla
szczepu Hafnia alvei. Wystêpowanie kwasu sjalowego w lipopolisacharydach po-
twierdzono ostatecznie w 1991 roku [25]. Poza lipopolisacharydami bakterii Gram-
ujemnych, kwas sjalowy znaleziono równie¿ w polisacharydach otoczkowych
zarówno bakterii Gram-ujemnych jak i Gram-dodatnich. Wystêpowanie kwasu poli-
sjalowego stwierdzono u E. coli K1 oraz Neisseria meningitidis grupy B, u których
wystêpuje otoczkowy homopolimer kwasu sjalowego [10, 61]. Obecno�æ kwasu sja-
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lowego wykazano tak¿e w otoczkach E. coli K92 [19], N. meningitidis grupy C [10],
Pasteurella haemolytica A2 [1] oraz Streptococcus grupy B [86].

Z obecno�ci¹ kwasu sjalowego w strukturach powierzchniowych wi¹¿e siê zjawi-
sko mimikry cz¹steczkowej bakteryjnych antygenów polisacharydowych. Zjawisko
mimikry cz¹steczkowej polega na wystêpowaniu homologii strukturalnej, serologicz-
nej lub biologicznej pomiêdzy mikroorganizmem a gospodarzem. Produkowanie przez
patogenny drobnoustrój antygenów bardzo podobnych do wystêpuj¹cych u gospoda-
rza jest bardzo korzystne dla mikroorganizmu, gdy¿ chroni go przed rozpoznaniem
przez uk³ad immunologiczny gospodarza i dziêki temu umo¿liwia mu prze¿ycie [21].
Pojawiaj¹ca siê tolerancja immunologiczna na obecno�æ obcych antygenów, lecz to¿-
samych z w³asnymi strukturami sprawia, ¿e bakteria nierozpoznawalna jako �obca�
przez system obronny mo¿e migrowaæ i namna¿aæ siê w organizmie, co prowadziæ
mo¿e do zaka¿eñ, wstrz¹su septycznego, a tak¿e chorób immunologicznych [78].

Zjawisko mimikry cz¹steczkowej opisano u E. coli K1 i N. meningitidis grupy B,
u których otoczkowy homopolimer kwasu sjalowego po³¹czony wi¹zaniem "(2→8)
jest identyczny z antygenem eksponowanym przez tkanki gospodarza [13, 41].

W przypadku szczepu Hemophilus ducreyi, mimikra cz¹steczkowa zwi¹zana jest
z podobieñstwem lipopolisacharydu H. ducreyi do paraglobozydów i glikosfingoli-
pidów tkanek ludzkich, a tak¿e z obecno�ci¹ reszty kwasu sjalowego w LPS, co
przyczynia siê do wzrostu oporno�ci tego gatunku na bakteriobójcze dzia³anie suro-
wicy [85]. Dwusacharyd Neu5Ac"(2→3)$Gal obecny u bakterii Streptococcus
grupy B bêd¹cej przyczyn¹ zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworod-
ków jest identyczny z dwusacharydem wystêpuj¹cym w substancjach grupowych
krwi M i N na glikoforynie A [86]. Campylobacter jejunii wywo³uje przewlek³e
schorzenia jelitowe. U wielu badanych serotypów C. jejunii stwierdzono wystêpo-
wanie terminalnego kwasu sjalowego na krótkim ³añcuchu oligosacharydowym
rdzenia. Badania wskazuj¹, ¿e po³¹czenie kwasu sjalowego z rdzeniem jest podobne
do po³¹czenia wystêpuj¹cego w glikolipidach i glikoproteinach na powierzchni
komórek ssaków, co wskazywa³oby na istotny udzia³ LOS (lipooligosachryd)
w determinowaniu wirulencji tej bakterii [4]. Sjalylacja LOS C. jejunii determinuje
oporno�æ tego szczepu na bakteriobójcze dzia³anie surowicy [27]. Mimikrê cz¹s-
teczkow¹ opart¹ na homologii serologicznej zaobserwowano miêdzy komórkami
C. braakii O37 a erytrocytami koñskimi i ludzkimi, co mo¿e wskazywaæ na zwi¹zek
z chorobotwórczo�ci¹ tej bakterii [24].

7. Mechanizm dzia³ania oraz rola dope³niacza
w bakteriobójczym dzia³aniu surowicy

Jednym z elementów obrony organizmu wy¿szego przed infekcjami bakteryjnymi
jest bakteriobójcza aktywno�æ surowicy. W mechanizmie bakteriobójczego dzia³ania
surowicy kluczow¹ rolê odgrywa dope³niacz, wywieraj¹cy dzia³anie lityczne wobec
bakterii Gram-ujemnych [33]. Uk³ad dope³niacza jest czê�ci¹ wrodzonego systemu
odporno�ci i sk³ada siê z oko³o 25 bia³ek, aktywowanych kaskadowo, tzn. ka¿dy
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enzym jest katalizatorem dla nastêpnego. Aktywacja bia³ek dope³niacza prowadzi
do enzymatycznego rozbijania ich cz¹steczek na podjednostki [4]. Najwa¿niejszym
sk³adnikiem uk³adu dope³niacza jest bia³ko C3. Aktywacja dope³niacza mo¿e odby-
waæ siê drog¹ klasyczn¹, alternatywn¹ i lektynow¹. Wszystkie te drogi prowadz¹ do
utworzenia konwertazy, która trawi C3 do C3a i C3b. Jest to zasadniczy etap procesu
aktywacji. Droga klasyczna wi¹¿e siê z odporno�ci¹ nabyt¹, droga alternatywna od-
zwierciedla za� wrodzon¹ odpowied� odporno�ciow¹ [78].

Proces aktywacji dope³niacza obejmuje: opsonizacjê, aktywacjê leukocytów, lizê
komórek docelowych.

W aktywacji dope³niacza drog¹ klasyczn¹ uczestnicz¹ przeciwcia³a, które wi¹¿¹
siê z antygenem. Powstaje kompleks z³o¿ony z antygenu i jednej cz¹steczki prze-
ciwcia³a klasy IgM lub antygenu i dwóch cz¹steczek IgG (IgG1, IgG2 lub IgG3).
Struktura przestrzenna cz¹steczki przeciwcia³a po zwi¹zaniu siê z antygenem ulega
odkszta³ceniu, ods³aniaj¹c miejsca wi¹¿¹ce sk³adowe dope³niacza. Sk³adnik C1q
(lektyna zale¿na od Ca++) wi¹¿e siê z przeciwcia³em, co stanowi sygna³ do aktywa-
cji podjednostek C1s i C1r. Aktywna podjednostka C1s (proteaza C1) dzia³a na sk³a-
dowe C2 i C4, w wyniku czego uwolnione zostaj¹ komponenty C4a, C4b oraz C2a
i C2b. Podjednostki C4b i C2a tworz¹ enzym: konwertazê C3 (C4b2a). Konwer-
taza C3 jest kowalencyjnie po³¹czona z b³on¹ komórkow¹, dzia³anie tej konwertazy
na sk³adow¹ C3 prowadzi do uwolnienia podjednostek C3a i C3b. Fragment C3b
wchodzi w sk³ad kompleksu C4b2a3b o w³a�ciwo�ciach konwertazy C5. Aktywacja
dope³niacza drog¹ klasyczn¹ mo¿e zachodziæ równie¿ przy braku przeciwcia³,
w wyniku ³¹czenia siê C1 np. z lipidem A, wirusami RNA, limfocytami. Wa¿n¹ rolê
odgrywa tutaj bia³ko C1INA blokuj¹ce aktywacjê C1 na powierzchni komórek bak-
terii, które wytwarzaj¹ kompletny LPS. Nie obserwuje siê tego zjawiska u bakterii
wytwarzaj¹cych niekompletny LPS [33, 51, 78, 98].

Aktywacja drog¹ lektynow¹ aktywowana jest w sposób niezale¿ny od przeciw-
cia³, co wskazuje na to, ¿e jest pierwsz¹ lini¹ obrony gospodarza podczas infekcji
powodowanej przez mikroorganizmy. W reakcji bakteriobójczej, w której urucho-
miona zostaje droga lektynowa wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ LPS, LOS oraz otoczki.
Kluczow¹ rolê w aktywacji dope³niacza drog¹ lektynow¹ odgrywa bia³ko MBL
(Mannan Binding Lectin, zwane tak¿e MBP � mannose binding protein). Bia³ko
MBL syntezowane przez hepatocyty jest strukturalnie i funkcjonalnie podobne do
bia³ka C1q i nale¿y podobnie jak C1q do rodziny lektyn zale¿nych od wapnia [40].
MBL rozpoznaje i wi¹¿e siê z wêglowodanami obecnymi w strukturach powierzch-
niowych wielu drobnoustrojów tj.: D-mannoz¹, D-glukoz¹, galaktoz¹, N-acetylo-
glukozamin¹, maltoz¹, N-acetylogalaktozamin¹, N-acetylomannozamin¹, L-fukoz¹.
Wi¹zanie to rozpoczyna proces aktywacji bia³ek dope³niacza na drodze lektynowej.
MBL aktywuje dope³niacz poprzez enzymy MASP-1 i MASP-2 (proteazy seryno-
we). MBL surowicy wi¹¿e siê z grupami koñcowymi mannozy struktur powierzch-
niowych drobnoustrojów, uzyskuje tym sposobem zdolno�æ do interakcji z proteaz¹
serynow¹ MASP-1 i MASP-2. Proteaza MASP-2 wykazuje homologiê do MASP-1.
Obie proteazy dzia³aj¹ podobnie jak proteazy C1r i C1s drogi klasycznej, trawi¹c
komponenty C2 i C4, z których podobnie jak w drodze klasycznej utworzona zostaje



47

konwertaza C3: C4b2a. Aktywno�æ MASP1 i MASP2 jest regulowana przez alfa2-
makroglobulinê ("2M) oraz inhibitor C1 (C1INA). Inhibicyjne dzia³anie "2M oraz
C1INA polega na uniemo¿liwianiu tworzenia siê kompleksu MBL-MASP1 wskutek
kowalencyjnego wi¹zania siê inhibitora z MASP1 [57, 59, 92, 94].

Aktywacja dope³niacza drog¹ alternatywn¹ prawdopodobnie odgrywa znacz¹c¹
rolê we wczesnych stadiach zaka¿enia bakteryjnego, w ¿yciu p³odowym i u nowo-
rodków, kiedy poziom wytwarzanych swoistych przeciwcia³ jest niewielki. Nie
bior¹ udzia³u w tym procesie sk³adowe C1, C2, C4, a aktywacja dope³niacza t¹
drog¹ nie wymaga na ogó³ obecno�ci przeciwcia³. Przyjmuje siê, ¿e aktywacja
rozpoczyna siê od sk³adnika C3b, który powstaje w wyniku aktywacji dope³niacza
drog¹ klasyczn¹ lub w wyniku spontanicznej hydrolizy C3 na podjednostki C3b
i C3a. W obecno�ci jonów Mg++, C3b ³¹czy siê z czynnikiem B tworz¹c kompleks
C3bB, wra¿liwy na enzymatyczne dzia³anie czynnika D. Proteolityczne dzia³a-
nie czynnika D na kompleks C3bB prowadzi do powstania podjednostek Ba i Bb.
Bia³ko Bb ³¹czy siê z C3b tworz¹c konwertazê C3. Kompleks ten jest stabilizo-
wany przez properdynê (P). Na tym etapie obserwowana jest amplifikacja: im
wiêksze jest wytwarzanie C3b, tym wiêcej powstanie konwertazy z po³¹czenia czyn-
nika B i D, a w efekcie zwiêkszeniu ulega rozk³ad C3. Konwertaza C3 analogicznie
jak w przypadku konwertazy drogi klasycznej i lektynowej rozszczepia C3 na C3a
i C3b [11, 33, 98].

Centraln¹ rolê w aktywacji dope³niacza i reakcjach odporno�ciowych odgrywa
bia³ko C3. Bia³ko to nale¿y do bia³ek posiadaj¹cych niezwyk³¹ potranslacyjn¹ mo¿-
liwo�æ modyfikacji struktury, co umo¿liwia mu wi¹zanie kowalencyjne z innymi
cz¹steczkami. Na poziomie sk³adowej C3 ³¹cz¹ siê ze sob¹ wszystkie drogi aktywacji
dope³niacza: klasyczna, lektynowa i alternatywna. W wyniku dzia³ania konwertaz C3
(bêd¹cymi funkcjonalnie identycznymi kompleksami, wi¹¿¹cymi siê kowalencyjnie
z powierzchni¹ komórki bakterii) dochodzi do proteolitycznego rozszczepienia bia³-
ka C3 na dwie podjednostki: C3a i C3b. Mniejsza podjednostka � C3a wykazuje
charakter anafilatoksyny, wiêksza � C3b wi¹¿e siê na b³onie docelowej komórki
bakteryjnej. Czê�æ moleku³ C3b bierze udzia³ w aktywacji drogi alternatywnej
i tworzeniu nowych cz¹steczek konwertazy C3bBbP. Komponenta C3b jest tak¿e
zaanga¿owana w procesie opsonizacji antygenu. Moleku³y C3b wchodz¹ w sk³ad
konwertaz C5, drogi klasycznej C4b2a3b oraz drogi alternatywnej C3bnBbP, które
s¹ odpowiedzialne za proteolizê bia³ka C5 na podjednostki C5a i C5b.

Konwerazy C5 rozszczepiaj¹ bia³ko C5 na podjednostki C5a i C5b. Podjednostka
C5a ma równie¿ charakter anafilatoksyny, fragment C5b umo¿liwia przy³¹czenie po-
zosta³ych bia³ek dope³niacza do miejsca docelowego na b³onie komórki bakteryjnej.
Powstawanie kompleksów C5b-7, C5b-8 i C5b-9 nie zachodzi na drodze enzymatycz-
nej. Podjednostka C5b spontanicznie ³¹czy siê z C6 i C7, powstaje kompleks C5b-7.
Zwi¹zanie C7 oznacza przej�cie kompleksu z hydrofilowego w hydrofobowy, co na-
daje mu zdolno�æ wnikania do dwuwarstwy lipidowej, kompleks wiêc wbudowuje siê
trwale w b³onê docelow¹ bakterii wystaj¹c ponad jej powierzchniê. Kompleksy C5b-7
stanowi¹ miejsce akceptorowe dla bia³ka C8. Przy³¹czenie jednej cz¹steczki C8 do
ka¿dego agregatu C5b-7 powoduje powstanie ma³ego transmembranowego kana³u
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o �rednicy 1 nm. Przy³¹czenie jednej cz¹steczki bia³ka C9 do kompleksu C5b-8
inicjuje polimeryzacjê i rozfa³dowanie innych podjednostek C9. Do kompleksu mo¿e
byæ w³¹czonych nawet 16-18 cz¹stek C9 powoduj¹c utworzenie na miejscu docelo-
wym b³ony kompleksu atakuj¹cego b³onê � MAC maj¹cego kszta³t cylindra z³o¿o-
nego z bia³ek C6, C7, C8 oraz C9 [89]. Destrukcyjne dzia³anie MAC zwi¹zane jest
z jego struktur¹ przestrzenn¹, nie za� z w³a�ciwo�ciami enzymatycznymi. Uwa¿a
siê, ¿e miejscem docelowym dla MAC w b³onie zewnêtrznej bakterii Gram-ujem-
nych jest lipid A. Dzia³anie MAC poprzez tworzenie kana³ów w b³onie docelowej
prowadzi do zaburzeñ metabolizmu w komórce bakteryjnej. Synteza DNA, RNA
i bia³ek ulega spowolnieniu lub zahamowaniu. Obserwuje siê tak¿e zaburzenia
w gospodarce jonami K+, Na+, Ca++. Nieodwracalne zmiany w metabolizmie bakte-
rii prowadz¹ do ich �mierci [33].

Uk³ad dope³niacza stale aktywowany in vivo móg³by potencjalnie uszkadzaæ w³a-
sne komórki, zapobiegaj¹ temu jednak¿e bia³ka b³onowe (komórkowe), do których
zaliczamy: czynnik DAF (decay accelerating factor; CD55) � inhibitor konwer-
taz C3, czynnik MCP (membrane cofactor protein; CD46) � inaktywacja C3b, czyn-
nik CR1 (complement receptor type 1; CD35) � inhibitor C3b i C4b, czynnik HRF
(homologous restriction factor) � inhibitor C8 i C9, bia³ko CD59 � inhibitor MAC.
Aktywacja dope³niacza regulowana jest tak¿e przez bia³ka wystêpuj¹ce w surowicy:
C1INA � inaktywator C1, C4bp � bia³ko wi¹¿¹ce C4b, C3INA � inhibitor C3b/C4b,
czynnik H � bia³ko wi¹¿¹ce C3b, bia³ko S � inhibitor MAC [34, 47, 49, 69, 99].

Uk³ad dope³niacza stanowi wa¿ny element obrony organizmu przed infekcjami.
Poza aktywno�ci¹ lityczn¹ dope³niacz wraz z przeciwcia³ami IgM i IgG bierze tak¿e
udzia³ w opsonizacji, w wyniku której kompleksy antygen�przeciwcia³o zwi¹zane
z fragmentem C3b s¹ ³atwiej fagocytowane przez neutrofile i makrofagi. Sk³adowe:
C3a, C4a i C5a bêd¹c anafilatoksynami, powoduj¹ zwiêkszenie przepuszczalno�ci
naczyñ krwiono�nych w nastêpstwie degranulacji komórek tucznych i uwolnienia
histaminy [35, 39, 99]. Bakteriobójcze w³a�ciwo�ci surowicy s¹ uwarunkowane nie-
zale¿n¹ aktywacj¹ dope³niacza na drodze klasycznej i alternatywnej. Dominuj¹c¹
rolê spe³nia uk³ad dope³niacza aktywowany drog¹ klasyczn¹. Taki mechanizm bak-
teriobójczo�ci surowicy zaobserwowano w stosunku do niektórych szczepów E. coli
i Salmonella [2,44] Wyeliminowanie klasycznej drogi aktywacji powoduje, ¿e suro-
wice wykazuj¹ ma³¹ aktywno�æ bakteriobójcz¹. Istniej¹ jednak dane, z których wyni-
ka, ¿e obie drogi maj¹ jednakowe znaczenie w procesie bakteriobójczo�ci surowicy
[83]. W przypadku szczepów H. influenzae czy Vibrio cholerae w reakcji bak-
teriobójczo�ci surowicy udzia³ bierze dope³niacz aktywowany tylko drog¹ klasycz-
n¹ [5]. Obserwacje M o k r a c k i e j - L a t a j k a  i wsp. [63] wskazuj¹, ¿e pewne
szczepy Shigella wymagaj¹ równoczesnej aktywacji obu dróg dope³niacza w proce-
sie bakteriobójczo�ci surowicy. Znaczenie bakteriobójczego dzia³ania dope³niacza
aktywowanego na drodze lektynowej wykazuj¹ szczepy zawieraj¹ce LPS bogaty
w mannozê, do której mog¹ przy³¹czaæ siê cz¹steczki MBL [40, 97, 99]. Szczepy
otoczkowe bêd¹ce czynnikiem etiologicznym zapalenia opon mózgowo-rdzenio-
wych np. N. meningitidis czy N. mucosa maj¹ zmniejszon¹ zdolno�æ wi¹zania siê
z MBL w porównaniu ze szczepami bezotoczkowymi [97].
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Skuteczno�æ opisywanych dróg aktywacji dope³niacza przejawiaj¹ca siê w efek-
cie cytolitycznym jest zale¿na od budowy b³ony zewnêtrznej bakterii, obecno�ci
w surowicy przeciwcia³ i lizozymu [33].

8. Mechanizmy obronne chroni¹ce bakterie Gram-ujemne
przed litycznym dzia³aniem dope³niacza

Bakterie Gram-ujemne oporne na dzia³anie dope³niacza izolowane s¹ najczê�ciej
z krwi, zaka¿eñ uk³adu moczowego oraz p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Oporno�æ
bakterii Gram-ujemnych na bakteriobójcze dzia³anie surowicy uwarunkowana jest
przede wszystkim ochronn¹ rol¹ komórkowych struktur powierzchniowych tj.
lipopolisacharydów, bia³ek powierzchniowych oraz otoczek. Niew¹tpliwe znacze-
nie w tym procesie odgrywa proteolityczna degradacja immunoglobulin oraz bia³ek
dope³niacza [5, 34, 37].

Szczepy Serratia marcescens oraz Pseudomonas aeruginosa wykazuj¹ aktyw-
no�æ proteolityczn¹ wytwarzaj¹c enzymy zdolne trawiæ bia³ka uk³adu dope³niacza
[84]. Dzia³anie elastazy degraduj¹cej bia³ka dope³niacza wytwarzanej przez P. aeru-
ginosa mo¿e byæ jedn¹ z przyczyn oporno�ci pa³eczek ropy b³êkitnej na lityczne
dzia³anie dope³niacza.

Degradacji enzymatycznej podlegaæ mog¹ równie¿ immunoglobuliny klasy IgM
oraz IgG. Zdolno�æ enzymatycznego rorszczapiania immunoglobulin posiadaj¹
szczepy Bacteroides gingivalis oraz B. intermedius [88].

Otoczki pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê u bakterii chorobotwórczych. Rola otoczek w proce-
sie chorobotwórczym polega g³ównie na ochronie komórek bakteryjnych przed me-
chanizmami obronnymi zaka¿onego organizmu [23, 32]. W�ród szczepów N. menin-
gitidis nale¿¹cych do typów A, B i C wystêpuje wiele szczepów opornych na
bakteriobójczy efekt dzia³ania dope³niacza [43]. Sk³adnikiem otoczki B jest kwas
sjalowy hamuj¹cy aktywacjê dope³niacza na drodze alternatywnej poprzez umo¿-
liwienie wi¹zania czynnika H do bia³ka C3b. Zdeponowanie kompleksu HC3b
na powierzchni bakterii w miejsce konwertazy C3bBbP i inaktywacja C3b przez
C3INA powoduje zablokowanie amplifikacji drogi alternatywnej [39, 45, 56].
P l u s c h k e  i wsp. [71] wykazali, ¿e obecno�æ otoczki K1 jest jednym z mechaniz-
mów, dziêki którym pa³eczki E. coli unikaj¹ bakteriobójczego dzia³ania surowicy.
Polisacharyd otoczkowy K1 jest liniowym homopolimerem kwasu 2,8 N-acetylo-
neuraminowego. Jest on strukturalnie i antygenowo identyczny z polisacharydem
otoczkowym N. meningitidis B, którego podstawow¹, powtarzaj¹c¹ siê jednostk¹
strukturaln¹ jest cz¹steczka kwasu sjalowego. Jednak obecno�æ otoczki K1 na po-
wierzchni komórki nie zawsze jest wystarczaj¹ca, aby dany szczep wykazywa³ opor-
no�æ na surowicê, poniewa¿ w�ród pa³eczek K1+ izolowano zarówno szczepy oporne,
jak i szczepy wra¿liwe na surowice [60, 96, 97].

Dzia³anie ochronne wobec komplementu mo¿e wywieraæ równie¿ antygen po-
wierzchniowy K5 niektórych szczepów E. coli [15]. Nie wszystkie antygeny K maj¹
jednak dzia³anie ochronne. Nie zaobserwowano efektu ochronnego w przypadku
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antygenu K27 E. coli, gdy¿ szczepy posiadaj¹ce ten antygen by³y wra¿liwe na
lityczne dzia³anie bia³ek dope³niacza [89].

L o o n e y  i wsp. [54] wykazali, ¿e szczepy S. typhi posiadaj¹ce antygen po-
wierzchniowy Vi (polimer kwasu 1,4,2-deoksy-2-N-acetylo-galakturonowego) s¹
bardziej oporne na dzia³anie dope³niacza ni¿ szczepy pozbawione tego antygenu.

Obecnie uwa¿a siê, ¿e najwa¿niejsz¹ rolê w ochronie bakterii Gram-ujemnych
przed dzia³aniem dope³niacza pe³ni¹ O-swoiste ³añcuchy boczne lipopolisacharydu
[93]. Badania prowadzone w wielu laboratoriach [7, 18, 26, 62] wskazuj¹, ¿e szczepy
chemotypu S wykazuj¹ czêsto niewielk¹ wra¿liwo�æ na surowicê. Mutanty z defekta-
mi w strukturze LPS (Ra-Rd) charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ podatno�ci¹ na bakterio-
bójcze dzia³anie surowic [89]. Badania J a n k o w s k i e g o  i D o r o s z k i e w i c z a
[36] dotycz¹ce wp³ywu ozonu na aktywno�æ normalnej surowicy ludzkiej w stosun-
ku do S. typhimurium chemotypu S i Ra potwierdzaj¹ ochronn¹ rolê kompletnych
³añcuchów LPS wobec litycznego dzia³ania komplementu. Oporno�æ wielu szcze-
pów chemotypu S na bakteriobójcze dzia³anie surowic t³umaczy siê ³atwym usu-
waniem z powierzchni ich komórek kompleksu MAC, zanim wejdzie on w trwa³e
hydrofobowe po³¹czenia z lipidem A, zapocz¹tkowuj¹c tym samym proces lizy.
W przypadku szczepów g³adkich C3b wi¹¿¹c siê na d³ugich ³añcuchach LPS de-
terminuje lokalizacjê MAC na tych w³a�nie ³añcuchach w znacznym oddaleniu od
b³ony zewnêtrznej bakterii. W przypadku szczepów chemotypu Rb-Re MAC wcho-
dzi w po³¹czenia z lipidem A, sprawiaj¹c, ¿e mutanty te szybko zabijane s¹ przez
ró¿ne rodzaje surowic [42, 90]. Jednak wiele g³adkich szczepów bakterii Gram-
ujemnych pomimo posiadania kompletnych ³añcuchów O-swoistych jest wra¿liwych
na bakteriobójcze dzia³anie dope³niacza [89, 93]. N e l s o n  i R o a n t r e e  [67]
udowodnili, ¿e szczepy podatne na dzia³anie surowic nie wykazuj¹ w strukturach
O-swoistych LPS obecno�ci ramnozy, mannozy i abekwozy. Wyniki badañ w³asnych
[62] wykaza³y, ¿e szczepy pa³eczek Gram-ujemnych posiadaj¹ce lipopolisacharydy
zawieraj¹ce kwas sjalowy wykazuj¹ zró¿nicowan¹ podatno�æ na bakteriobójcze
dzia³anie normalnej surowicy ludzkiej, bydlêcej i noworodkowej. Wyniki te wska-
zuj¹, ¿e obecno�æ kwasu sjalowego w podjednostkach O-swoistych LPS-u nie jest
wystarczaj¹cym czynnikiem determinuj¹cym oporno�æ pa³eczek Gram-ujemnych na
surowicê. Interesuj¹cy mechanizm oporno�ci na surowicê wytworzy³a N. gonorrhoeae,
u której podczas infekcji mo¿e dochodziæ do zmiany antygenowo�ci struktur
powierzchniowych na skutek usjalowania laktoneotetraozydowej czê�ci LPS
z udzia³em CMP-NeuAc (cytydynomonofosforan kwasu N-acetyloneuraminowego)
gospodarza. N. gonorrhoeae nie s¹ zdolne do wytwarzania CMP-NeuAc. Sjalylacja
powoduje zwiêkszenie wirulencji tych bakterii [3, 22]. Rola sjalylacji LPS w wa-
runkowaniu oporno�ci na surowicê N.meningitidis grup B i C jest przedmiotem dys-
kusji. Badania J a c k  i wsp. [31] wykaza³y, ¿e obecno�æ kwasu sjalowego w LOS
N. meningitidis B ogranicza przy³¹czenie MBL do b³ony zewnêtrznej komórki,
co sprawia, ¿e szczepy staj¹ siê niewra¿liwe na bakteriobójcze dzia³anie surowicy.
Dodatkow¹ barier¹ chroni¹c¹ bakterie Gram-ujemne przed dzia³aniem dope³niacza
s¹ bia³ka powierzchniowe, których synteza uwarunkowana jest genami zlokali-
zowanymi w genomie lub na plazmidach. Znaczenie bia³ek powierzchniowych
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w ochronie bakterii przed litycznym dzia³aniem dope³niacza wykazano w przypad-
ku wielu drobnoustrojów [14, 29, 68]. Szczepy N. gonorrhoae izolowane z zaka¿eñ
rozsianych oporne na dzia³anie normalnej surowicy ludzkiej zawiera³y bia³ko o ma-
sie cz¹steczkowej 36 500 daltonów zlokalizowane w b³onie zewnêtrznej. R a m
i wsp. [72, 73] dowodz¹, ¿e oporno�æ N. gonorrhoae na bakteriobójcze dzia³anie
surowicy zwi¹zana jest z obecno�ci¹ w ich b³onie zewnêtrznej poryn (Por 1A
i Por 1B). Bia³ko Por 1A wi¹¿e czynnik H surowicy, który efektywnie inaktywuje
bia³ko C3b do bia³ka nieaktywnego C3bi.

T a y l o r  i P a r t o n  [91] wykazali, ¿e mutanty E. coli oporne na dzia³anie suro-
wic wytwarza³y wiêcej bia³ka o masie cz¹steczkowej 46 000 daltonów. Równie¿
bia³ko OmpA przyczynia siê do zwiêkszania oporno�ci na surowicê szczepów E. coli,
lecz mechanizm tego zjawiska nie jest do koñca poznany. Ochronne dzia³anie bia³ek
powierzchniowych wykazano tak¿e w przypadku szczepów Campylobacter fetus
posiadaj¹cych w b³onie zewnêtrznej bia³ka o masach cz¹steczkowych 100 000 oraz
125 000 daltonów. Stwierdzono, ¿e obecno�æ tych bia³ek warunkuje oporno�æ na
surowicê [14]. M u n n  i wsp. [65] wykazali zwi¹zek pomiêdzy obecno�ci¹ w b³o-
nie zewnêtrznej u Aeromonas salmonicida bia³ka powierzchniowego A o masie
cz¹steczkowej 49 000 daltonów a wystêpowaniem u tego szczepu oporno�ci na bak-
teriobójcze dzia³anie surowicy.

Badania nad mechanizmem oporno�ci bakterii Gram-ujemnych na dzia³anie
surowicy wskazuj¹ równie¿ na udzia³ plazmidów w tym procesie. Produktem genu
traT zlokalizowanego na plazmidzie R6-5 jest bia³ko TraT o masie cz¹stecz-
kowej 23 709 daltonów. W b³onê zewnêtrzn¹ E. coli wbudowanych jest oko³o
20 000�30 000 kopii tego bia³ka. Mechanizm ochronnego dzia³ania bia³ka TraT
wobec bakteriobójczego dzia³ania surowicy polega na blokowaniu prawid³owego
wbudowywania siê MAC do miejsc docelowych. Gen traT odpowiedzialny za syn-
tezê bia³ka zlokalizowano u E. coli, Salmonella i Yersinia [90, 91]. Interesuj¹cym
jest fakt, ¿e obecno�æ pewnych plazmidów R mo¿e zwiêkszaæ podatno�æ bakterii na
bakteriobójcze dzia³anie surowic. Plazmidy R577 oraz R785 zwiêkszaj¹ wra¿liwo�æ
E. coli K12 W1485 na dzia³anie normalnej surowicy noworodkowej i cz³owieka
doros³ego w porównaniu z komórkami E. coli, które nie maj¹ tych plazmidów [33].
W klinicznych szczepach E. coli wystêpuje czêsto plazmid V-ColV-K94 odpowie-
dzialny za syntezê kolicyny. B i n n s  i wsp. [12] wykazali, ¿e zlokalizowany w tym
plazmidzie gen iss wp³ywa na wytworzenie stanu oporno�ci bakterii na bakteriobój-
cze dzia³anie surowic. Szczepy Yersinia enterocolitica posiadaj¹ plazmidy Vir.
Plazmid Vir jest odpowiedzialny za syntezê bia³ka YadA o masie cz¹steczkowej
100�200 kDa, które jest zlokalizowane w b³onie zewnêtrznej chroni¹c komórkê
przed dzia³aniem dope³niacza [70]. Na plazmidzie Vir E.coli i Salmonella zloka-
lizowano gen rck koduj¹cy bia³ko b³ony zewnêtrznej Rck. Obecno�æ tego bia³ka
wp³ywa na obni¿enie wra¿liwo�ci komórek bakterii na dzia³anie lityczne surowic
[28]. Kolejnym rodzajem bakterii, których oporno�æ na surowicê zwi¹zana jest
z obecno�ci¹ specyficznego bia³ka w b³onie zewnêtrznej jest H. ducreyi.

Bia³kiem determinuj¹cym oporno�æ na lityczne dzia³anie surowic jest DsrA
(ducreyi serum resisatnce A) [20]. Innymi mechanizmami umo¿liwiaj¹cymi
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zablokowanie bakteriobójczego dzia³ania MAC na drobnoustroje jest uwalnianie
z powierzchni komórek gospodarza bia³ek tj. CD46, CD55, CD59 reguluj¹cych
aktywno�æ dope³niacza i w³¹czeniu ich w strukturê powierzchniow¹ patogenów.
Interesuj¹cych danych na temat tzw. nabytej oporno�ci na lityczne dzia³anie kom-
plementu dostarczaj¹ wyniki badañ R a u t e m a a  i wsp. [74]. Autorzy wykazali, ¿e
b³ona zewnêtrzna E. coli mo¿e byæ akceptorem bia³ka CD59. Wbudowanie tego
bia³ka w b³onê zewnêtrzn¹ w obecno�ci jonów Ca++ prowadzi do nabycia przez
szczep E. coli oporno�ci na bakteriobójcze dzia³anie dope³niacza. Inny z mecha-
nizmów polega na wnikaniu drobnoustrojów do komórek posiadaj¹cych CD59, co
chroni je przed atakiem dope³niacza [99].

Oporno�æ bakterii Gram-ujemnych na dzia³anie dope³niacza zale¿y wiêc w du-
¿ym stopniu od budowy zewnêtrznych warstw komórki bakteryjnej. Jednak mecha-
nizm oporno�ci zwi¹zany z obecno�ci¹ otoczek, kompletnych ³añcuchów O-swo-
istych czy bia³ek powierzchniowych nie zosta³ dotychczas w pe³ni wyja�niony.

9. Podsumowanie

Bakteriobójcze dzia³anie surowicy jest wa¿nym mechanizmem chroni¹cym or-
ganizm wy¿szy przed zaka¿eniami powodowanymi przez bakterie Gram-ujemne.
Istotn¹ rolê w mechanizmie bakteriobójczego dzia³ania surowicy odgrywaj¹ bia³ka
dope³niacza aktywowane na drodze klasycznej, alternatywnej b¹d� lektynowej.

Przyczyna oporno�ci bakterii Gram-ujemnych na surowice ma charakter wielo-
czynnikowy. Istnieje silna korelacja pomiêdzy oporno�ci¹ na surowice a budow¹
struktur powierzchniowych bakterii tj. ³añcuchów O-swoistych lipopolisacharydu
(LPS) i bia³ek powierzchniowych. Kwasy sjalowe s¹ powszechnym sk³adnikiem
tkanek organizmów wy¿szych, jednocze�nie s¹ tak¿e rzadkim, ale istotnym sk³adni-
kiem struktur bakteryjnych. Jako, ¿e wiele mikroorganizmów posiadaj¹cych kwas
sjalowy jest ludzkimi patogenami sugeruje to na to, ¿e kwas sjalowy zaanga¿owany
jest w ich wirulencjê. Biologiczna rola kwasu sjalowego jako sk³adnika lipopoli-
sacharydów bakteryjnych jest stosunkowo s³abo poznana. Bakterie Gram-ujemne
nale¿¹ce do jednego gatunku, rodzaju i serotypu s¹ w ró¿nym stopniu wra¿liwe na
bakteriobójcze dzia³anie surowicy pêpowinowej, bydlêcej oraz osób doros³ych.
W�ród bakterii Gram-ujemnych posiadaj¹cych lipopolisacharydy z kwasem sjalo-
wym istniej¹ szczepy zarówno oporne jak i wra¿liwe na lityczne dzia³anie bia³ek
dope³niacza, co dowiodzi, ¿e obecno�æ kwasu sjalowego w LPS nie determinuje
oporno�ci bakterii na bakteriobójcze dzia³anie dope³niacza.
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1. Wprowadzenie. 2. Nazewnictwo, rodzaje i rozpowszechnienie intein. 3. Ukierunkowane endonu-
kleazy intein. 4. Obecno�æ intein w bia³kach metabolizmu DNA. 5. Rozwa¿ania na temat funkcji
i pochodzenia intein. 6. Zastosowanie intein w biotechnologii

Inteins � organization, biological functions and phylogenesis

Abstract: Inteins are the intervening sequences of proteins that are excised from precursor by an auto-
catalytic mechanism. The regions flanking an intein are called exteins. Inteins in contrast to introns,
are transcribed and translated together with their host protein. Most of these elements consist of two
domains: one that catalyzes its own removal from the host protein and is involved in protein
self-splicing, and the other display a site-specific endonuclease activity. Posttranslational highly
specific self-cleavage of intein, and protein ligation reactions lead to the splicing of functional protein
in the cell. Inteins avoid disrupting their host gene function by splicing themselves out at the protein
level. Endonucleases of inteins are rare-cutting enzymes that confer genetic mobility to these elements
by catalyzing a specific double-strand break in a cognate recipient allele of the host gene lacking intein.
The end result of such homing process is the duplication of the intein. Inteins occur in all three king-
doms of life: archea, eubacteria, and eukaryote. This broad phylogenetic distribution suggest their
ancient evolutionary origin, and reflects their nature as a mobile genetic elements. Also, cases of hori-
zontal inteins transfer have been discovered. Inteins exist in numerous host protein, many of these
proteins are involved in DNA replication, transcription, and repair mechanisms, although there is no
known limitation on the type of host protein. Inteins provide a source for innovate biotechnology tools,
particulary for protein purification, for labeling or protein modification, and for cytotoxins expression.

1. Introduction. 2. Nomenclature, types and dissemination of inteins. 3. Homing endonucleases.
4. Localization of inteins in DNA metabolism proteins. 5. Inteins function and origin. 6. Application
of intein systems

1. Wprowadzenie

Inteiny (internal proteins) s¹ wewnêtrznymi segmentami niektórych bia³ek drobno-
ustrojów, kodowanymi przez specyficzne sekwencje nukleotydowe le¿¹ce wewn¹trz
ró¿nych genów w tej samej ramce odczytu i podlegaj¹ce procesom transkrypcji
i translacji. W okresie posttranslacyjnym elementy te s¹ precyzyjnie wycinane
i usuwane z bia³ek gospodarzy na drodze z³o¿onego procesu autoproteolizy, nazywa-
nej w literaturze przedmiotu samosk³adaniem bia³ek (self-splicing). Syntetyzowane
bia³ka nosz¹ce inteiny s¹ wiêc pierwotnie rozdzielone na dwie czê�ci zewnêtrzne,
czê�ci te okre�lane s¹ terminem ekstein (external proteins) [11, 19, 49]. W procesie
wycinania intein i sk³adania bia³ka komórkowego, zewnêtrzne eksteiny ³¹cz¹ siê
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przez utworzenie wi¹zania peptydowego w wyniku czego powstaje dojrza³e i funk-
cjonalne bia³ko (Rys. 1). Zatem, w odró¿nieniu od intronów, których wycinanie od-
bywa siê na poziomie RNA, samowycinanie intein ma miejsce dopiero na poziomie
produktu bia³kowego. Zjawisko samosk³adania bia³ek zosta³o po raz pierwszy opi-
sane przez K a n e� a  i wsp. w 1990 roku dla produktu dro¿d¿owego genu TFP1,
z którego w wyniku usuniêcia inteiny powstaje bia³ko cytoplazmatycznej V-ATPazy
[32]. Kilkana�cie lat intensywnych badañ intein pozwoli³o na stosunkowo dobre
poznanie ich budowy i struktury przestrzennej oraz zrozumienie mechanizmu wyci-
nania siê tych elementów z bia³ek gospodarzy. W proces sk³adania bia³ka zaanga¿o-
wanych jest od 100 do 150 reszt w czê�ci N-koñcowej inteiny i oko³o 50 reszt jej
koñca karboksylowego [52, 56, 69]. Pierwszym aminokwasem intein jest przewa¿-
nie cysteina, rzadziej seryna, ostatnim za� asparagina z poprzedzaj¹c¹ j¹ histydyn¹
(Rys. 2). Konserwatywny charakter regionów dystalnych intein wynika z roli, jak¹
aminokwasy te pe³ni¹ w czteroetapowej reakcji wycinania intein i ³¹czenia ekstein.
Na efektywno�æ procesu sk³adania wp³ywa równie¿ sekwencja samego bia³ka go-
spodarza, zbadano ¿e pierwszym aminokwasem eksteiny jest cysteina, seryna lub

DNA

transkrypcja

RNA

translacja

iteina

autoproteoliza

N-eksteina C-eksteina

N-eksteina C-eksteina

N- i C-
koñcowe fragmenty
domeny sk³adaj¹cej

wyciêta inteina

z³o¿one bia³ko

Rys. 1. Samosk³adanie siê bia³ka na drodze autoproteolizy
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treonina. Tak¿e wewn¹trz intein znajduj¹ siê niewielkie regiony o charakterze kon-
serwatywnym [12, 75]. W reakcji sk³adania proteiny nie bior¹ udzia³u jakiekolwiek
kofaktory lub enzymy pomocnicze, dlatego mo¿na uwa¿aæ inteiny za specyficzne
katalizatory procesu samosk³adania bia³ek [42, 69]. Wiadomo tak¿e, ¿e wiêkszo�æ
poznanych intein zawiera domeny o aktywno�ci specyficznych rzadko tn¹cych
endonukleaz, rozpoznaj¹cych w genomie docelowe sekwencje DNA o d³ugo�ci od
14 do 40 par zasad. Uwa¿a siê, ¿e endonukleazy te, zwane �homing endonucleases�
mog¹ pochodziæ od innych wystêpuj¹cych w naturze tego typu enzymów, szczegól-
nie od tych, znajdowanych w sekwencjach intronów klasy I i II [3, 31]. S¹ one
obecnie intensywnie badane, zarówno z racji poznawczych jak i mo¿liwo�ci ich
zastosowania w biologii molekularnej i biotechnologii. Niestety, wci¹¿ ma³o wiado-
mo o genetyce i funkcji biologicznej intein, które, jak wynika z dotychczasowych
badañ, s¹ rozpowszechnione w�ród organizmów prokariotycznych jak i prostych
jednokomórkowych organizmów eukariotycznych, w tym w�ród archebakterii, bak-
terii w³a�ciwych, glonów, grzybów i wirusów.

2. Nazewnictwo, rodzaje i rozpowszechnienie intein

Pocz¹tkowo nadawano inteinom ró¿ne nazwy; bia³kowe introny (protein introns),
sekwencje ³¹cznikowe (spacer sequences), wtrêty sekwencji bia³kowych (interve-
ning protein sequences), protozymy (protozymes) , samolubne lub paso¿ytnicze ele-
menty genetyczne (selfish or parasitic genetic elements), a obecnie przyjêty termin
�inteiny� zaproponowany zosta³ w 1994 roku przez P e r l e r� a  i wsp. [49].

Nazewnictwo intein oparto o nazwy rodzajowe i gatunkowe organizmów oraz
bia³ek, w których je wykryto. Je¿eli u okre�lonego gatunku, w danym bia³ku znaj-
duje siê wiêcej ni¿ jedna inteina, nadaje siê im kolejne numery. Dla przyk³adu,
Tfu Pol-2 oznacza drug¹ z kolei inteinê wykryt¹ w polimerazie " DNA gatunku
Thermococcus fumicolans. Natomiast inteiny, które znajduj¹ siê w tych samych
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Rys. 2. Konserwatywne regiony intein
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miejscach homologicznych bia³ek ró¿nych organizmów przyjêto okre�laæ pojêciem
alleli. Przyk³adami mog¹ byæ, wykryta jako trzecia z kolei inteina polimerazy
" DNA Thermococcus aggregans, Tag Pol-3 i wspomniana wy¿ej inteina Tfu Pol-2
T. fumicolans; zajmuj¹ one to samo miejsce w polimerazie DNA obydwu gatun-
ków s¹ wiêc allelami [59].

Analiza sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej kilku pierwszych poznanych
intein, pozwoli³a zidentyfikowaæ charakterystyczny, konserwatywny motyw, który sta³
siê podstaw¹ opracowania programu komputerowego dla poszukiwania nowych
intein w bazach danych genów i genomów ró¿nych organizmów [http://www.neb.
com./neb/inteins.html; http://bioinfo.weizmann.ac.il/~pietro/inteins, 56]. Do chwili
obecnej odkryto 160 intein w ponad 30 klasach bia³ek Prokaryota i Eukaryota. Spo-
�ród nich, 84 to inteiny wykryte u 18 gatunków archebakterii, 52 zidentyfikowano
u 33 gatunków bakterii w³a�ciwych, a zaledwie 19 u glonów i grzybów [51]. Interesu-
j¹cym odkryciem jest du¿a czêsto�æ wystêpowania intein w szczepach ró¿nych gatun-
ków Mycobacterium, u których wykryto a¿ 26 intein, zlokalizowanych w czterech
bia³kach, a mianowicie w podjednostce gyrazy (GyrA), bia³ku RecA, helikazie DnaB
oraz bia³ku transportuj¹cym Pps1 [51]. Wielko�æ cz¹steczek poznanych do tej pory
intein mie�ci siê w granicach od 134 do 608 aminokwasów [40, 50] . Zró¿nicowana
jest tak¿e lokalizacja intein, bowiem s¹ one obecne w bia³kach pe³ni¹cych wielorakie
funkcje jak: enzymy metabolizmu podstawowego, polimerazy DNA i RNA, topoizo-
merazy, helikazy, proteazy, reduktazy oraz cytoplazmatyczne ATPazy. Z przedstawio-
nych w Tabeli I danych mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e inteiny najczê�ciej wystêpuj¹
w bia³kach uczestnicz¹cych w metabolizmie DNA (70% wszystkich znanych obecnie
intein), w tym szczególnie w enzymach odpowiedzialnych za replikacjê i transkrypcjê
oraz w bia³kach naprawy b³êdów i uszkodzeñ DNA [40, 50]. Udzia³ procentowy
intein w opisywanych wy¿ej bia³kach komórkowych jest tak¿e bardzo zró¿nicowany
i wynosi dla przyk³adu, oko³o 10% w bia³ku PRP8 Filobasidella neoformans, nato-
miast ³¹czna wielko�æ trzech intein Methanococcus jannaschii zlokalizowanych
w czynniku replikacji C, czterokrotnie przekracza rozmiary samego bia³ka RFC,
gospodarza tych intein [50]. Wiêkszo�æ, bo oko³o 85% poznanych dotychczas intein
(du¿e inteiny) zbudowana jest z dwóch funkcjonalnie odmiennych domen, tj. jednej,
bior¹cej udzia³ w samosk³adaniu bia³ka gospodarza (self-splicing domain) oraz
drugiej, domeny endonukleazy. Druga grupa, nazwana miniinteinami pozbawiona
jest domeny endonukleazy, nie wp³ywa to jednak na efektywno�æ procesu samo-
sk³adania bia³ka [34, 62]. Analizy sekwencji aminokwasowej mutantów delecyj-
nych oraz struktury kryszta³ów du¿ych intein dowiod³y, ¿e za aktywno�æ nukleoli-
tyczn¹ odpowiedzialna jest wewnêtrzna czê�æ intein, natomiast w proces wycinania
zaanga¿owane s¹ N-i C-terminalne regiony tych elementów [16, 18, 34, 53].

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e pomimo wykrycia w wiêkszo�ci intein konserwa-
tywnych sekwencji charakterystycznych dla endonukleaz, dotychczas uda³o siê
potwierdziæ do�wiadczalnie aktywno�æ enzymatyczn¹ zaledwie dla dwunastu z nich,
w tym dla dziesiêciu intein pochodz¹cych z ró¿nych gatunków archebakterii, jednej
z Saccharomyces cerevisiae, oraz jednej wykrytej i scharakteryzowanej u Myco-
bacterium gastri [26, 35, 59, 60, 61].
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Domeny intein o aktywno�ciach endonukleaz przyjêto nazywaæ endonuklea-
zami PI (protein insert), dla odró¿nienia ich od znanych i szeroko stosowanych
w in¿ynierii genetycznej enzymów restrykcyjnych. Przyk³adowo, PI MgaI oznacza
aktywno�æ endonukleazy w domenie inteiny zlokalizowanej w bia³ku transpor-
tuj¹cym Pps1 M. gastri, a PI SceI to aktywno�æ endoukleolityczna domeny inteiny
obecnej w bia³ku cytoplazmatycznej ATPazy dro¿d¿y S. cerevisiae [61].

Innym, bardzo interesuj¹cym rodzajem s¹ inteiny podzielone (split inteins). Przy-
k³adem mo¿e byæ inteina Ssp DnaE zidentyfikowana w podjednostce " polime-
razy III DNA (Dna E) cyjanobakterii Synechocystis ssp. oraz Nostoc punctiforme.
Podjednostka a tej polimerazy jest kodowana przez dwa oddzielne geny dnaE-n
i dnaE-c, które s¹ oddalone od siebie w chromosomalnym DNA o 745 kb. Pierwszy
z tych genów, N-terminalna eksteina, koduje syntezê aminowego koñca podjed-
nostki " polimerazy oraz przylegaj¹cy do niego fragment inteiny, drugi za�, C-ter-
minalna eksteina, koduje czê�æ karboksylow¹ wraz z drugim fragmentem inteiny.
Wykazano, ¿e proces precyzyjnego samowycinania tych dwóch czê�ci inteiny
z syntetyzowanej cz¹steczki enzymu (trans-splicing of the split intein) prowadzi do
z³o¿enia w komórce funkcjonalnej podjednostki " polimerazy Dna E [21, 42, 72].
Szereg innych podzielonych intein zosta³o skonstruowanych w ró¿nych laborato-
riach, w wyniku przeciêcia sekwencji koduj¹cych ich syntezê oraz sklonowania

Rekombinazy DNA (RecA) 3

Czynnik C replikacji DNA i jego homolog DnaX 8

Helikazy DNA i ich homologi 10

Polimerazy DNA i ich podjednostki 18

Bia³ko reperacji DNA RadA 1

Topoizomerazy DNA 9

Polimerazy RNA i czynnik transkrypcji 3

Syntetazy nukleotydów 13

Podjednostka A ATPazy cytoplazmatycznej (VMA 1) 6

Bia³ko kontroli podzia³u komórkowego (CDC21) 5

Proteazy 4

Czynnik inicjacji translacji 4

Aminotransferaza glutamino-fruktozo-6-fosforanu 1

Syntaza fosfoenolopirogronianowa 1

Dehydrogenaza UDP-glukozy 1

Niezidentyfikowane otwarte ramki odczytu 13

T a b e l a  I
Bia³ka bêd¹ce gospodarzami znanych intein [baza danych:
http://www.neb.com./neb/inteins.html; pa�dziernik 2003]

Bia³ko gospodarz
Liczba

znanych intein
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otrzymanych fragmentów w oddalonych od siebie miejscach okre�lonego wektora
ekspresyjnego. Dowiedziono, ¿e tak skonstruowane inteiny podzielone s¹ zdolne do
samowycinania i sk³adania w komórce w funkcjonaln¹ cz¹steczkê bia³ka, aczkol-
wiek wydajno�æ tego procesu jest znacznie ni¿sza ni¿ dla wy¿ej opisanej, podzielo-
nej inteiny naturalnej cyjanobakterii [20, 40, 44, 64]. Dotychczas nie wiadomo, czy
zjawisko wystêpowania intein podzielonych i mechanizmu �trans-splicing� dotyczy
wy³¹cznie takich bia³ek jak omawiana wy¿ej podjednostka a polimerazy III DNA
cyjanobakterii, w której rezyduj¹ obie czê�ci inteiny podzielonej, czy te¿ fragmenty
takich intein podzielonych mog¹ le¿eæ w ró¿nych bia³kach danej komórki, a ich
�trans-splicing� móg³by w takiej sytuacji prowadziæ do z³o¿enia w komórce bia³ka
fuzyjnego o zupe³nie nowej funkcji.

3. Ukierunkowane endonukleazy intein (homing endonucleases)

Pojêciem �intein homing�czyli ukierunkowanego przemieszczania siê inteiny,
okre�la siê zjawisko przenoszenia sekwencji koduj¹cej syntezê inteiny w homolo-
giczne locus genu aktualnie pozbawionego tego elementu. Proces ten mo¿na zatem
zdefiniowaæ jako miejscowo-specyficzn¹ rekombinacjê zachodz¹c¹ z wysok¹
czêsto�ci¹, która prowadzi do duplikacji w genomie sekwencji koduj¹cej inteinê.
Mechanizm transferu inteiny jest inicjowany przez domenê endonukleazy, która
rozpoznaje i przecina obie nici DNA w specyficznym miejscu sekwencji docelowej
w homologicznym locus. Powsta³e w ten sposób wolne koñce DNA musz¹ zostaæ
naprawione, bowiem stanowi¹ zagro¿enie dla integralno�ci genomu, a tym samym
dla ¿ycia komórki [3, 31].

Przedstawiony na Rys. 3 schemat obrazuje mechanizm przemieszczania siê in-
teiny i rekombinacyjnej naprawy tego typu uszkodzeñ dsDNA, polegaj¹cy na
konwersji genu, prowadz¹cej w efekcie do powielenia sekwencji inteiny w nowym
miejscu danego genu lub homologicznym locus tego genu. Omawiany proces ukie-
runkowanego przemieszczania siê inteiny nie jest odmian¹ znanego od dawna
u bakterii mechanizmu transpozycji ruchomych elementów genetycznych (trans-
pozonów i sekwencji insercyjnych). W obu mechanizmach transfer inicjowany jest
co prawda aktywno�ci¹ bia³ek kodowanych przez same te elementy, to jest endo-
nukleaz intein i transpozaz transpozonów, zasadnicza ró¿nica polega jednak na
tym, ¿e transpozazy rozpoznaj¹ specyficzne sekwencje zlokalizowane na koñcach
transpozonów za� endonukleazy intein rozpoznaj¹ i przecinaj¹ sekwencje docelowe
zlokalizowane w homologicznych loci okre�lonych genów [2, 11, 31]. Endonukle-
azy kodowane przez inteiny, pomimo, ¿e podobnie jak restryktazy typu I, II i III
rozpoznaj¹ i przecinaj¹ obie nici w docelowych sekwencjach DNA, to jednak ich
struktura przestrzenna, mechanizm rozpoznawania sekwencji docelowych i lokali-
zacja w genomie s¹ zupe³nie odmienne. I tak, endonukleazy intein rozpoznaj¹ sto-
sunkowo d³ugie sekwencje docelowe, w granicach od 14 do 40 par zasad, podczas
gdy dla enzymów restrykcyjnych d³ugo�æ sekwencji docelowych na ogó³ mie�ci siê
w granicach 4�12 par zasad [36]. Endonukleazy intein toleruj¹ mutacje punktowe
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w rozpoznawanych asymetrycznych sekwencjach docelowych, podczas gdy restryk-
tazy s¹ bardzo wra¿liwe na wszelkie punktowe substytucje zasad w rozpoznawa-
nych przez nie, krótkich sekwencjach palindromowych [57, 58]. Odmienne jest tak¿e
rozprzestrzenienie tych enzymów w przyrodzie. Endonukleazy PI jako integralne
domeny du¿ych intein, a tak¿e endonukleazy intronów grupy I i II wykryto zarówno
w komórkach archebakterii i eubakterii jak i w komórkach prostych organizmów
eukariotycznych, a w�ród tych ostatnich tak¿e w mitochondriach i chloroplastach
[36]. Natomiast enzymy restrykcyjne s¹ kodowane przez niektóre wirusy eukario-
tyczne ale szczególnie szeroko s¹ rozpowszechnione w�ród ró¿nych gatunków bak-
terii, w tym nale¿¹cych do królestwa Archea [3, 31]. Istotna ró¿nica pomiêdzy nimi
polega tak¿e na tym, ¿e ramki odczytu dla endonukleaz ukierunkowanych le¿¹
w sekwencji nukleotydowej tych elementów, natomiast enzymy restrykcyjne s¹
kodowane przez niezale¿ne geny, które prawie zawsze le¿¹ w s¹siedztwie genów
kodujacych syntezê odpowiednich metylotransferaz [71]. Omawiane endonukleazy
pe³ni¹ te¿ ró¿ne funkcje biologiczne. Uwa¿a siê, ¿e podstawow¹, aczkolwiek
nie jedyn¹ funkcj¹ restryktaz jest ochrona komórki przed wtargniêciem obcego
DNA, które jest szybko rozpoznawane i degradowane przez gêsto tn¹ce restryktazy,
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podczas gdy w³asny genom jest chroniony wskutek komplementarnej metylacji
rozpoznawanych przez nie sekwencji docelowych. Natomiast funkcja biologiczna
�homing� endonukleaz sprowadza siê do inicjowania procesu transferu inteiny
w nowe miejsce. Enzymy te przecinaj¹ genom zwykle w jednym, �ci�le okre�lonym
miejscu w homologicznym locus i st¹d rozpoznawane sekwencje docelowe dla tych
enzymów s¹ znacznie d³u¿sze, co zapewnia wysok¹ specyficzno�æ ich dzia³ania [31].

 Endonukleazy intein oraz intronów grupy I i II znalaz³y zastosowanie w ró¿-
nych dziedzinach wspó³czesnej biologii molekularnej, w³a�nie z racji specyficzno�ci
dzia³ania wobec d³ugich sekwencji docelowych [6]. By³y one z powodzeniem sto-
sowane w mapowaniu i w badaniach organizacji genomów bakteryjnych. Dla przy-
k³adu, endonukleaza I-CeuI rozpoznaje i trawi wy³¹cznie DNA w obrêbie sekwencji
bakteryjnych koduj¹cych syntezê rRNA, co pozwala ustalaæ konfiguracjê i plastycz-
no�æ regionu rDNA w chromosomach wielu gatunków bakterii [38, 67]. Wprowa-
dzenie do chromosomów bakterii lub dro¿d¿y unikatowych sekwencji docelowych
dla endonukleaz I-SceI oraz I-DmoI pozwala trawiæ genomy tych drobnoustrojów
na du¿e fragmenty, przydatne w mapowaniu i klonowaniu bardzo du¿ych regionów
DNA w odpowiednich wektorach. Wprowadzanie tych sekwencji do chromosomów
odbywa siê w oparciu o mechanizm transpozycji przygotowanych specjalnie w tym
celu kaset w minitranspozonach Tn10::I-SceI i Tn5::I-SceI dla bakterii oraz w retro-
transpozonie Ty1::DmoI dla dro¿d¿y [4, 14, 41]. Du¿e fragmenty restrykcyjne,
otrzymane po trawieniu DNA tak in¿ynierowanych komórek, mo¿na z powo-
dzeniem klonowaæ w dostêpnych obecnie wektorach plazmidowych lub kosmi-
dowych, które zawieraj¹ unikatowe miejsca restrykcyjne dla endonukleaz I-SceI,
I-PolI, I-CeuI lub I-TliI [1, 24].

4. Obecno�æ intein w bia³kach metabolizmu DNA

Nie wiadomo dlaczego bia³ka metabolizmu DNA tak czêsto s¹ gospodarzami
intein, ale w dyskusjach na ten temat rozwa¿a siê kilka teoretycznie mo¿liwych
przyczyn. Po pierwsze, proces ukierunkowanego przemieszczania siê tych elemen-
tów wymaga obecno�ci nie tylko inteinowej endonukleazy, ale te¿ bia³ek bior¹cych
udzia³ w replikacji i reperacji DNA. Zatem obecno�æ du¿ych intein, z domen¹ endo-
nukleazy w bia³kach metabolizmu DNA zapewnia³aby jednoczesn¹ obecno�æ w ko-
mórce endonukleazy i bia³ek koniecznych w kolejnych etapach procesu przemiesz-
czania siê intein. Po drugie, ryzyko transferu intein w przypadkowe miejsce
chromosomu by³oby zmniejszone, wskutek ograniczenia produkcji endonukleaz
inteinowych do okresu aktywnej replikacji i reperacji DNA, st¹d przypadkowe
naciêcie DNA mog³oby byæ szybko naprawione bez uszczerbku dla integralno�ci
chromosomu i ¿ywotno�ci komórki [10, 40]. Ta hipoteza wydaje siê o tyle prawdo-
podobna, ¿e jak ju¿ wspomniano, endonukleazy intein wykazuj¹ stosunkowo wyso-
k¹ tolerancjê dla pojedynczych mutacji w rozpoznawanej przez siebie sekwencji.
Po trzecie, lokalizacja intein w konserwatywnych regionach bia³ek niezbêdnych
dla ¿ycia komórki zapobiega ich negatywnej selekcji [40]. Wreszcie obecno�æ intein
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w fagowych i wirusowych genach odpowiedzialnych za metabolizm DNA mo¿e
wskazywaæ, ¿e w³a�nie fagi i wirusy pos³u¿y³y za wektory do rozpowszechnienia
intein w podobnych genach u innych organizmów [17, 37, 48, 52, 53, 54]. Okre�-
lone regiony chromosomu koduj¹ce bia³ka uczestnicz¹ce w replikacji i naprawie
DNA, w których najczê�ciej s¹ zlokalizowane inteiny, s¹ podobne u ró¿nych, nawet
bardzo odleg³ych filogenetycznie organizmów. W tej sytuacji horyzontalny, miêdzy-
gatunkowy transfer intein i ich integracja w takie analogiczne, konserwatywne
regiony bia³ek metabolizmu DNA u ró¿nych organizmów, wydaj¹ siê mechanizmami
nie tylko teoretycznie mo¿liwymi, ale tak¿e potwierdzonymi analizami sekwencji
i �codon usage�, na przyk³ad dla intein bia³ek GyrA i Pps1 obecnych w kilku gatun-
kach Mycobacterium [25, 61]. Innym, czêsto cytowanym przyk³adem mo¿liwego
transferu inteiny pomiêdzy odleg³ymi filogenetycznie drobnoustrojami jest inteina
obecna w bia³ku DnaB fotosyntetyzuj¹cych cyjanobakterii Nostoc punctiforme oraz
termofilnych, heterotroficznych morskich bakterii Rhodothermus marinus. Okaza³o
siê, ¿e �codon usage� w sekwencji nukleotydowej koduj¹cej syntezê inteiny bia³ka
DnaB R. marinus, jest zupe³nie odmienny od �codon usage� dla innych genów tego
gatunku bakterii, ale identyczny jak dla genów N. punctiforme. Mo¿na wiêc s¹dziæ,
¿e inwazja inteiny DnaB do genomu R. marinus nast¹pi³a w pó�niejszym okresie na
drodze horyzontalnej transmisji [39]. Inteina Pfu TopA jest z kolei przyk³adem trans-
feru tych elementów pomiêdzy bia³kami o zupe³nie odmiennych funkcjach biolo-
gicznych tzn. topoizomeraz¹ I z Pyrococcus furiosus i odwrotn¹ gyraz¹ Methano-
coccus jannaschii [9].

5. Rozwa¿ania na temat pochodzenia intein i ich funkcji

W pi�miennictwie trwa o¿ywiona dyskusja na temat filogenezy intein oraz ich funk-
cji biologicznych, zarówno w przesz³o�ci ewolucyjnej, jak i w komórkach wspó³-
cze�nie ¿yj¹cych organizmów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e we wspomnianej dyskusji nie
brak sprzecznych pogl¹dów i opinii. Ponadto, wyniki nielicznych prac do�wiadczal-
nych na ten temat s¹ zupe³nie odmiennie interpretowane przez ró¿nych autorów,
w tym wybitnych specjalistów w dziedzinie biologii intein takich jak X-Q. L i u,
P. G o g a r t e n, czy S. P i e t r o k o v s k i  [28, 40, 54].

W niniejszym rozdziale zostan¹ przedstawione niektóre tylko dane i opinie na
ten temat. Jeden z mo¿liwych, logicznych scenariuszy ewolucyjnego rozwoju intein
i ich funkcji biologicznych zosta³ zaproponowany przez L i u. Wspomniano wcze�-
niej, i¿ w sk³ad znanych intein wchodzi od 134 do 608 aminokwasów, a zasadnicze
ró¿nice w wielko�ci poszczególnych elementów s¹ zwi¹zane z obecno�ci¹ lub bra-
kiem domeny endonukleazy [50]. Wydaje siê bardzo prawdopodobnym, ¿e ma³e,
naturalne inteiny pochodz¹ od du¿ych bifunkcyjnych intein, które w rozwoju ewo-
lucyjnym utraci³y domenê endonukleazy, co nie wp³ywa z regu³y na proces autoka-
talitycznego wycinania siê inteiny z bia³ka gospodarza i sk³adania flankuj¹cych j¹
ekstein w funkcjonaln¹ cz¹steczkê. Zatem nie ma w istocie silnej presji selekcyjnej
dla utrzymania aktywno�ci endonukleaz w obrêbie intein. Zdaniem L i u  raczej
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ma³o prawdopodobnym jest to, ¿e ma³e inteiny s¹ filogenetycznie starszymi od du-
¿ych, i ¿e nigdy w przesz³o�ci ewolucyjnej nie mia³y one w swoim sk³adzie domen
endonukleaz. Gdyby tak by³o, nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e wszystkie obecnie wy-
stêpuj¹ce mini-inteiny s¹ ze sob¹ filogenetycznie spokrewnione [16, 51]. Ponadto,
szerokie rozpowszechnienie intein �wiadczy³oby o tym, ¿e by³y one pierwotnie
mobilnymi elementami z domen¹ endonukleazy warunkuj¹c¹ ich przemieszczanie
siê. Analiza pokrewieñstwa przeprowadzona na podstawie sekwencji nukleotydo-
wej intein wskazuje z jednej strony, i¿ s¹ one bardzo zró¿nicowane, z drugiej za�
ujawnia podobieñstwo intein allelicznych, co dodatkowo utwierdza w przekonaniu
o mo¿liwej, czêstej ich transmisji horyzontalnej. Nie wiadomo tak¿e, ile z obecnie
znanych intein, w których wykryto motywy sekwencji charakterystycznych dla ukie-
runkowanych endonukleaz, posiada w istocie aktywno�æ enzymatyczn¹, a ile z nich
ju¿ tê aktywno�æ utraci³o. Jak wspomniano wcze�niej, dotychczas uda³o siê potwier-
dziæ tê aktywno�æ do�wiadczalnie dla zaledwie 12 intein, z których zdecydowan¹
wiêkszo�æ, bo a¿ 10, stanowi¹ inteiny bardzo starych filogenetycznie bakterii nale-
¿¹cych do królestwa Archea [39]. Nie brak w pi�miennictwie hipotez zak³adaj¹-
cych, ¿e inwazja ró¿nych endonukleaz do ukszta³towanych intein nast¹pi³a wiele
razy w okresie pó�niejszym. Przytaczanym argumentem, przemawiaj¹cym za takim
przebiegiem filogenetycznego rozwoju du¿ych intein jest obecno�æ w nich endo-
nukleaz, które nale¿¹ do ró¿nych klas i typów [15, 51, 54].

 Zdaniem P i e t r o k o v s k i� e g o  sam fakt obecno�ci intein w trzech królestwach
organizmów ¿ywych, ujawnia ich charakter, jako elementów filogenetycznie bardzo
starych, które by³y obecne w komórkach wspólnego przodka archeonów, eubakterii
i organizmów eukariotycznych. S¹dzi on, ¿e inteiny w obecnie ¿yj¹cych organizmach
nie pe³ni¹ w istocie ¿adnej wa¿nej funkcji biologicznej i uwa¿a je za elementy samo-
lubne lub paso¿ytnicze, które w dalekiej przesz³o�ci ewolucyjnej mog³y mieæ znacze-
nie, bowiem ich wycinanie z domen ró¿nych bia³ek mog³o prowadziæ do sk³adania
w komórce, w procesie � trans-splicing�, bia³ek o nowych w³a�ciwo�ciach biologicz-
nych [40, 54]. Mo¿liwo�æ taka zosta³a potwierdzona do�wiadczalnie dla sztucznych,
rekombinowanych intein oraz opisana tak¿e dla inteiny wcze�niej dyskutowanego
bia³ka polimerazy DnaE cyjanobakteri, kiedy to precyzyjne wycinanie siê inteiny
podzielonej prowadzi do z³o¿enia dwóch ekstein, kodowanych przez dwie oddalone
od siebie sekwencje, w postaæ funkcjonalnego bia³ka niezbêdnego dla ¿ycia tych bak-
terii [29, 44, 64, 72]. Innym przytaczanym przyk³adem funkcji biologicznej s¹ inteiny
polimerazy DNA Pyrococcus kodakaraensis, zawieraj¹ce w swoim sk³adzie domeny
endonukleaz. Okaza³o siê, ¿e endonukleazy te obok zasadniczej funkcji zwi¹zanej
z procesem przemieszczania siê intein w nowe locus, mog¹ tak¿e pe³niæ rolê w rearan-
¿acji chromosomu [45, 46]. Prawdopodobnie takie rearan¿acje odpowiedzialne s¹
za podzia³ pierwotnie ci¹g³ej inteiny bia³ka DnaE cyjanobakterii na dwie czê�ci. Oczy-
wi�cie nikt nie kwestionuje biologicznej funkcji �homing� endonukleaz odpowiedzial-
nych za rozprzestrzenianie siê intein w homologiczne regiony genomu danego gospo-
darza, a prawdopodobnie tak¿e za ich horyzontalny transfer do innych gatunków.
Teoretycznie, proces ukierunkowanego przemieszczania siê intein mo¿e doprowadziæ
do szybkiego wysycenia w te elementy wszystkich homologicznych loci w genomie,
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a aktywno�æ endonukleazy konieczna dla przebiegu tego procesu, by³aby czynnikiem
pozytywnej selekcji intein bifunkcyjnych. Z chwil¹ wysycenia wszystkich loci w inte-
iny, nie by³oby dalszej pozytywnej selekcji dla aktywno�ci nukleolitycznej, a zatem
domeny enzymów, w pierwszej kolejno�ci podlega³yby czêstym delecjom, w dalszej
za� by³yby wycinane z kolejnych miejsc genomu. Powtarzaj¹cy siê cykl inwazji
i reinwazji intein zaproponowany przez G o d d a r t� a  i wsp., przedstawiony zosta³
na Rys. 4, cykl ten obejmuje: a) horyzontalny transfer du¿ych intein do nowego
gospodarza, b) rozprzestrzenianie siê inteiny w wolne, homologiczne miejsca geno-
mu nowego gospodarza, c) degradacjê du¿ej inteiny w kolejnych loci w nastêpstwie
utraty ramki odczytu endonukleazy i przekszta³cenie w monofunkcyjn¹ miniinteinê,
d) utratê ma³ego elementu w wyniku jego autokatalitycznego wycinania siê z kolej-
nych loci genomu, co na powrót stwarza³oby mo¿liwo�æ kolejnej inwazji tego same-
go lub innego elementu [27]. Naszym zdaniem, hipoteza ta jest dobrym podsumo-
waniem wszystkich znanych faktów do�wiadczalnych na temat rozprzestrzeniania
siê intein i nie jest sprzeczna ani z wy¿ej komentowanymi pogl¹dami innych auto-
rów, ani z proponowanymi mechanizmami inwazji i reinwazji innych samolubnych
elementów genetycznych [27].

Warto przytoczyæ w tym miejscu wyniki uzyskane przez H a l l� a  i wsp. metod¹
krystalografii rentgenowskiej, które ujawni³y, ¿e struktura krystaliczna miniintei-
ny Mxe GyrA jest bardzo podobna do struktury jednej z domen bia³ka hedgehog
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Drosophila, które to bia³ko uczestniczy w aran¿acji wzoru segmentacji zarodka
muchy. Domena Hh-C17 bia³ka hedgehog, katalizuj¹ca jego obróbkê poprzez ciêcie
cz¹steczki bia³ka na dwie jednostki, jest strukturalnie zbli¿ona do inteiny Mxe
GyrA, chocia¿ oba te bia³ka wykazuj¹ niski poziom podobieñstwa na poziomie
sekwencji aminokwasowej. Byæ mo¿e inteiny i bia³ko hedgehog w przesz³o�ci ewo-
lucyjnej mia³y wspólnego przodka, lub te¿ taka sama struktura powsta³a w ewolucji
dwa razy [28, 30].

6. Zastosowanie intein w biotechnologii

W zakoñczeniu tego artyku³u pragniemy zwróciæ uwagê czytelnika na propozycje
nowoczesnych, biotechnologicznych zastosowañ miniintein naturalnych oraz sztucz-
nie konstruowanych w ekspresji i pozyskiwaniu rekombinowanych bia³ek, które jako
cz¹steczki fuzyjne z inteinami mog¹ byæ ³atwo oczyszczane metod¹ chromatografii
powinowactwa, a nastêpnie w wyniku indukowanego wycinania intein in vitro, bia³ka
te mog¹ byæ pozyskiwane z du¿¹ wydajno�ci¹ bez konieczno�ci u¿ycia proteaz. Pierw-
sz¹ intein¹ wykorzystan¹ w tym celu by³a inteina Sce VMA. Element ten, po uprzed-
niej modyfikacji, zosta³ umieszczony od strony czê�ci aminowej pomiêdzy bia³kiem
oczyszczanym, i od strony czê�ci karboksylowej, bia³kiem wi¹¿¹cym chitynê CBD
z Bacillus circulans. W kolejnym etapie, kompleks CBD-inteina-bia³ko oczyszczane,
zosta³ zatrzymany na kolumnie chitynowej, po czym, w wyniku indukowanego rozer-
wania wi¹zania peptydowego w czê�ci N-terminalnej nastêpowa³o uwolnienie bia³ka
docelowego z kompleksu cz¹steczek fuzyjnych zwi¹zanych na kolumnie [7, 8]. Od
tego czasu opracowano wiele innych, analogicznych systemów fuzyjnych, w których
bia³ko docelowe by³o zwi¹zane z N- lub C-koñcem zmodyfikowanej inteiny, a rozer-
wanie wi¹zania peptydowego w obrêbie inteiny indukowane by³o czynnikami z grupy
tioli [43, 55]. W przypadku stosowania inteiny Ssp DnaB czynnikiem indukuj¹cym
ciecie wi¹zania, jest pH o warto�ci 8 lub wy¿sze co umo¿liwia oczyszczanie bia³ek
wra¿liwych na tiole. W warunkach laboratoryjnych mo¿liwa jest tak¿e indukcja reak-
cji wycinania intein podwy¿szon¹ temperatur¹. Dotyczy to elementów pochodz¹cych
z termofilnych gatunków archebakterii, takich jak inteina Psp PolI wystêpuj¹ca
w sekwencji termostabilnej polimerazy DNA gatunku Pyrococcus sp. [20, 65, 74].

Wiêkszo�æ intein stosowanych w celu pozyskiwania bia³ek t¹ metod¹ to ma³e
inteiny naturalne, jak np. Mxe GyrA z Mycobacterium xenopi [66], Pho RadA czy
Pho PolIII z Pyrococcus horikoshii [33]. Elementy specjalnie zmienione podlegaj¹
uprzednim modyfikacjom polegaj¹cym na podstawieniu aminokwasów w taki sposób,
aby przeciêcie w obrêbie inteiny katalizowane by³o w obydwu lub tylko w jednym
jej koñcu, zale¿nie od potrzeb eksperymentu [77]. Modyfikacje du¿ych intein to
przede wszystkim usuwanie domen endonukleaz, jak to mia³o miejsce w przypadku
Ssp DnaB [73], czy inteiny podzielonej Ssp DnaE [72]. Modyfikacje te maj¹ na celu
podwy¿szenie poziomu ekspresji bia³ka [42, 73]. Kolejnym udogodnieniem na drodze
oczyszczania i pozyskiwania bia³ek jest do³¹czanie elementu reporterowego do kom-
pleksu fuzyjnego, co ogromnie u³atwia wstêpn¹ identyfikacjê rekombinowanych
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Rys. 5. Schemat oczyszczania bia³ek metod¹ chromatografii powinowactwa z wykorzystaniem
intein: CBD (chitin-binding domain) � bia³ko wi¹¿¹ce chitynê, GFP (green fluorescent protein)

� bia³ko zielonej fluorescencji
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bia³ek, któr¹ mo¿na przeprowadziæ przed liz¹ komórki i przed analiz¹ elektrofore-
tyczn¹. Rolê bia³ka reporterowego doskonale spe³nia bia³ko GFP (green fluorescens
protein); jego fluorescencja mo¿e byæ ³atwo wykrywana w ¿ywych komórkach. For-
mowanie chromoforów GFP w komórce, uwarunkowane jest poprawnym z³o¿eniem
bia³ka fuzyjnego, a zatem GFP mo¿e s³u¿yæ jako wska�nik prawid³owo�ci procesu
sk³adania, co z regu³y daje gwarancjê uzyskania aktywnej proteiny (Rys. 3). Zbadano,
¿e w wyniku przy³¹czania bia³ka docelowego do C-koñcowej czê�ci GFP, ³atwo
mierzalna fluorescencja ¿ywych komórek pozostawa³a w korelacji liniowej z pozio-
mem ekspresji tego bia³ka. Przy czym dobrze rozpuszczalne bia³ka fuzyjne wykazu-
j¹ wy¿sz¹ fluorescencjê ni¿ te, które s¹ s³abo rozpuszczalne lub nierozpuszczalne
[68]. Zastosowanie bia³ka reporterowego w tego typu systemach znacznie u³atwia
poszukiwanie wydajnych uk³adów szczep/wektor oraz ustalanie w³a�ciwych warun-
ków hodowli rekombinantów, czyli optymalizacjê czynników, od których zale¿y
wysoka ekspresja konkretnego bia³ka fuzyjnego. W efekcie, raz w³a�ciwie dobrane
warunki eksperymentu, pozwalaj¹ na szybki �screening� rekombinantów i efektywne
oczyszczanie na pojedynczej kolumnie. Systemy takie, oprócz unikniêcia koniecz-
no�ci stosowania enzymów proteolitycznych, umo¿liwiaj¹ te¿ przewidywanie
ostatecznej ilo�ci produktu, bezpo�rednio na podstawie poziomu fluorescencji
komórki, to znaczy przed jej liz¹ i przed etapem oczyszczania [77]. Wektory intei-
nowe znalaz³y zastosowanie w pozyskiwaniu bia³ek, których nadprodukcja jest tok-
syczna dla komórki, takich jak RNaza A czy endonukleaza HpaI. W tym przypadku
nieaktywne prekursory cytotoksycznego bia³ka, podzielone przez sekwencjê inte-
iny, podlegaj¹ ekspresji in vivo, natomiast ich ligacja, prowadz¹ca do uzyskania
funkcjonalnych cz¹steczek zachodzi in vitro [22, 23, 45, 63]. Zastosowanie wekto-
rów inteinowych stwarza te¿ ogromne mo¿liwo�ci w otrzymywaniu nowych jako-
�ciowo bia³ek, poprzez rekombinowanie funkcjonalnie ró¿nych domen; umo¿liwia
znakowanie polipeptydów znacznikami fluorescencyjnymi oraz modyfikacje w na-
stêpstwie do³¹czania ró¿nych grup reaktywnych [13]. Modyfikacje mog¹ dotyczyæ
zarówno koñcowych jak i centralnych czê�ci peptydu i otwieraj¹ nowe perspektywy
w badaniu struktury i funkcji bia³ek. W ten sposób okre�lano wp³yw fosforylacji
reszt tyrozyny na konformacjê i aktywno�æ kinazy tyrozynowej [5, 45]. Systemy
intein podzielonych, takich jak Ssp DnaE z powodzeniem wykorzystywane s¹ do
syntezy in vivo peptydów cyklicznych. Cyklizacja szkieletu peptydowego zwiêksza
stabilno�æ protein i zapobiega degradacji przez egzopeptydazy. Otrzymana t¹ meto-
d¹ forma cykliczna czynnika wi¹¿¹cego maltozê jest w pe³ni funkcjonalna in vivo,
natomiast in vitro charakteryzuje siê wiêksz¹ termostabilno�ci¹, w porównaniu do
naturalnej formy liniowej wystêpuj¹cej w komórkach [23].

Zmodyfikowane systemy inteinowe znajduj¹ te¿ zastosowanie w syntezie zna-
kowanych izotopowo fragmentów, wchodz¹cych w sk³ad du¿ych bia³ek. Znako-
wanie bia³ek o du¿ych rozmiarach mo¿liwe jest, jak dot¹d, tylko z wykorzystaniem
wektorów inteinowych i umo¿liwia badania struktury i zmian konformacyjnych
w konkretnych domenach i regionach bia³ek, takich jak miejsca aktywne czy
sekwencje odpowiedzialne za wi¹zanie kofaktorów metod¹ magnetycznego rezo-
nansu j¹drowego [47, 70, 76].
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Uroczysto�æ po�wiêcona pamiêci
 prof. dr hab. Bernarda Zab³ockiego

w pierwsz¹ rocznicê �mierci

W dniu 7 pa�dziernika 2003 roku odby³a siê na Uniwersytecie £ódzkim uro-
czysto�æ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej i nadania imienia Profesora Bernarda
Zab³ockiego Gmachowi Biologii U£. W programie spotkania zaplanowano równie¿
sesjê naukow¹ po�wiêcon¹ �p. Profesorowi. Uroczysto�æ pod patronatem Oddzia-
³ów £ódzkich, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa
Immunologii Do�wiadczalnej i Klinicznej, zorganizowa³a Katedra Immunologii
i Biologii lnfekcyjnej Instytutu Mikrobiologii i Immunologii U£. Komitetowi Orga-
nizacyjnemu przewodzi³a pani prof. dr hab. Teresa Go�cicka, która po otwarciu sesji
przez Dziekana Wydzia³u BiO� prof. dr hab. Antoniego Ró¿alskiego � w wyst¹pie-
niu zatytu³owanym �Profesor Bernard Zab³ocki, jego ¿ycie i twórczo�æ�� przedsta-
wi³a sylwetkê naukow¹ zmar³ego Profesora. Wiêcej informacji o Profesorze czytel-
nicy Postêpów Mikrobiologii mog¹ znale�æ w dwu publikacjach prof. T. Go�cickiej:
Profesor Bernard Zab³ocki, 1.01.1907�14.03.2002. Post. Mikrobiol. 41, 3, 231�233
(w formie elektronicznej na stronie http:www.pm.microbiology.pl) oraz obszerniej-
szej biografii ³¹cznie z bibliografi¹ prac Profesora pt. Profesor Bernard Zab³ocki
zamieszczonej w Zeszycie 61, Sylwetki £ódzkich Uczonych, red. E. Karasiñski,
T. Go�cicka, Wydawnictwo £ódzkiego Towarzystwa Naukowego 2002.

Oddaj¹c ho³d Zmar³emu Profesorowi Redakcja Postêpów Mikrobiologii posta-
nowi³a opublikowaæ nades³ane do odczytania w trakcie Sesji Wspomnienie doc.
dr hab. Gustawa Kerszmana o prof. B. Zab³ockim. Doc.dr hab. Kerszman by³
jednym z najbli¿szych wspó³pracowników zmar³ego Profesora. Drukujemy równie¿
dwa artyku³y pañ prof. Danuty Dzier¿anowskiej (przewodnicz¹cej ZG PTM, Centrum
Zdrowia Dziecka, Warszawa) oraz Wies³awy Rudnickiej (Instytut Mikrobiologii
i Immunologii U£). Oba artyku³y dedykowane Profesorowi B. Zab³ockiemu s¹ zmo-
dyfikowan¹ form¹ referatów wyg³oszonych w trakcie Sesji Naukowej.

Jerzy Hrebenda
Redaktor Postêpów Mikrobiologii
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Profesor Bernard Zab³ocki
1.01.1907�14.03.2002

Wspomnienie o Profesorze Bernardzie Zab³ockim
nades³ane przez

p. doc. dr hab. Gustawa Kerszmana

Nie mog¹c niestety przybyæ na uroczysto�æ po�wiêcon¹ Profesorowi Bernardowi
Zab³ockiemu pragnê jako uczeñ i dawny wspó³pracownik przynajmniej t¹ drog¹
oddaæ gor¹cy ho³d pamiêci mojego drogiego nauczyciela.

Profesor zas³uguje na serdeczn¹ i wdziêczn¹ pamiêæ nie tylko jako wybitny uczo-
ny, nauczyciel i organizator, lecz tak¿e jako dobry, ¿yczliwy i prostolinijny cz³owiek.
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W stosunkach ze wspó³pracownikami i studentami Profesor by³ prosty i bezpo-
�redni. Tak jedni jak i drudzy nie tylko szanowali, lecz tak¿e bardzo lubili Profesora.
Niektóre roczniki urz¹dza³y po uzyskaniu dyplomów wieczory po¿egnalne. Pamiê-
tam jak na jednym z nich od�piewano popularn¹ wtedy piosenkê: T¹ piosenk¹ Ciê
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Profesor Zab³ocki by³ wyra�nie wzruszony. Smutno jest teraz u�wiadomiæ sobie,
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ju¿ nale¿¹ do przesz³o�ci. Wieczna i ciep³a pamiêæ o Nauczycielu towarzyszyæ mi
bêdzie do koñca moich dni.

Pragn¹³bym wyraziæ w tym miejscu wielkie uznanie profesor Teresie Go�cickiej
oraz w³adzom wydzia³u i uczelni za piêkn¹ inicjatywê uczczenia zas³ug Profesora.

Pewien jestem, ¿e liczne grono by³ych studentów i wspó³pracowników zawsze
wspominaæ Go bêdzie serdecznie i z szacunkiem, mam nadziejê, ¿e Uniwersytet
£ódzki, który tak bardzo du¿o Profesorowi Zab³ockiemu zawdziêcza, pamiêtaæ
o Nim bêdzie jako o jednej ze swoich najbardziej zas³u¿onych postaci.

Gustaw Kerszman

l Lekooporne patogeny w zaka¿eniach szpitalnych � D. Dzier¿anowska
l Molekularne podstawy oporno�ci na gru�licê � W. Rudnicka
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LEKOOPORNE DROBNOUSTROJE
W ZAKA¯ENIACH SZPITALNYCH

Danuta Dzier¿anowska, Alicja Pawiñska,
Wanda Kamiñska, Jan Patzer

Antimicrobial resistant pathogenes in nosocomial infections

Abstract: The article discusses the etiology of hospital infections focusing on spread of antimicro-
bial-resistant pathogens, and it describes the most important mechanisms of biochemical and genetic
resistance among hospital isolates.

Stosowanie przez ponad pó³ wieku antybiotyków i chemioterapeutyków w te-
rapii zaka¿eñ bakteryjnych u pacjentów hospitalizowanych doprowadzi³o w warun-
kach szpitalnych do selekcji szczepów opornych. Najwiêcej problemów terapeu-
tycznych, z którymi konfrontuje siê na codzieñ lekarz w szpitalu stwarzaj¹ zaka¿enia
wywo³ywane przez, metycylinooporne szczepy gronkowca z³ocistego i skórnego,
enterokoki oporne na wiele antybiotyków, w tym na antybiotyki glikopeptydowe
oraz wielooporne szczepy pa³eczek Gram-ujemnych zarówno ferementuj¹ce jak
i szczepy niefermentuj¹ce.

Gronkowce z³ociste s¹ odpowiedzialne za zaka¿enia szpitalne przede wszystkim
u chorych w oddzia³ach zabiegowych. Epidemiczny charakter tych drobnoustrojów
i zdolno�æ do przetrwania poza organizmem ¿ywym przez wiele dni � na powierzch-
niach sprzêtów i aparatury medycznej sprawia, ze czêsto wywo³uj¹ one szpitalne
epidemie obejmuj¹ce kilka oddzia³ów. Pierwszy, wprowadzony na rynek antybio-
tyk, penicylina stosowany by³ w pocz¹tkowym okresie przede wszystkim w lecze-
niu ran zaka¿onych przez gronkowce. Szybko narastaj¹ca oporno�æ na penicylinê
zmobilizowa³a naukowców do stworzenia nowej, syntetycznej penicyliny, metycy-
liny, opornej na destrukcyjne dzia³anie penicylinazy gronkowcowej. I chocia¿ ju¿
po roku stosowania tego antybiotyku pojawi³y siê pierwsze doniesienia o wykryciu
szczepów opornych na metycylinê (MRSA), to do koñca lat 70-tych XX wieku
udzia³ MRSA w zaka¿eniach szpitalnych nie przekroczy³ kilku procent [54, 74].
Wprowadzenie w latach 80-tych do lecznictwa cefalosporyn by³o przyczyn¹ du¿ych
zmian w etiologii zaka¿eñ szpitalnych. Znacz¹co zmala³a rola pa³eczek Gram-
ujemnych, podczas, gdy wzros³a liczba zaka¿eñ wywo³ywanych przez ziarenkowce.
Istotn¹ rolê w zaka¿eniach zaczê³y odgrywaæ enterokoki i gronkowce koagulazo-
ujemne, które do tej pory uwa¿ano za drobnoustroje saprofityczne, sporadycznie
odpowiedzialne za zaka¿enia [101]. W bardzo szybkim tempie zaczê³a rosn¹æ liczba

S³owa kluczowe: MRSA, CNSMR, VISA, VRE, ES$L, metalo-$-laktamazy
Key words: MRSA, CNSMR, VISA, VRE, ES$L, metallo-$-laktamases
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zaka¿eñ szpitalnych wywo³ywanych przez MRSA. W 1994 roku czêsto�æ wystêpo-
wania zaka¿eñ o tej etiologii w krajach europejskich by³a zró¿nicowana i wynosi³a
ponad 30% w Hiszpanii, Francji i we W³oszech i mniej ni¿ 1% w krajach skandy-
nawskich [54]. Szczepy MRSA wykrywane w Holandii pochodzi³y najczê�ciej od
obcokrajowców, a czêsto�æ zaka¿eñ o tej etiologii wynosi³a 2% [38]. Alarmuj¹co
wysoki udzia³ MRSA w zaka¿eniach notowany by³ w szpitalach w Hong Kongu
i w Japonii (40�60%) [54, 60]. Analiza danych amerykañskich, pochodz¹cych
z programu Narodowego Nadzoru nad Zaka¿eniami Szpitalnymi (NNIS) wykaza³a,
i¿ stale, z roku na rok ro�nie liczba szpitalnych zaka¿eñ wywo³ywanych przez
MRSA [54]. W 1975 roku ich udzia³ w etiologii zaka¿eñ szpitalnych w USA wy-
nosi³ 2,4%, w 1991 roku 29%, a w 1996 roku 35%. W wielu szpitalach sta³y siê
flor¹ endemiczn¹, szczególnie w oddzia³ach intensywnej terapii. Wykazano tak¿e,
¿e te same klony wystêpowa³y w ró¿nych szpitalach. Coraz czê�ciej izolowane by³y
od pacjentów ambulatoryjnych oraz od rezydentów w pozaszpitalnych o�rodkach
opieki. Zaka¿enia wywo³ywane przez gronkowce oporne na metycylinê sta³y siê
powa¿nym problem epidemiologicznym i klinicznym, gdy¿ czêsto by³y to szczepy
oporne na wiêkszo�æ dostêpnych antybiotyków [74, 101].

Przez ponad 30 lat gronkowce pozostawa³y wra¿liwe na wankomycynê. Jednak
bardzo szerokie stosowanie tego antybiotyku doprowadzi³o do narastania oporno�ci
na glikopeptydy [39, 87]. Jako pierwsze oporno�æ na glikopeptydy wyselekcjono-
wa³y gronkowce koagulazo-ujemne [9, 89]. Od koñca lat 80-tych wykrywane by³y
oporne Staphylococcus haemolyticus i S. epidermidis, przy czym znacznie czê�ciej
w�ród gronkowców koagulazo-ujemnych spotykana by³a oporno�æ na teikoplaninê
ni¿ na wankomycynê [9, 49]. W 1996 roku pojawi³a siê informacja o pierwszym,
udokumentowanym klinicznie zaka¿eniu wywo³anym przez Staphylococcus aureus
o obni¿onej wra¿liwo�ci na wankomycynê, VISA [39]. W maju tego roku, w szpi-
talu uniwersyteckim w Tokio szczep VISA zosta³ wyizolowany z materia³u rop-
nego od 4-miesiêcznego niemowlêcia po zabiegu kardiochirurgicznym. Pojawienie
siê VISA poprzedzi³o zaka¿enie wywo³ane przez MRSA w miejscu operowanym
i 41-dniowa kuracja wankomycyn¹. Wkrótce po opublikowaniu przez H i r a m a t s u
analizy pierwszego przypadku zaka¿enie VISA i opracowaniu metody wykrywania
szczepów o obni¿onej wra¿liwo�ci na wankomycynê zaczê³y nap³ywaæ z ró¿nych
krajów informacje o wykrywaniu kolejnych przypadków zaka¿eñ szczepami VISA
[38, 60, 87, 95], w tym tak¿e w Polsce [46]. Zespó³ naukowców pracuj¹cy pod
kierownictwem dr H i r a m a t s u  wyja�ni³ istotê zjawiska narastania oporno�ci na
glikopeptydy u S. aureus [39]. Wbrew wcze�niejszym obawom nie by³o to zwi¹zane
z przeniesieniem genu oporno�ci od enterokoków, lecz znacznym zwiêkszeniem gru-
bo�ci �ciany komórkowej. Szczepy VISA wytwarzaj¹ znacznie wiêksz¹ ilo�æ pre-
kursorów peptoglikanu przez co ich �ciana komórkowa jest blisko 3-krotnie grubsza
ni¿ u gronkowców wra¿liwych na wankomycynê. Szczepy VISA klinicznie s¹ oporne
na wankomycynê, poniewa¿ antybiotyk ten �le penetruje do tkanek i czêsto nie
osi¹ga stê¿enia terapeutycznego w ognisku zaka¿enia [101]. Dlatego niezwykle wa¿-
ne jest wykrywanie tych szczepów przy zastosowaniu metod zalecanych przez CDC
(Center for Diseases Control and Prevention) [17]. Nie jest mo¿liwe wykrycie szcze-
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pów VISA przy zastosowaniu metod automatycznych (za wyj¹tkiem systemu Vitek,
wersji 7,01 bioMerieux) [81]. Zawodna bywa tak¿e metoda kr¹¿kowa. Zalecane
przez CDC jest wysiewanie zawiesiny (0,5 McF) badanego szczepu gronkowca na
pod³o¿e BHI zawieraj¹ce wankomycynê w stê¿eniu 6 mg/l. Je¿eli po 48-godzinnej
inkubacji w 35°C na pod³o¿u pojawi¹ siê kolonie gronkowców to nale¿y dok³adnie
oznaczyæ ich wra¿liwo�æ na wankomycynê okre�laj¹c MIC metod¹ rozcieñczeñ
antybiotyku w pod³o¿u lub E-testów. W latach 90-tych XX wieku powa¿ne zaniepo-
kojenie epidemiologów budzi³a gwa³townie rosn¹ca liczba zaka¿eñ wywo³ywanych
przez oporne na wankomycynê enterokoki. Istnia³o realne zagro¿enie, ¿e gen opor-
no�ci, zlokalizowany na transpozonie zostanie przeniesiony do komórek gronkow-
ców. Zjawisko to zaobserwowali N o b l e  i wsp. w do�wiadczeniu, które przepro-
wadzili w 1992 roku [67]. Powodzeniem zakoñczy³a siê próba przeniesienia genu
oporno�ci na wankomycynê od Enterococcus faecalisNCTC 12201 do S. aureus
(dziki szczep) i uzyskania hodowli wankomycyno-opornych gronkowców. Wyda-
wa³o siê, i¿ wkrótce zjawisko to bêdzie spontanicznie zachodziæ w naturalnym �ro-
dowisku (w organizmie cz³owieka). Niektórzy naukowcy podchodzili sceptycznie
do tych prognoz uwa¿aj¹c, i¿ odtworzenie w �rodowisku naturalnym warunków,
które wystêpowa³y w do�wiadczeniu jest trudne lub niemo¿liwe [21], bowiem gron-
kowce i enterokoki zasiedlaj¹ ró¿ne nisze ekologiczne i wywo³uj¹ zasadniczo ró¿ne
zaka¿enia. Najprawdopodobniej z tych powodów dopiero 10 lat po do�wiadczalnym
przeniesieniu genu oporno�ci na wankomycynê do komórek gronkowców zjawisko
to przybra³o kliniczn¹ postaæ zaka¿enia. Doniesienie o pierwszym, ca³kowicie opor-
nym na wankomycynê S. aureus pochodzi³o ze Stanów Zjednoczonych [18]. By³ to
gronkowiec wyizolowany z miejsca wk³ucia cewnika centralnego od pacjentki dia-
lizowanej, chorej na cukrzycê. Od zg³oszenia drugiego przypadku zaka¿enia VRSA
(równie¿ w USA) minê³o ju¿ blisko 2 lata i s¹ to, jak dot¹d jedyne wykryte na
�wiecie zaka¿enia o tej etiologii.

Charakterystyczn¹ cech¹ szczepów VISA i VRSA jest oporno�æ na metycylinê
� wszystkie te szczepy pochodz¹ od metycylino-opornych gronkowców z³ocistych
[18, 74, 88]. Zatem najwiêksze ryzyko wyselekcjonowania gronkowców opornych
na wankomycynê wystêpuje w szpitalach z wysokim odsetkiem zaka¿eñ MRSA.
Zagro¿enie pojawienia siê VRSA jest tak¿e zwi¹zane z obecno�ci¹ w �rodowisku
szpitala opornych na wankomycynê enterokoków. Zaskakuj¹ce wyniki przynios³o
do�wiadczenie przeprowadzone przez Holenderskich naukowców na grupie szcze-
pów MRSA. Celem badañ by³o oznaczenie wra¿liwo�ci gronkowców na linezolid
i porównanie z wra¿liwo�ci¹ na inne antybiotyki. Okaza³o siê, ¿e spo�ród 15 testo-
wanych szczepów MRSA a¿ 12 by³o hetero-opornych na wankomycynê. Mniej-
szym zaskoczeniem by³ fakt, ¿e ¿aden z tych szczepów nie pochodzi³ od Holendra.
Trzy szczepy wyizolowane zosta³y od Turków, 3 od W³ochów, 2 od Francuzów,
2 od Greków, 1 u Niemca i jeden od mieszkañca Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej. By³y
to pierwsze, opisane przypadki wykrycia opornych gronkowców z³ocistych od oby-
wateli Turcji, gdy¿ wcze�niej nie by³o ¿adnego sygna³u o narastaniu oporno�ci na
wankomycynê w ich macierzystym kraju. Wszystkie, wykryte do tej pory szczepy
S. aureus o obni¿onej wra¿liwo�ci lub oporne na wankomycynê by³y wra¿liwe na



84

linezolid i w wiêkszo�ci przypadków na pochodne pristynamycyny (chinupristynê/
dalfopristynê) oraz wykazywa³y zró¿nicowan¹ wra¿liwo�æ na inne antybiotyki
aktywne wobec ziarenkowców [38, 74, 100, 101]. Wankomycyna nadal pozostaje
antybiotykiem z wyboru w leczeniu zaka¿eñ o etiologii MRSA. Wa¿ne jest jednak
�cis³e przestrzeganie zaleceñ dotycz¹cych dawkowania, monitorowanie poziomu
antybiotyku we krwi i nie przed³u¿anie terapii, je¿eli jest ona nieskuteczna (nie
obserwuje siê efektu terapeutycznego) lub zaka¿enie zosta³o wyeliminowane.
Drugim, stale aktualnym wskazaniem do podawania wankomycyny jest wyst¹pienie
sepsy u chorego z cewnikiem naczyniowym. Czynnikiem etiologicznym tego zaka-
¿enia s¹ najczê�ciej gronkowce koagulazo-ujemne. W ostatnich 20 latach maleje
udzia³ gronkowców z³ocistych w etiologii bakteriemii i sepsy szpitalnej. Ro�nie
natomiast udzia³ gronkowców koagulazo-ujemnych.

Wiele jest przyczyn rosn¹cej z roku na rok chorobotwórczo�ci gronkowców
koagulazo-ujemnych [25, 47, 75]. Do najwa¿niejszych nale¿¹: coraz czêstsze sto-
sowanie cewników naczyniowych w diagnostyce i w terapii, sztucznych zastawek
serca, stymulatorów, defibrylatorów, implantów naczyniowych, drena¿y OUN,
protez ortopedycznych, a tak¿e zwiêkszaj¹ca siê liczba chorych z ró¿nego stopnia
zaburzeniami w uk³adzie odporno�ciowym. Gronkowce skórne, które przedosta³y
siê (zosta³y przeniesione) na powierzchniê implantowanych materia³ów przylegaj¹
do nich, namna¿aj¹ siê i wydzielaj¹ zewn¹trzkomórkowy �luz, który przykrywa
kolonie drobnoustrojów. Pod powierzchni¹ �luzu gronkowce tworz¹ wielowarstwow¹
strukturê, okre�lan¹ mianem biofilmu. Gronkowce koagulazo-ujemne s¹ z natury
drobnoustrojami ma³o inwazyjnymi. Zdolno�æ kolonizowania tworzyw sztucznych
i tworzenie biofilmu uwa¿ane s¹ za najistotniejsze cechy zwi¹zane z ich patogenno-
�ci¹. Zagro¿eniem dla pacjentów jest wysoka oporno�æ gronkowców koagulazo-
ujemnych na antybiotyki. Niemal wszystkie szczepy (70�80%) wykrywane w �ro-
dowisku szpitalnym s¹ oporne na metycylinê [75]. Wobec rosn¹cej oporno�ci
gronkowców na wankomycynê problemem mo¿e staæ siê leczenie sepsy o etiologii

Gronkowce koagulazo-ujemne 27 37

Staphylococcus aureus 16 13

Enterococcus sp. 8 13

Pa³eczki Gram-ujemne 19 14

Escherichia coli 6 2

Enterobacter sp. 5 4

Pseudomonas aeruginosa 4 4

Klebsiella pneumoniae 4 4

Candida sp. 8 8

T a b e l a  I
 Najczêstsze czynniki etiologiczne sepsy odcewnikowej [69]

Patogen Lata 1986�1989 (%) Lata 1992�1999 (%)
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CNS (coagulase negative Staphylococcus), tym bardziej, ¿e nadal przy wyhodowaniu
tych drobnoustrojów z krwi interpretacja wyników posiewu budzi wiele w¹tpliwo-
�ci. Gronkowce koagulazo-ujemne stanowi¹ najczêstsze zanieczyszczenie materia-
³ów pobieranych do badañ mikrobiologicznych, szczególnie wówczas, kiedy istnieje
ryzyko kontaktu materia³u z flor¹ skórn¹. Badania genetyczne wykaza³y, ¿e nawet
wielokrotne wyhodowanie gronkowców koagulazo-ujemnych z kolejnych posiewów
krwi nie zawsze �wiadczy o wykryciu czynnika etiologicznego sepsy [73]. Rys. 1
przedstawia typowanie genetyczne gronkowców koagulazo-ujemnych wyizolowanych
od 8 pacjentów z kilku kolejnych posiewów krwi. Analiza genetyczna potwierdzi³a
etiologiê gronkowcow¹ jedynie u pacjentów 4 i 5, natomiast u pozosta³ych pacjentów
z kolejnych posiewów krwi wyhodowane zosta³y ró¿ne drobnoustroje.

W�ród drobnoustrojów izolowanych z krwi pacjentów hospitalizowanych trzeci¹
pozycjê co do czêsto�ci zajmuj¹ ziarenkowce z rodzaju Enterococcus.

Drobnoustroje te przez d³ugi czas by³y pomijane jako ewentualne patogeny szpi-
talne z uwagi na ich niewielk¹ chorobotwórczo�æ. Najczê�ciej by³y czynnikiem etio-
logicznym pozaszpitalnego, podostrego zapalenia wsierdzia u starszych mê¿czyzn,
zwi¹zanego z zapaleniem dróg moczowo-p³ciowych. Znaczenie enterokoków
zaczê³o wzrastaæ w latach 80-tych ubieg³ego wieku, tj. wraz z udoskonaleniem
inwazyjnych metod diagnostycznych oraz masowego stosowania cefalosporyn
w szpitalu. Drobnoustroje te uplasowa³y siê te¿ na jednej z pierwszych pozycji pod
wzglêdem czêsto�ci izolacji z niektórych materia³ów klinicznych, od pacjentów
z oddzia³ów intensywnej terapii i chirurgii. W latach 1986�88 enterokoki by³y
czwartym pod wzglêdem czêsto�ci izolacji patogenem na oddzia³ach intensyw-
nej terapii w USA; a drugim, bior¹c pod uwagê ca³y szpital (National Infection

8        1              2                3               4          5          6            7          8

Rys. 1. Typowanie genetyczne gronkowców koagulazo-ujemnych wyizolowanych
z sekwencyjbych posiewów krwi od pacjentów IPCZD w 2001 roku
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Surveillance USA). Dane NNIS z 1999 roku wskazuj¹ na enterokoki jako drugi
najczêstszy czynnik etiologiczny zaka¿eñ krwi na OIT [66]. Wg danych europej-
skich, by³y one pi¹tym patogenem na OIT [97], a w Polsce w latach 1996�97 powo-
dowa³y 8% zaka¿eñ szpitalnych. Obecnie enterokoki s¹ drugim, co do czêsto�ci
wystêpowania patogenem szpitalnym, po E. coli, w USA i w Niemczech. S¹ te¿
drugim, po E. coli, drobnoustrojem izolowanym z moczu, chocia¿ najczê�ciej
powoduj¹ bakteriomocz bezobjawowy [85]. Czê�ciej wystêpuj¹ u pacjentów
przewlekle cewnikowanych (15% przypadków zum), u starszych mê¿czyzn towa-
rzysz¹ stanom zapalnym prostaty, oraz u pacjentów z wadami anatomiczno-czyn-
no�ciowymi uk³adu moczowego, z bardzo zró¿nicowan¹ manifestacj¹ klinicz-
n¹, od bezobjawowej bakteriurii do ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.
Enterokoki s¹ trzecim patogenem miejsc operowanych (surgery site) na oddzia³ach
zabiegowych [27, 97]. Najczêstszym �ród³em bakteriemii enterokokowej jest
cewnik ¿ylny lub centralny. Wyst¹pieniu bakteriemii enterokokowej sprzyja d³ugo-
trwa³e cewnikowanie dróg moczowych, choroba nowotworowa, oparzenia du¿ych
powierzchni cia³a, oraz ¿ywienie pozajelitowe [59]. Ten ostatni czynnik zwi¹zany
jest z jednej strony z obecno�ci¹ cewnika naczyniowego, a z drugiej, z upo�ledzon¹
czynno�ci¹ jelit, przy której czêsto dochodzi do uszkodzenia nab³onka jelitowego
i translokacji flory jelitowej do krwi. Ka¿de uszkodzenie bariery �luzówki jelita
zwi¹zane jest z ryzykiem rozwoju bakteriemii; enterokoki czêsto towarzysz¹ pa-
³eczkom jelitowym. Uszkodzenie �luzówki jelita wystêpuje u pacjentów z nowo-
tworami podczas radio- i chemioterapii; dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym
zaka¿eniom u tych pacjentów jest upo�ledzenie odporno�ci. Inne grupy pacjentów
podwy¿szonego ryzyka wyst¹pienia bakteriemii enterokokowej to biorcy narz¹dów
i szpiku, diabetycy i inni chorzy przewlekle. Istotnym czynnikiem ryzyka, zw³asz-
cza zaka¿enia szczepem opornym na glikopeptydy, jest ponowna interwencja
chirurgiczna po przeszczepieniu w¹troby [24, 27]. Reoperacja wykonywana jest
u pacjentów poddawanych przewlek³ej antybiotykoterapii i immunosupresji. Ente-
rokoki s¹ czêsto jedyn¹ tlenow¹ flor¹ jelitow¹ u tych pacjentów.

Czynnikiem ryzyka jest te¿ stosowanie antybiotyków: cefalosporyn III generacji,
aztreonamu, imipenemu, chinolonów, a nawet metronidazolu, który zwiêksza kolo-
nizacjê enterokokow¹ jelita poprzez eradykacjê wielu gatunków flory beztlenowej
[24]. Czynnikami ryzyka, wymienianymi jako szczególnie sprzyjaj¹ce wyst¹pieniu
zaka¿enia szczepem wankomycyno-opornym, s¹: neutropenia, niewydolno�æ nerek,
przed³u¿ona hospitalizacja, przeszczepy narz¹dów i szpiku oraz uprzednia anty-
biotykoterapia ze szczególnym uwzglêdnieniem terapii przeciwko beztlenowcom,
która powoduje nadmierny wzrost enterokoków w stosunku do innej flory jelitowej,
sprzyjaj¹cy selekcji szczepów opornych [52]. Predysponowani do zaka¿enia wan-
komycyno-opornym szczepem enterokoków s¹ pacjenci z enterocolitis o etiologii
C. difficile, leczeni doustnie wankomycyn¹. Czêste w przebiegu tego schorzenia uszko-
dzenie b³ony �luzowej jelita jest przyczyn¹ translokacji bakterii do krwiobiegu.

Wiele bakteriemii enterokokowych nie ma okre�lonego �ród³a. Je�li pacjent nie
ma za³o¿onej linii naczyniowej, zaka¿enie wi¹zane jest z przewodem pokarmowym
(g³ównie pacjenci z neutropeni¹) lub drogami moczowo-p³ciowymi. Przebieg bak-
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teriemii enterokokowej zwykle nie jest ciê¿ki, a jedynym objawem czêsto jest go-
r¹czka. Przewa¿nie nie wystêpuje wstrz¹s ani objawy wykrzepiania naczyniowego
[37]. Bakteriemia, której �ród³em s¹ bakterie jelitowe, ma zwykle charakter mieszany.
Zaobserwowano, ¿e odpowiedzialne za bakteriemie enterokoki wankomycyno-opor-
ne w 80�90% przypadków wystêpuj¹ w monokulturze jako samodzielny czynnik
etiologiczny [37, 52]. Zjawiska tego nie nale¿y wi¹zaæ z wiêkszym potencja³em
chorobotwórczym szczepów wielo-opornych, lecz ze stanem klinicznym pacjentów,
u których antybiotykoterapia doprowadzi³a do wyselekcjonowania takich szczepów
i wyeliminowa³a inne bakterie jelitowe [30, 59, 64].

Najczêstsz¹ infekcj¹ enterokokow¹, znan¹ przed er¹ zaka¿eñ szpitalnych, jest
zapalenie wsierdzia. Enterokoki s¹ odpowiedzialne za 5�15% przypadków szpital-
nego bakteryjnego endocarditis. Mo¿e siê ono rozwin¹æ po cewnikowaniu serca,
po zabiegach na otwartym sercu oraz po operacjach z zastosowaniem elementów
wszczepianych [62].

Kolejn¹ grup¹ zaka¿eñ szpitalnych z udzia³em enterokoków s¹ zaka¿enia w ja-
mie brzusznej. S¹ to zawsze zaka¿enia mieszane, gdzie enterokoki towarzysz¹
pa³eczkom z rodziny Enterobacteriaceae lub beztlenowcom. Bakteriemia enteroko-
kowa, bêd¹ca skutkiem takich zaka¿eñ, obarczona jest wysok¹ �miertelno�ci¹. Mimo
braku czynników zjadliwo�ci enterokoków, wykazano w badaniach eksperymen-
talnych synergizm dzia³ania patogennego enterokoków i bakterii beztlenowych,
oraz zwiêkszenie �miertelno�ci, je�li w zaka¿eniu bior¹ udzia³ enterokoki. Z drugiej
strony, niektórzy klinicy�ci uwa¿aj¹, ¿e wiêkszo�æ ran chirurgicznych i zaka¿eñ
wewn¹trzbrzusznych, gdzie enterokoki s¹ kopatogenami, wystarczy w³a�ciwie opra-
cowaæ chirurgicznie i za³o¿yæ drena¿, pozostawiaj¹c bez leczenia skierowanego
przeciwko enterokokom [27].

Enterokokowe zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich to równie¿ najczê�ciej mie-
szane zaka¿enia ran chirurgicznych, stopy cukrzycowej oraz ran oparzeniowych.

Coraz czê�ciej opisywane s¹ w literaturze enterokokowe zaka¿enia u noworod-
ków, najczê�ciej maj¹ce postaæ bakteriemii lub posocznicy z zajêciem opon mózgo-
wo-rdzeniowych. Dotycz¹ przewa¿nie dzieci z nisk¹ mas¹ urodzeniow¹ i wcze�nia-
ków poni¿ej 27 tygodnia ci¹¿y. Do najwiêkszych czynników ryzyka tych zaka¿eñ
nale¿¹ linie centralne oraz resekcja jelita.

Antybiotykami aktywnymi i najczê�ciej stosowanymi w leczeniu zaka¿eñ entero-
kokowych s¹ penicyliny: ampicylina i amoksycylina, piperacylina, nastêpnie amino-
glikozydy (zawsze stosowane razem z penicylinami), glikopeptydy, rifampicyna
i chinolony. Izolowane coraz czê�ciej szczepy oporne na wysokie stê¿enia amino-
glikozydów nie wykazuj¹ synergizmu z $-laktamami. Penicyliny mo¿na stosowaæ
same lub z inhibitorami, je�li oporno�æ na $-laktamy jest zale¿na od wytwarzania
$-laktamaz. W Polsce i wielu krajach jest to problem marginalny. Mimo, ¿e chino-
lony maj¹ mniejsz¹ aktywno�æ wobec enterokoków in vivo, ni¿ obserwowana in
vitro, wiele autorytetów zaleca terapiê zaka¿eñ szczepami opornymi na aminogliko-
zydy ampicylin¹ po³¹czon¹ z chinolonem.

Liczne szczepy enterokoków charakteryzuj¹ siê naturaln¹ oporno�ci¹ na szereg
antybiotyków, tj. na $-laktamy (cefalosporyny i penicyliny oporne na penicylinazy),
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na niskie stê¿enia aminoglikozydów, klindamycynê, fluorochinolony, trimetoprim
i sulfametoksazol. Enterokoki mog¹ nabyæ oporno�æ na wysokie stê¿enia $-lak-
tamów (zale¿n¹ od bia³ek PBP lub $-laktamazy), na wysokie stê¿enia aminogli-
kozydów, glikopeptydy, tetracykliny, erytromycynê, fluorochinolony, ryfampicynê,
chloramfenicol i nitrofurantoinê.

W leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ, jak endocarditis czy meningitis, niezbêdny jest
synergizm antybiotyku $-laktamowego lub glikopeptydowego, na które w stê¿e-
niach terapeutycznych enterokoki wykazuj¹ tolerancjê, z aminoglikozydem, anty-
biotykiem o dzia³aniu bakteriobójczym. W wiêkszo�ci przypadków, aby uzyskaæ
efekt terapeutyczny, szczep nie mo¿e mieæ oporno�ci wysokiego stopnia na ¿aden
ze stosowanych antybiotyków. Szczepy E. faecium s¹ przewa¿nie oporne na penicy-
liny, co jest zwi¹zane z obecno�ci¹ bia³ka b³onowego PBP5, które ma niskie powi-
nowactwo do tej grupy antybiotyków. Podczas wykszta³cania oporno�ci na wanko-
mycynê nastêpuje jednocze�nie shift genetyczny w stronê wysoko-cz¹steczkowych
bia³ek wi¹¿¹cych penicyliny (hmw-PBP) o wysokim powinowactwie do $-lakta-
mów [3]. Zjawisko to t³umaczy synergizm podczas jednoczesnego stosowania wan-
komycyny i $-laktamów, obserwowany przy leczeniu zaka¿eñ szczepami wanko-
mycyno-opornymi. Jednak nie w komórkach wszystkich szczepów proces ten
zachodzi; podczas leczenia selekcjonowane s¹ subpopulacje oporne na oba antybio-
tyki (ampicylinê i wankomycynê). Naturalna oporno�æ enterokoków na $-laktamy
zale¿y od ilo�ci wytwarzanego bia³ka PBP5. Liczne szczepy E. faecalis s¹ wra¿liwe
na ampicylinê przy warto�ci MIC=1�8 mg/l, natomiast E. faecium, gatunek kilka-
krotnie bardziej oporny na penicyliny ni¿ E. faecalis, charakteryzuje warto�æ MIC
dla ampicyliny =16�64 mg/l lub wy¿sza. Jest to stê¿enie niemo¿liwe do uzyskania
w organizmie cz³owieka [28].

Wra¿liwo�æ enterokoków na wankomycynê jest skutkiem zablokowania przez
cz¹steczkê antybiotyku jednego z wczesnych etapów syntezy �ciany komórkowej
[5, 26, 53]. W normalnych warunkach syntezy peptydoglikanu, dwie cz¹steczki
D-alaniny s¹ ³¹czone przez enzym ligazê do formy dwupeptydu D-ala-D-ala,
który nastêpnie jest przy³¹czany do UDP-N-acetylomuramylotrójpeptydu, tworz¹c
UDP-N-acetylomuramylopiêciopeptyd. Zwi¹zek ten jest z kolei w³¹czany do rosn¹ce-
go ³añcucha peptydoglikanu w procesie transglikozylacji, co umo¿liwia tworzenie
wi¹zañ krzy¿owych podczas transpeptydacji i zapewnia trwa³o�æ warstwy peptydo-
glikanu. Przy³¹czenie wankomycyny do jednostki prekursorowej, a dok³adnie do jej
koñca D-ala-D-ala UDP-N-acetylomuramylopiêciopeptydu blokuje etap do³¹czenia
jej do ³añcucha peptydoglikanu i powstawanie wi¹zañ krzy¿owych. Gdy szczep jest
oporny na glikopeptydy, cz¹steczka antybiotyku nie przy³¹cza siê do prekursora
i zachodz¹ dalsze etapy syntezy �ciany. Oporno�æ zale¿na od zespo³u genów vanA
polega na syntezie zmienionego prekursora: zamiast dwupeptydu D-ala-D-ala po-
wstaje dwupeptyd alaniny z mleczanem D-ala-D-lac. W zespole genów vanA gen
vanA koduje bia³ko VanA, które jest ligaz¹ o zmienionych preferencjach substrato-
wych, wytwarzaj¹cym dwupeptyd D-ala-D-lac. Bia³ko VanH jest dehydrogenaz¹
D-hydroksykwasów, która wytwarza pulê D-mleczanu, potrzebnego do reakcji liga-
cji. Jest to enzym niezbêdny do nadania fenotypu oporno�ci VanA, gdy¿ D-mlecza-
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ny nie wystêpuj¹ naturalnie w cytoplazmie ani w �rodowisku bakterii. Bia³ko VanX
jest D,D-dwupeptydaz¹, pozbawion¹ aktywno�ci wobec dwupeptydu D-ala-D-lac.
Jednocze�nie redukuje ona pulê powstaj¹cych w niewielkim stopniu naturalnych
dwupeptydów alaninowych, wytwarzanych przez funkcjonuj¹c¹ na pewnym pozio-
mie naturaln¹ ligazê. Proces ten minimalizuje syntezê natywnego piêciopeptydu,
przez co zwiêksza poziom oporno�ci. Ponadto w zespole genów vanA znajduj¹ siê
geny regulatorowe vanR i vanS, oraz geny koduj¹ce inne bia³ka funkcjonalne: VanY,
VanZ. Bia³ko VanS jest sensorem wykrywaj¹cym obecno�æ wankomycyny, a raczej
pewnych wczesnych efektów dzia³ania antybiotyku na syntezê �ciany. Sygnalizuje
ono bia³ku VanR, które jest regulatorem wykonawczym, decyduj¹cym o w³¹czeniu
syntezy bia³ek VanHAX, nadaj¹cych fenotyp oporno�ci. Zmiana natywnego dwu-
peptydu alaninowego na dwupeptyd alaninowo-mleczanowy nie wp³ywa na jako�æ
wi¹zañ krzy¿owych. Wynika to z syntezy wspomnianych powy¿ej wysoko-cz¹stecz-
kowych bia³ek PBP, o wysokim powinowactwie do $-laktamów. Zespó³ genów na-
daj¹cych fenotyp oporno�ci VanA znajduje siê na transpozonie Tn 1546, który mo¿e
byæ przenoszony pomiêdzy szczepami; st¹d mo¿liwe jest zjawisko horyzontalnego
szerzenia siê oporno�ci [6, 41]. Szczepy o tym fenotypie charakteryzuj¹ siê oporno-
�ci¹ zarówno na wankomycynê, jak i teikoplaninê (MIC dla Va≥64, MIC dla
TEC≥16). Opisano je pierwotnie u gatunków Enterococcus faecalis i E. faecium;
nastêpnie stwierdzono obecno�æ genów vanA u szczepów E. gallinarum i E. casseli-
flavus. Powstanie tego fenotypu oporno�ci jest indukowane przez aminoglikozydy,
tak¿e te stosowane jako dodatki do paszy, a tak¿e inne antybiotyki: bacytracynê,
polimyksynê B czy robenidynê, dodawan¹ do paszy przeciwko zaka¿eniom kokci-
dialnym. Zespó³ genów vanB, decyduj¹cych o powstaniu fenotypu VanB, pierwot-
nie wykryty u szczepów gatunków E. faecalis i E. faecium, równie¿ jest przenoszo-
ny na ruchomych elementach genetycznych: Tn 1547, Tn 5382. Kluczowym
enzymem jest ligaza o powinowactwie do dwupeptydu alaninowo-mleczanowego,
cechuj¹ca siê 76% homologi¹ z ligaz¹ VanA. Pozosta³e geny zespo³u oznaczono
analogicznie do genów zespo³u vanA: vanHB itd. Szczepy o tym fenotypie charakte-
ryzuj¹ siê oporno�ci¹ na wankomycynê (MIC 4 do ≥1000), przy zachowanej wra¿-
liwo�ci na teikoplaninê (MIC ≥ 1). Oprócz ligazy, bia³kiem decyduj¹cym o pozio-
mie oporno�ci jest dwupeptydaza VanXB, która wytwarzaj¹c pulê D-mleczanow,
dostarcza substratów do reakcji ligacji. Szczepy nale¿¹ce do gatunków E. gallina-
rum, E. casseliflavus i E. flavescens o fenotypie VanC charakteryzuj¹ siê naturaln¹,
kodowana chromosomalnie, oporno�ci¹ na wankomycynê (MIC=2�32), oraz wra¿li-
wo�ci¹ na teikoplaninê (MIC≥1). O oporno�ci na niskim poziomie decyduje ligaza
VanC o powinowactwie do dwupeptydu D-ala-D-ser. Mniej istotne klinicznie feno-
typy: VanD i VanE opisano u pojedynczych wyizolowanych szczepów [53].

Gdy szczep wankomycyno-oporny jest oporny na ampicylinê i ponadto na
wysokie stê¿enia aminoglikozydów, nie ma mo¿liwo�ci terapii z uzyskaniem efektu
bakteriobójczego. W przypadku zaka¿eñ szczepem opornym na antybiotyki zale-
cane w konwencjonalnej terapii, nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie innych preparatów:
z grupy tetracyklin, chloramfenikol, ryfampicynê, chinolony, lub, przy zaka¿eniu
uk³adu moczowego, nitrofurantoinê. Skuteczne s¹ nowe antybiotyki: oksazolidynony
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� linezolid oraz preparat streptogramin, chinopristina z dalfopristin¹, aktywny tylko
wobec E. faecium [57]. Pojawi³y siê ju¿ szczepy oporne na streptograminy. Nosiciel-
stwo ich u ludzi wzrasta pod wp³ywem presji selekcyjnej analogu wirginiamycyny,
dodawanej do paszy dla kurcz¹t.

Istniej¹ dwa typy oporno�ci enterokoków na aminoglikozydy: oporno�æ �rednie-
go stopnia, wynikaj¹ca z obni¿onej przepuszczalno�ci os³on komórkowych (MIC
dla streptomycyny =62�500 mg/l), oraz oporno�æ wysokiego stopnia, spowodowa-
na mutacj¹ w miejscu dzia³ania antybiotyku na rybosomie lub wytwarzaniem enzy-
mu modyfikuj¹cego cz¹steczkê antybiotyku (MIC dla streptomycyny ≥2000 mg/l).
Najpowszechniejszym enzymem modyfikuj¹cym u bakterii Gram-dodatnich jest
dwufunkcyjny enzym 2��-fosfotransferaza-6�-acetylotransferaza. Wytwarzaj¹ce go
bakterie s¹ oporne na gentamycynê, która mo¿e s³u¿yæ jako marker oporno�ci na
kolejne aminoglikozydy, jak: tobramycyna, netylmycyna, kanamycyna i amikacy-
na. Natomiast streptomycynê modyfikuje inny enzym, adenylotransferaza. Posiada-
j¹ce go szczepy mog¹ pozostaæ wra¿liwe na gentamycynê.

W przypadku szczepów enterokoków wysoce opornych na aminoglikozydy
(HLAR) nie wystêpuje synergizm dzia³ania antybiotyków z tej grupy z penicyli-
nami. U E. faecium wystêpuje kodowany chromosomalnie enzym AAC(6�)-1, na-
daj¹cy oporno�æ na tobramycynê, netylmycynê, kanamycynê i amikacynê. Mimo,
¿e nie powoduje on wyst¹pienia fenotypu oporno�ci wysokiego stopnia, jest odpo-
wiedzialny za utratê synergizmu aminoglikozydów z antybiotykami � inhibitorami
�ciany komórkowej.

Kolejn¹ grupê drobnoustrojów o znacz¹cej roli w zaka¿eniach szpitalnych stano-
wi¹ pa³eczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae tworz¹ce endogenn¹ florê
jelitow¹ cz³owieka, jak równie¿ drobnoustroje �rodowiskowe z rodzajów Pseudo-
monas i Acinetobacter. Warto pamiêtaæ, ¿e ich dominuj¹ca rola w zaka¿eniach szpi-
talnych przypada na lata 70-te ubieg³ego stulecia, kiedy to wprowadzona do terapii
metycylina spowodowa³a znamienny spadek zaka¿eñ gronkowcowych. Pojawienie
siê szczepów metycylinoopornych gronkowca, a tak¿e wprowadzenie nowych tech-
nik diagnostycznych i leczniczych (np. przeszczepy narz¹dów, szpiku, protezowa-
nie zastawek, naczyñ i innych) doprowadzi³o do ponownego wzrostu zaka¿eñ zia-
renkowcami Gram-dodatnimi w szpitalu. Pa³eczki Gram-ujemne ci¹gle s¹ istotnym
czynnikiem etiologicznym w zaka¿eniach p³uc u pacjentów na oddzia³ach inten-
sywnej terapii, w zaka¿eniach wewn¹trzbrzusznych, a tak¿e w zaka¿eniach uk³adu
moczowego u pacjentów z oddzia³ów urologicznych. �ród³em drobnoustrojów
Gram-ujemnych w zaka¿eniach szpitalnych jest flora endogenna przewodu pokar-
mowego pacjenta hospitalizowanego, wymieniona po kilku dniach pobytu w szpita-
lu na szczepy szpitalne oraz szczepy �rodowiskowe.

Szerokie i nie zawsze kontrolowane stosowanie antybiotyków u pacjentów ho-
spitalizowanych doprowadzi³o do selekcji i zasiedlenia �rodowiska szpitalnego
szczepami bakterii Gram-ujemnych opornych na wiêkszo�æ, a czasem na wszystkie
dostêpne w terapii antybiotyki i chemioterapeutyki. Leczenie zaka¿eñ o etiologii
Gram-ujemne w warunkach szpitalnych jest powa¿nym problemem z uwagi na
wspomnian¹ lekooporno�æ. Najwy¿sze odsetki szczepów opornych pa³eczek Gram-
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ujemnych stwierdza siê w przypadku antybiotyków $-laktamowych i aminogliko-
zydów, chinolonów, TMP/SMX i nieco ni¿sze, je�li chodzi o karbapenemy czy te¿
kolistynê. Ten ostatni antybiotyk stosowany jest tylko w przypadku szczepów
P. aeruginosa lub Acinetobacter baumanii opornych na wszystkie pozosta³e anty-
biotyki. Jednym z najczêstszych mechanizmów oporno�ci pa³eczek Gram-ujemnych
na antybiotyki $-laktamowe jest zdolno�æ syntezy enzymów hydrolizuj¹cych wi¹-
zanie amidowe C-N w cz¹steczce antybiotyku. Oporno�æ na antybiotyki $-laktamowe
rozwinê³a siê przed ich odkryciem, a pierwszy enzym zidentyfikowano u pa³eczek
E. coli przed wprowadzeniem do terapii penicyliny [1]. Uwa¿a siê, ¿e $-laktamazy
ewolucyjnie wywodz¹ siê z PBP (bia³ek wi¹¿¹cych penicyliny) zlokalizowanych
w b³onie protoplazmatycznej, pod wp³ywem selekcyjnej presji $-laktamów, wy-
twarzanych przez bakterie ziemne [31]. Wiele szczepów pa³eczek Gram-ujemne
naturalnie opornych na antybiotyki $-laktamowe wytwarza enzymy, których synte-
za determinowana jest genami zlokalizowanymi w chromosomie (ampC). Zdecy-
dowanie wiêksza grupa $-laktamaz syntetyzowanych przez lekooporne szczepy
bakterii Gram-ujemnych kodowana jest przez geny po³o¿one na ruchomych ele-
mentach genetycznych jak plazmidy, transpozony i integrony (Rys. 2). Umieszcze-
nie genów lekooporno�ci na ruchomych elementach genetycznych sprzyja szybkie-
mu szerzeniu siê tej cechy w obrêbie tego samego gatunku lub te¿ gatunków
genetycznie odleg³ych. Transfer genów oporno�ci odbywa siê tak¿e wewn¹trz
komórki, np. z chromosomu na ruchomy element genetyczny lub z plazmidu nieko-
niugacyjnego na koniugacyjny. Lekooporne pa³eczki Gram-ujemne mog¹ szerzyæ
siê w szpitalu w sposób �nieklonalny� lub te¿ w sposób klonalny polegaj¹cy na ich
przenoszeniu z pacjenta na pacjenta najczê�ciej przez personel medyczny w wyniku
zaniedbañ higienicznych [20, 36, 42]. Pierwszym plazmidowym enzymem by³a

$-laktamazy gatunkowo swoiste (naturalne)
(ewolucyjne, obecne w erze przedantybiotykowej)
� kodowane przez geny chromosomalne

konstytutywna

ekspresja

indukcyjna

$-laktamazy wtórne (odpowied¿ na antybiotyki stosowane w terapii)
� informacja: DNA � plazmid

transpozon

ekspresja konstytutywna

(wywodz¹ siê z enzymów naturalnych w wyniku duplikacji genu
i przeniesienia na ruchomy element genetyczny

Rys. 2. $-laktamazy jako najczêstszy mechanizm oporno�ci bakterii na antybiotyki $-laktamowe
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penicylinaza TEM-1 odkryta w szczepie pa³eczki E. coli w latach 60-tych przez
K o n t a m i c h a l o u  [61]. Stale powiêkszaj¹ca siê liczba nowo odkrytych $-lakta-
maz typu TEM manifestuje siê odpowiedni¹ cyfr¹ przy symbolu TEM. Klasyczny
enzym TEM-1 i jego odmiana izomeryczna ró¿ni¹ca siê warto�ci¹ punktu izoelek-
trycznego jest typow¹ penicylinaz¹, w której profilu substratowym znajduj¹ siê
g³ównie penicyliny oraz cefalosporyny I generacji, za� antybiotyki cefalosporynowe
wy¿szych generacji s¹ oporne na ich dzia³anie.

Kolejn¹ $-laktamaz¹ o identycznym profilu substratowym do enzymów wy¿ej
opisanych by³a odkryta w szczepach pa³eczek Klebsiella pneumoniae $-laktamaza
SHV-1. W ci¹gu kilku lat opisane enzymy rozprzestrzeni³y siê w�ród wiêkszo�ci pa³e-
czek Gram-ujemnych izolowanych na ca³ym �wiecie. S¹ to tzw. klasyczne $-lakta-
mazy o szerokim spektrum substratowym [14]. Aktywno�æ tych enzymów jest hamo-
wana przez inhibitory takie jak kwas klawulanowy, sulbaktam i tazobaktam (Rys. 3).

Wprowadzenie do terapii nowych antybiotyków $-laktamowych o coraz szer-
szym spektrum przeciwbakteryjnym generuje syntezê nowych enzymów o coraz
szerszym spektrum substratowym (ES$L � extended spectrum $-lactamases). Pierw-
szym enzymem o rozszerzonym spektrum by³a $-laktamaza SHV-2 wykryta
w szczepach K. ozenae [44]. Cech¹ charakterystyczn¹ $-laktamaz o rozszerzonym
spektrum (ES$L) jest zdolno�æ hydrolizy oksyiminocefalosporyn, tj. cefalosporyn
III/IV generacji ze szczególn¹ aktywno�ci¹ wobec ceftazydymu [35, 44, 45]. Obec-
nie znanych jest ponad 220 ró¿nych enzymów a liczba ich stale ro�nie, bowiem
pojawiaj¹ siê ci¹gle nowe ich warianty. Warto pamiêtaæ, ¿e wiêkszo�æ ES$L
powsta³a z klasycznych $-laktamaz na skutek mutacji punktowych w genach ko-
duj¹cych ich syntezê. Poziom ekspresji enzymu w komórce bakteryjnej decyduje
o poziomie jej oporno�ci na antybiotyki $-laktamowe [56]. Pierwsze ES$L opisano

ampicylina/
amoksycylina
piperacylina
cefalosporyny I gen.

cefalosporyny II gen. III / IV generacja
cefalosporyn

D2 � deficyt

ES$L

metalo$-laktamazy

P. aeruginosa � ImPR

Karbapenemy (1990)

ES$L (+)
ampC (+)

Lata 80-te

TEM, SHV
E. coli, Klebsiella, Haemophilus

Lata 70-te ↑

Acinetobacter baumannii � wielooporno�æ (ES$L, M$L)

Rys. 3. Narastanie oporno�ci w�ród pa³eczek Gram-ujemnych w zale¿no�ci od rodzaju antybiotyków
wprowadzanych do terapii (gen. � generacji)
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w pocz¹tku lat 80-tych w Niemczech, i pó�niej we Francji w�ród szczepów pa³e-
czek Klebsiella pneumoniae [44, 76]. ES$L typu TEM lub SHV wystêpuj¹ g³ównie
u pa³eczek K. pneumoniae i E. coli, jednak spotyka siê je tak¿e u innych gatunków
pa³eczek z rodziny Enterobacteriaceae jak Proteus sp., Providencia sp., Salmonella
sp. oraz u pa³eczek niefermentuj¹cych z rodzajów Pseudomonas i Acinetobacter.
$-laktamazy o rozszerzonym profilu substratowym (ES$L) tworz¹ kilka rodzin
w zale¿no�ci od pochodzenia. Wyró¿nia siê, zatem enzymy nale¿¹ce do rodziny
TEM, SHV, OXA, CTX-M wywodz¹ce siê prawdopodobnie od $-laktamazy chro-
mosomalnej K. oxytoca oraz enzymy z rodziny PER [14]. Znanych jest oko³o
70 enzymów rodziny TEM i po 25 ró¿nych z rodzin SHV i CTX-M. Ró¿nice
pomiêdzy poszczególnymi enzymami dotycz¹ przede wszystkim aktywno�ci enzy-
matycznej i preferencji w stosunku do substratu $-laktamowego; st¹d te¿ bêd¹ to np.
ceftazydymazy (TEM-5, TEM-10, TEM-26) lub cefotaksymazy (SHV-2, TEM-3
lub CTX-M) [14]. W grupie ES$L wymieniane s¹ trzy enzymy oporne na inhi-
bitory, które równie¿ oznaczone s¹ symbolem TEM i odpowiedni¹ cyfr¹, bowiem
one tak¿e wywodz¹ siê z enzymów prekursorowych TEM lub SHV. Warto pamiê-
taæ, ¿e enzymy te s¹ oporne na inhibitory takie jak kwas klawulanowy lub sulbak-
tam, zachowa³y jednak wra¿liwo�æ na tazobaktam [11, 19]. Zosta³y wykryte we
Francji a pó�niej tak¿e w innych krajach Europy [19].

Kolejn¹ grup¹ $-laktamaz odgrywaj¹cych istotn¹ rolê w oporno�ci na antybio-
tyki $-laktamowe niektórych gatunków szczepów klinicznych pa³eczek Gram-ujem-
nych, nale¿¹cych do gatunków Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Morganella,
Providencia, s¹ enzymy chromosomalne AmpC, determinuj¹ce w fazie derepresji
oporno�æ na wiêkszo�æ antybiotyków $-laktamowych z wyj¹tkiem karbapenemów.
Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest brak wra¿liwo�ci na inhibitory $-laktamaz, takie
jak kwas klawulanowy, sulbaktam i tazobaktam [14, 56]. $-laktamazy chromoso-
malne nale¿¹ do grupy enzymów indukcyjnych, których synteza wyra�nie wzrasta
w obecno�ci antybiotyku $-laktamowego [8]. Czê�æ z tych szczepów niezale¿nie od
obecno�ci antybiotyku w �rodowisku wytwarza du¿e ilo�ci $-laktamazy sprawiaj¹c,
¿e szczep jest oporny na wszystkie $-laktamy z wyj¹tkiem karbapenemów. Jest
to stan derepresji, polegaj¹cy na trwa³ym zablokowaniu aktywno�ci genu regulato-
rowego syntezy enzymu w wyniku pojedynczej mutacji [84]. Wytwarzanie enzymu
odbywa siê wówczas na wysokim i niekontrolowanym poziomie. Stosowanie anty-
biotyków szerokowachlarzowych, zw³aszcza cefalosporyn III generacji, prowadzi
do selekcji szczepów z derepresorowanym genem $-laktamazy, a szybko�æ selekcji
zale¿y od liczby komórek bakteryjnych w ognisku zaka¿enia. Oporno�æ na anty-
biotyki $-laktamowe szczepów pa³eczek Enterobacter sp. zwi¹zana z syntez¹ ampC
w polskich szpitalach wysokospecjalistycznych jest bardzo wysoka, zw³aszcza na
oddzia³ach intensywnej terapii.

Na Rys. 4 przedstawiono schemat ilustruj¹cy narastanie oporno�ci na antybio-
tyki $-laktamowe pa³eczek Gram-ujemnych w zale¿no�ci od strategii leczenia.

Warto pamiêtaæ, ¿e zdolno�æ syntezy $-laktamaz nie jest jedynym mechaniz-
mem oporno�ci pa³eczek Gram-ujemnych na antybiotyki $-laktamowe, jednak inne
mechanizmy jak np. zaburzenie transportu antybiotyku przez os³ony zewnêtrzne,
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modyfikacja miejsca docelowego dzia³ania lub czynne usuwanie leku z komórki
obserwowane s¹ rzadziej w�ród izolatów klinicznych. St¹d te¿ oporno�æ na antybio-
tyki $-laktamowe w�ród pa³eczek Gram-ujemnych prawie zawsze kojarzona jest
z wytwarzaniem enzymu. Od po³owy lat osiemdziesi¹tych, tj. od pierwszej izolacji
w Niemczech szczepów pa³eczek Klebsiella sp. wytwarzaj¹cych ES$L o wystê-
powaniu takich szczepów donosz¹ publikacje pochodz¹ce ze wszystkich krajów na
�wiecie. W Polsce niepodwa¿alnym autorytetem w zakresie $-laktamaz bakterii
Gram-ujemnych jest G n i a d k o w s k i, a wszystkie informacje dotycz¹ce rodzaju
wytwarzanych $-laktamaz w�ród izolatów w Polsce pochodz¹ z jego publikacji.
G n i a d k o w s k i  opisa³ tak¿e nowe warianty ES$L tych enzymów w liczbie 14, z
których jedynie w Polsce wystêpuje 7 [35]. Zatem specyfika wytwarzanych enzy-
mów przez kliniczne izolaty mo¿e wi¹zaæ siê z regionem geograficznym. Niektóre
z opisanych enzymów np. SHV-5 [10, 13, 56] wystêpuj¹ z jednakow¹ czêsto�ci¹
w izolatach klinicznych we wszystkich krajach stosuj¹cych w terapii antybiotyki
$-laktamowe. Szczepy pa³eczek Gram-ujemnych wytwarzaj¹ce ES$L opisano rów-
nie¿ w�ród klasycznych patogenów przewodu pokarmowego, tj. w�ród pa³eczek
Salmonella enterica serotyp Typhimurium tak¿e w Polsce [33, 90]. Dominuj¹c¹
pozycjê w�ród $-laktamaz typu ES$L w�ród szczepów klinicznych izolowanych
w Polsce zajmuj¹ enzymy typu CTX-M3. Szczepy kliniczne, wytwarzaj¹ce ES$L,
czêsto w warunkach in vitro nie wykazuj¹ pe³nej oporno�ci na antybiotyki znajdu-
j¹ce siê w ich profilu substratowym, st¹d wiele laboratoriów nie identyfikuje ich
prawid³owo [91]. Zastosowanie antybiotyku $-laktamowego w terapii zaka¿enia
powodowanego przez szczep ES$L(+) i wra¿liwego in vitro na tê grupê leków zwi¹-
zane jest z niepowodzeniem terapii, st¹d te¿ umiejêtno�æ wykrywania tych enzy-
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mów mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia liczby niepowodzeñ terapeutycznych,
a tak¿e u³atwiæ opracowanie w³a�ciwej polityki antybiotykowej, zmniejszaj¹cej
ryzyko selekcji szczepów opornych. Warto pamiêtaæ, ¿e komórki jednego szczepu
mog¹ wytwarzaæ kilka wariantów ES$L lub te¿ mog¹ syntetyzowaæ enzym chromo-
somalny ampC oraz plazmidowy typu ES$L. Zdolno�æ syntezy $-laktamaz o roz-
szerzonym spektrum substratowym (ES$L) w�ród izolatów klinicznych w Polsce
zawarta jest w przedziale od 20�60%. Te najwy¿sze warto�ci obserwowane s¹ w�ród
izolatów pochodz¹cych ze szpitali wysokospecjalistycznych, hospitalizuj¹cych
pacjentów z ca³ego obszaru kraju [23, 43, 71].

Kolejn¹ grupê $-laktamaz o znacznie krótszej historii ni¿ ES$L, tworz¹ tzw. kar-
bapenemazy, tj. enzymy hydrolizuj¹ce antybiotyki karbapenemowe, czyli imipenem
i meropenem. Warto pamiêtaæ, ¿e antybiotyki te s¹ zalecane jako leki pierwszego
rzutu w leczeniu zaka¿eñ wywo³anych przez pa³eczki z rodziny Enterobacteriaceae
wytwarzaj¹ce ES$L.

Na ca³ym �wiecie ze wzrastaj¹c¹ czêsto�ci¹ izolowane s¹ szczepy oporne na kar-
bapenemy zw³aszcza w�ród pa³eczek niefermentuj¹cych z rodzaju Pseudomonas
i Acinetobacter. W�ród opornych na karbapenemy szczepów P. aeruginosa wy-
ró¿niono izolaty o niskiej oporno�ci (MIC = 8�32 mg/l) i o wysokiej oporno�ci
(MIC>32 mg/l). Mechanizm niskiej oporno�ci mo¿e byæ zwi¹zany z mniejszym
pobieraniem antybiotyku w wyniku zmniejszonej ekspresji lub utraty genu oprD
bia³ka porynowego po³¹czonego z derepresj¹ genu dla chromosomalnej $-laktamazy
ampC. W wypadku meropenemu oporno�æ jest najczê�ciej konsekwencj¹ wysokiej
ekspresji genu odpowiedzialnego za aktywne usuwanie antybiotyku. Wysoki po-
ziom oporno�ci na karbapenemy jest zwi¹zany z obecno�ci¹ karbapenemaz [55].

Karbapenemazy mo¿na zdefiniowaæ jako $-laktamazy, które hydrolizuj¹ przy-
najmniej czê�ciowo imipenem lub/i meropenem oraz inne penicyliny lub cefalo-
sporyny [50, 68]. Wed³ug klasyfikacji strukturalnej Amblera s¹ one zaliczane do
$-laktamaz klasy A (penicylinazy) i klasy D (oksacylinazy), które maj¹ w centrum
aktywnym serynê oraz klasy B obejmuj¹cej metalo-$-laktamazy [4].

Do karbapenemaz klasy A nale¿¹ chromosomalne enzymy IMI-1 i NMC-A, wy-
kryte w izolatach Enterobacter cloacae, SME-1do SME-3 wykryte w izolatach
Serratia marcescens, jak równie¿ znajduj¹ce siê na plazmidzie KPC-1 i KPC-2,
wykryte w izolatach Klebsiella i GES-2 wykryty u Pseudomonas aeruginosa. Chro-
mosomalne karbapenemazy klasy A (IMI-1, NMC-A, SME-1-3) charakteryzuje
wysoki poziom hydrolizy penicylin, niski poziom hydrolizy karbapenemów i aztre-
onamu i brak hydrolizy cefalosporyn o szerokim spektrum. Plazmidowe karbapene-
mazy (KPC-1-2, GES-2) hydrolizuj¹ zarówno penicyliny jak i szerokowachlarzowe
cefalosporyny. Enzym GES-2 w odró¿nieniu od KPC wykazuje niski poziom hydro-
lizy karbapenemów i brak hydrolizy aztreonamu. Ich aktywno�æ jest hamowana
przez kwas klawulanowy [68, 82]. Ostatnio w klinicznych szczepach pa³eczek
K. pneumoniae wykryto now¹ $-laktamazê SHV-38, której profil substratowy obej-
muje nie tylko cefalosporyny o rozszerzonym spektrum, ale równie¿ imipenem [77].
Jest to pierwsze doniesienie o $-laktamazie typu SHV, czyli klasycznym enzymie
o szerokim profilu substratowym, hydrolizuj¹cym imipenem.
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Karbapenemazy klasy D, czyli enzymy z rodzaju OXA, wykryto w izolatach
pa³eczek Acinetobacter baumanii. Enzymy te charakteryzuje wysoki poziom hydro-
lizy penicylin i cefalosporyn pierwszej generacji, ale niski poziom hydrolizy karba-
penemów, oraz brak zdolno�ci hydrolizy aztreonamu i cefalosporyn o szerokim
spektrum. Pierwszy znany szczep A. baumanii wytwarzaj¹cy karbapenemazê, któr¹
oznaczono ARI-1, wyizolowano w 1985 roku w Szkocji [70]. Pó�niej szczepy
A. baumanii wytwarzaj¹ce karbapenemazy izolowano przynajmniej w 12 krajach
[2]. Enzymy OXA, które hydrolizuj¹ karbapenemy, mo¿na na podstawie analizy
sekwencyjnej podzieliæ na dwie grupy. Pierwsza grupa zawiera enzymy OXA-23
(ARI-1) i OXA-27, które wykazuj¹ pomiêdzy sob¹ 99% homologii w sekwencji
aminokwasów, a druga zawiera OXA-24, OXA-25 i OXA-26, które wykazuj¹ 98%
homologii. Miêdzy tymi grupami istnieje tylko 60% homologii [2]. W badaniach
82 opornych na karbapenem izolatów A. baumanii z pó³nocnej Hiszpanii wykryto
enzym OXA-40, który jest wariantem grupy OXA-24-OXA-25-OXA-26. Sekwen-
cja aminokwasów enzymu OXA-40 wykazuje zmianê tylko dwóch aminokwasów
w porównaniu do OXA-24 i OXA-25 i zmianê jednego aminokwasu w stosunku do
OXA-26 [58]. Enzymy OXA-23, -24, -25, -26 i -27 charakteryzuje s³aba aktywno�æ
wobec karbapenemów, a wytwarzaj¹ce je szczepy A. baumanii s¹ w niewielkim
stopniu oporne na karbapenemy. Uwa¿a siê, ¿e w tym przypadku enzymy nie s¹
jedyn¹ przyczyn¹ oporno�ci, a izolaty Acinetobacter mog¹ posiadaæ dodatkowe me-
chanizmy oporno�ci takie jak zmiany przepuszczalno�ci lub zwiêkszon¹ ekspresjê
systemu czynnego usuwania leku z komórki. Opisano oporny na karbapenemy
szczep A. baumanii, który wytwarza³ enzym OXA-24, a dodatkowo mia³ obni¿on¹
ekspresjê bia³ek b³ony zewnêtrznej o wielko�ci 22 i 33 kDA [12].

Najwiêksze znaczenie kliniczne maj¹ $-laktamazy klasy B, czyli tzw. metalo-
$-laktamazy, które posiadaj¹ w centrum aktywnym dwuwarto�ciowe kationy, zwy-
kle cynk [15]. Ich aktywno�æ jest hamowana przez zwi¹zki chelatuj¹ce metale,
natomiast nie jest hamowana przez znane inhibitory enzymów tj. kwas klawulano-
wy, sulbaktam i tazobaktam. Metalo-$-laktamazy hydrolizuj¹ imipenem i merope-
nem, a tak¿e wiêkszo�æ antybiotyków $-laktamowych, z wyj¹tkiem aztreonamu.
R a s s m u s e n  i B u s h  [82] zaproponowa³y podzia³ metalo-$-laktamaz na trzy
podgrupy. Pierwsza podgrupa 3a obejmuje enzymy, które hydrolizuj¹ penicyliny tak
samo szybko lub szybciej ni¿ imipenem. Enzymy te hydrolizuj¹ tak¿e cefalospory-
ny. Druga podgrupa 3b zawiera enzymy wyizolowane z pa³eczek Aeromonas sp.,
które s¹ prawdziwymi �karbapenemazami�. Enzymy te charakteryzuj¹ siê wysok¹
swoisto�ci¹ dla karbapenemów. Trzecia podgrupa 3c zawiera tylko jeden enzym
pochodz¹cy z Legionella gormanii, który wykazuje bardzo wysoki stopieñ hydro-
lizy wszystkich cefalosporyn i cefamycyn. Pierwsze doniesienie, które pojawi³o siê
w pi�miennictwie w po³owie lat 60-tych, dotyczy³o wykrycia w Japonii chromoso-
malnej metalo-$-laktamazy u Bacillus cereus [83]. W latach 80-tych opisano kolejne
naturalnie wystêpuj¹ce chromosomalne metalo-$-laktamazy u Stenotrophomonas
maltophilia, Aeromonas hydrophila i Bacteroides fragilis. B e l l a i s  i wsp. [7]
opisali u Chryseobacterium meningosepticum równoczesne wystêpowanie dwóch
typów metalo-$-laktamaz BlaB i GOB-1. Kombinacja dwóch naturalnie wystêpuj¹-
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cych genów karbapenemaz u tego samego gatunku nie by³a wcze�niej opisywana.
Pierwsz¹ mobiln¹ metalo-$-laktamazê znajduj¹c¹ siê na plazmidzie, IMP-1, wy-
kryto w Japonii u P. aeruginosa [99], a nastêpnie u Bacteroides fragilis i Serratia
marcescens. W latach 1992�1994 obecno�æ genu dla enzymu IMP-1 wykazano
w 15 na 3700 izolatów P. aeruginosa otrzymanych z 17 szpitali na terenie Japonii
[86]. Dziewiêæ z tych szczepów by³o opornych na karbapenemy (imipenem, mero-
penem, panipenem), a warto�æ MIC dla karbapenemów wynosi³a 16 � >28 mg/l.
Pozosta³e sze�æ szczepów wykazywa³o wra¿liwo�æ na jeden lub wiêcej karba-
penemów przy warto�ci MIC <8 mg/l. Sugeruje to, ¿e nie zawsze obecno�æ genu
blaIMP-1 warunkuje wysoki poziom oporno�ci na karbapenemy, gdy¿ czasami nie
dochodzi do ekspresji genu blaIMP-1. Gen ten by³ zlokalizowany albo na du¿ych
plazmidach albo na chromosomie [86]. W innych badaniach przegl¹dowych prze-
prowadzonych w latach 1996�1997, tak¿e w Japonii, wykazano obecno�æ enzymu
IMP-1 w 4,4% izolatów P. aeruginosa, 1,3% izolatów S. marcescens oraz izolatach
Escherichia coli i Citrobacter freundii [48].

W latach pó�niejszych enzym IMP-1 oraz warianty IMP rozprzestrzeni³y siê
w�ród klinicznych izolatów na czterech kontynentach [29, 32, 92]. Obecnie opisano
ju¿ 13 wariantów enzymu IMP, które charakteryzuj¹ siê ró¿nicami w sekwencji
aminokwasów w zale¿no�ci od wariantu 0,4% do 22,2% [8, 92]. Poza enzymami
IMP odkryto trzy inne typy metalo-$-laktamaz, posiadaj¹cych kliniczne znaczenie:
SPM-1 [94], GIM-1 [16] i grupa VIM [51, 78, 80].

Wszystkie metalo-$-laktamazy s¹ monomerami bia³kowymi, które wykazuj¹ cha-
rakterystyczne dla tej rodziny pofa³dowanie "$$" [65]. Wyj¹tkiem jest enzym L1
u S. maltophilia, który jest tetramerem. Ponadto z wyj¹tkiem metalo-$-laktamazy
Aeromonas sp., wszystkie enzymy dla swojej aktywno�ci wymagaj¹ obecno�ci
dwóch atomów cynku w centrum aktywnym. Enzym SPM-1 ma masê cz¹steczkow¹
27515 Da, znacznie wy¿sz¹ ni¿ IMP (25041 Da) lub VIM (25322 Da). Ta wy¿sza
masa cz¹steczkowa jest prawdopodobnie konsekwencj¹ posiadania przez SPM-1
unikalnej pêtli sk³adaj¹cej siê z 23 aminokwasów [94].

Pierwszy enzym z grupy VIM (VIM-1) zosta³ wykryty w szczepie P. aeruginosa
izolowanym w Weronie, W³ochy, st¹d pochodzi skrót enzymu VIM (Veronese Imi-
penemase) [51]. Obecnie rodzina VIM sk³ada siê z siedmiu metalo-$-laktamaz, które
charakteryzuje homologia sekwencji aminokwasów wynosz¹ca od 77�99% [93].
Enzym VIM-1 wykryto u P. aeruginosa i Achromobacter xylosoxidans we W³oszech
oraz u P. aeruginosa w Grecji. Enzym VIM-2, po raz pierwszy, wykryto w klinicz-
nych izolatach Pseudomonas we Francja [78]. Nastêpnie enzym VIM-2 wykryto
w klinicznych izolatach Pseudomonas w innych krajach po³udniowej Europy (Grecja,
Hiszpania, W³ochy), krajach dalekiego wschodu (Korea, Taiwan), a tak¿e w Polsce
[98]. VIM-3, wariant VIM-2 ró¿ni¹cy siê tylko dwoma aminokwasami, znaleziono
tak¿e w�ród klinicznych izolatów P. aeruginosa z Taiwanu. Enzym VIM-4 wykryto
po raz pierwszy w szczepie P. aeruginosa wyizolowanym w kwietniu 2001 w Grecji
[80]. Enzym VIM-4 ró¿ni siê od VIM-1 tylko jednym nukleotydem, co w konse-
kwencji prowadzi do zmiany seryny na argininê w pozycji 175. Nale¿y podkre�liæ,
¿e pozycjê 175 zajmuje arginina tak¿e w enzymach VIM-2 i VIM-3 [80]. Enzym
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VIM-4 i VIM-2 wykryto u 88,7% opornych na karbapenemy izolatów P. aeruginosa
w czasie szpitalnej epidemii w Grecji. Typowanie genotypowe (PFGE) wyka-
za³o, ¿e izolaty zawieraj¹ce gen blaVIM-2 tworzy³y cztery podtypy, a zawieraj¹ce gen
blaVIM-4 trzy podtypy. Przenoszone one by³y jako pojedyñcze kasety genowe lub
razem z genem oporno�ci na aminoglikozydy (aacA29a) na integronach klasy 1.
[79]. Ostatnio gen blaVIM-4 zidentyfikowano równie¿ w szczepie P. aeruginosa
w Szwecji [34]. W tym wypadku istnieje widoczny zwi¹zek z pierwsz¹ izolacj¹
enzymu VIM-4 w Grecji, gdy¿ pacjent by³ greckim obywatelem, który wyemigro-
wa³ do Szwecji w 2001 roku [34]. Ponadto w obu zbadanych szczepach integron
klasy 1 zawiera³ tylko jedna kasetê genow¹ blaVIM-4. W�ród opornych na imipe-
nem izolatów P. aeruginosa, otrzymanych od dzieci leczonych w IP-CZD w latach
1998�2001, znaleziono 11 szczepów, które wytwarza³y metalo-$-laktamazê VIM-4
[72]. Pierwszy szczep P. aeruginosa posiadaj¹cy enzym VIM-4 wyizolowano od
dziecka leczonego na oddziale chirurgii w 1998 roku i od tego czasu sta³ siê on
szczepem endemicznym w szpitalu. Wszystkie 11 szczepów posiada³o identyczny
integron klasy 1, zawieraj¹cy dwie kasety genowe, na pierwszej pozycji kasetê
aacA4 i na drugiej pozycji kasetê blaVIM-4. Gen blaVIM-4 zawiera³ nietypowe bezpo-
�rednie powtórzenie 169 par zasad z 3� koñca genu blaVIM-4. Ostatnio enzym VIM-5
wykryto u K. pneumoniae w Turcji, a Singapur by³ miejscem, gdzie wykryto enzym
VIM-6 u Pseudomonas putida. W tym roku ukaza³a siê pierwsza praca, która opi-
suje wykrycie metalo-beta-laktamazy w USA [93]. Enzym VIM-7, który wykryto
w szczepie P. aeruginosa, zlokalizowany jest na plazmidzie (24 kb), który mo¿na
³atwo przenie�æ do pa³eczek Enterobacteriaceae i pa³eczek Pseudomonas. Enzym
VIM-7 jest filogenetycznie odleg³y od innych enzymów z rodziny VIM (Rys. 5).
Posiada on tylko 77% homologii w sk³adzie aminokwasów porównaniu do enzymu
VIM-1, podczas gdy VIM-1 do VIM-6 wykazuj¹ 89�99% homologii.

Z wyj¹tkiem enzymu SPM-1, wszystkie metalo-$-laktamazy o klinicznym zna-
czeniu z grupy IMP i VIM s¹ kodowane przez mobilne kasety genowe, zlokalizo-
wane w zmiennym regionie integronów klasy 1, które z kolei s¹ czêsto znajdowane
jako czê�æ z³o¿onych transpozonów. Ta genetyczna aran¿acja pozwala na ruchli-
wo�æ kaset genowych zawieraj¹cych metalo-$-laktamazy i ich przenoszenie do
ró¿nych gatunków bakterii Gram-ujemnych. Rozprzestrzenianie siê w �rodowisku
szpitalnym szczepów pa³eczek Gram-ujemnych opornych na karbapenemy stwarza
realn¹ gro�bê zmierzchu antybiotykoterapii.

Kolejn¹ grup¹ antybiotyków, na któr¹ bakterie rozwinê³y oporno�æ w nieco
mniejszym stopniu, ni¿ w przypadku $-laktamów stanowi¹ aminoglikozydy. W tym
przypadku tak¿e dominuj¹cym mechanizmem oporno�ci jest zdolno�æ do syntezy
enzymu modyfikuj¹cego antybiotyk. Do³¹czenie reszty acetylowej czy te¿ nukleo-
tydylowej do miejsca aktywnego cz¹steczki antybiotyku, którym jest grupa hydro-
ksylowa lub aminowa, prowadzi do utraty jego aktywno�ci biologicznej w wyniku
braku zdolno�ci wi¹zania z receptorem wewn¹trzkomórkowym antybiotyku, tj. pod-
jednostk¹ 30S rybosomu. Enzymy modyfikuj¹ce wytwarzane przez oporne szczepy
bakterii, zarówno Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych, nale¿¹ do trzech rodzin, tj.
aminotransferaz, fosfotransferaz i nukleotydylotransferaz, których syntezê w komór-
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ce determinuj¹ zwykle geny zlokalizowane na ruchomych elementach genetycznych.
Czêsto jeden plazmid zawiera geny determinuj¹ce syntezê $-laktamaz oraz enzy-
mów modyfikuj¹cych aminoglikozydy. Opisano oko³o 50 odmian izomerycznych
w obrêbie trzech wymienionych rodzin enzymów, które ró¿ni¹ siê preferencyjno-
�ci¹ modyfikacji substratu oraz w³a�ciwo�ciami fizykochemicznymi. Podobnie jak
w przypadku $-laktamaz, komórka bakteryjna mo¿e syntetyzowaæ dwa lub wiêcej
enzymów. Inne mechanizmy oporno�ci szczepów pa³eczek Gram-ujemnych na
antybiotyki aminoglikozydowe polegaj¹ na czynnym usuwaniu antybiotyku z ko-
mórki, a tak¿e na mutacjach w obrêbie receptora rybosomalnego antybiotyku.
Komórki o wysokim stopniu oporno�ci na aminoglikozydy zazwyczaj dysponuj¹
kilkoma mechanizmami oporno�ci jednocze�nie. Najwiêcej enzymów wytwarzanych
przez kliniczne szczepy pa³eczek Gram-ujemnych i P. aeruginosa modyfikuje gen-
tamycynê i tobramycynê, za� najmniej amikacynê. Odsetki szczepów opornych na
aminoglikozydy zawieraj¹ siê w przedziale 20�30% i nie osi¹gnê³y takich warto�ci
jak w przypadku $-laktamów [22].

Fluorochinolony, których klasycznym przedstawicielem jest cyprofloksacyna,
jedyny doustny, o dzia³aniu uk³adowym preparat aktywny wobec pa³eczek Gram-
ujemnych z gatunku P. aeruginosa, stanowi ci¹gle istotny lek w leczeniu po-
wa¿nych zaka¿eñ szpitalnych wywo³ywanych przez szczepy oporne na inne grupy
antybiotyków. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e tak¿e w�ród izolatów szpitalnych w�ród
niektórych gatunków bakterii wystêpuj¹ tak¿e szczepy oporne. Szerokie stosowanie
cyprofloksacyny w warunkach szpitalnych uwarunkowane jest miêdzy innymi

Rys. 5. Drzewo filogenetyczne pokazuj¹ce pokrewieñstwo enzymu VIM-7
do innych mobilnych metalo-$-laktamaz
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aktywno�ci¹ bakteriobójcz¹ leku, znakomit¹ farmakokinetyk¹, w tym dobr¹ pene-
tracj¹ do tkanek uk³adu oddechowego oraz mo¿liwo�ci¹ stosowania terapii sekwen-
cyjnej, bowiem lek ma dwie postacie, tj. parenteraln¹ i doustn¹. Cyprofloksacyna
podobnie jak wszystkie chinolony dzia³a bakteriobójczo poprzez wp³yw na replika-
cjê DNA bakteryjnego. Miejscem docelowego dzia³ania preparatu jest gyraza DNA
(topoizomeraza II) u bakterii Gram-ujemnych i topoizomeraza IV u bakterii Gram-
dodatnich. Oporno�æ na fluorochinolony w �rodowisku szpitalnym najczê�ciej roz-
wija siê w�ród pa³eczek P. aeruginosa i gronkowców z³ocistych, zw³aszcza MRSA
[63]. Przyczyn¹ pojawienia siê szczepów opornych s¹ mutacje w genach determinu-
j¹cych syntezê ww. enzymów [40]. Wysokooporne szczepy rozwijaj¹ siê najczê�ciej
w wyniku mutacji wielostopniowych. Oporno�æ na fluorochinolony mo¿e byæ tak¿e
spowodowana zaburzeniami przepuszczalno�ci �ciany komórkowej bakterii lub ak-
tywnym usuwaniem leku z komórki (efflux). W �rodowisku szpitalnym, zw³aszcza
w�ród izolatów pochodz¹cych od osób doros³ych z uwagi na czêste stosowanie
fluorochinolonów coraz czê�ciej wystêpuj¹ szczepy oporne. W�ród pa³eczek P. aeru-
ginosa odsetki szczepów opornych siêgaj¹ oko³o 30% i s¹ znacznie wy¿sze w�ród
pa³eczek z rodzaju Acinetobacter [96].

Ten krótki przegl¹d najwa¿niejszych drobnoustrojów szpitalnych sprawiaj¹cych
najwiêcej problemów terapeutycznych ma na celu u�wiadomienie czytelnikowi
ró¿norodno�ci zjawisk genetycznych, które mia³y miejsce w �rodowisku szpitalnym
po wprowadzeniu do terapii antybiotyków i chemioterapeutyków.
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MOLEKULARNE MECHANIZMY
ODPORNO�CI NA GRU�LICÊ

Wies³awa Rudnicka

1. Wprowadzenie. 2. Pierwotne zaka¿enie Mycobacterium tuberculosis. 3. Los mikobakterii w ma-
krofagach. 4. Aktywacja komórek dendrytycznych i makrofagów przez mikobakterie. 5. Rola
cytokin w przebiegu zaka¿eñ wywo³ywanych przez mikobakterie. 6. Szczepionki rekombinantowe
BCG. 7. Uwagi koñcowe

Molecular mechanisms of resistance to tuberculosis

Abstract: Tuberculosis is a major infectious disease with up to a third of the world�s population
infected, 8�10 million people developing the active disease and about 3 million dying of tuberculosis
each year. One key to the pathogenic potential of tubercule bacilli lies in their capacity to resist
destruction by macrophages. The development of genomics, proteomics and transcriptomics have
shed light on the exploitation of macrophages by mycobacteria. The initial interaction between
mycobacterial surface components and numerous macrophage receptors is critical in determining
the fate of the bacteria in a phagocyte. The inhibition of fagosom-lysosome fusion by pathogenic
mycobacteria promote their intracellular persistence and growth. Dendritic cells which exhibit the
unique ability to activate naive T lymphocytes are critical for triggering innate and acquired
anti-mycobacterial immunity. A large body of data show the regulatory role of numerous cytokines
and chemokines in the outcome of mycobacterial infection. The recognizing of the cytokines which
up-regulate and down-regulate protective immunity to tuberule bacilli could lead the way to innova-
tive therapeutic approaches. The effectiveness of the currently used tuberculosis vaccine, Bacillus
Calmette-Guerin (BCG) has been highly variable. Recombinant BCG bacilli with an over production
of some mycobacterial antigens or cytokines have been shown to be more effective in generating
anti-mycobacterial immunity in mice and guinea pigs than the parental BCG bacilli.

1. Introduction. 2. The primary infection with Mycobacterium tuberculosis. 3. The fate of mycobacteria
in macrophages. 4. The activation of dendritic cells and macrophages by mycobacteria. 5. The role of
cytokines in the outcome of mycobacterial infections. 6. Recombinant BCG vaccine. 7. Conclusions

1. Wprowadzenie

Ponad pó³ wieku po odkryciu streptomycyny i upowszechnieniu szczepieñ prze-
ciwgru�liczych BCG gru�lica pozostaje nadal najefektywniejszym �zabójc¹� w�ród
chorób zaka�nych [21,22]. Ka¿dego roku notuje siê w �wiecie 8�10 milionów no-
wych zachorowañ na gru�licê i oko³o 3 miliony zgonów spowodowanych t¹ choro-
b¹. Fakt, i¿ oko³o 1/3 populacji �wiata to ludzie, którzy przebyli zaka¿enie pr¹tkiem
gru�licy nie rokuje dobrze na przysz³o�æ. Problem stanowi wzrastaj¹ca czêsto�æ izo-
lowania Mycobaterium tuberculosis opornych na wszystkie znane leki przeciwpr¹t-
kowe [76]. Chorzy z powodu zaka¿enia takimi pr¹tkami nie mog¹ byæ wyleczeni.
Narastaj¹cy problem gru�licy pozostaje równie¿ w zwi¹zku z pandemi¹ wirusa HIV.
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Oko³o 40% zgonów chorych na AIDS spowodowanych jest gru�lic¹. Chorych tych
charakteryzuje nasilona transmisja pr¹tków, zaostrzony przebieg gru�licy i szybka
umieralno�æ. Pacjenci z �lekooporn¹ gru�lic¹� i koinfekcj¹ HIV/M. tuberculosis
umieraj¹ w ci¹gu kilku miesiêcy. Niepokoj¹ce dane epidemiologiczne powoduj¹, ¿e
w wielu krajach znacznie wzros³y nak³ady na badania mikobakterii, wyznaczników
ich chorobotwórczo�ci, które nadal pozostaj¹ s³abo poznane, mechanizmów reakcji
immunologicznych towarzysz¹cych zaka¿eniom pr¹tkami gru�licy. Intensywne
prace po�wiêcone s¹ równie¿ opracowywaniu nowych strategii immunoprofilaktyki
i immunoterapii gru�licy.

2. Pierwotne zaka¿enie Mycobacterium tuberculosis

Pierwotne zaka¿enie pr¹tkami M. tuberculosis odbywa siê zazwyczaj na drodze
inhalacyjnej. Wnikaj¹ce do uk³adu oddechowego pr¹tki s¹ wychwytywane przez
makrofagi (MØ) pêcherzyków p³ucnych (Rys. 1). Tylko u nielicznych osób MØ
alweolarne s¹ na tyle aktywne, i¿ ca³kowicie niszcz¹ wnikaj¹ce pr¹tki gru�licy.
U takich osób nie wykrywa siê �ladu zaka¿enia w postaci dodatniego skórnego testu
tuberkulinowego. Makrofagi pêcherzyków p³ucnych wiêkszo�ci osób s¹ za ma³o
aktywne aby zniszczyæ wszystkie wnikaj¹ce pr¹tki. Ocenia siê, ¿e zniszczeniu na
tym etapie ulega oko³o 90% wnikaj¹cych pr¹tków gru�licy. Pozosta³e namna¿aj¹
siê wewn¹trz MØ. Wytwarza siê s³aba reakcja zapalna z nastêpuj¹c¹ akumulacj¹

„B o j o w y” 
makrofag
alweolarny. 
Eliminacja pr¹tków.  
Brak �ladów 
zaka¿enia. Test 
tuberkulinowy 
ujemny.

M. tuberculosis

Nieaktywny makrofag alweolarny.    
Rozwój pr¹tków. Rozpad makrofaga.

Monocyty

Akumulacja makrofagów i 
komórek dendrytycznych. 
S³aba reakcja zapalna. 
Makrofagi s³abo aktywne 
staj¹ siê nisz¹ ¿yciow¹ 
patogennych pr¹tków.

Faza 1 zaka¿enia zale¿y   od  sprawano�ci  mechanizmów 
ODPORNO�CI  WRODZONEJ,  aktywno�ci   pr¹tkobójczej   
makrofagów i  wirulencji  pr¹tków. 

Komórki 
dendrytyczne

 

Rys. 1. Przebieg fazy 1 pierwotnego, inhalacyjnego zaka¿enia M. tuberculosis

Faza 1 zaka¿enia zale¿y od sprawno�ci mechanizmów
ODPORNO�CI WRODZONEJ, aktywno�ci pr¹tkobójczej
makrofagów i wirulencji pr¹tków.
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komórek dendrytycznych i makrofagów. S³abo aktywne MØ staj¹ siê nisz¹ ¿yciow¹
M. tuberculosis. Przebieg pierwszej fazy zaka¿enia gru�liczego zale¿y od sprawno-
�ci mechanizmów nieswoistych odporno�ci wrodzonej. W 2�3 tygodniu po zaka¿e-
niu pierwotnym, nastêpuje rozwój swoistej odporno�ci komórkowej nabytej (Rys. 2).
Limfocyty grasiczozale¿ne T rozpoznaj¹ antygeny mikobakterii i ró¿nicuj¹ siê
w limfocyty efektorowe. Efektorowe limfocyty T, CD4+ i CD8+, z receptorami "/$
dla antygenu (TCR-T cell receptor), rozpoznaj¹ antygeny bia³kowe pr¹tków po³¹-
czone z cz¹steczkami antygenów zgodno�ci tkankowej (MHC-major histocompati-
bility complex) odpowiednio klasy II i I. Komórki takie wydzielaj¹ IFN-( (interfe-
ron-(), który nasila aktywno�æ pr¹tkobójcz¹ MØ. W aktywowanych MØ zachodzi
produkcja aktywnych form tlenu oraz tlenku azotu, którego pochodne s¹ toksyczne
[63]. Takie MØ zabijaj¹ poch³aniane pr¹tki. Efektorowe limfocyty T CD4+ pobu-
dzone antygenami pr¹tków uwalniaj¹ równie¿ czynniki zatrzymuj¹ce MØ w ogni-
sku gru�liczym np. czynnik zahamowania migracji MØ (MIF-migration inhibition
factor) oraz czynnik chemotaktyczny dla tych komórek (MCF-macrophage chemo-
tactic factor). Czê�æ limfocytów T CD4+ i CD8+ rozpoznaj¹cych antygeny bia³ko-
we pr¹tków, ró¿nicuje siê w efektorowe komórki cytotoksyczne, które powoduj¹
lizê zaka¿onych MØ lub innych komórek, w których zachodzi rozwój pr¹tków. Pod-
czas lizy nie dochodzi do zniszczenia mikobakterii, ale mog¹ byæ one poch³oniête
i zabite przez bardziej aktywne MØ. W odporno�ci komórkowej na pr¹tki gru�licy
istotn¹ rolê przypisuje siê limfocytom T posiadaj¹cym receptory TCR (/*, które

2 – 3 tydzieñ:  Rozwój NABYTEJ ODPORNO�CI KOMÓRKOWEJ 

CD8

CD8 CD4

Limfocyty T rozpoznaj¹ce  
swoiste antygeny  pr¹tków. 

IFN-g
Aktywowany MØ
zabija pr¹tki

Cytotoksyczno�æ

Granuloma

Centralna nekroza zmian 
pierwotnych, zw³óknienie. 

Test tuberkulinowy dodatni

CD4

gd

MHC-zale¿ne 
rozpoznanie 
antygenów 
bia³kowych 
pr¹tków

NK
CD1 – zale¿ne 
rozpoznanie 
glikolipidów
pr¹tków

Rozpoznanie 
fosfoantygenów
pr¹tków

IFN-g

NO
ROI

NO
ROI

T

Hamowanie rozwoju pr¹tków

 

Rys. 2. Rozwój nabytej odporno�ci komórkowej podczas pierwotnego zaka¿enia M. tuberculosis.
Limfocyty T: CD4+, CD8+, CD4�/CD8� (/*; IFN-( � interferon (; NK � komórka naturalna zabijaj¹ca;

NO � tlenek azotu; ROI � aktywne pochodne tlenu
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rozpoznaj¹c fosfoantygeny pr¹tków wydzielaj¹ IFN-( [58]. Inn¹ wa¿n¹ grupê ko-
mórek T stanowi¹ limfocyty rozpoznaj¹ce glikolipidy pr¹tków po³¹czone z cz¹stecz-
kami CD1 [46,62]. W³a�ciwo�ciami takimi obdarzone s¹ przede wszystkim komórki
naturalnie cytotoksyczne NK (natural-killer). Podczas rozwoju odporno�ci swoistej
komórkowej na antygeny pr¹tków powstaj¹ ziarniniaki � granuloma z³o¿one z cen-
tralnie zlewaj¹cych siê wieloj¹drowych makrofagów, makrofagów nab³onkowatych
i limfocytów, g³ównie T [30]. Granuloma stanowi¹ kluczowy element odporno�ci
komórkowej. Odgraniczaj¹ one pr¹tki od zdrowej tkanki i jednocze�nie redukuj¹
ich dostêp do czynników od¿ywczych. Nastêpuje zahamowanie rozwoju pr¹tków,
spowolnienie ich metabolizmu. W miejscach zmian pierwotnych powstaje centralna
nekroza, zwapnienie, zw³óknienie. Jednocze�nie z rozwojem odporno�ci komór-
kowej dochodzi do wytworzenia nadwra¿liwo�ci typu pó�nego na tuberkulinê.

Przebieg zaka¿enia M. tuberculosis zale¿y od równowagi pomiêdzy rozwojem
pr¹tków w MØ, zabijaniem ich przez fagocyty oraz nasileniem nekrozy, zw³ók-
nienia i regeneracji tkanek (Rys. 3). U 90�95% osób, które przeby³y zaka¿enie
M. tuberculosis dochodzi do wytworzenia siê stanu równowagi pomiêdzy ulegaj¹-
cymi latencji pr¹tkami i odporno�ci¹ gospodarza. Takie osoby nie choruj¹ na gru�li-
cê, chocia¿ nieliczne pr¹tki gru�licy pozostaj¹ obecne w wygaszonych ogniskach
pierwotnych. U 5�10% osób które przeby³y zaka¿enie M. tuberculosis, w ró¿nym
czasie po pierwotnym zaka¿eniu, miesi¹ce, lata, dziesi¹tki lat, dochodzi do up³yn-
nienia granuloma (Rys. 3). Pr¹tki wykorzystuj¹, jako materia³ od¿ywczy serowa-
ciej¹c¹ (niekompletn¹) nekrozê tkanki objêtej zaka¿eniem. Mno¿¹ siê intensywnie

RÓWNOWAGA

pr¹tki        odporno�æ     

gospodarza

LATENCJA            
u 90 – 95 % osób 
przez ca³e ¿ycie

Granuloma

REAKTYWACJA 

Miesiace, lata , 
dziesiatki lat po 
pierwotnym 
zaka¿eniu u 5-10% 
osób

Serowaciej¹ca (niekompletna) 
nekroza; �ród³o od¿ywcze dla 
szybko rozwijaj¹cych siê pr¹tków

HAMOWANIE  ROZWOJU  PR¥TKÓW

NASILONA  NEKROZA

UP£YNNIENIE  GRANULOMA

 

Rys. 3. Konsekwencje zaka¿enia chorobotwórczymi pr¹tkami zale¿ne od odporno�ci/podatno�ci
gospodarza i wirulencji zaka¿aj¹cych mikobakterii
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pozakomórkowo. Dochodzi do wieloogniskowej nekrozy i destrukcji tkanki. Cha-
rakterystyczne jest to, i¿ w bardzo zaawansowanych postaciach gru�licy nastêpuje
zanik dodatniej reakcji nadwra¿liwo�ci typu pó�nego na tuberkulinê.

3. Los mikobakterii w makrofagach

Najwa¿niejszym wyznacznikiem chorobotwórczo�ci pr¹tków jest ich zdolno�æ
do prze¿ywania i namna¿ania siê wewn¹trz zaka¿onych komórek nie wykluczaj¹c
nieaktywnych MØ. Wnikaj¹ one do MØ za po�rednictwem ró¿norodnych recepto-
rów transdukuj¹c sygna³y sprzyjaj¹ce ich rozwojowi lub odporno�ci gospodarza
[23]. Poch³anianie mikobakterii przez makrofagi odbywa siê za po�rednictwem
receptorów dope³niacza CR1, CR3, CR4 i receptora mannozowo-fukozylowego
[23, 66], receptora fibronektyny, receptorów integrynowych, receptorów zmiataczy
[60, 67, 74] (Rys. 4). Wykorzystuj¹c ró¿ne receptory i czynniki humoralne gospoda-
rza pr¹tki moduluj¹ odpowied� MØ. Poch³oniête pr¹tki mog¹ byæ: 1) zabite i stra-
wione, 2) mog¹ prze¿ywaæ w fagosomach, 3) mog¹ siê mno¿yæ doprowadzaj¹c do
zniszczenia MØ i rozsiewu w organizmie, 4) mog¹ indukowaæ apoptozê MØ i utrzy-
mywaæ siê w cia³kach apoptycznych.

Nadmierne wi¹zanie siê pr¹tków z powierzchni¹ fagocytów mo¿e hamowaæ ich
aktywno�æ bójcz¹. Fagocytozê pr¹tków u³atwiaj¹ kolektyny: MBL (mannose binding

Fagosom

CR1 CR3 CR4

MR

Receptor 
zmiatacz

¯ywy wirulentny pr¹tek gru�licy

Aktywacja  dope³niacza

C3b           iC3b

FcgR

IgG
L
A
M

Ag85

Macierz zew -
n¹trzkomórkowa

Fibronektyna

MØ

Konwertaza C3

Rys. 4. Interakcje ligandów mikobakterii z receptorami makrofagów poprzedzaj¹ce
proces poch³aniania pr¹tków.

C3b i iC3b � aktywne sk³adniki dope³niacza; LAM � lipoarabinomannan; Ag85 � z³o¿ony antygen pr¹tków,
CR1, CR3, CR4 � receptory dope³niacza; FcR �receptor fragmentu Fc IgG; MR � receptor mannozowy
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lectin), sk³adnik dope³niacza C1q, bia³ko A surfaktantu p³uc, które jednocze�nie blo-
kuje produkcjê tlenku azotu (NO), którego pochodne s¹ bakteriobójcze [20, 27].
Wysoki poziom bia³ka A surfaktantu wystêpuje w p³ucach pacjentów zaka¿onych
wirusem HIV, których MØ alweolarne wi¹¿¹ pr¹tki M. tuberculosis 3-krotnie silniej
ni¿ komórki osób bez zaka¿enia HIV. Odwrotnie bia³ko surfaktantu D blokuje wni-
kanie pr¹tków do MØ. Sugeruje to, ¿e stê¿enie ró¿nych bia³ek surfaktantu mo¿e
korelowaæ z ryzykiem zachorowania na gru�licê. Z drugiej strony stê¿enie mediatora
fagocytozy pr¹tków w �rodowisku nie wydaje siê wp³ywaæ znacz¹co na poch³ania-
nie pr¹tków przez MØ prawdopodobnie ze wzglêdu na jednoczesne oddzia³ywania
pomiêdzy ró¿nymi receptorami MØ z odpowiednimi ligandami bakterii [53].

MBL wi¹¿¹c powierzchniowe cukry pr¹tków indukuje bezpo�rednio fagocytozê
poprzez nieznany receptor albo po�rednio przez aktywacjê dope³niacza. Polimorfizm
genu MBL odpowiada zró¿nicowanemu poziomowi MBL w surowicach ró¿nych
populacji. Polimorfizm warunkuj¹cy wysokie stê¿enie MBL w surowicy rozpatry-
wany jest, jako zwiêkszone ryzyko zachorowania na gru�licê [68]. W badaniach
w³asnych stwierdzili�my znamiennie wy¿szy poziom MBL w surowicy chorych
z aktywn¹ gru�lic¹ ni¿ w surowicach pacjentów z innymi ni¿ gru�lica chorobami
i surowicach osób zdrowych (Tab. I) [11].

Poch³oniête przez nieaktywne MØ chorobotwórcze mikobakterie, takie jak
M. tuberculosis, M. leprae, M. avium, modyfikuj¹ uk³ad endosomalno � lisosomal-
ny hamuj¹c dojrzewanie fagosomów do fagolisosomów [24]. Fagosomy nieaktyw-
nych MØ zaka¿onych mikobakteriami zachowuj¹ markery wczesnych endosomów
(Rys. 5) i nie ulegaj¹ fuzji z degraduj¹cymi lisosomami. Pr¹tkowymi czynnikami
blokuj¹cymi powstawanie fagolisosomów s¹ mannolipoarabinomannan (man-LAM),
mykozydy, czynnik wi¹zkowy.

Dok³adny mechanizm hamowania dojrzewania fagosomów przez chorobotwór-
cze mikobakterie pozostaje nadal s³abo poznany. Stosuj¹c metodê hybrydyzacji
� cDNA subtractive hybridization technique, zidentyfikowano gen mig M. avium,
który ulega ekspresji w pr¹tkach rozwijaj¹cych siê wewn¹trzkomórkowo, w zaka-
¿onych MØ, ale nie podczas wzrostu pr¹tków w pod³o¿ach bakteriologicznych [48].
P l u m  i  C l a r k - C u r t i s s  [57] wykazali, i¿ gen mig koduje bia³ko 58 kDa
o aktywno�ci syntetazy acylo koenzymu A (acyl-CoA), dla której substratem s¹
�rednio- i nienasycone d³ugo-³añcuchowe kwasy t³uszczowe. Obecnie, metoda
selektywnego wychwytywania sekwencji transkrybowanych (selective capture of
transcribed sequences � SCOTS), umo¿liwi³a identyfikacjê licznych genów, które
ulegaj¹ ekspresji w ró¿nym czasie po zaka¿eniu makrofagów pr¹tkami. H o u  i wsp.

MBL w surowicy (mg/l) 15,8 13,7 12,6

T a b e l a  I
Poziom lektyny wi¹¿¹cej mannozê (MBL) w surowicy

Grupy badane
Chorzy na gru�licê

 n = 68
Chorzy na inne ni¿ gru�lica

choroby p³uc n = 30
Zdrowi
 n = 64



113

[36] stosuj¹c tê metodê zidentyfikowali szereg genów pr¹tków M. avium ulegaj¹-
cych wzmo¿onej ekspresji wcze�nie, 48 godz. po zaka¿eniu makrofagów, podczas
d³u¿szej, 110 godz. obecno�ci w makrofagach, takich które ulega³y ekspresji wy-
³¹cznie w pr¹tkach hodowanych w pod³o¿u, oraz takich które ulega³y ekspresji
w ka¿dych warunkach. Analiza sekwencyjna pozwoli³a w�ród genów pr¹tków ulega-
j¹cych wzmo¿onej ekspresji w 48 godz. po zaka¿eniu MØ, zidentyfikowaæ miêdzy
innymi geny potencjalnie identyczne z genami M. tuberculosis koduj¹cymi lipopro-
teinê LprM, transporter magnezu BRAMP, przezb³onowe bia³ko NRAMP. W�ród
genów ulegaj¹cych ekspresji w pr¹tkach rozwijaj¹cych siê w fagosomach makrofa-
gów, w 110 godz. po zaka¿eniu (czas generacji M. avium w makrofagach oceniono
na 20 godz.), zidentyfikowano miêdzy innymi geny o potencjalnej funkcji syntazy
ATP � AtpA i syntazy mikobaktyny MbtE M. tuberculosis. Liczne geny ulega³y
ekspresji w pr¹tkach zarówno w 48, jak i 110 godz. po zaka¿eniu MØ, ale nie
w bakteriach hodowanych w pod³o¿u. Przyk³adowo by³y to geny o potencjalnej funk-
cji dehydrogenazy kwasu "-ketoglutarowego SucA, prekursora bia³ka 85A antygenu
32 kDa (FbpA), deaminazy adenozyny (Add), syntazy fosforanu ","-trehalozy.

Patogenne mikobakterie zak³ócaj¹ dzia³anie pompy protonowej ATP co zapew-
nia utrzymanie pH fagosomu na poziomie 6,3 zamiast 5,2 i sprzyja rozwojowi pr¹t-
ków [70]. Pewnym wyja�nieniem molekularnego mechanizmu zahamowania doj-
rzewania i zakwaszania fagosomów przez chorobotwórcze mikobakterie jest brak
wzrostu stê¿enia Ca2+ w cytosolu MØ poch³aniaj¹cych ¿ywe M. tuberculosis, pozo-
staj¹cy w korelacji z zahamowaniem fuzji fagosomów z lisosomami i prze¿ywalno-
�ci¹ pr¹tków [42]. Postawiono hipotezê, ¿e upo�ledzona aktywacja efektorowych
bia³ek zale¿na od Ca2+, kalmoduliny (CaM) i kinazy bia³kowej II zale¿nej od uwap-
nionej kalmoduliny [Ca2+-bound CaM (Ca2+-CaM) � dependent protein kinaze II

¯YWE M. tuberculosis

WCZESNE 
ENDOSOMY

ROZWÓJ PR¥TKÓW
ZABIJANIE / TRAWIENIE   
PR¥TKÓW

NIEPATOGENNE PR¥TKI

Rys. 5. Los chorobotwórczych i niepatogennych mikobakterii w makrofagach
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(CaMKII)] pe³ni istotn¹ rolê w prze¿ywaniu pr¹tków. Weryfikuj¹c tê hipotezê stwier-
dzono, i¿ fagosomy zawieraj¹ce ¿ywe M. tuberculosis wykazywa³y obni¿ony po-
ziom kalmoduliny i kinazy proteinowej II zale¿nej od uwapnionej kalmoduliny
w porównaniu do fagosomów zawieraj¹cych zabite pr¹tki. Dodatkowo, podwy¿sze-
nie poziomu Ca2+ przez inkubacjê makrofagów w obecno�ci jonoforu Ca2+ A23187,
powodowa³o zyskiwanie kalmoduliny i aktywacjê CaMKII na fagosomach zawieraj¹-
cych ¿ywe M. tuberculosis. Odwrotnie u¿ycie chelatora Ca2+ MAPTAM blokowa³o
dojrzewanie fagosomów wywo³ane dzia³aniem jonoforu Ca2+ i nasila³o wewn¹trz-
komórkowe prze¿ywanie pr¹tków. Obserwacje te zwracaj¹ uwagê, i¿ upo�ledzone
pobudzanie komponentów sygna³owych aktywowanych wapniem sprzyja prze¿y-
waniu i rozwojowi chorobotwórczych pr¹tków w makrofagach.

Inn¹ konsekwencj¹ blokowania dojrzewania i zakwaszania fagosomów przez
chorobotwórcze mikobakterie mo¿e byæ zahamowanie przetwarzania i prezentacji
antygenów pr¹tków limfocytom T CD4+ bowiem przetwarzanie antygenów, które
mog¹ byæ prezentowane w po³¹czeniu z cz¹steczkami MHC klasy II, zachodzi
w przedzia³ach o niskim pH. Zatem zahamowanie dojrzewania fagolisosomów mo¿e
powodowaæ zahamowanie rozwoju efektorowych limfocytów CD4+, których pro-
dukty aktywuj¹ makrofagi zwiêkszaj¹c ich aktywno�æ pr¹tkobójcz¹ [51].

Pomimo, i¿ chorobotwórcze mikobakterie opó�niaj¹ dojrzewanie fagosomów do
fagolisosomów to pozostaj¹ one w ³¹czno�ci z uk³adem endosomalnym co zapewnia
im dostêp czynników od¿ywczych i wzrostowych [16, 64]. Obserwowano przenika-
nie cz¹steczek o wzglêdnie niskiej masie (dekstranu 70 kDa) z cytosolu do �miko-
bakteriowego fagosomu� oraz lipoarabinomannanu (LAM) pr¹tków zlokalizowa-
nych w fagosomach do cytosolu, a nawet do �rodowiska zewn¹trzkomórkowego
[4, 54, 69, 75]. Niedojrza³e fagosomy zawieraj¹ce ¿ywe pr¹tki ulegaj¹ recyrkulacji
z mo¿liwo�ci¹ pozyskiwania receptorów transferynowych i egzogennych glikolipi-
dów [51]. Z drugiej strony, mikobakteriowe glikolipidy s¹ wydzielane poza fagosomy
i mog¹ ulegaæ transferowi do komórek s¹siednich w procesie egzocytozy. Wydziela-
ne glikolipidy mog¹ ³¹czyæ siê z cz¹steczkami CD1 i spekuluje siê, ¿e w po³¹czeniu
z CD1 mog¹ one byæ rozpoznawane przez odpowiedni¹ subpopulacjê limfocytów T
[59] co mo¿e mieæ znaczenie w odporno�ci.

Mikobakterie s¹ wyj¹tkowo bogate w lipidy, w tym tak¿e w lipoproteiny. Jedn¹
z nich jest lipoproteina 19 kDa obecna tak¿e w BCG [32]. Zwi¹zana jest ona ze
�cian¹ pr¹tków i podlega potranslacyjnej acylacji i glikozylacji [51]. Stymuluje ona
wrodzon¹ odporno�æ poprzez receptor Toll-like (Rys. 6). Jest tak¿e rozpoznawana
przez swoiste przeciwcia³a oraz efektorowe limfocyty T w³¹czaj¹c limfocyty
CD8+. �ledz¹c los lipoproteiny 19kDa w MØ zaka¿anych ¿ywymi pr¹tkami BCG
lub M. tuberculosis H37Rv, wykazano jej �eksport� poza fagosom ju¿ w czasie
1 godz. od zaka¿enia makrofagów. Takiego zjawiska nie obserwowano w MØ inku-
bowanych z zabitymi pr¹tkami; w tym przypadku antygen 19 kDa pozostawa³ na
powierzchni pr¹tków. Zjawiska �eksportu� nie obserwowano w odniesieniu do dys-
mutazy ponadtlenkowej mikobakterii. ¯ywy rekombinant M. vaccae z ekspresj¹
genu lipoproteiny 19 kDa M. tuberculosis u¿yty do zaka¿enia makrofagów pozwoli³
równie¿ obserwowaæ zjawisko �eksportu� lipoproteiny ju¿ w 1 godz. po zaka¿eniu,
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podobnie jak to obserwowano w do�wiadczeniu z pr¹tkami BCG. Fagosomy zawiera-
j¹ce rekombinanty M. vaccae � 19 kDa lub BCG � 19 kDa nie ulega³y zakwaszeniu
przez wiele godzin na co wskazywa³ brak v-ATPazy w ich b³onach. Fagosomy takie
nie akumulowa³y kwasotropowego barwnika, jakim jest �Lysotracker�. Stosuj¹c
rekombinanty M. vaccae zawieraj¹ce zmutowan¹ lipoproteinê 19 kDa wykazano zna-
czenie acylacji w mo¿liwo�ci jej �wydobywania siê� poza fagosomy. Ponadto wyka-
zano, i¿ lipoproteina 19 kDa, jako rekombinowane bia³ko w M. vaccae, stanowi³a
�ród³o peptydów rozpoznawanych przez limfocyty T CD8+ cytotoksyczne, pobudza-
ne przez immunopeptydy przetwarzane w cytosolu zaka¿onych komórek docelowych.

�ledz¹c los chorobotwórczych mikobakterii w MØ powstaje pytanie, w jaki
sposób bakterie te �chroni¹� MØ stanowi¹ce ich niszê ¿yciow¹ przed zniszczeniem.
Okazuje siê, i¿ in vivo, mog¹ one hamowaæ apoptozê. M o g g a  i wsp. [45]
wykazali nadekspresjê onkogenu Bcl-2 w MØ garnuloma p³uc myszy zaka¿anych
dootrzewnowo M. tuberculosis. Onkogen ten nadaje odporno�æ na apoptozê, a jego
koncentracjê obserwowano w miejscach intensywnego wewn¹trzkomórkowego
rozwoju pr¹tków. Dla wewn¹trzkomórkowego rozwoju M. tuberculosis w makro-
fagach istotne znaczenie mo¿e mieæ nadekspresja ligandu FasL na MØ �prze-
³adowanych� pr¹tkami, jakie wystêpuj¹ w granuloma p³uc chorych na gru�licê.
Sugeruje siê, ¿e MØ z nadekspresj¹ FasL mog¹ unikaæ zniszczenia przez efektorowe
komórki T cytotoksyczne indukuj¹c w nich proces apoptozy poprzez cz¹steczki
Fas limfocytów [50]. Jednak zdaniem innych badaczy [65] wywo³ana dzia³aniem
mikobakterii apoptoza zaka¿onych MØ dostarcza cia³ek apoptycznych zawieraj¹cych

M. tuberculosis

CD14 TLR2 CD14
TLR4 ?

TLR9

CD14
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TLR6
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Rys. 6. Udzia³ receptorów Toll � podobnych (TLR � Toll-like receptor) w aktywacji makrofagów.
LBP � bia³ko wi¹¿¹ce LPS/LAM; LAM � lipoarabinomannan; CD14 � receptor makrofaga

(PRR � pattern recognition receptor)
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mikobakteriowe antygeny, które nastêpnie mog¹ byæ prezentowane przez komórki
dendrytyczne, w po³¹czeniu z cz¹steczkami MHC klasy I lub CD1b, limfocytom T
cytotoksycznym CD8+.

4. Aktywacja komórek dendrytycznych i makrofagów przez mikobakterie

Niedojrza³e komórki dendrytyczne p³uc (<1% ogó³u komórek), podobnie, jak
MØ wykazuj¹ silne w³a�ciwo�ci fagocytarne wobec M. tuberculosis [10]. Poch³a-
niaj¹ one pr¹tki g³ównie za po�rednictwem adhezyny DC-SIGN (dendritic cell-spe-
cific intercellular adhesion molecule-3 grabbing nonintegrin) rozpoznaj¹cej reszty
mannozy w man-LAM [73,74]. W przeciwieñstwie do MØ, komórki dendrytyczne
wykazuj¹ raczej pr¹tkostatyczn¹ ni¿ pr¹tkobójcz¹ aktywno�æ. Stanowi¹ one wa¿ny
rezerwuar pr¹tków; u myszy zaka¿anych do¿ylnie pr¹tkami M. bovis BCG, ¿ywe
pr¹tki by³y obecne w komórkach dendrytycznych jeszcze 2 tygodnie po zaka¿eniu
[37]. Od myszy zaka¿anych rekombinowanymi pr¹tkami BCG z ekspresj¹ bia³ka
MalE E. coli, w ci¹gu 1�2 dni po zaka¿eniu, mo¿na by³o izolowaæ komórki dendry-
tyczne prezentuj¹ce bia³ko MalE swoistym klonom limfocytów T (Rys. 7). Takiej
w³a�ciwo�ci nie wykazywa³y izolowane od zwierz¹t MØ, albo ze wzglêdu na s³ab-
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Rys. 7. Rola komórek dendrytycznych w prezentowaniu antygenów mikobakterii

efektorowym limfocytom T.
MalE � antygen bia³kowy E. coli; rBCG-MalE � rekombinant BCG produkuj¹cy MalE;

linie limfocytów T o swoisto�ci w stosunku do MalE
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sz¹ ekspresjê antygenów MHC, albo na skutek braku powstawania w³a�ciwych im-
munopeptydów podczas zablokowanego zakwaszania i dojrzewania fagosomów do
fagolisosomów. Ostatni¹ mo¿liwo�æ wydaje siê popieraæ fakt, i¿ aktywno�æ prezento-
wania antygenu MalE limfocytom T wykazywa³y komórki dendrytyczne izolowane
tylko podczas 2 pierwszych dni po zaka¿eniu myszy BCG-MalE, ale nie pó�niej,
kiedy nastêpowa³o os³abienie ekspresji cz¹steczek MHC na ich powierzchni [37].

Rozpoznanie M. tuberculosis przez MØ przebiega z udzia³em receptorów Toll-like
(TLR) [78]. Bia³ko wi¹¿¹ce LPS (LPS-binding protein � LBP) wi¹¿e LAM �ciany
komórkowej pr¹tków i przenosi go na makrofagowe cz¹steczki CD14 tworz¹ce kom-
pleks z receptorem TLR2 (Rys. 6). Podobnie nastêpuje wi¹zanie lipoproteiny 19 kDa
pr¹tków do kompleksów CD14-TLR2 lub CD14-TLR6 [61]. W rozpoznawaniu po-
wierzchniowej, niezidentyfikowanej struktury pr¹tków bierze równie¿ udzia³ kom-
pleks CD14-TLR4 oraz TLR9 wi¹¿¹cy prawdopodobnie DNA bakterii. Konsekwen-
cj¹ interakcji powierzchniowych struktur mikobakterii z tzw. pattern recognition
receptors (PRR) MØ i komórek dendrytycznych jest uruchomienie szlaku sygnaliza-
cyjnego obejmuj¹cego cz¹steczki My88 (myeloid differentiation protein 88), kinazy
IRAK (IL-1-associated kinase) i czynniki transkrypcyjne takie, jak NF6B. Dochodzi
do pobudzenia produkcji cytokin i ekspresji cz¹stek kostymuluj¹cych warunkuj¹cych
dzia³anie mechanizmów odporno�ci wrodzonej i nabytej [10, 31, 62].

Kluczowa rola receptorów Toll-like w rozpoznawaniu wzorów strukturalnych
pr¹tków i przekazywaniu sygna³ów aktywacji w fagocytach nasuwa przypuszcze-
nie, ¿e ich polimorfizm mo¿e warunkowaæ zró¿nicowan¹ odpowied� organizmów
na zaka¿enie M. tuberculosis i podatno�æ/odporno�æ na gru�licê. Cz¹steczki CD14 s¹
nieodzowne dla aktywacji komórek z udzia³em receptorów Toll-podobnych. W suro-
wicach pacjentów z aktywn¹ gru�lic¹ stwierdzili�my znamiennie wy¿szy poziom
rozpuszczalnych cz¹steczek CD14 (soluble CD14 � sCD14) w porównaniu do po-
ziomu wykrywanego w surowicach osób zdrowych (Tab. II) [D r u s z c z y ñ s k a,
K a r t t u n e n, R u d n i c k a, wyniki nie publikowane]. Mo¿e to sugerowaæ zna-
czenie polimorfizmu CD14 w podatno�ci na gru�licê.

sCD14 w surowicy :g/ml  3234±1410  1516±398

T a b e l a  I I
Poziom sCD14 w surowicach chorych na gru�licê i osób zdrowych

Grupa badana Chorzy na gru�licê Osoby zdrowe

5. Rola cytokin w przebiegu zaka¿eñ wywo³ywanych przez mikobakterie

Ograniczenie zaka¿enia wywo³ywanego przez chorobotwórcze mikobakterie za-
le¿y w istotny sposób od dzia³ania cytokin i chemokin produkowanych i wydziela-
nych przez stymulowane pr¹tkami i ich produktami komórki dendrytyczne, limfo-
cyty, MØ, a nawet granulocyty [2, 38, 71, 69]. Na Rys. 8 przedstawiono schemat
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obrazuj¹cy udzia³ produkowanych przez komórki dendrytyczne i MØ cytokin i che-
mokin decyduj¹cych o powstawaniu granuloma, które hamuj¹ skutecznie rozwój
mikobakterii. Ostr¹ fazê odpowiedzi na zaka¿enie mikobakteriami reguluj¹ IL-6,
TNF-", IL-1$, IFN-( dzia³aj¹ce w sposób autokrynny [9]. Chemotaktycznie dzia³a-
j¹ca IL-8, bia³ko chemotaktyczne dla monocytów MCP-1 (monocyte chemoattrac-
tant protein-1), bia³ko zapalne makrofagów MIP-1a (macrophage inflammatory pro-
tein 1a) i RANTES stanowi¹ wa¿ne �ród³o komórek zapalnych dla powstaj¹cych
granuloma. Zasadnicze znaczenie nale¿y przypisaæ IL-12 [12] uwalnianej przez
pobudzane pr¹tkami MØ i komórki dendrytyczne, która wspó³dzia³aj¹c z IL-15
i IL-18 potêguje dzia³anie mechanizmów odporno�ci wrodzonej stymuluj¹c przede
wszystkim komórki NK do produkcji IFN-( zwiêkszaj¹cego aktywno�æ pr¹tkobój-
cz¹ MØ [77]. Jednocze�nie IL-12 odgrywa zasadnicz¹ rolê w inicjowaniu rozwoju
swoistej odporno�ci komórkowej promuj¹c rozwój swoistych efektorowych lim-
focytów T CD4+ typu Th1, które pobudzone przez antygeny pr¹tków wydzielaj¹
IFN-( i czynnik wzrostowy wszystkich limfocytów, jakim jest IL-2. W �rodowisku
produkowanych przez MØ cytokin, dochodzi do nasilonej ekspresji na komórkach
dendrytycznych antygenów MHC klasy II i I, CD1 i cz¹steczek kostymuluj¹cych
CD80 i CD86 pe³ni¹cych wa¿n¹ rolê w prezentowaniu antygenów pr¹tków limfocy-
tom T. Efektorowe limfocyty T swoiste w stosunku do antygenów pr¹tków, g³ównie
CD4+ Th1 s¹ nieodzowne dla powstawania granuloma i efektywnego hamowania
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Rys. 8. Oddzia³ywania cytokinowe w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

na chorobotwórcze mikobakterie.
TNF-" � czynnik martwicy guzów "; IL � interleukina; IFN-( � interferon (; MHC � antygen
g³ównego uk³adu zgodno�ci tkankowej; CD80 i CD86 � cz¹steczki kostymuluj¹ce komórek
dendrytycznych; MCP-1 � bia³ko chemotaktyczne monocytów, MIP-1a � bia³ko zapalne

makrofagów; RANTES � chemokina regulowana przez aktywacjê
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rozwoju chorobotwórczych mikobakterii. Swoistym limfocytom T CD8+ przypisuje
siê nieco mniejsze znaczenie w odporno�ci adaptacyjnej na mykobakterie. Tym
niemniej komórki te mog¹ niszczyæ w reakcji cytotoksycznej komórki, w których
dochodzi do namna¿ania siê pr¹tków i stanowi¹ one wa¿ne �ród³o IFN-(. Efekty
prozapalnej odpowiedzi MØ i komórek dendrytycznych na komponenty miko-
bakterii s¹ os³abiane przez czynniki przeciwzapalne. Rozpuszczalne receptory I i II
TNF-" zapobiegaj¹ wi¹zaniu cytokiny do komórek. Receptory IL-Ra antagonizuj¹
IL-1$. IL-10 i TGF-$ (transforming growth factor - $) ograniczaj¹ aktywacjê limfo-
cytów Th i polaryzuj¹ odpowied� komórkow¹ Th1/Th2 promuj¹c rozwój limfocytów
Th2 produkuj¹cych IL-4, IL-5 i IL-13. Z drugiej strony IL-10 powoduje konwersjê
komórek dendrytycznych w komórki podobne do makrofagów (macrophage-like)
wykazuj¹cych zwiêkszon¹ aktywno�æ pr¹tkobójcz¹ [26]. W Tabeli III i IV, przed-
stawiono w skrócie informacje o roli cytokin w przebiegu zaka¿eñ wywo³ywanych
przez chorobotwórcze pr¹tki, zwracaj¹c uwagê na ich dzia³anie nasilaj¹ce odpor-
no�æ przeciwpr¹tkow¹ gospodarza (Tab. III) i hamuj¹c¹ mechanizmy obronne
(Tab. IV), a tym samym potêguj¹c¹ chorobotwórcze dzia³anie bakterii i ich rozwój

T a b el a  III
Cytokiny, których deficyt zwiêksza dzia³anie mikobacterii

TNF-" Powstawanie granuloma, aktywacja MØ i KD. W gru�licy, gor¹czka, wyniszczenie,
Nasilona aktywno�æ pr¹tkobójcza MØ. wysoki poziom cytokiny w BAL/surowicy.
Indukowanie apoptozy zaka¿onych MØ. Silny rozwój pr¹tków w MØ alweolarnych

(in vitro).

IL-1$ U myszy IL-1�/� lub IL-R�/� silny rozwój Zawy¿ony poziom w ogniskach
pr¹tków. Brak powstawania granuloma. gru�liczych.

IL-6 Myszy IL-6�/� wykazuj¹ zwiêkszon¹ Hamowanie produkcji IFN-(.
podatno�æ na zaka¿enie pr¹tkami. Wczesna produkcja w zaka¿eniu.

IL-12 Indukcja produkcji IFN-( (NK, MØ). Rozwój U chorych na gru�licê obecna
limfocytów Th1 (dalsza produkcja IFN-(). w wysiêkach p³ucnych, granuloma, tak¿e
Mutacja genów IL-12p40 i IL-12R zwiêksza w limfodenopatiach.
ryzyko gru�licy.

IL-18 Aktywacja limfocytów Th1 do produkcji
IFN-(. Myszy IL-18�/� bardziej podatne na
zaka¿enie. Os³abiona produkcja u chorych
na gru�licê.

INF-( Nasilenie aktywno�ci bójczej MØ. Wzrost Jednoj¹drzaste leukocyty krwi chorych na
ekspresji antygenów MHC klasy II i I na gru�licê s³abo produkuj¹ IFN-(
PC. Produkowany od pocz¹tku zaka¿enia, w odpowiedzi na antygeny mikobakterii
kolejno przez NK, MØ, limfocyty T (/* i "/$ w skutek dzia³ania immunosupresyjnego
CD4 i CD8. Wspomaga leczenie gru�licy. man-LAM i czynnika wi¹zkowego pr¹tków.

IL-4 U myszy IL�/� nadmierny rozrost granuloma Nadprodukcja IL-4 u chorych
jest przyczyn¹ rozwoju wirulentnych pr¹tków. z zaawansowan¹ gru�lic¹.

Cyto-
kina

Dzia³anie ochronne Udzia³ w patogenezie
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zewn¹trzkomórkowy i wewn¹trzkomórkowy. Prezentuj¹c dane zawarte w tabelach
3�4 trzeba zauwa¿yæ, i¿ ci¹gle istnieje wiele kontrowersji dotycz¹cych roli oddzia-
³ywañ cytokinowych w przebiegu zaka¿eñ wywo³ywanych przez pr¹tki gru�licy wy-
nikaj¹cych z: 1) tylko czê�ciowego odwzorowywania w modelach zwierzêcych prze-
biegu gru�licy u ludzi, 2) u¿ywania modelu myszy ze wzglêdu na dostêpno�æ
materia³ów biologicznych do badañ, 3) prowadzenia badañ u zwierz¹t zaka¿anych
do¿ylnie lub dootrzewnowo zamiast inhalacyjnie i u¿ywanie do zaka¿enia zbyt
wysokiego inoculum, 4) wyrywkowego badania poszczególnych cytokin lub ich
receptorów. Wprowadzony ostatnio do badañ system cDNA microarray pozwala-
j¹cy jednocze�nie �ledziæ transkrypcjê setek genów, zarówno in vitro, jak i in vivo,
z pewno�ci¹ pozwoli lepiej zrozumieæ ci¹gle s³abo poznane w³a�ciwo�ci chorobo-
twórcze pr¹tków gru�licy i protekcyjne i patologiczne reakcje indukowane przez nie
u zaka¿onych gospodarzy. Stosuj¹c system cDNA microarray, C o u s s e n s  i wsp.
[19] wykazali, i¿ w jednoj¹drzastych leukocytach krwi pochodz¹cych od byd³a
z objawow¹ chorob¹ Crohn�a, pr¹tki M. pseudotuberculosis indukowa³y represjê a¿
83 genów (np. koduj¹cych czynnik wzrostu fibroblastów i kinazê bia³kow¹ Lyn B)
i ekspresjê tylko 8 genów (np. IL-10, INF-(, cz¹steczki kostymuluj¹cej CD40L,
tkankowego inhibitora metaloproteinaz). Odwrotnie w identycznie zaka¿anych jed-
noj¹drzastych leukocytach krwi pochodz¹cych od byd³a z bezobjawowym zaka¿e-
niem M. pseudotuberculosis obserwowano represjê tylko 16 genów (np. receptora
IL-1 � IL-R1, bia³ka fibrynogeno-podobnego) i ekspresjê a¿ 71 genów (np. CD40L,
metaloproteinaz). Lepszego zrozumienia procesów immunologicznych protekcyj-
nych i patologicznych w zaka¿eniach wywo³ywanych przez mikobakterie powinny
wkrótce dostarczyæ prace bazuj¹ce na ostatnio ustalonej sekwencji produkcji cyto-
kin przez komórki dendrytyczne pobudzane przez wewn¹trzkomórkowe patogeny
(Rys. 9). Jako pierwsza po zaka¿eniu, produkowana jest IL-27 aktywuj¹ca limfocyty
niedojrza³e Th0 i Th0/1 posiadaj¹ce receptory WSX-1 [12]. Nastêpnie wydzielana
IL-12 powoduje ró¿nicowanie siê efektorowych komórek Th1. Wi¹¿¹cy siê do recep-
tora IL-12R$1 homodimer ³añcucha ciê¿szego IL-12 � (p40)2 blokuje dzia³anie tej

IL-10 Hamowanie produkcji IFN-(, IL-12, TNF-", NO, ekspresji antygenów MHC klasy II na
komórkach prezentuj¹cych antygeny. Hamowanie rozwoju odporno�ci komórkowej
wrodzonej i nabytej. Hamowanie apoptozy MØ prze³adowanych pr¹tkami. Nadprodukcja
u chorych na gru�licê zw³aszcza tych z anergi¹ na tuberkulinê.

TGF-$ Hamowanie proliferacji i produkcji IFN-( przez limfocyty T pobudzane antygenami
mikobakterii. Hamowanie nadwra¿liwo�ci typu pó�nego na tuberkulinê u chorych
z zaawansowan¹ gru�lic¹.

IL-8 Obecna w wysokim stê¿eniu w BAL chorych na gru�licê, zw³aszcza tych ze z³ym
rokowaniem.

Cyto-
kina Udzia³ w patogenezie

T a b e l a  IV
Cytokiny wykrywane w wysokim stê¿eniu u chorych na gru�licê
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cytokiny [34]. W wyniku dzia³ania IL-12 dochodzi do ekspresji receptora dla IL-18
na limfocytach Th1 efektorowych, która dzia³a synergistycznie z IL-12 w pro-
mowaniu odpowiedzi komórek Th1 [7, 8, 28, 80]. Produkowana przez zaka¿one
komórki dendrytyczne IL-23 dzia³a na komórki Th1 pamiêciowe.

6. Szczepionki rekombinowane BCG

Od 1948 r oko³o 2,5 biliona ludzi zaszczepiono szczepionk¹ BCG. Jej zalety to:
mo¿liwo�æ aplikacji tu¿ po urodzeniu i powtórnego szczepienia w wieku pó�niej-
szym, wzglêdnie d³ugotrwa³y efekt immunizacji, indukcja odporno�ci komórkowej
z aktywacj¹ limfocytów pomocniczych CD4+/Th1 i limfocytów cytotoksycznych
CD8, niska cena, bezpieczeñstwo.

Obecnie u¿ywane szczepionki BCG pochodz¹ z atenuowanego przez Calmette
i Guérin szczepu M. bovis uzyskanego po wykonaniu (w latach 1908�1921) ok.
230 pasa¿y bakterii na pod³o¿u ziemniaczanym z glicerolem i ¿ó³ci¹. Mo¿na po-
dzieliæ je na dwie grupy. BCG Tokyo, Moreau, Rosyjski i Szwedzki wydzielaj¹
du¿o antygenu MPB70, posiadaj¹ dwie kopie insercyjne ISI986, zawieraj¹ meto-
ksymykolan i gen MPB64. Szczepy BCG Pasteur, Kopenhaga, Glaxo i Tice wydzie-
laj¹ ma³o MPB70, maj¹ pojedyncz¹ sekwencjê insercyjn¹ ISI986, nie posiadaj¹
metoksymykolanu i genu MPB64 [25, 40, 43,44]. Porównuj¹c genomy szczepów BCG
i M. tuberculosis wykazano 16 delecji [5, 13, 41, 55]. W szczepach wirulentnych

pr¹tki

APC

Th0 Th0/1
Th 

pamiêci

IL-27 IL-12

IL-18

(p40)2

IL-23

Th efek-
torowy

 

Rys. 9. Udzia³ cytokin z rodziny IL-12 w promowaniu odpowiedzi komórkowej Th1.
Th � limfocyt pomocniczy; APC � komórka prezentuj¹ca antygen; (p402) � homodimer ciê¿szego ³añcucha IL-12
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M. bovis stwierdzano brak 11 regionów. Regionu RD1 nie stwierdzono w ¿adnym
podszczepie BCG chocia¿ by³ on obecny we wszystkich laboratoryjnych i klinicz-
nych szczepach M. tuberculosis i M. bovis. Ten region prawdopodobnie zosta³ utra-
cony podczas atenuacji szczepionkowego BCG [14]. Ostatnio przedstawiono suge-
stiê, i¿ ograniczona zdolno�æ pr¹tków M. bovis BCG do prze¿ywania w organizmie
spowodowana jest pewnym defektem w katabolizmie alaniny i seryny [15].

Szczepionka BCG od pocz¹tku budzi³a wiele kontrowersji [29]. Jej skuteczno�æ
oceniana jest na 0 do 80% protekcji w zale¿no�ci od obszarów geograficznych [1].
Aktualnie prowadzone s¹ intensywne badania nad mo¿liwo�ci¹ wykorzystania szcze-
pionki BCG jako no�nika rekombinowanych antygenów ró¿norodnych patogenów,
wirusów, bakterii i parazytów [39]. Efektywno�æ takich szczepionek zale¿y od ro-
dzaju u¿ytego promotora, sekwencji sygna³owej, no�nika bia³kowego, jak i wektora.
Znajomo�æ genomu M. tuberculosis [18] i nowoczesne techniki proteomiki i trans-
kryptomiki rokuj¹ postêp w rozpoznaniu genów i bia³ek bakterii, które ulegaj¹ eks-
presji podczas zaka¿eñ, i które mog¹ byæ docelowe w nowo produkowanych szcze-
pionkach przeciwgru�liczych [6, 17, 49].

Wyró¿nia siê dwa typy optymalizowanych rekombinowanych pr¹tków BCG,
kandyduj¹cych na nowe szczepionki przeciwgru�licze. rBCG typu I produkuj¹ an-
tygeny protekcyjnej w zwiêkszonej ilo�ci. Przyk³adem mo¿e byæ rBCG z ekspresj¹
bia³ka 18 kDa M. leprae stymuluj¹cy u myszy produkcjê przeciwcia³ przeciwko bia³-
ku 18 kDa i ró¿nicowanie efektorowych limfocytów proliferuj¹cych w odpowiedzi
na ten antygen [3]. Rekombinant BCG z nadprodukcj¹ antygenu Ag85A mikobak-
terii hamowa³ namna¿anie M. leprae w poduszeczkach ³ap myszy bardziej skuteczne
ni¿ rodzicielski szczep BCG [52]. Podobnie rBCG produkuj¹cy antygen sekrecyjny
30 kDa M. tuberculosis skuteczniej chroni³ �winki morskie przed inhalacyjnym za-
ka¿eniem pr¹tkami gru�licy ni¿ wyj�ciowe pr¹tki BCG [35]. Rekombinowane pr¹tki
BCG typu II reguluj¹ proces przetwarzania i prezentacji antygenów pr¹tków. Tak¹
szczepionk¹ jest rBCG wydzielaj¹cy aktywn¹ biologicznie listeriolizynê O Listeria
monocytogenes. Listeriolizyna O jest tworz¹c¹ pory hemolizyn¹ niszcz¹c¹ b³onê
fagosomu i umo¿liwiaj¹c¹ przenikanie ¿ywych bakterii do cytosolu komórek. Umo¿-
liwia to przetwarzanie antygenów bakterii w cytosolu, ich ³¹czenie z cz¹steczkami
MHC klasy I, w której to postaci s¹ rozpoznawane przez cytotoksyczne limfocyty T
(cytotoxic T lymphocytes � CTL) niszcz¹ce komórki zaka¿one pr¹tkami [33].
Uwzglêdniaj¹c istotn¹ rolê IL-18 w odporno�ci na wewn¹trzkomórkowe patogeny
skonstruowano równie¿ pr¹tki produkuj¹ce tê interleukinê [7]. Wyniki dotychczaso-
wych badañ sugeruj¹, i¿ rekombinanty BCG-IL-18 mog¹ w wiêkszym stopniu ni¿
rodzicielskie pr¹tki BCG promowaæ rozwój odpowiedzi komórkowej typu Th1 istot-
nej dla odporno�ci na gru�licê [7]. W pracach nad now¹ szczepionk¹ przeciwgru�li-
cz¹ uwzglêdnia siê równie¿ mo¿liwo�æ wykorzystania niechorobotwórczych pr¹t-
ków M. vaccae. Inaktywowane ciep³em M. vaccae podawane doskórnie zdrowym
doros³ym osobom by³y dobrze tolerowane i wzbudza³y rozwój odpowiedzi immu-
nologicznej na antygeny mikobakterii [79]. W modelach zwierzêcych odporno�æ na
zaka¿enie M. tuberculosis udaje siê równie¿ wzbudziæ poprzez szczepienia plazmi-
dowym DNA koduj¹cym wybrane antygeny pr¹tków [47].
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7. Uwagi koñcowe

Dotychczasowe niepowodzenia w kontrolowaniu gru�licy na �wiecie spowodo-
wa³y istotny wzrost nak³adów na badania mikobakterii i procesów odporno�ciowych
towarzysz¹cych zaka¿eniom przez nie wywo³ywanym, których finalnym celem jest
opracowanie nowych sposobów profilaktyki i leczenia gru�licy. Intensywny rozwój
genomiki, proteomiki, a ostatnio transkryptomiki, ale tak¿e precyzyjnej mikroskopii
wykorzystuj¹cej nowe immunologiczne i genetyczne znaczniki umo¿liwi³ badanie
pr¹tków wewn¹trz komórek wykorzystywanych przez nie, jako nisza ¿yciowa. Opi-
sano nowe, nieznane wcze�niej mechanizmy jakie wykorzystuj¹ patogenne miko-
bakterie aby unikn¹æ skutków dzia³ania procesów obronnych gospodarzy. Opraco-
wanie nowych metod badania komórek dendrytycznych umo¿liwi³o udowodnienie
naczelnej roli tych komórek w inicjacji swoistej odporno�ci komórkowej oraz pola-
ryzacji w kierunku limfocytów Th1 pe³ni¹cych naczeln¹ rolê w odporno�ci na gru�-
licê. Bogata wiedza o oddzia³ywaniach cytokinowych w zaka¿eniach wywo³ywa-
nych przez chorobotwórcze mikobakterie mo¿e dostarczyæ wskazówek dla nowych
strategii immunoterapii gru�licy. Chocia¿ nale¿y zaznaczyæ, i¿ obserwuj¹c ró¿nice
w poziomie cytokin lub innych markerów odporno�ci komórkowej u ludzi chorych
na gru�licê i zdrowych nie mo¿na wiedzieæ dok³adnie czy te ró¿nice wynikaj¹
z odmiennego profilu genetycznego warunkuj¹cego odporno�æ lub podatno�æ na cho-
robê czy te¿ s¹ spowodowane samym procesem chorobowym. Byæ mo¿e identyfika-
cja genów odporno�ci lub podatno�ci na gru�licê pozwoli wkrótce rozstrzygn¹æ ten
problem. Inne istotne pytanie czekaj¹ce na odpowied� dotyczy odró¿nienia protekcyj-
nych reakcji odporno�ci komórkowej od tych, które s¹ odpowiedzialne za procesy
patologiczne w gru�licy. Odpowied� na to pytanie jest wa¿na dla oceny efektywno�ci
przygotowywanych w wielu laboratoriach na �wiecie szczepionek przeciwgru�liczych
w postaci rekombinantów BCG wzbogaconych w antygeny protekcyjne, szczepionek
DNA, a nawet szczepionek wykorzystuj¹cych komórki dendrytyczne.
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INFORMACJA DLA AUTORÓW

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

1. Sposób przygotowania manuskryptu

1.1. Tekst
Prace nale¿y przysy³aæ do Sekretariatu Redakcji w postaci elektronicznego zapisu tekstu w edy-

torze 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 elektro-
nicznym. 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 wier-
szami 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 kluczowe 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 krótkim podsumowaniem, zawieraj¹cym najistotniejsze ele-
menty 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 Mikrobiologii s¹ polskojêzyczne, nie wyklucza siê druku prac, napisanych po angielsku.

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

wykonane starannie (dok³adne krycie) czarnym tuszem na kalce technicznej lub w formie wydruku
z drukarki laserowej lub atramentowej. Fotografie (po dwa egz.) nale¿y sporz¹dzaæ na b³yszcz¹cym
papierze, najlepiej w formacie 13 cm × 18 cm. Materia³y te nale¿y za³¹czyæ oddzielnie. Nie nale¿y
pozostawiaæ w maszynopisach wolnych miejsc na rysunki i zdjêcia, a tylko na kopii zaznaczyæ miejsce,
w którym powinny byæ umieszczone, np. tab. 1, rys. 1. Liczbê rysunków i tabel nale¿y ograniczyæ do
istotnie niezbêdnej ilo�ci. Te same wskazówki odnosz¹ siê do pojedynczych wzorów chemicznych.
Ka¿da tabela powinna byæ oznaczona kolejnym numerem rzymskim oraz mieæ nag³ówek opisuj¹cy
jej tre�æ. Na osobnej kartce nale¿y za³¹czyæ spis z obja�nieniami jakie powinny siê znale�æ pod
rysunkami lub z uwag¹ �obja�nienia w tek�cie�. Podpisy pod wykresami, rysunkami, zdjêciami nale¿y
umie�ciæ na osobnej stronie.

1.3. Pi�miennictwo
Cytowan¹ literaturê (Pi�miennictwo) nale¿y wpisaæ oddzielnie jako ostatnie strony maszynopisu,

wymieniaj¹c pozycje w kolejno�ci alfabetycznej. W wykazie powinny byæ podane kolejno: liczba
porz¹dkowa, nazwisko autora, pierwsze litery imion, nazwiska wspó³autorów pracy i pierwsze litery
ich imion (w kolejno�ci podanej w cytowanej pracy), pe³ny tytu³ cytowanej pracy, skrócony tytu³
czasopisma, tom, strona, i rok wydania (w nawiasach).
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Dla cytowanych wydawnictw nieperiodycznych nale¿y podaæ kolejno: nazwisko i pierwsze litery
imion autora, lub wspó³autorów, tytu³ dzie³a, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. W przypadku od-
wo³ywania siê do artyku³u w pracy zbiorowej nale¿y dodatkowo podaæ tytu³ tej pracy oraz nazwisko jej
redaktora, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, tom oraz na koñcu stronê, np. Portnoy D.A., Sun A.N.,
Bielecki J.E.: Escape from the phagosome and cell-to-cell spread of Listeria monocytogenes (w) Micro-
bial Adhesion and Invasion, red. M. Hook, L. �witalski, Springer Verlag, New York, 1991, s. 86.

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 aktualiza-

cja zapisu informacyjnego na stronie WEB w dniu wysy³ania maszynopisu. W przypadku niew³a�ciwe-
go 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 poprzez sieæ komputerow¹ powinna zawie-
raæ nastêpuj¹ce dane: 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
potwierdzenia wa¿no�ci adresu.

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

netowej pod adresem http:\\cjs.cadmus.corn/da. Redakcja Postêpów Mikrobiologii najchêtniej akcep-
tuje ilustracje wykonane w programach graficznych Adobe Photoshop 4.0 i Macromedia Freehand
7.0 zgodne z systemem Windows 3.1, Windows 95 i 98 oraz Windows NT. Rysunki powinny byæ
zachowane w formacie TIFF lub EPS. Grafiki kolorowe 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 infor-
macji to PKZIP lub WINZIP w systemie Windows. Minimalna rozdzielczo�æ stosowana w ilustra-
cjach to: 300 dpi dla zdjêæ szarych i kolorowych, 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 fragmentów cudzego tekstu, Autorzy Postêpów Mikrobiologii przed przys³aniem
tych materia³ów do Redakcji s¹ zobowi¹zani do uzyskania pisemnej zgody od Autorów oryginalnych
prac i Wydawnictwa (z której materia³y te pochodz¹) na ich reprodukcjê. Cytowany tekst powinien
byæ wyra�nie oznaczony w odpowiednim miejscu manuskryptu, za� u do³u strony powinna byæ
zamieszczona informacja dotycz¹ca pochodzenia cytatu oraz uzyskanej zgody na przedruk.

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

3. Zalecenia szczegó³owe

3.1. Nazewnictwo drobnoustrojów
Nale¿y stosowaæ dwucz³onowe nazwy zawieraj¹ce nazwê rodzajow¹ oraz gatunkow¹ (np. Esche-

richia coli). Nazwy rodzajowe mog¹ byæ u¿yte same tj. bez nazwy gatunkowej, natomiast nie mo¿na
u¿yæ samych tylko nazw gatunkowych. Gdy w pracy podaje siê pierwszy raz nazwê gatunku, musi
ona sk³adaæ siê z pe³nych wyrazów, przy ponownym u¿yciu tej nazwy, podaje siê tylko pierwsz¹
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literê nazwy rodzajowej (zawsze du¿¹ ) oraz nazwê gatunkow¹ w pe³nym brzmieniu np. E. coli).
Nazwy gatunku, rodziny, rzêdu, klasy, dzia³u oraz królestwa nale¿y pisaæ kursyw¹. Informacje szcze-
gó³owe dotycz¹ce pisowni oraz prawid³owego 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 Collabora-
ting Centre for Reference and Research on Salmonella, Institut Pasteur, Paris, France, 1997) and
�Identification 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 Prevention,
Atlanta, Ga.) do rodzaju Salmonella nale¿¹ tylko dwa gatunki tj. S. enterica i S. bongori � pierwszy
z nich podzielony zosta³ na 6 podgatunków. Stosowane dotychczas zwyczajowe nazwy, nie posiadaj¹ce
statusu taksonomicznego, takie jak serotyp, typ serologiczny, zosta³y zast¹pione nazw¹ serowaru
(w oryginale serovar, sv.). Nazwê serowaru nale¿y pisaæ du¿¹ liter¹ oraz prostym pismem (np.
Typhi, Paratyphi B, Typhimurium itp.). Zgodnie z powy¿szym, nazwê pierwszego 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 ziden-

tyfikowane oraz zmapowane. Mo¿e byæ tak¿e u¿yte w przypadku, gdy identyfikuje siê produkt
genu np. bia³ko OmpA. Zapis fenotypu zasadniczo sk³ada siê z trzech liter, nie mo¿na ich pisaæ
kursyw¹, pierwsza litera powinna byæ zawsze du¿¹ liter¹. Preferuje siê u¿ycie liczb rzymskich
lub arabskich dla oznaczania bli�niaczych fenotypów np.Pol1, Pol2, Pol3 itd. Typ dziki mo¿na
zapisaæ dodatkowym oznaczeniem plus (Pol+); w odró¿nieniu do tego oznaczenie minus okre�laæ
bêdzie fenotyp mutanta (Pol�). Czasami pewne 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 oznaczenie plus nad oznaczeniem genu
np. ara+, his+, nie oznacza siê natomiast zmutowaych alleli znakiem minus.

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

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

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

(g) Delecjê oznacza siê symbolem 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)
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oznacza, ¿e fuzja nast¹pi³a pomiêdzy genami araB a lacZ. Inwersja 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 akceto-

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

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

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

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

Nowe zasady kszta³towania nomenklatury endonukleaz restrykcyjnych 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�lania d³ugo�ci, wagi i objêto�ci. W przy-

padku 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 nale¿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 radio-

aktywna cz¹steczka nie wystêpuje w naturalnej formie wyznakowanego zwi¹zku np. 32S-ATP lub gdy
symbol izotopu zwi¹zany jest z niespecyficzn¹ nazw¹ zwi¹zku np. 14C aminokwasy, 3H-liganty itp.

W przypadku niektórych specyficznych zwi¹zków chemicznych mo¿na stosowaæ nawiasy kwa-
dratowe 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 konieczno�ci wprowadzenia zmian w tre�ci odsy³a siê autorowi jeden egzem-
plarz pracy oraz dyskietkê w celu dokonania poprawek.

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

Prace nie odpowiadaj¹ce wymaganiom Redakcji bêd¹ odsy³ane autorom bez rozpatrzenia mery-
torycznego. W razie nie przyjêcia 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 instrukcj¹ dla autorów. Autorzy otrzymuj¹ bezp³atnie 15 odbitek pracy. Za prace opubliko-
wane 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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