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1. Wstêp

Prezentowany artyku³ koñczy cykl prac, które uka-
za³y siê na ³amach Postêpów Mikrobiologii [2, 23], po-
�wiêconych systemom sekrecji u bakterii Gram-ujem-
nych. W pracy zaprezentowano system sekrecji IV typu
oraz dokonano pewnej rekapitulacji prezentowanych
dotychczas informacji, staraj¹c siê zaprezentowaæ po-
dobieñstwa oraz ró¿nice istniej¹ce pomiêdzy systema-
mi sekrecji II, III oraz IV typu.

2. System sekrecji IV typu � charakterystyka ogólna

Systemy sekrecji IV typu klasyfikowane s¹ jako
�zaadaptowane� systemy koniugacyjne [46]. W toku
ewolucji niektóre bakterie patogenne przekszta³ci³y
systemy koniugacyjne w systemy sekrecji przystoso-
wane do wprowadzania czynników wirulencji do wnê-
trza komórek eukariotycznych. Za ich po�rednictwem
bakterie transportuj¹ makrocz¹steczki takie jak nukleo-
proteinowe produkty po�rednie koniugacji, multime-
ryczne toksyny typu A/B oraz bia³ka proste [5, 10, 16].
Te efektorowe cz¹steczki wywo³uj¹ szereg zmian
w fizjologii docelowych komórek bakteryjnych i euka-
riotycznych � grzybowych, ro�linnych oraz zwierzê-
cych, w tym tak¿e ludzkich [8]. Czynnikiem induku-

j¹cym sekrecjê w wiêkszo�ci poznanych systemach
wydzielania IV typu, podobnie jak w systemach sekre-
cji III typu, jest wytworzenie bezpo�redniego kontaktu
pomiêdzy komórk¹ bakteryjn¹, a docelow¹. Cz¹steczki
substratu pilotowane przez specyficzne cytoplazma-
tyczne bia³ka opiekuñcze s¹ rozpoznawane przez bia³-
ka wi¹¿¹ce, wchodz¹ce w sk³ad aparatu sekrecyjnego
IV typu. Przez kana³ ³¹cz¹cy dwie b³ony bakteryjne
zachodzi jednoetapowy transport substratów sekrecji
z równoczesnym ominiêciem przestrzeni peryplazma-
tycznej. Wprowadzenie czynników zjadliwo�ci do wnê-
trza komórek gospodarza wymaga pokonania dodat-
kowej bariery jak¹ jest b³ona eukariotyczna.

Prototypem systemów sekrecji IV typu jest system
transferu T-DNA Agrobacterium tumefaciens, w wy-
niku którego onkogenny kompleks nukleoproteinowy
zostaje wprowadzony do j¹dra komórki ro�linnej [8,
37]. Inne bakterie chorobotwórcze, takie jak Helico-
bacter pylori, Legionella pneumophila, Bartonella
henselae wykorzystuj¹ mechanizm wydzielania IV typu
do transportu czynników zjadliwo�ci bezpo�rednio do
cytozolu komórek ssaczych [45]. Zupe³nie odmienny,
niezale¿ny od kontaktu, dwuetapowy mechanizm wy-
dzielania IV typu prezentuje Bordetella pertussis,
która za po�rednictwem systemu Ptl uwalnia toksynê
krztu�ca (pertussis toxin � PT) do �rodowiska poza-
komórkowego [5]. W tym przypadku podjednostki
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prekursorowe substratu translokowane przez b³onê
cytoplazmatyczn¹ ulegaj¹ asocjacji w peryplazmie
i w takiej formie s¹ transportowane na zewn¹trz.

3. Podzia³ strukturalny i funkcjonalny

Istniej¹ dwie hipotezy dotycz¹ce pochodzenia sys-
temów sekrecji IV typu. Pierwsza z nich zak³ada, i¿
systemy wydzielania bia³ek s¹ m³odsze ewolucyjnie
i powsta³y w wyniku przekszta³cenia systemów trans-
feru plazmidowego DNA. Druga hipoteza traktuje
systemy koniugacyjne za rodzaj systemów sekrecji
IV typu wyspecjalizowany w koniugacyjnym prze-
kazywaniu kompleksu DNA i bia³ek. Ze wzglêdu na
wspólne pochodzenie, wysoki stopieñ homologii genów
i podobieñstwo mechanizmu transferu substratów,
w wiêkszo�ci klasyfikacji systemy koniugacyjne oraz
pozosta³e homologiczne systemy sekrecji IV typu
omawiane s¹ ³¹cznie [5, 11, 28].

Systemy sekrecji IV typu wyodrêbniono po stwier-
dzeniu wysokiego stopnia homologii pomiêdzy trzema
bia³kowymi kompleksami zlokalizowanymi w os³onach
A. tumefaciens, E. coli i B. pertussis [9, 46]. Systemy
te pe³ni¹ w komórkach bakteryjnych ró¿ne funkcje
i zwi¹zane s¹ z:
a. transferem onkogennego T-DNA A. tumefaciens do

j¹dra komórek ro�linnych (system VirB-D4),
b. koniugacyjnym przekazywaniem plazmidu pMK101

(E. coli) nale¿¹cego do grupy niezgodno�ci IncN
(modu³ Tra),

c. wydzielaniem toksyny krztu�ca przez B. pertussis
(system Ptl).
Na podstawie analizy sekwencji genów i ich wza-

jemnej lokalizacji, zidentyfikowano inne wysoce ho-
mologiczne systemy zaanga¿owane w transport DNA
i bia³ek wystêpuj¹ce u drobnoustrojów chorobotwór-
czych i podzielono na dwie grupy tj. IVA � systemy
wysoce homologiczne do VirB-D4 A. tumefaciens
i IVB � systemy o niskim stopniu homologii do IVA,
lecz zakwalifikowane do grupy systemów sekrecji
IV typu ze wzglêdu na du¿e podobieñstwo do systemu
transferu (Tra) plazmidu ColIb-P9 S. flexneri [5, 8].

Ze wzglêdu na funkcje pe³nione w komórce bakte-
ryjnej systemy IV typu mo¿na podzieliæ na [15]:
1. Systemy odpowiedzialne za koniugacyjny transfer

kompleksu DNA plazmidowego i zwi¹zanych z nim
bia³ek, zachodz¹cy przy bezpo�rednim kontakcie
z biorc¹ bakteryjnym. Jest to najwiêksza funkcjo-
nalna podgrupa w obrêbie typu IV sekrecji, obej-
muj¹ca zarówno systemy transferu (Tra) nale¿¹ce
do podgrupy IVA np. F, RP4", R388, jak i IVB np.
R64, ColIb-P9. Niektóre z poznanych systemów
koniugacyjnych �potrafi¹� przekazywaæ DNA do
szerokiego spektrum gospodarzy, w tym tak¿e ko-

mórek eukariotycznych � ro�linnych, grzybowych
i zwierzêcych. Mechanizm transportu i rodzaj prze-
kazywanego substratu pozwala na w³¹czenie syste-
mu transferu onkogennego T-DNA A. tumefaciens
do grupy systemów koniugacyjnych, jednak¿e pod
wzglêdem funkcjonalnym VirB-D4 zaklasyfikowa-
ny jest do grupy II.

2. Systemy transportu cz¹steczek efektorowych do
�rodowiska pozakomórkowego lub wnêtrza doce-
lowych komórek eukariotycznych. Systemy te wy-
kazuj¹ du¿e podobieñstwo do systemów sekrecji
nale¿¹cych do grupy I, z t¹ ró¿nic¹, ¿e za ich po-
moc¹ wydzielane s¹ jedynie bia³ka, nie zwi¹zane
z kwasem nukleinowym. Niektóre z nich przypomi-
naj¹ systemy sekrecji III typu, wymagaj¹ bowiem
wytworzenia �cis³ego po³¹czenia z os³onami ko-
mórki eukariotycznej. W³a�ciwym miejscem dzia-
³ania cytotoksycznych cz¹steczek efektorowych
zawsze jest wnêtrze komórki gospodarza. Nawet
w przypadku indukowanego niezale¿nie od kontak-
tu systemu Ptl B. pertussis, wydzielana do �rodo-
wiska zewnêtrznego toksyna krztu�ca trafia osta-
tecznie do cytozolu komórki docelowej.

3. Systemy odpowiedzialne za wydzielanie i pobiera-
nie DNA z przestrzeni zewn¹trzkomórkowej. Zo-
sta³y zidentyfikowane u trzech bakterii chorobo-
twórczych: Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter
pylori oraz Campylobacter jejuni. Najlepiej pozna-
ny system eksportu i importu DNA kodowany na
wyspie patogenno�ci GGI (Gonococcal Genetic
Island) N. gonorrhoeae wykazuje du¿e podobieñ-
stwo strukturalne do systemu koniugacyjnego plaz-
midu F u E. coli. Prawdopodobnie mechanizm wy-
dzielania i pobierania egzogennego DNA stwarza
naturalnie kompetentnym bakteriom N. gonorrhoeae
mo¿liwo�æ wymiany genów koduj¹cych czynniki
zjadliwo�ci, takie jak pilusy lub bia³ka powierzch-
niowe, przyczyniaj¹c siê tym samym do zwiêksze-
nia zmienno�ci genetycznej populacji i wzrostu
prze¿ywalno�ci w czasie infekcji [15, 20].

4. Mechanizm sekrecji IV typu na przyk³adzie
A. tumefaciens

System koniugacyjnego transferu onkogennego
T-DNA A. tumefaciens jest pierwszym odkrytym i jak
dot¹d najlepiej poznanym systemem sekrecji IV typu.
System sekrecji VirB-D4 kodowany jest na plazmidzie
pTi (tumor-inducing) i w jego sk³ad wchodz¹ geny
nale¿¹ce do operonu virB1-11 oraz pojedynczy gen
virD4 [24]. Efektywne przekazanie T-DNA stanowi¹-
cego fragment plazmidu pTi do komórek ro�linnych
oraz utworzenie aparatu sekrecyjnego wymaga aktyw-
no�ci dodatkowych genów plazmidowych virA, virE2
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oraz virG [21, 25]. System VirB-D4 charakteryzuje siê
bardzo szerokim zakresem gospodarza. W warunkach
laboratoryjnych stymulowane A. tumefaciens s¹ zdolne
do zainfekowania komórek dro¿d¿y, grzybów nitkowa-
tych oraz zwierz¹t [3, 4, 13, 26, 34]. Dodatkowo w ob-
rêbie pTi znajduje siê równie¿ locus koniugacyjnego
systemu trb, odpowiedzialnego za przekazywanie tego
plazmidu pomiêdzy komórkami Agrobacterium. Roz-
wój genomiki pozwoli³ na zidentyfikowanie systemu
kodowanego na plazmidzie pAtC58 A. tumefaciens
C58, charakteryzuj¹cego siê bardzo wysokim stop-
niem homologii do systemu sekrecji IV typu Bartonel-
la henselae. System ten, nazwany avhB (Agrobacterium
virulence homologue) nie jest jednak zaanga¿owany
w procesy patogenezy, za jego po�rednictwem nastê-
puje koniugacyjny transfer pAtC58 [14, 25, 39].

A. tumefaciens wydziela T-DNA w asocjacji z kil-
koma bia³kami, które zaanga¿owane s¹ w utworzenie
jednoniciowej formy DNA. Jeden z enzymów cytoplaz-
matycznego kompleksu relaksosomu � transesteraza
VirD2 odpowiedzialna jest za odciêcie nici DNA
w miejscu oriT plazmidu Ti podczas replikacji wg me-
chanizmu typu �rolling circle�. Transesteraza pozosta-
je zwi¹zana wi¹zaniem fosfodiestrowym z 5� koñcem
ssDNA (single-stranded DNA) i przyczynia siê do
po³¹czenia go z aparatem sekrecyjnym. Bia³ko VirD2
mo¿e w takiej formie byæ wprowadzone do cytozolu
komórek eukariotycznych, gdzie odpowiada za trans-
port T-DNA do j¹dra [33, 43]. Mechanizm transferu
kwasu nukleinowego mo¿na wiêc w³a�ciwie traktowaæ
jako transport bia³ek przenosz¹cych cargo � ssDNA,
tym bardziej ¿e system VirB-D4 odpowiada tak¿e za
eksport do wnêtrza komórki docelowej bia³kowych
czynników wirulencji np. VirE2 oraz VirF, które nie
s¹ kowalencyjnie zwi¹zane z kwasem nukleinowym
[8, 29, 38]. W prawie wszystkich systemach sekrecji
IV typu obecne s¹ bia³ka wi¹¿¹ce, specyficznie ³¹cz¹ce
transferowy DNA z kana³em sekrecyjnym. S¹ to bia³ka
integralne b³ony wewnêtrznej, nale¿¹ce do rodziny
TraG (VirD4 A. tumefaciens, TraD plazmidu F). Wiêk-
szo�æ bia³ek wi¹¿¹cych posiada dodatkowo w³a�ci-
wo�ci ATPazy. Ich oligomeryczna budowa przypomi-
naj¹ca F1-ATPazê sugeruje, ¿e mog¹ funkcjonowaæ
tak¿e jako translokazy. Prawdopodobnie s¹ zaanga¿o-
wane zarówno w transfer DNA jak i samych bia³ek
efektorowych [19].

Za rozpoznanie i doprowadzenie substratów sekre-
cji do bia³ek wi¹¿¹cych odpowiadaj¹ cytoplazmatyczne
bia³ka opiekuñcze. Charakteryzuj¹ siê zdolno�ci¹ do
rozpoznawania okre�lonych grup substratów, w syste-
mie sekrecji A. tumefaciens bia³ka opiekuñcze VirC1
i VirC2 wymagane s¹ tylko podczas transferu T-DNA,
natomiast VirE1 odpowiedzialne jest za transport i sta-
bilizacjê bia³ek niezwi¹zanych kowalencyjnie z kwa-
sem nukleinowym np. VirE2 [17]. VirE1 wykazuje

wysoki stopieñ homologii z bia³kami opiekuñczymi
Syc wystêpuj¹cymi w systemie sekrecji III typu Y. ente-
rocolitica [1, 42].

Produkty po�rednie transferu T-DNA pilotowane
przez bia³ka opiekuñcze i zwi¹zane z VirD4 podlegaj¹
ukierunkowanej translokacji (5��3�) przez dwie b³ony
bakteryjne. Energii potrzebnej do transportu substra-
tów i funkcjonowania ca³ego mechanizmu dostarczaj¹
bia³ka o w³a�ciwo�ciach ATPaz. Wyró¿nia siê 3 grupy
ATPaz, integralnych bia³ek b³ony wewnêtrznej, obec-
nych w ka¿dym systemie sekrecji IV typu [10]:

� bia³ka wi¹¿¹ce (VirD4), nale¿¹ce do rodziny
TraG [32],

� VirB4 oraz ich homologi obecne w innych sys-
temach [12],

� VirB11 oraz bia³ka podobne do VirB11. S¹ silnie
konserwowane i bardzo szeroko rozpowszech-
nione, wystêpuj¹ we wszystkich poznanych do
tej pory systemach sekrecji II i IV typu. Odpo-
wiednikiem VirB11 jest HPO525 w systemie
Cag u H. pylori, którego homoheksamery tworz¹
w b³onie cytoplazmatycznej por otwierany w od-
powiedzi na przy³¹czenie i hydrolizê ATP [36]

4.1. Aparat sekrecyjny IV typu

Aparat sekrecyjny VirB-D4, wbudowany w os³ony
komórkowe, umo¿liwia transport zwi¹zków z cytoplaz-
my bezpo�rednio do �rodowiska zewn¹trzkomórkowe-
go. To multimeryczne organellum sk³ada siê z wielu
bia³kowych elementów (Rys. 1). Kana³ ³¹cz¹cy zbudo-
wany jest z bia³ek homologicznych do Mpf (mating pair
formation), wystêpuj¹cych w systemach koniugacyj-
nych. U A. tumefaciens kana³ tworz¹ bia³ka VirB6-10
bêd¹ce w asocjacji z bia³kiem wi¹¿¹cym VirD4 i dwo-
ma dodatkowymi ATPazami [8, 10, 22].

Bia³ka pilusa koniugacyjnego pe³ni¹ funkcje adhe-
zyjne, zapewniaj¹c pocz¹tkowy kontakt z komórk¹
docelow¹. Pilusy odpowiadaj¹ za wytworzenie par ko-
niugacyjnych lub za agregacjê bakterii. Po ustaleniu
kontaktu za pomoc¹ receptorów znajduj¹cych siê na
koñcu pilusa, ulegaj¹ one retrakcji, zbli¿aj¹c do siebie
dwie komórki. Pilusy zbudowane s¹ z podjednostek
bia³kowych � pilin, g³ównie VirB2 oraz wystêpuj¹ce-
go w mniejszej ilo�ci VirB5, syntetyzowanych jako
cz¹steczki prekursorowe z d³ug¹ sekwencj¹ sygnaln¹
[5]. Przed translokacj¹ przez b³onê wewnêtrzn¹ ule-
gaj¹ w cytoplazmie przemianom, dokonywanym przez
obecne tam bia³ka enzymatyczne (podobnie jak piliny
TraA w systemie koniugacyjnym plazmidu F). Osta-
tecznie uformowane i N-acetylowane podjednostki s¹
transportowane do peryplazmy systemem translokacji
Sec, czemu towarzyszy odciêcie sekwencji sygnalnej
przez peptydazê liderow¹. Nastêpnie piliny ulegaj¹
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wewn¹trzcz¹steczkowej cyklizacji i wbudowuj¹ siê
w b³onê cytoplazmatyczn¹. W wyniku polimeryzacji
powstaj¹ cienkie filamentowe struktury na powierzchni
komórki, ³¹cz¹ce dwie b³ony bakteryjne i biegn¹ce
przez przestrzeñ peryplazmatyczn¹ [27]. Prawdo-
podobnie pilusy s¹ w jaki� sposób zaanga¿owane
w transport substratów sekrecji [10]. Mo¿liwe równie¿,
¿e poza nimi istniej¹ alternatywne mechanizmy adhe-
zyjne w systemie sekrecji IV typu, poniewa¿ stwier-
dzono, ¿e mutanty virB2 A. tumefaciens s¹ w dalszym
ci¹gu zdolne do ³¹czenia siê w pary [18].

5. Mechanizmy wydzielania
w systemach sekrecji IV typu

Substraty wydzielane przy u¿yciu systemu sekrecji
IV typu s¹ bardzo ró¿norodne, zarówno pod wzglê-
dem wielko�ci (22 kDa bia³ko VirF A. tumefaciens,
145 kDa bia³ko CagA H. pylori), jak i budowy � wy-
dzielane s¹ bia³ka proste, multimeryczne a tak¿e kom-
pleksy bia³kowo-nukleinowe. Tak wiêc istnieje kilka

hipotez dotycz¹cych mechanizmu transportu przez
os³ony bakteryjne.

Pierwszy model bazuj¹cy na mechanizmie eksportu
DNA w systemach koniugacyjnych, zak³ada istnienie
aparatu sekrecyjnego zbudowanego z bia³ek homolo-
gicznych do Mpf, przez który zachodzi jednoetapowy
transport substratów sekrecji [5, 16]. Za hipotez¹ t¹
przemawia fakt, i¿ bia³ko wi¹¿¹ce VirD4 u A. tumefa-
ciens po zwi¹zaniu substratu koordynuje aktywno�æ
pozosta³ych ATPaz (VirB11), dostarczaj¹cych energii
podczas translokacji.

 Drugi model to uogólniony schemat sekrecji opisa-
nej dla toksyny krztu�ca B. pertussis. W tym przypadku
sekrecja jest dwustopniowym procesem, podobnie jak
w systemach wydzielania II typu. W pierwszym etapie
za po�rednictwem translokazy Sec zachodzi przenie-
sienie podjednostek prekursorowych substratu przez
b³onê wewnêtrzn¹. Po odciêciu sekwencji sygnalnej
uwalniane do peryplazmy polipeptydy ulegaj¹ asocja-
cji. Utworzenie formy holotoksyny jest wymagane do
dalszego transportu cz¹steczki [35]. W nastêpnym eta-
pie kompleks homologiczny do Mpf aktywnie przenosi

Rys. 1. Schemat budowy aparatu sekrecyjnego IV typu na przyk³adzie A. tumefaciens, KEGG Kyoto Encyclopedia of Genes
and Genomes (on line), zmodyfikowany.

Na schemacie oznaczone s¹ bia³ka Vir buduj¹ce aparat sekrecyjny A. tumefaciens. Strza³k¹ zaznaczony jest kierunek transportu substratów sekrecji.
Aparat sekrecyjny tworzy strukturê pilusa ³¹cz¹c¹ b³onê cytoplazmatyczn¹ z b³on¹ zewnêtrzn¹. Pilus biegnie przez przestrzeñ peryplazmatyczn¹
i w wyniku polimeryzacji podjednostek przedostaje siê do �rodowiska zewn¹trzkomórkowego. Pilus zbudowany jest z g³ównej podjednostki VirB2
oraz wystêpuj¹cej w mniejszej ilo�ci VirB5. Pozosta³e bia³ka pe³ni¹ funkcje kotwicz¹ce. Kana³ ³¹cz¹cy tworzy grupa bia³ek VirB6-10 po³¹czonych

z bia³kiem wi¹¿¹cym VirD4 i dwoma dodatkowymi ATPazami nale¿¹cymi do rodziny VirB4 oraz VirB11.
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substraty sekrecji przez b³onê zewnêtrzn¹. Opisany me-
chanizm wydaje siê prawdopodobny, poniewa¿ stwier-
dzono, ¿e bia³ko wi¹¿¹ce VirD4, funkcjonuj¹ce równie¿
jako translokaza bia³ek oraz kwasów nukleinowych,
dzia³a ca³kowicie niezale¿nie od kompleksu Mpf.

Istnieje równie¿ alternatywna hipoteza dotycz¹ca
dwuetapowej translokacji przez os³ony bakteryjne.
Jest to tzw. model �shoot and pump�, w którym zak³a-
da siê obecno�æ w b³onie cytoplazmatycznej dwóch
translokaz. W tym przypadku bia³ko wi¹¿¹ce funkcjo-
nuje jedynie przy transferze DNA, natomiast za trans-
port substratów bia³kowych bezpo�rednio odpowiada
aparat sekrecyjny Mpf. W peryplazmie szlaki wydzie-
lania ró¿nych substratów ³¹cz¹ siê i dalszy transport
przez b³onê zewnêtrzn¹ zachodzi przy u¿yciu kom-
pleksu Mpf. Proponowany mechanizm nie wyklucza
nadrzêdnej roli bia³ka wi¹¿¹cego, wytyczaj¹cego drogê
sekrecji okre�lonych grup substratów [30].

6. Rola w patogenezie

Systemy sekrecji IV typu umo¿liwiaj¹ bakteriom
chorobotwórczym wymianê materia³u genetycznego
oraz wprowadzenie cz¹steczek efektorowych do wnê-
trza komórek gospodarza. Oba procesy s¹ �ci�le zwi¹-
zane z wirulencj¹ drobnoustrojów, dlatego systemy
sekrecji IV typu s¹ czêsto kluczowym mechanizmem
umo¿liwiaj¹cym infekcjê wielu bakteriom [6]. Wystê-
puj¹ zarówno u patogenów zewn¹trzkomórkowych,
m.in. A. tumefaciens, B. pertussis, Bordetella bronchi-
septica, H. pylori, Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans, jak i wewn¹trzkomórkowych, np. Legionella
pneumophila, B. henselae, Brucella spp. Systemy se-
krecji, za po�rednictwem których kompleksy nukleo-
proteinowe oraz bia³ka wprowadzane s¹ do cytozolu
komórek eukariotycznych lub wydzielane do �rodo-
wiska zewnêtrznego s¹ czêsto jednymi z g³ównych
mechanizmów zjadliwo�ci wykorzystywanych przez
bakterie chorobotwórcze. Niezale¿nie od mechanizmu
transportu, miejscem dzia³ania wszystkich opisanych
do tej pory substratów wydzielanych za pomoc¹ sys-
temu sekrecji IV typu jest wnêtrze komórek docelo-
wych. Za pomoc¹ systemów sekrecji IV typu bakterie
transportuj¹ bia³ka oraz kwasy nukleinowe przez w³as-
ne struktury os³onowe, a tak¿e translokuj¹ je przez b³o-
nê eukariotyczn¹ � plazmalemmê komórki gospodarza
lub b³onê fagosomu [29]. W przypadku A. tumefaciens
transport substratów obejmuje tak¿e pokonanie bariery
�ciany komórki ro�linnej.

T-DNA transportowany do wnêtrza komórek ro�-
linnych przez A. tumefaciens ma dzia³anie onkogenne.
Du¿a ró¿norodno�æ wydzielanych bia³ek efektorowych
stwarza wiele mo¿liwo�ci oddzia³ywañ na komórki
docelowe, od zaburzania szlaków transdukcji sygna³u,

hamowania odpowiedzi immunologicznej organizmu
gospodarza, do czynnej roli w tworzeniu niszy w ob-
rêbie komórki eukariotycznej, gdzie mog¹ ¿yæ i roz-
mna¿aæ siê patogeny wewn¹trzkomórkowe. Identyfika-
cjê funkcji substratów systemów IV sekrecji umo¿liwi³y
eksperymenty z zastosowaniem fuzji z bia³kami repor-
terowymi, takimi jak YopP (wydzielanego systemem
sekrecji III typu Y. enterocolitica) lub cyklaza adenylo-
wa, oraz badanie fenotypowej komplementacji mutacji
w obrêbie genów koduj¹cych bia³ka efektorowe [16].

System VirB-D4 A. tumefaciens odpowiedzialny
jest za wprowadzenie do wnêtrza komórki ro�linnej
jednoniciowego, transferowego T-DNA po³¹czonego
z VirD2, oraz niezale¿nych, niezwi¹zanych z kwasem
nukleinowym bia³ek VirE2 SSB (single stranded
DNA-binding protein) i VirF. Po przedostaniu siê do
j¹dra komórkowego fragment T-DNA ulega integracji
do genomu gospodarza, na skutek czego nastêpuje
indukcja syntezy hormonów ro�linnych [7] � opin,
auksyn, cytokin, kwasu indolooctowego. W efekcie
wprowadzenie bakteryjnego kwasu nukleinowego do
komórek ro�linnych wywo³uje powstanie nowotworu
(gallus) w miejscu infekcji, natomiast wydzielane przez
organizm gospodarza opiny s¹ metabolizowane przez
Agrobacterium [29]. Razem z onkogennym T-DNA do
cytozolu komórki niezale¿nie zostaj¹ wprowadzone
bia³kowe czynniki wirulencji VirE2 i VirF. VirE2 po-
siada zdolno�æ do tworzenia w b³onie eukariotycznej
kana³ów zamykanych w odpowiedzi na zmiany napiê-
cia, przez co prawdopodobnie funkcjonuje jako recep-
tor na powierzchni komórki ro�linnej, umo¿liwiaj¹cy
przy³¹czenie bakteryjnego aparatu sekrecyjnego i trans-
fer pozosta³ych substratów sekrecji, czyli jednonicio-
wego T-DNA zwi¹zanego z translokaz¹ VirD2 oraz
bia³ka VirF. Obecno�æ w b³onie komórki gospodarza
prokariotycznego receptora wydzielanego systemem
VirB-D4 determinuje bardzo szeroki zakres gospoda-
rza A. tumefaciens. W warunkach laboratoryjnych sys-
tem sekrecji IV typu VirB-D4 pozwala na przekazy-
wanie substratów do szerokiego spektrum komórek
eukariotycznych, w tym równie¿ ludzkich [10].

System Cag, którego geny znajduj¹ siê na wyspie
patogenno�ci H. pylori, patogenu wywo³uj¹cego szereg
schorzeñ ¿o³¹dkowych u ludzi, s³u¿y do transportu
monomerycznego bia³ka efektorowego CagA bezpo-
�rednio do cytozolu komórek eukariotycznych. Mecha-
nizm ten przypomina system sekrecji III typu Tir ziden-
tyfikowany w enteropatogennych szczepach E. coli.
Bia³ko CagA po wprowadzeniu do wnêtrza komórki
eukariotycznej ulega fosforylacji tyrozynowej. W ta-
kiej formie uruchamia szlak przeka�nictwa sygna³u
i w efekcie prowadzi do produkcji interleukiny IL-8
oraz zmian stanu ufosforylowania bia³ek gospodarza.
H. pylori wywo³uje szereg zmian w fizjologii ko-
mórek nab³onkowych �luzówki jelita, takich jak zanik
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mikrokosmków jelitowych, tworzenie struktury piede-
sta³u, umo¿liwiaj¹cej adhezjê i inwazjê bakterii. Praw-
dopodobnie CagA ma wp³yw na organizacjê cytoszkie-
letu, poniewa¿ wywo³uje miejscow¹ rearan¿acjê aktyny.
Efekty dzia³ania tego bia³ka na komórki gospodarza
objawiaj¹ siê inhibicj¹ fagocytozy przez makrofagi
i PMN oraz unikniêciem odpowiedzi ze strony uk³adu
immunologicznego gospodarza [40].

System Ptl zidentyfikowany u B. pertussis, bakterii
bêd¹cej czynnikiem etiologicznym krztu�ca, jako je-
dyny w�ród mechanizmów IV sekrecji transportuje
cz¹steczki efektorowe do �rodowiska zewnêtrznego,
a nie jak w pozosta³ych przypadkach, do wnêtrza ko-
mórek docelowych. Sekrecji ulega toksyna krztu�ca
(PT), bêd¹ca kluczowym czynnikiem zjadliwo�ci oma-
wianego patogenu. PT jest multimerycznym bia³kiem
o budowie charakterystycznej dla toksyn typu A/B: tok-
syny cholery (CT) V. cholerae, toksyny b³oniczej (DT)
Corynebacterium diphtherie [1]. Toksynê krztu�ca
tworzy piêæ podjednostek S1-S5, gdzie S1 (domena A)
posiada aktywno�æ katalityczn¹ ADP-rybozylazy, nato-
miast pozosta³e S2, S3, dwie S4 i S5 tworz¹ domenê B,
odpowiedzialn¹ za transport domeny A przez b³onê
eukariotyczn¹. Po Sec-zale¿nej translokacji pojedyn-
czych podjednostek przez b³onê cytoplazmatyczn¹
i asocjacji w peryplamie, aktywna forma toksyny jest
wydzielona do �rodowiska zewnêtrznego. Nastêpnie
pier�cieniowa oligomeryczna domena B oddzia³uje
z receptorami glikoproteinowymi znajduj¹cymi siê
w b³onie komórki eukariotycznej i po�redniczy w trans-
lokacji domeny A do cytozolu. We wnêtrzu komórki
docelowej toksyna krztu�ca ADP-rybozyluje "-pod-
jednostki bia³ek G, zaburzaj¹c tym samym szlaki prze-
ka�nictwa komórkowego i transdukcji sygna³u. Dzia-
³anie toksyny ma równie¿ hamuj¹cy wp³yw na reakcjê
odporno�ciow¹ uk³adu immunologicznego gospoda-
rza. Pomimo znacznych ró¿nic w mechanizmie sekre-
cji czynników zjadliwo�ci, a¿ 9 spo�ród 11 genów ko-
duj¹cych komponenty systemu Ptl wykazuje bardzo
wysoki stopieñ homologii z bia³kami obecnymi w sys-
temie VirB-D4 A. tumefaciens [5].

L. pneumophila to drobnoustrój wywo³uj¹cy zaka-
¿enia uk³adu oddechowego takie jak pozaszpitalne za-
palenie p³uc, tzw. choroba legionistów oraz gor¹czka
pontiac. Jest patogenem wewn¹trzkomórkowym i po-
siada dwa niezale¿ne systemy sekrecji IV typu, przy
czym:

� System Lvh nie uczestniczy w patogenezie, ale
jest zdolny do transferu mobilizowalnego plaz-
midu nale¿¹cego do grupy niezgodno�ci IncQ.
Prawdopodobnie Lvh zaanga¿owany jest w wy-
tworzenie oddzia³ywañ z komórkami gospodarza.

� System Dot/Icm, którego geny znajduj¹ siê
w dwóch miejscach na chromosomie, jest odpo-
wiedzialny za wydzielanie czynników umo¿liwia-

j¹cych kontrolowanie ruchu fagosomu i unik-
niêcie jego fuzji z lizosomem. Po fagocytozie
L. pneumophila tworzy wyspecjalizowany fago-
som, w obrêbie którego mo¿e siê namna¿aæ. Mu-
tanty dot/icm s¹ jednak¿e zdolne do prze¿ycia
w powstaj¹cym fagolizosomie, co sugeruje, ¿e sy-
stem IV pe³ni funkcje pomocnicze podczas pato-
genezy bakterii. Mo¿liwe, i¿ system Dot/Icm sty-
muluje tak¿e proces pobierania bakterii na skutek
kontaktu z komórk¹ docelow¹. Stwierdzono rów-
nie¿, ¿e system ten uczestniczy w koniugacyj-
nym przekazywaniu plazmidu RSF1010 (IncQ)
pomiêdzy bakteriami L. pneumophila [41, 44].

Inne patogeny wewn¹trzkomórkowe � Brucella
spp. i Bartonella spp. � posiadaj¹ bardzo podobne
w budowie systemy sekrecji IV typu. Bakterie Barto-
nella spp. posiadaj¹ zdolno�æ infekowania ludzkich
komórek nab³onkowych. Ekspresja genów koduj¹cych
system sekrecji IV typu w bakteriach nie kontaktuj¹-
cych siê z komórkami gospodarza, zachodzi na mini-
malnym poziomie, wykazano natomiast, ¿e jest w³¹-
czana zaraz po fagocytozie [5]. Brucella spp. jest
bakteri¹ powoduj¹c¹ powa¿ne infekcje u zwierz¹t i lu-
dzi. Mimo, ¿e substrat wydzielany za pomoc¹ syste-
mu sekrecji IV typu nie zosta³ do tej pory zidentyfiko-
wany, stwierdzono ¿e system VirB jest kluczowym
mechanizmem pozwalaj¹cym bakterii na prze¿ycie
i rozmna¿anie siê wewn¹trz makrofagów i komórek
nab³onkowych. Operon virB wykazuje wysoki stopieñ
homologii z operonem A. tumefaciens, zawiera jednak
dodatkowy gen virB12, który wydaje siê niezbêdny
w procesie patogenezy Brucella spp. W odró¿nieniu
od mechanizmów obserwowanych u innych patoge-
nów wewn¹trzkomórkowych, system VirB jest indu-
kowany po fuzji fagosomu z lizosomem. Wydaje siê,
¿e obni¿enie pH jest g³ównym wewn¹trzkomórkowym
sygna³em, w³¹czaj¹cym ekspresjê genów odpowie-
dzialnych za procesy patogenezy [31].

7. Wystêpowanie i ewolucja systemów sekrecji
IV typu

Wiêkszo�æ opisanych do tej pory systemów sekre-
cji IV typu charakteryzuje siê wysokim stopniem ho-
mologii sekwencji i u³o¿enia genów koduj¹cych po-
szczególne komponenty aparatu sekrecyjnego (Rys. 2),
a tak¿e podobieñstwem jego budowy i funkcjonowa-
nia. Zazwyczaj geny s¹ zorganizowane w pojedyncz¹
jednostkê transkrypcyjn¹, umiejscowion¹ na plazmi-
dzie lub chromosomie, czêsto w obrêbie wyspy pato-
genno�ci. £atwe rozprzestrzenianie siê systemu se-
krecji IV typu na drodze transferu horyzontalnego
umo¿liwia efektywn¹ dystrybucjê genów i tym samym
zwiêkszenie plastyczno�ci genetycznej bakterii.
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Wszystkie systemy IV typu sekrecji zosta³y wyod-
rêbnione ze wzglêdu na podobieñstwo do systemów
koniugacyjnego transferu DNA. Koniugacja jest stara
ewolucyjnie, dlatego w�ród hipotez dotycz¹cych po-
chodzenia systemów sekrecji IV typu najbardziej
prawdopodobna wydaje siê teoria, zak³adaj¹ca po-
wstanie ich w wyniku stopniowej adaptacji systemów
koniugacyjnych. W efekcie systemy zaanga¿owane
w przekazywanie plazmidowego DNA pomiêdzy bak-
teriami zosta³y przekszta³cone w systemy wprowadza-
j¹ce DNA oraz bia³ka efektorowe do wnêtrza komórek
eukariotycznych (Rys. 2). Wg tej teorii zak³ada siê, ¿e
pocz¹tkowo nast¹pi³ podzia³ systemów transferu plaz-
midowego DNA, w wyniku którego wyodrêbni³a siê
nowa klasa systemów koniugacyjnych zdolnych do
przekazywania kwasu nukleinowego do komórek euka-
riotycznych. Nastêpnym etapem w ewolucji mog³o byæ
przystosowanie nowo powsta³ych systemów koniuga-
cyjnych do wydzielania jedynie cz¹steczek bia³ko-
wych. Zmiana specyficzno�ci substratowej aparatów
sekrecyjnych nie wydaje siê drastyczna, poniewa¿ na-
wet w koniugacyjnym transferze kwas nukleinowy jest
stale zwi¹zany z bia³kami, odpowiedzialnymi w g³ów-
nej mierze za sekrecjê ca³ego kompleksu [5].

8. Podsumowanie

IV typ sekrecji stanowi unikalny i skomplikowany
strukturalnie system sekrecji obejmuj¹cy zarówno sys-
temy koniugacyjnego transferu kompleksów nukleo-
proteinowych, jak i systemy sekrecji bia³kowych czyn-
ników zjadliwo�ci.

Systemy sekrecji bakterii Gram-ujemnych, prezen-
towane w trzech kolejnych artyku³ach na ³amach Po-
stêpów Mikrobiologii, charakteryzuje szereg wspólnych
w³a�ciwo�ci. Podobieñstwa dotycz¹ budowy jak i funk-
cjonowania II, III oraz IV systemu sekrecji. Cechy
wspólne dla tych systemów zebrano i przedstawiono
w Tabeli I.

W ci¹gu ostatnich 10 lat nasza wiedza o roli syste-
mów sekrecji w procesie patogenezy znacznie siê po-
szerzy³a dziêki analizie mechanizmów transportu na
poziomie molekularnym. Dynamiczny rozwój pato-
genomiki pozwoli³ na zidentyfikowanie homologicz-
nych systemów sekrecji wystêpuj¹cych u ró¿nych
gatunków bakterii, a tak¿e uwidoczni³ wa¿n¹ rolê
horyzontalnego transferu genów w ich rozprzestrzenia-
niu oraz ewolucji drobnoustrojów chorobotwórczych.
Gromadzenie molekularnych danych na temat budowy

Rys. 2. Rodzina transporterów IV typu (za zgod¹ Wydawcy, wg [5], zmodyfikowany).
W�ród transporterów IV typu znajduj¹ siê systemy zaanga¿owane w procesy koniugacji, przystosowane do transferu DNA przez patoge ny oraz do
sekrecji bia³kowych czynników zjadliwo�ci. Przerywane linie ³¹cz¹ homologiczne geny. Schemat wskazuje na stopniow¹ utratê genów  koduj¹cych

elementy aparatów sekrecyjnych IV typu skorelowan¹ ze specjalizacj¹ systemów w kierunku transportu bia³kowych czynników zjadliw o�ci.

Cechy wspólne dla systemów sekrecji II, III i IV typu:

We wszystkich trzech systemach wystêpuje bia³ko nale¿¹ce do rodziny sekretyn, które razem ze stabilizuj¹c¹ lipoprotein¹ tworzy
zamykany kana³ w b³onie zewnêtrznej.

Obecno�æ jednego lub dwóch rodzajów bia³ek o aktywno�ci NTPazy. Zapewniaj¹ one energiê potrzebn¹ podczas biogenezy apa-
ratu sekrecyjnego i w czasie jego funkcjonowania.

Wystêpowanie multiproteinowych kompleksów zwi¹zanych z os³onami komórki bakteryjnej, powi¹zanych z filamentowymi struk-
turami na powierzchni komórki � pilusami lub rzêskami. Organelle te s¹ zaanga¿owane w transport makromoleku³.

T a b e l a  I
Podobieñstwa pomiêdzy systemami sekrecji II, III oraz IV typu
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i funkcjonowania systemów sekrecji ma ogromne zna-
czenie nie tylko dla nauk podstawowych, ale tak¿e dla
medycyny, diagnostyki medycznej, farmakologii, czy
terapii genowej. Stwarza bowiem nowe perspektywy
w walce z patogenami, poprzez opracowanie nowych
metod leczenia wykorzystuj¹cych odpowiednie inhibi-
tory, antybiotyki oraz inne toksyczne elementy, których
celem s¹ systemy sekrecji warunkuj¹ce zjadliwo�æ
okre�lonych bakterii chorobotwórczych.
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1. Wprowadzenie

Spo�ród szeregu grzybów saprofitycznych wykorzy-
stywanych w biologicznej ochronie ro�lin najwiêksze
zainteresowanie wzbudzaj¹ grzyby z rodzaju Trichoder-
ma, a w szczególno�ci gatunki takie jak T. harzianum,
T. viride, T. virens, czy T. hamatum. Ponadto opisano
mo¿liwo�ci wykorzystania do tego celu niepatogenicz-
nych grzybów z rodzajów Pythium, Fusarium, Rhizo-
ctonia, Phialophora, Cladorrhinum oraz grzybów
mikoryzowych z rodzaju Glomus. Organizmy te okre�-
lane s¹ w literaturze skrótem BCAs z jêzyka angielskie-
go � Biological Control Agents [7, 70, 93].

Pierwsze prace dotycz¹ce wykorzystania grzybów
z rodzaju Trichoderma w ochronie ro�lin, przed-
stawi³ we wczesnych latach 30-ych ubieg³ego wieku

W e i d l i n g  [90, 91]. Od tego czasu opublikowano
wiele prac opisuj¹cych w³a�ciwo�ci antagonistyczne
grzybów z tego rodzaju oraz mo¿liwo�ci ich wykorzy-
stania w produkcji ro�lin, których podsumowanie znaj-
dujemy w pracach przegl¹dowych po�wiêconych wy-
branym zagadnieniom [7, 29, 37, 38, 42, 56, 66].
Wynikiem badañ prowadzonych przez blisko 80 lat
by³o opracowanie w ostatnich latach szeregu komer-
cyjnych biopreparatów, zawieraj¹cych ró¿ne szczepy
Trichoderma (Tab. I). Biopreparaty takie ograniczaj¹
rozwój chorób ro�lin powodowanych przez patogeny
pochodzenia glebowego, przenoszone wraz z nasiona-
mi i drog¹ powietrzn¹, zarówno w warunkach upraw
pod os³onami jak i polowych [10, 22, 70].

Du¿e zainteresowanie grzybami z rodzaju Tricho-
derma wynika z ich zdolno�ci do szybkiego wzrostu
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i rozmna¿ania oraz prze¿ycia w niekorzystnych warun-
kach, mo¿liwo�ci wykorzystywania szeregu substratów
jako sk³adników pokarmowych oraz zdolno�ci mody-
fikowania rizosfery. Ponadto cechuje je silna agresyw-
no�æ skierowana przeciwko fitopatogenom (mykopa-
so¿ytnictwo, antybioza, konkurencja) oraz efektywna
stymulacja wzrostu ro�lin i mechanizmów obronnych.
W³a�ciwo�ci te sprawiaj¹, ¿e grzyby Trichoderma spp.
wystêpuj¹ powszechnie prawie w ka¿dym �rodowisku
[7]. Wdro¿enie drobnoustrojów do zwalczania chorób
ro�lin wymaga dok³adnej identyfikacji wykorzystywa-
nych szczepów oraz precyzyjnego zbadania mechaniz-
mów odpowiedzialnych za ten efekt [39].

2. Charakterystyka grzybów z rodzaju Trichoderma

2.1. Systematyka i morfologia

Nazwa rodzajowa Trichoderma zosta³a wprowa-
dzona do literatury mikologicznej przez P e r s o o n a
w 1794 roku [75]. Grzyby te w stadium konidialnym
nale¿¹ do podgromady Deuteromycotina, klasy Hypho-
mycetes i rzêdu Moniliales. Znane s¹ tak¿e stadia do-
skona³e Hypocrea, nale¿¹ce do podgromady Ascomy-
cotina [75]. Klasyfikacja gatunkowa Trichoderma spp.
zosta³a oparta na ró¿nicach w systemach rozga³êzieñ
konidioforów, sposobie rozmieszczenia fialid i cechach
fialospor (zarodników). Wyró¿nienie w obrêbie tego
rodzaju podstawowych jednostek taksonomicznych nie
jest jednak proste, poniewa¿ ró¿ne gatunki Hypocrea
wytwarzaj¹ stadia konidialne bardzo podobne do szcze-

pów Trichoderma, których cechy s¹ bardzo czêsto bez
znaczenia jako kryteria taksonomiczne opisuj¹ce po-
szczególne gatunki. Dlatego czêsto operuje siê jednost-
k¹ gatunku-agregatu (species-aggregate), który skupia
bardzo podobne morfologicznie i czêsto trudne do roz-
ró¿nienia gatunki. Dziêki mo¿liwo�ci porównania cech
morfologicznych R i f a i  [75] poda³ w latach sze�æ-
dziesi¹tych opis 9 gatunków-agregatów, do których zali-
czy³ T. harzianum, T. viride, T. hamatum, T. koningii,
T. polysporum, T. piluliferum, T. aureoviride, T. longi-
brachiatum, T. pseudokoningii.

Grzyby Trichoderma spp. posiadaj¹ proste lub roz-
ga³êzione konidiofory, mniej lub bardziej sto¿kowe lub
piramidalne. Odga³êzienia boczne konidioforów mog¹
rosn¹æ pojedynczo lub formowaæ siê w grupach, wy-
puszczaj¹c dalsze, nieco mniejsze boczne odga³êzienia.
Zarodniki konidialne (fialospory) powstaj¹ na butelko-
watych lub jajowatych fialidach, które rozwijaj¹ siê
w okó³kach lub skupieniach na odga³êzieniach bocznych,
pozostaj¹cych prawie zawsze pod k¹tem prostym w sto-
sunku do osi strzêpki no�nej. Zarodniki konidialne mog¹
byæ od jedno- do kilkukomórkowych, o zró¿nicowanych
kszta³tach (kuliste, elipsoidalne) i rozmiarach (od 1,8
do 5,9 mm). Ich �ciany komórkowe s¹ cienkie i �luzo-
wate, co pozwala im przez jaki� czas utrzymywaæ siê
na szczycie fialid. Czêsto wystêpuj¹ g³adko�cienne
chlamidospory, o kszta³cie kulistym lub elipsoidalnym,
tworz¹ce siê interkalarnie, rzadziej szczytowo [75].

Kolonie grzybów rozrastaj¹ siê szybko, formuj¹c
okr¹g³awe strefy konidialne, które s¹ zbudowane z pêcz-
ków konidioforów. Pêczki te mog¹ byæ bardzo zbite
lub bardzo lu�ne, a ca³a powierzchnia kolonii wydaje

Bio-Fungus (Belgia) T. harzianum Uprawy polowe i pod os³onami, produkcja rozsady (drzewa, warzywa, ro�liny
Trichoderma 2000 (Izrael) ozdobne); Sclerotinia, Phytopthora, Fusarium, Rhizoctonia, Pythium

Trichodex (Israel) T. harzianum Uprawy polowe i pod os³onami, produkcja rozsady (ogórki, dynia, pomidory,
papryka, winogrona, truskawki); Botrytis, Sclerotinia Cladosporium, Sphaerotheca

Binab T (Szwecja, USA) T. harzianum Uprawy polowe i pod os³onami, produkcja rozsady (warzywa, ro�liny ozdobne,
T. polysporum drzewa), kwiaty; Fusarium, Pythium, Gaeumannomyces, Rhizoctonia, Armillaria

RootShield, Bio-Treck T-22G, T. harzianum Uprawy polowe i produkcja rozsady (fasola, bawe³na, buraki cukrowe, kapusta,
Planter Box (USA) soja, kukurydza, ogórki, pomidory, ziemniaki, ro�liny ozdobne); Rhizoctonia,

Pythium, Fusarium, Sclerotinia

SoilGard (USA) T. virens Uprawy pod os³onami i produkcja rozsady (warzywa, ro�liny ozdobne);
Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, Sclerotinia

Supresivit (Czechy) T. harzianum Uprawy polowe i pod os³onami; Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Phytophthora,
Pythium

Trichopel, Trichoject, T. harzianum Uprawy polowe, pod os³onami, produkcja rozsady (pomidor, ogórki, papryka);
Trichodowels, T. viride Armillaria, Botryosphaeria, Fusarium Chondrosternum, Phytophthora, Pythium,
Trichoseal (Nowa Zelandia) Rhizoctonia, Nectaria

T a b e l a  I
Lista biologicznych preparatów produkowanych na skalê przemys³ow¹ z wykorzystaniem grzybów Trichoderma

Nazwa handlowa
biopreparatu

Szczep
wykorzystany

w biopreparacie
Rodzaj uprawy i/lub rodzaj patogena
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siê byæ watowata. Kolor kolonii ró¿nicuje siê, w zale¿-
no�ci od gatunku-agregatu od bia³o-zielonego poprzez
¿ó³to-zielony do ciemno-zielonego. Kolonie niektórych
gatunków (T. viride, T. harzianum) charakteryzuj¹ siê
wyra�nym zapachem orzechów kokosowych [75].

2.2. Wp³yw �rodowiska na wystêpowanie
i antagonizm Trichoderma spp.

Grzyby z rodzaju Trichoderma s¹ szeroko rozpo-
wszechnione prawie we wszystkich typach gleb na ca-
³ym �wiecie. Gleby w klimacie umiarkowanym i tropi-
kalnym zawieraj¹ w 1 gramie od 101 do 103 jednostek
propagacyjnych tych grzybów. Zasiedlaj¹ korzenie
ró¿nych ro�lin uprawnych i dzikich, bytuj¹ tak¿e na
drewnie, sklerocjach i innych formach propagacyjnych
grzybów w �rodowisku glebowym [37, 66].

Powszechno�æ wystêpowania grzybów Trichoder-
ma zwi¹zana jest ze zdolno�ci¹ wykorzystywania do
wzrostu rozmaitych �róde³ wêgla i azotu. Zapotrzebo-
wanie na wêgiel i energiê pokrywane jest przez cukry
proste i z³o¿one, a tak¿e puryny, pirimidyny, amino-
kwasy, tiaminy, aldehydy i kwasy organiczne, zw³asz-
cza d³ugo³añcuchowe kwasy t³uszczowe, a nawet me-
tanol i metyloaminê. Najchêtniej wykorzystywanym
�ród³em azotu jest amoniak, ale aminokwasy, mocznik,
azotyny, azotany mog¹ równie¿ zapewniæ obfity wzrost
wegetatywny. Przy wzro�cie stê¿enia azotu w pod³o¿u
wiele izolatów reaguje formowaniem masy zarodników
konidialnych i chlamydospor [66].

Zró¿nicowanie sk³adu gatunkowego grzybów Tri-
choderma spp. w glebie zale¿y od wielu czynników
fizykochemicznych. Podobnie jak ich w³a�ciwo�ci an-
tagonistyczne. Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ
temperaturê, wilgotno�æ, odczyn gleby, zawarto�æ CO2,
a tak¿e inne mikroorganizmy. Zarodniki konidialne Tri-
choderma spp. w niekorzystnych warunkach mog¹ ³a-
two obumieraæ ze wzglêdu na cienkie �ciany. Tworzenie
chlamydospor o grubych �cianach komórkowych umo¿-
liwia niektórym gatunkom (T. hamatum, T. harzianum,
T. viride i T. virens) prze¿ycie niesprzyjaj¹cych wa-
runków �rodowiskowych [48, 66].

Wiêkszo�æ grzybów z tego rodzaju nale¿y do orga-
nizmów mezofilnych. Jednak niektóre szczepy T. viride
i T. polysporum mog¹ dobrze rozwijaæ siê w niskich
temperaturach. Ponadto zimnolubne szczepy T. viride,
T. harzianum i T. aureoviride mog¹ paso¿ytowaæ na
fitopatogenach takich jak Rh. solani, F. oxysporum f.
sp. dianthi, w niskich temperaturach (5�10°C) wy-
twarzaj¹c enzymy charakterystyczne dla procesu my-
kopaso¿ytnictwa: $-glukozydazê, $-1,4-N-acetyloglu-
kozaminidazê, proteazy trypsyny i chemotrypsyny [48].
Natomiast przy du¿ej wilgotno�ci gleby najlepiej roz-
wijaj¹ siê gatunki takie jak T. hamatum i T. pseudo-
koningii. Grzyby Trichoderma spp. rosn¹ zwykle na

pod³o¿ach o odczynie kwa�nym, w szerokim zakresie
pH od 2,0 do 6,5. Przy du¿ej koncentracji CO2 dobrze
rozwijaj¹ siê równie¿ na pod³o¿ach alkalicznych. Wiêk-
szo�æ gatunków Trichoderma spp. reaguje na �wiat³o
i wówczas szybciej zarodnikuje. Dziêki szybkiemu
wzrostowi i obfitej sporulacji intensywnie kolonizu-
j¹ pod³o¿a wcze�niej dezynfekowane chemicznie lub
termicznie [7, 66].

Równie¿ jony miedzi mog¹ wp³ywaæ na szybko�æ
wzrostu, zarodnikowanie i aktywno�æ enzymatyczn¹
Trichoderma spp. [47]. Obserwowano, ¿e szczep
T. harzianum charakteryzowa³ siê najszybszym tem-
pem wzrostu w obecno�ci podwy¿szonej zawarto�ci
jonów Cu+2, w porównaniu do szczepów T. pseudo-
koningii i T. viride. Jego wzrost ulega³ istotnemu zaha-
mowaniu dopiero przy stê¿eniu 150 mg/ml Cu+2, pod-
czas gdy wzrost szczepów T. pseudokoningii i T. viride
by³ hamowany ju¿ przy stê¿eniu 50 mg/ml Cu+2. Nato-
miast aktywno�æ biologiczna badanych gatunków Tri-
choderma wobec patogenów F. culmorum i Rh. solani
by³a wysoka i nie ulega³a zmianie pod wp³ywem jonów
Cu+2. Jony miedzi stymulowa³y oddzia³ywanie bada-
nych szczepów Trichoderma na wzrost B. cinerea.

Faktem jest, ¿e grzyby z rodzaju Trichoderma cha-
rakteryzuj¹ siê wysok¹ odporno�ci¹ na wiele toksycz-
nych zwi¹zków produkowanych przez inne mikroorga-
nizmy, w tym na antybiotyki, jak równie¿ wydzielane
przez ro�liny fitoaleksyny terpenoidowe i peroksydazy
oraz w stosunku do fungicydów i metali ciê¿kich. Ba-
dania molekularne wykaza³y, ¿e odporno�æ czyni¹ca te
grzyby aktywnymi kolonizatorami i silnymi konkuren-
tami, mo¿e byæ zwi¹zana ze zdolno�ci¹ do produko-
wania przez szczepy Trichoderma transporterów z ro-
dziny bia³ek ABC (binding cassete). Bia³ka typu ABC
s¹ zale¿ne od ATP i odpowiedzialne za eksport i im-
port wielu substancji przez b³ony biologiczne. W wyni-
ku nadekspresji genów ABC transporterów ograniczana
jest akumulacja toksyn w komórkach grzybów Tricho-
derma spp. Transportery ABC s¹ prawdopodobnie ko-
nieczne dla zaistnienia mykopaso¿ytniczych interakcji
z grzybami fitopatogenicznymi, np.: wzrost mutanta
T. atriviride, któremu brakuje specyficznych transpor-
terów by³ hamowany przez toksyny wydzielane przez
B. cinerea, Rh. solani i P. ultimum przez co jego
aktywno�æ mykopaso¿ytnicza zosta³a obni¿ona [51].

3. Mechanizmy dzia³ania grzybów z rodzaju
Trichoderma w biologicznej ochronie

Interesuj¹cym zagadnieniem z zakresu biologicznej
ochrony ro�lin jest badanie mechanizmów odpowiedzial-
nych za zwalczanie fitopatogenów. Dotychczasowe ba-
dania wskazuj¹, ¿e istnieje wiele ró¿norodnych mecha-
nizmów ograniczania rozwoju patogenów, w obrêbie
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rodzaju Trichoderma. Pozyskanie szczepów najbardziej
efektywnych w zwalczaniu chorób ro�lin, mo¿liwe jest
po zrozumieniu jak dzia³aj¹ te czynniki i w jaki sposób
ograniczaj¹ wzrost i rozwój patogenów. To poci¹gnie
rozwój efektywnych sposobów hodowli, przechowywa-
nia, stosowania i wykorzystania BCAs, w celu zapew-
nienia ich najefektywniejszego oddzia³ywania do zwal-
czania chorób powodowanych przez fitopatogeny [42].

Bezpo�redni mechanizm dzia³ania grzybów z rodza-
ju Trichoderma na fitopatogeny, oparty na antagoni-
stycznym oddzia³ywaniu, wynika z agresywnej konku-
rencji o sk³adniki pokarmowe i przestrzeñ. Biologiczne
zwalczanie chorób ro�lin wynika tak¿e z procesu my-
kopaso¿ytnictwa, w którym to zachodzi fizyczny kon-
takt czynnika biokontroli z patogenem oraz synteza
enzymów hydrolitycznych. Dodatkowo w³¹czana jest
synteza antybiotyków, które mog¹ dzia³aæ synergi-
stycznie z enzymami litycznymi [7, 94].

Nale¿y podkre�liæ, ¿e dzia³anie antagonistyczne nie
jest zazwyczaj zwi¹zane wy³¹cznie z jednym z tych
mechanizmów. Wiele izolatów charakteryzuje siê ró¿-
nymi mechanizmami dzia³ania, które czêsto uzupe³niaj¹
siê i/lub dzia³aj¹ równocze�nie. Np. mutant T. atroviride
pozbawiony genu endochitynazy, nie by³ ju¿ tak efek-
tywny wobec B. cinerea jak szczep dziki, jednak¿e
wykazywa³ wiêksz¹ efektywno�æ w stosunku do innego
grzyba � Rh. solani. Wskazuje to, i¿ zdolno�ci myko-
paso¿ytnicze T. atroviride s¹ bardzo wa¿nym mecha-
nizmem zwalczania grzybów z rodzaju Botrytis, ale ju¿
nie Rhizoctonia [7, 42].

Niektóre szczepy z rodzaju Trichoderma stymuluj¹
wzrost ro�lin poprzez tzw. biologiczne nawo¿enie,
umo¿liwiaj¹ce ro�linom przyswajanie wiêkszej ilo�ci
sk³adników oraz stymuluj¹ produkcjê witamin i regu-
latorów wzrostu [44, 100]. Coraz czê�ciej podkre�lana
jest tak¿e rola indukowanej odporno�ci systemicznej
na choroby ro�lin w wyniku zastosowania BCAs. Jed-
nak¿e interakcje Trichoderma � ro�lina pozostaj¹ ci¹gle
s³abo poznane, w porównaniu z oddzia³ywaniem anta-
gonistycznym tych grzybów, skierowanym bezpo�red-
nio na fitopatogeny [98].

3.1. Oddzia³ywanie grzybów Trichoderma
na inne drobnoustroje

3.1.1. Konkurencja
Konkurencja jest klasycznym mechanizmem biolo-

gicznej ochrony, ale trudnym do udowodnienia. B a k e r
i D i c k m a n  [4] napisali �konkurencja, prawdo-
podobnie dzia³a w wielu systemach chronionych bio-
logicznie, ale jest najmniej rozumianym i najbardziej
z³o¿onym mechanizmem, a tak¿e mo¿e najmniej od-
powiedzialna za jakikolwiek fizyczny, czy chemiczny
charakter�. W literaturze przedmiotu jest niewielka licz-
ba danych zwi¹zana z tym zjawiskiem [93].

Grzyby Trichoderma mog¹ konkurowaæ z innymi
mikroorganizmami glebowymi o nisze ekologiczne,
w szczególno�ci faworyzowane przez patogeny oraz
o miejsce infekcji na korzeniach. Mog¹ równie¿ kon-
kurowaæ o sk³adniki pokarmowe, w tym wydzieliny
korzeniowe, które stymuluj¹ wzrost fitopatogenów
grzybowych i dzia³aj¹ jako chemoatraktanty [6, 37].

Sk³adniki pokarmowe maj¹ ogromny wp³yw na
wzrost, morfogenezê, organogenezê oraz aktywno�æ
antagonistyczn¹ organizmów wykorzystywanych jako
BCAs. Najczêstsz¹ przyczyn¹ obumierania mikroorga-
nizmów jest brak sk³adników od¿ywczych. Dlatego te¿
zdolno�æ szybkiego pobierania sk³adników pokarmo-
wych, wystêpuj¹cych w �rodowisku w ilo�ciach nie
wystarczaj¹cych do zaspokojenia potrzeb pokarmo-
wych ró¿nych grup organizmów jest cech¹ po¿¹dan¹
dla antagonisty. Przyk³adem mo¿e byæ konkurencja
o ¿elazo. Gdy pierwiastek ten wystêpuje w rizosferze
w ograniczonych ilo�ciach, wiele grzybów strzêpko-
wych wydziela specyficzne chelatory, tzw. siderofory,
które uruchamiaj¹ ¿elazo ze �rodowiska. Nastêpnie
¿elazo z kompleksu ¿elazo-sideroforowego jest odzy-
skiwane przez specyficzny mechanizm pobierania.
Niektóre szczepy Trichoderma, mog¹ tak¿e produ-
kowaæ siderofory, które chelatuj¹ ¿elazo i tym sa-
mym hamuj¹ wzrost innych grzybów m.in. z rodzaju
Pythium i Fusarium [3, 7].

Konkurencjê w ryzosferze o �ród³a wêgla i azotu
pomiêdzy T. harzianum T-35, a F. oxysporum f.sp.
vasinfectum i f.sp. melonis opisali S i v a n  i C h e t
[78]. Glebê wzbogacon¹ o dodatkowe �ród³o wêgla
i azotu badacze infekowali Fusarium spp. osi¹gaj¹c
maksymalne kie³kowanie chlamydospor po dodaniu
do gleby ponad 0,3 mg glukozy i 0,08 mg asparaginy.
Zauwa¿yli oni, ¿e kie³kowanie chlamydospor Fusarium
istotnie zmniejsza siê po wprowadzeniu do gleby
T. harzianum T-35. Je�li w glebie powy¿sze zwi¹zki
znajdowa³y siê w nadmiarze ograniczenie kie³kowania
chlamydospor by³o znoszone.

Grzyby Trichoderma spp. charakteryzuj¹ siê wy-
sok¹ zdolno�ci¹ uruchamiania i pobierania sk³adników
pokarmowych z gleby, w porównaniu z innymi orga-
nizmami. Wydajno�æ wykorzystania dostêpnych sk³ad-
ników pokarmowych jest podstawow¹ zdolno�ci¹ tych
grzybów do uzyskiwania ATP z metabolizmu ró¿nych
wêglowodanów pochodz¹cych z polimerów szeroko
rozpowszechnionych w �rodowisku glebowym, a mia-
nowicie celulozy, glukanu, chityny i innych �róde³ [7].

3.2. Antybioza

Biologiczna ochrona jest czêsto przypisywana anty-
biozie. Produkcja antybiotyków przez grzyby Tricho-
derma spp. jest dobrze udokumentowanym w lite-
raturze zjawiskiem. Wykazano, ¿e niektóre szczepy
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Trichoderma wykorzystywane w biologicznej ochronie,
produkuj¹ tylko jedn¹ substancjê o charakterze anty-
biotycznym, podczas gdy inne wytwarzaj¹ ich kilka,
co wydatnie zwiêksza potencjalne mo¿liwo�ci ograni-
czania rozwoju patogenów przez takie szczepy [29, 94].

Pierwsze toksyczne metabolity: gliotoksynê i wiry-
dynê, wyizolowali z kultur T. viride W e i n d l i n g
i E m e r s o n  [89]. Grzyb ten zosta³ nastêpnie zidenty-
fikowany jako Gliocladium virens przez W e b s t e r a
i L o m a s a  [88]. Natomiast antybiotyk produkowa-
ny przez T. viride, trichowiridyna, opisa³ Ya m a n o
i wsp. [96]. Od tego czasu w kulturach grzybów Tri-
choderma spp. wykryto szereg metabolitów o charak-
terze lotnym jak i nielotnym, które s¹ zdolne do hamo-
wania wzrostu grzybni rozmaitych fitopatogenów.

Istotn¹ grupê antybiotyków biosyntetyzowanych
przez szczepy Trichoderma stanowi¹ antybiotyki pep-
tydowe, tzw. peptaibole. Nale¿¹ one do grupy zwi¹z-
ków chemicznie heterogennych, z³o¿onych z 5 do
20 aminokwasów, o wysokiej zawarto�ci "-aminokwa-
sów dialkilowanych, a zw³aszcza kwasu "-aminoizo-
mas³owego (Aib). Ponadto peptaibole cechuje obecno�æ
N-acetylowanych koñców i C-koñcowych aminoalko-
holi (fenylalaninol lub leucinol). Antybiotyki te charak-
teryzuj¹ siê siln¹ aktywno�ci¹ w stosunku do wielu
grzybów i bakterii Gram-dodatnich, czasem wirusów.
Ich aktywno�æ biologiczna wynika ze zdolno�ci do
modyfikowania b³on komórkowych oraz do tworzenia
w nich napiêciowo zale¿nych kana³ów. Peptaibole
mog¹ byæ równie¿ elicitorami odporno�ci ro�lin, zwiêk-
szaj¹c tym samym aktywno�æ antagonistyczn¹ grzy-
bów Trichoderma [84, 94]. Do klasy peptaiboli na-
le¿¹ trichotoksyny A i B [40], trichodeceniny, trichoro-
viny, trichocelliny [25], alametycyny U22 i 3240 [59]
syntetyzowane przez szczepy T. viride, trichorziani-
ny A i B [21, 72], trichorziny HA i MA [31] pochodz¹-
ce z kultur T. harzianum, tricholonginy BI i BII [73],
longibrachiny [52] wytwarzane przez T. longibrachia-
tum, trichokoniny z kultur T. koningii [43], atroviri-
diny A-C, neoatroviridiny A-D wyizolowane z kultur
T. atroviride [60].

Do antybiotyków wytwarzanych przez szczepy
Trichoderma nale¿¹ tak¿e seskwiterpenoidy, izonitryle,
metabolity z grup¹ izocjanidow¹, polikektydy, alkile py-
ronowe.

Seskwiterpenoidy charakteryzuj¹ siê wysok¹ aktyw-
no�ci¹ przeciwko patogenom grzybowym i bakteryjnym.
Pierwszy antybiotyk seskwiterpenoidowy, trichodermin
produkowany przez Trichoderma spp. zidentyfikowali
G o t f r e d s e n  i Va n g e n d a l  [30]. Trichoder-
min zosta³ wyizolowany tak¿e z kultur T. reseei [87].
W kulturach T. lignorum zidentyfikowano inny seskwi-
terpenoid, lignoren [8]. Natomiast z kultur T. viride
i G. virens wyizolowano antybiotyk sekwiterpenowy,
kwas heptelidikowy, o specyficznej aktywno�ci wobec

bakterii beztlenowych, zw³aszcza przeciwko Bactero-
ides fragilis [45].

Antybiotyk izonitrylowy, homothalin II, wyizolowa-
no z kultur mutanta T. harzianum indukowanego pro-
mieniami UV [24]. Zwi¹zek ten wykazywa³ siln¹ ak-
tywno�æ przeciwgrzybow¹ i bakteryjn¹ (P. ultimum,
Rh. solani, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudo-
monas putida, Micrococcus luteus).

Antybiotyki oktakektydowe, cyklonerodiol i okta-
ketyd keto diol, wyizolowano z kultur T. koningii,
a oktaketyd aktywny wobec G. gramnis var. tritici,
wyizolowano z kultur T. harzianum [28].

Metabolity z grup¹ izocjanidow¹, dermadin i tricho-
viridin, zosta³y wyizolowane z kultur T. koningii [85].
Dermadin wykazywa³ aktywno�æ biologiczn¹ w stosun-
ku do bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz
wielu grzybów [71], a trichoviridin wobec Escherichia
coli i Trichophyton asteroides [96]. Z kultur T. ko-
ningii wyizolowano tak¿e antybiotyk zidentyfikowany
jako 4,8-dihydroxy-2-[1-hydroxy-heptyl]-3,4,5,6,7,8-
hexahydro-2H-benzo-pyran-2-one, o w³a�ciwo�ciach
grzybobójczych w stosunku do G. graminis var. tritici
i innych fitopatogenów z rodzaju Rhizoctonia, Phyto-
phthora, Pythium, Bipolaris [19, 77].

Specyficzn¹ cech¹ szczepów Trichoderma spp. o sil-
nej aktywno�ci przeciwgrzybowej jest wydzielanie wy-
ra�nego, kokosowego zapachu. Substancja lotna odpo-
wiedzialna za ten zapach zosta³a zidentyfikowana jako
6-n-pentyl-2H-pyran-2-one (6PAP lub 6PP) [14, 29,
68]. Zdolno�æ wydzielania tego pentylu posiada wiele
szczepów Trichoderma spp. Dwa lotne antybiotyki
produkowane przez T. harzianum zosta³y zidentyfiko-
wane jako 6PAP i jego dehydroanalog 6-n-pentenyl-
2H-pyran-2-one [14]. Analogi pentylu mog¹ wytwa-
rzaæ równie¿ niektóre szczepy T. viride i T. koningii
[19, 68, 77]. Zwi¹zki te silne hamowa³y wzrost szero-
kiej grupy patogenów i znacznie redukowa³y zgorzel
siewek sa³aty wywo³ywan¹ przez Rh. solani. Ponadto
zwi¹zki te posiada³y szeroki zakres aktywno�ci prze-
ciwko patogenom formuj¹cym sklerocja i grzybom zgo-
rzelowym (G. graminis var. tritici). Wyniki te potwier-
dzi³y wcze�niejsze doniesienia M e r l i e r a  i wsp.
[58], którzy wykazali, ¿e 6PAP produkowany przez
szczep T. harzianum hamuje równie¿ B. cinerea i Ce-
ratocystis ulmi. C a b r a s  i wsp. [11] zidentyfiko-
wali nowy a-pyron, viridepyronone wytwarzany przez
T. viride, aktywny wobec S. rolfsii zarówno w warun-
kach in vitro jak i in vivo.

Faktem jest, ¿e produkcja substancji przeciwgrzy-
bowych zró¿nicowana jest wraz z izolatem, nawet
w obrêbie tego samego gatunku [16, 17]. Niektórzy
badacze [2, 27] zaobserwowali ró¿nice w aktywno�ci
metabolitów produkowanych przez izolaty Trichoder-
ma, wobec tych samych patogenów. Z kultur trzech izo-
latów T. harzianum nr 70, 71 i 73 wyizolowano ró¿ne
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metabolity. Izolat 70 wytwarza³ 1-hydroxy- i 1,8-dihy-
droxy-3-methylantraquinone, które s³abo hamowa³y
wzrost patogenów powoduj¹cych zgorzele ro�lin zbo¿o-
wych. Podobn¹ aktywno�ci¹ cechowa³y siê metabolity
z izolatu 73, by³y to g³ównie kwasy t³uszczowe i glice-
rydy. Najbardziej efektywne by³y zwi¹zki pochodz¹ce
z izolatu 71, który produkowa³ 6PAP oraz oktaketyd.

Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e wytwarzanie antybio-
tyków w czystych kulturach in vitro nie zawsze po-
wi¹zane jest ze zdolno�ci¹ tych szczepów do ochrony
ro�lin w warunkach polowych. W �rodowisku glebo-
wym produkcja antybiotyków mo¿e byæ ograniczana
ze wzglêdu na niedobory sk³adników od¿ywczych,
bêd¹cych prekursorami w biosyntezie tych substan-
cji [86, 95]. Jest oczywiste, ¿e stê¿enia antybiotyków
w masie glebowej s¹ nieznaczne, a ich produkcja jest
ograniczana do bardzo specyficznych nisz ekologicz-
nych, bogatych w sk³adniki od¿ywcze. Substratami
wspieraj¹cymi produkcjê antybiotyków w glebie s¹
okrywy nasienne, wydzieliny korzeniowe, materia or-
ganiczna pochodz¹ca z resztek po¿niwnych i nawozów
organicznych [69]. Obserwowany brak bezpo�redniej
zale¿no�ci pomiêdzy biosyntez¹ in vitro, a zdolno�ci¹
do zwalczania patogenów in vivo mo¿na równie¿ wi¹-
zaæ z trwa³o�ci¹ antybiotyków w �rodowisku glebo-
wym oraz mo¿liwo�ci¹ ich rozk³adu lub unieczynnie-
nia w �rodowisku glebowym. Zjawiska te mog¹ byæ
uwarunkowane ich nietrwa³o�ci¹ w roztworach wod-
nych o ró¿nym odczynie, a tak¿e adsorbcj¹ na kolo-
idach glebowych. Adsorbcja dotyczy g³ównie anty-
biotyków zasadowych, poniewa¿ maj¹ one dodatni
³adunek elektryczny. Natomiast antybiotyki obojêtne
oraz maj¹ce charakter kwa�ny, z ujemnym ³adunkiem
elektrycznym, nie s¹ sorbowane na koloidach gle-
bowych. Chocia¿ jak wykazano, antybiotyk silnie za-
sorbowany na koloidach glebowych nie traci przez
to swojej aktywno�ci i mo¿e nadal dzia³aæ hamuj¹co
w pobli¿u kompleksu glebowego [82].

3.3. Mykopaso¿ytnictwo

Mykopaso¿ytnictwo to z³o¿ony proces, który kryje
w sobie wiele ró¿nych interakcji. Grzyby z rodzaju Tri-
choderma s¹ paso¿ytami wielu fitopatogenicznych
grzybów np.: Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Scle-
rotium [23, 50]. Mykopaso¿ytnicze szczepy Trichoder-
ma s¹ w stanie rozpoznawaæ strzêpki ¿ywiciela, na-
stêpnie rosn¹æ wzd³u¿ i/lub mocno skrêcaæ siê wokó³
nich. Strzêpki ¿ywiciela staj¹ siê wówczas nieregular-
ne, z licznymi odga³êzieniami lub te¿ ulegaj¹ wakuoli-
zacji. Ostatecznym etapem tego procesu jest degradacja
�ciany komórkowej ¿ywiciela przy udziale kompleksu
enzymów litycznych, okre�lanych skrótem CWDEs
(Cell Wall Degrading Enzymem). Roz³o¿one sk³adniki
�ciany komórkowej ¿ywiciela staj¹ siê dodatkowym

�ród³em pokarmu dla grzybów Trichoderma spp., co
jeszcze bardziej zwiêksza ich przewagê konkurencyj-
n¹ w �rodowisku glebowym [36, 55, 56].

W�ród enzymów degraduj¹cych �ciany komórko-
we fitopatogenów kluczow¹ rolê w biologicznej ochro-
nie ro�lin odgrywaj¹ enzymy chitynolityczne. Du¿a
ró¿norodno�æ enzymów chitynolitycznych wydziela-
nych przez Trichoderma spp., znajomo�æ ich w³a�ci-
wo�ci i genów reguluj¹cych ich wytwarzanie mo¿e byæ
przydatna w doskonaleniu w³a�ciwo�ci tych grzybów
dla biokontroli [23, 36, 50, 63]

System chitynolityczny Trichoderma zosta³ dobrze
opisany. Sk³ada siê z sze�ciu odmiennych enzymów.
Dwa z nich zidentyfikowano jako $-N-acetylogluko-
zamidazy (EC. 3.2.1.30), które hydrolizuj¹ chitynê do
N-acetyloglukozaminy (chit102 i chit73). Dodatkowe
cztery zosta³y sklasyfikowane jako endochitynazy
(E.C. 3.2.1.14), które rozszczepiaj¹ chitynê i chitooli-
gomery uwalniaj¹c mieszaninê niskocz¹steczkowych
endoproduktów (chit 52, chit 42, chit 33 i chit 31) [35,
50, 54]. Ponadto, Harman i wsp. [36] oczy�cili chito-
biozydazê (40 kDa) z kultur T. harzianum P1. Chity-
nazy te charakteryzuj¹ siê siln¹ aktywno�ci¹ w stosun-
ku do szeregu fitopatogenów. Endochitynaza (42 kDa),
chitobiosydaza (40 kDa) i $-N-acetylo-glukozamidaza
(73 kDa) z T. atroviride P1 i T. virens 41, wykazuj¹
zdolno�æ hamowania kie³kowania spor i wyd³u¿ania
strzêpek miêdzy innymi B. cinerea, Fusarium spp.,
Alternaria spp., Ustilago avenae, Uncinula negator.
Aktywno�æ hydrolityczna enzymów Trichoderma spp.
jest wy¿sza ni¿ analogicznych chitynolitycznych enzy-
mów izolowanych z ro�lin, bakterii i innych organi-
zmów badanych w tych samych warunkach. Enzymy
Trichoderma spp. s¹ nie tylko zdolne do lizy �miêk-
kich� struktur strzêpek, ale tak¿e �twardej�, dojrza³ej
�ciany chitynowej strzêpek, zarodników konidialnych,
chlamydospor i sklerocji. Z kolei endochitynazy wy-
kazuj¹ wy¿sz¹ aktywno�æ lityczn¹ i przeciwgrzybow¹,
w porównaniu z pozosta³ymi typami enzymów chity-
nolitycznych [50].

W degradacjê �ciany komórkowej ¿ywiciela przez
Trichoderma spp., oprócz enzymów chitynolitycz-
nych, w³¹czone s¹ równie¿ $-1,3-glukanazy, celulazy,
lipazy i proteinazy. Dwie pozakomórkowe $-1,3-glu-
kanazy (E.C. 3.2.1.6), o masie cz¹steczkowej 28 kDa
i 10 kDa by³y indukowane w obecno�ci strzêpek
Rh. solani w kulturach T. harzianum [74]. Aktywno�æ
pozakomórkowych $-1,3-glukanaz by³a równie¿ indu-
kowana przez �cianê komórkow¹ Pythium spp. [18].
Ponadto R i d o u t  i wsp. [74] odkryli kilka bia³ek po-
zakomórkowych wykazuj¹cych aktywno�æ proteoli-
tyczn¹ w szerokim zakresie pH od 4 do 9. W�ród
enzymów produkowanych przez T. harzianum, zosta³y
oczyszczone i zidentyfikowane proteinazy zasadowe,
które by³y indukowane przez inne autoklawowane
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grzybnie lub przez �cianê komórkow¹ albo chitynê.
Zosta³y scharakteryzowane jako serynowe proteinazy
o masie 31 kDa [26]. Pewne szczepy Trichoder-
ma spp. produkuj¹ tak¿e celulazy, które wyja�niaj¹
zdolno�æ do paso¿ytowania Pythium spp. [12].

Enzymy degraduj¹ce �cianê komórkow¹ s¹ pro-
dukowane w ró¿nych kombinacjach, w zale¿no�ci do
¿ywiciela grzybowego. Jednak¿e, aktywno�æ biologicz-
nej kontroli nie zawsze jest skorelowana z aktywno�ci¹
enzymów litycznych [61]. Przeciwgrzybowe dzia³anie
enzymów chitynolitycznych mo¿e byæ wzmocnione
przez wspó³dzia³anie z antybiotykami peptaibolowymi.
Podczas gdy chitynazy uelastyczniaj¹ sztywn¹ �cianê
komórkow¹, peptaibole hamuj¹ syntazy zwi¹zane b³o-
nowo, które odpowiadaj¹ za syntezê sk³adników �cia-
ny komórkowej i tym samym os³abiaj¹ zdolno�æ strzê-
pek patogena do znoszenia litycznego efektu enzymów
chitynolitycznych na �cianê komórkow¹ [7, 50].

3.4. Mechanizmy indukuj¹ce wzrost
i zdrowotno�æ ro�lin

3.4. 1. Stymulacja wzrostu ro�lin
Wiele saprofitycznych grzybów, a w szczególno�ci

szczepy z rodzaju Trichoderma, mog¹ stymulowaæ
wzrost ro�lin, zarówno w obecno�ci jak i bez fitopato-
genów w pod³o¿ach. Za zdolno�æ do stymulowania
wzrostu ro�lin mog¹ byæ odpowiedzialne poza anty-
bioz¹, konkurencj¹ i mykopaso¿ytnictwem dodatkowe
mechanizmy [3, 63]. Saprofityczne grzyby okre�lane
skrótem PGPF (Plant Growth Promoting Fungi) i rizo-
bakterie PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacte-
ria) mog¹ stymulowaæ wzrost ro�lin poprzez (a) pro-
dukcjê fitohormonów, (b) witamin, (c) zwiêkszenie
dostêpno�ci pierwiastków biogennych, g³ównie azotu
i fosforu, (d) uruchamianie sk³adników pokarmowych
z gleby i materii organicznej oraz (e) zwiêkszanie in-
tensywno�ci pobierania i przemieszczanie sk³adników
mineralnych. Jednak¿e mechanizmy te wymagaj¹ bar-
dziej szczegó³owego zbadania [3, 44, 100].

Zwiêkszenie biomasy czê�ci nadziemnych i pod-
ziemnych ro�lin po wprowadzeniu do pod³o¿y Tricho-
derma spp. opisywano w ró¿nych modelach badaw-
czych w przypadku szeregu ro�lin uprawnych (m.in.
sa³aty, fasoli, ogórków, rzodkiewki, kukurydzy, papry-
ki) zarówno w uprawach pod os³onami jak i w warun-
kach polowych [44, 62, 100].

Ye d i d i a  i wsp. [100] obserwowali istotne zwiêk-
szenie biomasy siewek ogórków wykorzystuj¹c szczep
T. harzianum T-203 w ró¿nych modelach badawczych.
Po 8 dniach od wprowadzenia szczepu T-203 do gle-
by, odnotowali 30% zwiêkszenie przyrostu siewek
ogórków, a po 28 dniach obserwowali istotny wzrost
powierzchni li�ci o 80% i korzeni o 95% oraz 80%
wzrost suchej masy li�ci. Natomiast wykorzystuj¹c hy-

droponiczny system uprawy otrzymali 25% wzrost su-
chej masy korzeni i 40% przyrost czê�ci nadziemnych
10 dniowych ogórków, w uprawie których szczep
T-203 wprowadzono do roztworu od¿ywczego po
5 dniach. Przeprowadzona analiza zawarto�ci sk³ad-
ników mineralnych w 10-dniowych i 28-dniowych
ogórkach, wykaza³a istotny wzrost poziomu fosforu,
¿elaza, miedzi, cynku i manganu w korzeniach i czê�-
ciach nadziemnych tych ro�lin [100].

Dziêki zwiêkszonemu pobieraniu sk³adników po-
karmowych ulega rozbudowaniu system korzeniowy.
Zwiêkszona powierzchnia korzeni umo¿liwia ro�linom
dostêp do wiêkszej objêto�ci gleby, co ma du¿e zna-
czenie podczas konkurencji o sk³adniki pokarmowe z
innymi organizmami lub kiedy zwi¹zki mineralne wy-
stêpuj¹ w ma³ych ilo�ciach [100].

A l t o m a r e  i wsp. [3] byli pierwszymi badacza-
mi, którzy przedstawili czynniki odpowiedzialne za
lepsze przyswajanie sk³adników pokarmowych przez
ro�liny. Wykazali, ¿e szczep T. harzianum T-22 w wa-
runkach in vitro, u³atwia przyswajanie nierozpuszczal-
nych lub s³abo rozpuszczalnych sk³adników pokar-
mowych takich jak fosforany, ¿elazo, mied�, cynk i
mangan. Szczep T-22 zwiêksza³ rozpuszczalno�æ sk³ad-
ników mineralnych poprzez zakwaszenie mikro�ro-
dowiska korzeni, redukcjê utlenionych jonów metali
(Fe3+, Cu2+) oraz produkcjê sideroforów chelatuj¹cych
¿elazo. Wykazali oni, ¿e za procesy rozpuszczania po-
szczególnych sk³adników pokarmowych odpowiedzial-
nych jest wiele mechanizmów. Stwierdzili oni, ¿e ba-
dany szczep wydziela³ ró¿ne zwi¹zki redukuj¹ce jony
¿elaza i miedzi. Autorzy stwierdzili tak¿e obecno�æ
zwi¹zków chelatuj¹cych ¿elazo. Ponadto zwi¹zki fos-
foru mog¹ byæ rozpuszczane i przetrzymywane w bio-
masie Trichoderma, a nastêpnie uwalniane w dostêp-
nej formie w pobli¿u korzeni po lizie mycelium.
Interesuj¹cy jest fakt, ¿e fitopatogeny takie jak Pythium
czy Rhizoctonia nie s¹ zdolne do rozpuszczania fosfo-
ranów, co mo¿e dodatkowo podnosiæ zdolno�ci konku-
rencyjne szczepów Trichoderma o ten pierwiastek [3].

3.4.2. Indukcja systemicznej odporno�ci
Ro�lina w odpowiedzi na atak patogenów, uszko-

dzenia powodowane przez owady lub dzia³anie czyn-
ników fizycznych i chemicznych uruchomia z³o¿on¹
strategie obronn¹, zapobiegaj¹c¹ rozprzestrzenianiu siê
infekcji. W inicjowanie mechanizmów obronnych przez
ro�liny w³¹czane s¹ ró¿ne szlaki metaboliczne, które s¹
indukowane przez poszczególne wywo³ywacze, tzw.
elicitory. Elicitorami mog¹ byæ produkty degradacji
�ciany komórkowej ro�liny (oligogalakturonidy) i pa-
togena (ksylanaza, galakturonaza) oraz specyficzne
bia³ka awirulencji (Avr). Pod wp³ywem elicitorów
w obrêbie zaka¿onej tkanki, rozwijaj¹ siê ró¿ne reak-
cjê obronne [37, 49].



268 EL¯BIETA WOJTKOWIAK-GÊBAROWSKA

Wczesne reakcje obronne obejmuj¹ zmiany w prze-
puszczalno�ci b³ony komórkowej. Dochodzi do wycie-
ku jonów potasowych i chlorkowych z komórki, wni-
kania jonów wodorowych i wapniowych do wnêtrza
komórki. Nastêpuje wzmo¿ona synteza nadtlenku wo-
doru zwana �wyrzutem wolnych rodników� (oxidative
burst). Bardzo czêsto dochodzi do uruchomienia reak-
cji nadwra¿liwo�ci HR (hypersensitive response) bê-
d¹cej umiejscowion¹, indukowan¹ �mierci¹ komórki
ro�linnej w miejscu zainfekowanym przez patogena.
Patogen zostaje wówczas �uwiêziony� w martwej
tkance i nie mo¿e siê dalej rozprzestrzeniaæ. Rozprze-
strzenianie siê infekcji zostaje zahamowane na czas
potrzebny ro�linie do uruchomienia innych mechaniz-
mów obronnych i t¹ drog¹ zwiêksza siê jej odporno�æ.
Reakcja HR czêsto ³¹czy siê z nabywaniem odporno�ci
przez tkanki otaczaj¹ce miejsce zaka¿enia. Jest to tak
zwana nabyta odporno�æ lokalna. W wielu przypad-
kach odporno�æ ta rozci¹ga siê do przyleg³ych komórek
i jest przekazywana systemowo do tkanek ro�liny, które
nie mia³y bezpo�redniego kontaktu z drobnoustrojem.
Mówimy wówczas o nabytej odporno�ci systemowej,
okre�lanej w skrócie SAR (systemic acquired resistan-
ce). Systemowe przekazywanie sygna³ów mo¿e zacho-
dziæ przy udziale kwasu salicylowego (SA) lub jasmo-
nowego (JA) i etylenu, które indukuj¹ kaskadê zdarzeñ
prowadz¹cych do produkcji metabolitów i bia³ek o ró¿-
nych funkcjach [46, 49].

Powstawaniu reakcji HR i nabytej odporno�ci syste-
micznej towarzyszy zazwyczaj pojawianie siê specyficz-
nych bia³ek z grupy PR (Pathogenesis-Related Prote-
ins), które s¹ toksyczne dla patogenów. Do najlepiej
poznanych nale¿¹ bia³ka z grupy PR-1, PR-2 ($-1,3-
glukanaza), PR-3 (chitynaza), PR-4 (wi¹¿¹ce chitynê)
i PR-5 (TL, taumatyny), a tak¿e bia³ka bogate w cyste-
inê i glicynê, proteinazy, chitozanazy oraz peroksydazy.
Bia³ka te charakteryzuj¹ siê siln¹ aktywno�ci¹ w sto-
sunku do licznych patogenów, takich jak: Rh. solani,
F. oxysporum, F. culmorum, Aspergillus fumigatus,
B. cinerea, P. infestants. Hamuj¹ tworzenie siê spor
i kie³kowanie grzybów, wzmacniaj¹ �ciany komórko-
we gospodarza, a dezintegruj¹ sk³adniki �cian ko-
mórkowych bakterii i niektórych fitopatogenicznych
grzybów [49, 76].

Innym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym ro�linie obronê
przed atakiem patogenów jest biosynteza fitoaleksyn,
a tak¿e indukcja bariery kalozowej, ligninowej lub
suberynowej. Ro�lina produkuje enzymy lityczne degra-
duj¹ce �cianê komórkow¹ (chitynazy, proteazy), dodat-
kowo zachodzi indukcja mechanizmów stabilizuj¹cych
b³ony cytoplazmatyczne i zabezpieczaj¹cych ro�linê
przed toksynami patogena [20, 37, 49].

Fitoaleksyny s¹ niskocz¹steczkowymi zwi¹zkami,
których synteza mo¿e byæ indukowana w ro�linie za-
równo przez grzyby patogenne jak i niepatogenne. Rolê

elicitorów w ich syntezie mog¹ pe³niæ tak¿e czynniki
pochodzenia biotycznego (wêglowodany pochodz¹ce
ze �cian komórek ro�lin lub grzybów, zwi¹zki t³usz-
czowe, enzymy produkowane przez mikroorganizmy,
polipeptydy) jak i abiotycznego (sole metali ciê¿kich,
detergenty, mróz, UV, niektóre fungicydy). Wiêkszo�æ
znanych fitoaleksyn hamuje wzrost grzybni, wyd³u¿a-
nie trzonków konidialnych, kie³kowanie spor i przyrost
suchej masy grzybni. Procesom tym towarzyszy gwa³-
towne wstrzymywanie ruchów cytoplazmy, jej granu-
lacja, dezorganizacja organelli komórkowych, rozpad
b³on oraz zaburzenia pobierania sk³adników pokarmo-
wych [46, 83]. Jednym z kluczowych enzymów bio-
syntezy fitoaleksyn, podobnie jak lignin, jest amonia-
koliaza fenyloalaninowa (PAL) [46, 83]. Enzym ten
katalizuje pierwszy etap biosyntezy fenylopropanoidów
prowadz¹cych do produkcji zwi¹zków fenolowych
o znacz¹cych funkcjach biologicznych, w³¹czaj¹c fito-
aleksyny. PAL od³¹cza cz¹steczki amoniaku z fenylo-
alaniny prowadz¹c do powstania kwasu trans-cynamo-
nowego, który jest prekursorem ró¿nych fenylopro-
panoidów (lignin, kumaryn, flawonoidów). Umo¿liwia
to szybkie nak³adanie warstw ligniny na �ciany komór-
kowe w pobli¿u zainfekowanego miejsca, powstrzy-
muj¹c w ten sposób rozwój patogena [67].

Miejscowa i systemiczna odporno�æ ro�lin mo¿e
byæ indukowana przez bakterie z grupy PGPR i grzy-
by PGPF, w tym przez grzyby z rodzaju Trichoderma
[15, 37, 99]. Ten typ odporno�ci ro�lin okre�lany jest
przez wielu badaczy jako indukowana odporno�æ sys-
temowa (Induced Systemic Resistance, ISR), poniewa¿
w³¹czone s¹ tutaj nieco inne �cie¿ki sygnalizacyjne jak
przy SAR. Prawdopodobnie g³ówn¹ rolê w przekazy-
waniu �sygna³ów alarmowych� odgrywa tutaj kwas ja-
smonowy i etylen. W ro�linie dochodzi do wielu zmian
metabolicznych, takich jak wzmo¿ona produkcja pe-
roksydaz i fitoaleksyn, akumulacja hydrolaz (chityna-
zy i $-1,3-glukanazy) oraz odk³adanie polimerów struk-
turalnych (ligniny, glikoproteiny). Jednak¿e odporno�æ
indukowana przez grzyby PGPF pozostaje ci¹gle s³abo
poznana [33, 37, 98].

Dotychczas rzadko opisywano mo¿liwe interakcje
pomiêdzy Trichoderma spp., a tkankami korzeni i zwi¹-
zan¹ z tym indukcjê odporno�ci ro�lin w stosunku do
patogenów. Byæ mo¿e dlatego, ¿e wiêkszo�æ badañ
by³a skupiona na interakcjach Trichoderma � patogen,
a nie Trichoderma � ro�lina [99]. Wed³ug H a r m a n a
i wsp. [37] pierwsz¹ prac¹ wyja�niaj¹c¹ mechanizm in-
dukowania odporno�ci u ro�lin przez grzyby Tricho-
derma spp. by³a praca B i g i r i m a n a  i wsp., [9]. Ba-
dacze wykazali, ¿e wprowadzenie do gleby szczepu
T. harzianum T-39 spowodowa³o wyst¹pienie odpor-
no�ci w li�ciach fasoli na pora¿enie przez B. cinerea
i Colletotrichum lindemathianum, chocia¿ szczep ten
by³ obecny tylko na korzeniach. Podobne badania prze-
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prowadzono z innymi gatunkami i szczepami Tricho-
derma na ro�linach jedno- i dwuli�ciennych. Wyniki tych
badañ pokazuj¹, ¿e poszczególne szczepy Trichoder-
ma indukowa³y odporno�æ u ro�lin takich jak ogórki,
pomidory, bawe³na, tytoñ, sa³ata, papryka. Do induko-
wania odporno�ci ro�lin zdolne s¹ szczepy z gatunków
T. virens, T. aureoviride, T. hamatum, a w szczegól-
no�ci szczepy z gatunku T. harzianum [15, 41, 98, 99].

Grzyby Trichoderma spp. kolonizuj¹c wierzchnie
warstwy komórek kory korzenia, zapocz¹tkowuj¹ seriê
reakcji obronnych, a tym samym zapobiegaj¹ dalszej
infekcji przed fitopatogenami. W pocz¹tkowych eta-
pach oddzia³ywañ ro�lina � Trichoderma wydzielane
s¹ elicitory zapocz¹tkowuj¹ce pierwsze reakcje obron-
ne [37]. Elicitorami reakcji obronnych mog¹ byæ bia³ka
o funkcjach enzymatycznych lub innych. H a n s o n
i H o w e l l  [34] wyizolowali ze szczepu T. virens pep-
tydy i bia³ka o zró¿nicowanej masie cz¹steczkowej od
6,5 do 42 kDa. W�ród tych peptydów indukowana by³a
grupa bia³ek o masie cz¹steczkowej oko³o 18 kDa,
wykazuj¹ca aktywno�æ elicitorów. Bia³ka te indukowa³y
biosyntezê fitoaleksyn terpenoidowych i powodowa³y
zwiêkszenie aktywno�ci peroksydazy w bawe³nie. Sil-
nymi elicitorami reakcji obronnych wielu ro�lin s¹ ksy-
lanazy ró¿nych szczepów Trichoderma spp. Indukuj¹
one syntezê etylenu i bia³ek PR, powoduj¹ wyp³yw
z komórek jonów potasu, nekrozê i reakcjê nadwra¿li-
wo�ci (HR) [97].

Równie¿ cz¹steczki uwalniane podczas interakcji
Trichoderma � patogen � ro�lina, funkcjonuj¹ nie tylko
jako induktory uwalniaj¹ce kaskadê ekspresji genów
odpowiedzialnych za antagonizm grzybów Trichoder-
ma spp., ale tak¿e funkcjonuj¹ jako elicitory mechaniz-
mów odporno�ciowych ro�lin. Grzyby te wydzielaj¹c
enzymy hydrolityczne takie jak celulazy uwalniaj¹ frag-
menty �ciany komórkowej wzmagaj¹c odporno�æ ro�li-
ny [37]. M a r t i n e z  i wsp. [57] po wprowadzeniu
celulazy (EC 3.2.1.4) z T. longibrachiatium do li�cienia
melona obserwowali indukcjê kluczowych mechaniz-
mów obronnych oraz typow¹ reakcjê nadwra¿liwo�ci.
Dodatkowo po 3 godzinach od zastosowania celulazy,
odnotowali wyrzut wolnych rodników zwi¹zany z ak-
tywacj¹ etylenu i kwasu salicylowego (SA). Z kolei ety-
len i SA uczestnicz¹ w indukowaniu �cie¿ki peroksy-
dazy i chitynazy. Traktowanie li�cieni zdenaturowan¹
celulaz¹ powodowa³o równie¿ zwiêkszon¹ aktywno�æ
peroksydazy i chitynazy, ale wyrzut wolnych rodników
i produkcja SA nie by³y obserwowane.

Zdolno�æ grzybów z rodzaju Trichoderma do indu-
kowania odporno�ci systemicznej u ogórków wykaza³
Ye d i d i a  i wsp. [98, 99] wykorzystuj¹c szczep
T. asperellum T-203 (we wcze�niejszej pracy tych auto-
rów [98] szczep ten opisany zosta³ jako T. harzianum)
w do�wiadczeniach hydroponicznych. Wprowadzaj¹c
szczep T-203 do strefy korzeniowej ogórka obserwo-

wali, ¿e jego strzêpki rosn¹ wzd³u¿ lub wokó³ korzeni
oraz miejscowo penetruj¹ epidermê, a tak¿e zewnêtrzne
warstwy komórek korteksu, bez powodowania rozleg-
³ych uszkodzeñ ro�liny. Badacze sugeruj¹, ¿e Tricho-
derma uwalnia w bardzo ma³ych ilo�ciach enzymy hy-
drolityczne takie jak celulazy, powoduj¹c miejscowe
os³abienie lub rozlu�nienie �ciany komórkowej epider-
my, co prowadzi do rozprzestrzeniania siê grzybów do
tkanek ro�liny. Wskutek tego w ro�linie dochodzi do
wielu zmian biochemicznych i morfologicznych. We-
wn¹trz �ciany komórkowej odk³adana jest w du¿ych
ilo�ciach kaloza i substancje osmofilne, stanowi¹ce
�sygna³ alarmowy� do uruchomienia licznych strategii
obronnych. Ponadto w ro�linach traktowanych szcze-
pem T. asperellum T-203 obserwowano zwiêkszenie
aktywno�ci chitynazy, $-1,3-glukanazy i celulazy, za-
równo w korzeniach jak i li�ciach ogórków [98, 99].

Szczep T. asperellum T-203 wykorzystano tak¿e
do ochrony ogórków przed Pseudomonas syringae pv.
lachrymans [99]. Pomimo i¿ szczep T-203 by³ wpro-
wadzany tylko do strefy korzeniowej ogórka, reduko-
wa³ o 80% objawy chorobowe powodowane przez tê
bakteriê. Obserwowana redukcja objawów chorobo-
wych by³a zwi¹zana prawdopodobnie z akumulacj¹
mRNA genu koduj¹cego amoniakoliazê fenyloalanino-
w¹ (PAL). Jakkolwiek, zastosowanie szczepu T. aspe-
rellum T-203 przyczyni³o siê do wzrostu produkcji PAL
jedynie przez pierwsze 2 dni, to jednak po zainfeko-
waniu li�ci P. syringe var. lachrymans, ekspresja wielu
genów zwi¹zanych z odporno�ci¹ wzrasta³a kilka razy.
Dodatkowo w li�ciach ro�lin, nastêpowa³ wzrost pozio-
mu glukozydów fenolowych, których aglikony s¹ silny-
mi inhibitorami wielu bakterii i grzybów. Takiego efektu
nie uzyskiwano, gdy szczepy te stosowano oddzielnie.

Pomimo wzrastaj¹cej liczby badañ po�wiêconych
grzybom z rodzaju Trichoderma, poznanie �cis³ych
mechanizmów odpowiedzialnych za obserwowan¹ re-
dukcjê objawów chorób, powodowanych przez ró¿ne
patogeny, jest ci¹gle niekompletne. Przedstawiona przez
Ye d i d i a  i wsp. [99] redukcja objawów chorobowych,
powodowanych przez P. syringe, zwi¹zana by³a z aku-
mulacj¹ biosyntetycznego transkryptu genów odporno�-
ci oraz akumulacj¹ zwi¹zków fenolowych o charakterze
przeciwbakteryjnym. W przysz³o�ci badania powinny
byæ skupione na charakteryzowaniu naturalnych zwi¹z-
ków chemicznych, badaniu ich akumulacji i produkcji
w eksperymentach szklarniowych lub polowych.

4. Mo¿liwo�ci i ograniczenia wykorzystania
grzybów Trichoderma w praktyce

Biopreparaty zawieraj¹ce izolaty Trichoderma spp.
s¹ coraz czê�ciej dostêpne na rynku, co jest wyni-
kiem zmiany spo³ecznego nastawienia w stosunku do
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�rodków chemicznych, w tym równie¿ do fungicydów.
Wyniki wielu badañ pokazuj¹, ¿e ró¿ne izolaty Tricho-
derma znacz¹co redukuj¹ choroby ro�lin powodowane
przez patogeny z rodzajów Fusarium, Pythium, Rhi-
zoctonia, Sclerotinia, Geumanomyces, Botrytis zarów-
no w uprawach pod os³onami jak i polowych. Ponadto,
wprowadzenie do gleby szczepów Trichoderma zwiêk-
sza zdrowotno�æ ro�lin oraz powoduje ich lepszy
wzrost, co przyczynia siê do poprawy ilo�ci i jako�ci
produkcji ro�linnej [37, 38, 48].

T r o n s m o  i H j e l j o r d  [86] stwierdzaj¹, i¿ na-
le¿a³oby stosowaæ preparaty, oparte na grzybach z ro-
dzaju Trichoderma na szersz¹ skalê, a nie jedynie
w ochronie upraw pod os³onami. Biopreparaty na ba-
zie grzybów z rodzaju Trichoderma takie jak BioTrek
22G, Binap T, s¹ stosowane na szerok¹ skalê w wielu
krajach (Tab. I) [70]. Miêdzy innymi, wykazano mo¿li-
wo�æ zwalczania B. cinerea, S. sclerotiorum i Clado-
sporium fulvum na winogronach, pomidorach, ogórkach
i papryce, zarówno w szklarniach jak i w warunkach
polowych biopreparatem Trichodex opartym na szcze-
pie T. harzianum T-39 w Izraelu [22]. Innym przy-
k³adem mo¿e byæ wykorzystanie izolatu T. harzianum
T-22 w preparatach, które z powodzeniem s¹ stoso-
wane do zwalczania Fusarium, Phytium, Rhizoctonia,
Sclerotinia homeocarpa w USA i ostatnio wprowadza-
nym do praktyki w Europie. Preparaty te z powodze-
niem stosowane s¹ w uprawach polowych jak i w upra-
wach pod os³onami, do produkcji miêdzy innymi
bawe³ny, kukurydzy, buraków cukrowych, fasoli, sor-
go, kapusty, pomidorów, ogórków [70].

Jednak¿e czêsto podkre�lany jest fakt, ¿e rzadko
mo¿emy oczekiwaæ istotnie lepszej ochrony przy wy-
korzystaniu samych tylko biologicznych preparatów
ni¿ przy zastosowaniu fungicydów. Dlatego po³¹cze-
nie chemicznych i biologicznych czynników w ramach
zintegrowanego systemu kontroli fitopatogenów wy-
daje siê mieæ najwiêksze znaczenie, zarówno z punktu
widzenia ograniczenia kosztów produkcji jak i ochro-
ny �rodowiska [13, 53].

G³ówn¹ przyczyn¹ limituj¹c¹ praktyczne wyko-
rzystanie izolatów Trichoderma spp. jest niestabil-
no�æ cech odpowiadaj¹cych za zjawisko antagonizmu
w warunkach polowych, co wynika z regu³y z ma³ej
zdolno�ci do konkurencji w stosunku do mikroflory
rodzimej w warunkach polowych [92]. Praktyczne
wykorzystanie grzybów w warunkach polowych jest
równie¿ w znacznym stopniu ograniczone ze wzglê-
du na konieczno�æ stosowania du¿ych ilo�ci bio-
preparatu [70]. Wykorzystanie biologicznych prepa-
ratów rokuje zdecydowanie wiêksze nadzieje w wa-
runkach upraw pod os³onami, gdzie istnieje mo¿liwo�æ
manipulacji sk³adem jako�ciowym jak i warunkami
fizyko-chemicznymi pod³o¿y u¿ywanych do uprawy
ro�lin. Równocze�nie w bogatych pod³o¿ach orga-

nicznych, wykorzystywanych w uprawach pod os³o-
nami, stworzone mog¹ byæ zdecydowanie lepsze wa-
runki do rozwoju saprofitycznych grzybów z rodzaju
Trichoderma ni¿ w glebach mineralnych w uprawach
polowych.

Jedn¹ z proponowanych metod podniesienia efek-
tywno�ci i konkurencyjno�ci wyselekcjonowanych
szczepów dla celów biologicznej ochrony jest trans-
formacja genetyczna [5, 32]. Masowe stosowanie
szczepów zmodyfikowanych genetycznie wymaga bar-
dzo szczegó³owych badañ nad ich wp³ywem na �rodo-
wisko oraz oceny stopnia ryzyka wprowadzania tego
typu organizmów [32]. Równocze�nie spo³eczny opór
wyra¿any przez organizacje ekologiczne w odniesieniu
do wykorzystania takich drobnoustrojów jest bardzo
du¿y, co aktualnie ogranicza mo¿liwo�ci ich stosowanie
w praktyce rolniczej. W zwi¹zku z powy¿szym, alter-
natywnym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ selekcjono-
wanie nowych izolatów oraz wykorzystanie mo¿liwo�-
ci krzy¿ówek na zasadzie fuzji biotypów potencjalnie
przydatnych dla celów biologicznej ochrony oraz po-
wiêkszanie naszego zasobu wiedzy na temat czynni-
ków warunkuj¹cych rozwój i aktywno�æ mikroorga-
nizmów w rizosferze.

Ponadto, w³¹czenie grzybów saprofitycznych w zin-
tegrowany system ochrony ro�lin wymaga selekcji
szczepów odpornych na fungicydy przy zachowaniu
ich zdolno�ci do mykopaso¿ytnictwa i konkurencji
w naturalnym �rodowisku. Pierwszych izolacji nowych
biotypów T. harzianum i T. viride odpornych na fun-
gicydy benzimidazolowe i ich pochodne jak równie¿
na szereg innych fungicydów (chlorothalonil, procy-
midon, iprodion, vinclozolin) dokonali P a p a v i z a s
i wsp. [64, 65] oraz A b d - E l  M o i t y  i wsp. [1].
Równie¿ P i e t r  i wsp. [69] oraz S t a n k i e w i c z
i wsp. [79] wyselekcjonowali szereg izolatów T. viride
i T. harzianum odpornych na benomyl i iprodione.
Mutanty te charakteryzuj¹ siê silnymi zdolno�ciami
mykopaso¿ytniczymi w stosunku do szeregu fitopato-
genicznych grzybów oraz zdolno�ci¹ do wydzielania
pozakomórkowych enzymów degraduj¹cych polisacha-
rydy [celulozê, ksylan, pektyny] oraz bia³ka, dziêki tym
w³a�ciwo�ciom zdolne s¹ do kolonizacji rizosfery ogór-
ków i papryki [69, 79, 81]. Równocze�nie stwierdzo-
no, ¿e szereg mutantów opisanych przez tych autorów,
wytwarza lotne i nielotne substancje antybiotyczne
zdolne do hamowania wzrostu rozmaitych fitopatoge-
nów glebowych miêdzy innymi Rh. solani, F. culmo-
rum i  F. avenaceum. Produkcja tych zwi¹zków ró¿ni-
cowana jest pomiêdzy izolatami nawet w obrêbie tego
samego gatunku [16, 17, 80]. Jednak¿e, wykorzysta-
nie takich izolatów do ochrony ro�lin w biopreparatach
wymaga precyzyjnego poznania oddzia³ywañ Tricho-
derma � patogen � ro�lina, zarówno w warunkach in
vitro jak i in vivo.
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5. Posumowanie

Oddzia³ywanie antagonistyczne grzybów Tricho-
derma zwi¹zane jest z produkcj¹ antybiotyków lotnych
i nielotnych [g³ównie peptydów, sesquiterpenoidów,
izonitryli, polikektydów, alkili pyronowych], produkcj¹
enzymów degraduj¹cych �ciany komórkowe (chitynaz,
glukanaz, celulaz, proteinaz) oraz konkurencj¹ o miejs-
ce infekcji na korzeniach i/lub o sk³adniki pokarmowe.
Zwalczanie chorób ro�lin przez te grzyby jest zazwyczaj
wynikiem synergistycznego oddzia³ywania tych mecha-
nizmów. Dodatkowo szczepy Trichoderma stymuluj¹
wzrost ro�lin poprzez produkcjê fitohormonów i wita-
min oraz zwiêkszanie dostêpno�ci pierwiastków bio-
gennych i uruchamianie sk³adników pokarmowych
z gleby i materii organicznej. Grzyby Trichoderma mog¹
równie¿ indukowaæ odporno�æ ro�lin poprzez produk-
cjê zwi¹zków fenolowych (fitoaleksyn) i akumulacjê
w ro�linach hydrolaz takich jak chitynazy i glukanazy.

Jednak¿e, zanim szczepy Trichoderma zostan¹ wy-
korzystane w biologicznych preparatach do ochro-
ny ro�lin nale¿y szczegó³owo poznaæ oddzia³ywania
Trichoderma � patogen � ro�lina, zarówno w warun-
kach in vitro jak i in vivo. Zastosowanie takich biopre-
paratów na skalê komercyjn¹ jest ci¹gle jeszcze nie-
wielkie, ze wzglêdu na du¿¹ zmienno�æ wyników
uzyskanych w warunkach polowych, jak równie¿ nie
do koñca s¹ rozpoznane czynniki wp³ywaj¹ce na efek-
tywne dzia³anie grzybów Trichoderma spp. w warun-
kach naturalnych, a zw³aszcza w ramach zintegrowa-
nych systemów uprawy.
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1. Wprowadzenie

Azot jest czwartym pierwiastkiem ilo�ciowo wystê-
puj¹cym w ¿ywych organizmach. Jest te¿ pierwiastkiem,
którego obecno�æ w �rodowisku mo¿e limitowaæ wzrost
ro�lin i wiêkszo�æ mikroorganizmów heterotroficznych.
Z drugiej strony jego nadmierna ilo�æ w ekosystemach
wodnych powoduje eutrofizacjê zbiorników wodnych,
prowadz¹c¹ do zachwiania równowagi ekologicznej.
Znaczne ilo�ci azotu wystêpuj¹ w �ciekach komunal-
nych i �ciekach pochodz¹cych z ró¿nych ga³êzi przemy-
s³u. W biologicznych oczyszczalniach �cieków czynione
s¹ starania, aby ilo�ci azotu w odprowadzanych do wód
powierzchniowych oczyszczonych �ciekach by³y jak
najmniejsze (powszechnie zgodne z normami). Istniej¹
w wielu krajach biologiczne oczyszczalnie �cieków,
które wykorzystuj¹ zarówno konwencjonalne jak i no-
woczesne technologie usuwania azotu ze �cieków.

2. Metody konwencjonalne

Istniej¹ dwie g³ówne konwencjonalne metody biolo-
gicznego usuwania azotu mineralnego ze �cieków. Azot
mineralny obecny w �ciekach mo¿e byæ usuwany
w ró¿nego typu naturalnych i sztucznych hodowlach (1)
glonów [7�9, 17, 19, 20, 22, 25, 28�33, 42, 43] oraz (2)
hodowlach bakterii nitryfikacyjnych i bakterii denitry-
fikacyjnych [1�4, 13, 18, 21, 26, 45, 46, 47, 52, 53].

2.1. Hodowla glonów

Przy usuwaniu azotu ze �cieków zwykle wykorzy-
stuje siê ró¿ne gatunki zielenic np. Chlorella sp., Sti-
chococcus sp., Scenedesmus sp., [7�9, 19, 20, 25,
28�33, 42, 43], za� dla �cieków silnie zasolonych ga-
tunki z rodzaju Spirulina [17]. Glony tego typu jak
zielenice stosuje siê g³ównie ze wzglêdu na krótki czas
generacji (du¿y przyrost biomasy w jednostce czasu)
i ich stosunkowo wysok¹ oporno�æ na ró¿ne czynniki
fizyko-chemiczne. Azot obecny w �ciekach jest wyko-
rzystywany przez glony jako pierwiastek biogenny,
wbudowywany w struktury komórki. Je�li w �ciekach
znajduje siê kilka form azotu, najbardziej zredukowa-
na jest preferencyjnie asymilowana a po jej wyczerpa-
niu nastêpna w kolejno�ci (azot amonowy ⇒ azot azo-
tynowy ⇒ azot azotanowy). Hodowle glonów mo¿na
prowadziæ w bioreaktorach w postaci zawiesiny (zwy-
kle glony jednokomórkowe np. Chlorella vulgaris) [8,
9, 20, 22, 25, 42] lub w postaci b³ony biologicznej na
fazie sta³ej (zwykle jednokomórkowe immobilizowane
na fazie sta³ej lub glony nitkowate np. Stichococcus
bacillaris) [8, 9, 30, 31, 43]. W ci¹gu doby zarówno
w hodowlach stacjonarnych jak i z ci¹g³ym prze-
p³ywem glony pobieraj¹ niewielkie ilo�ci azotu (od
kilku do kilkudziesiêciu mg N/g×doba�1) [30, 31].
Zwykle hodowle glonów wykorzystywane s¹ do usu-
wania niewielkich ilo�ci azotu ze �cieków poddawa-
nych uprzednio procesowi biologicznej mineralizacji
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(³adunek organiczny degradowany metod¹ osadu czynne-
go lub poddawany beztlenowemu rozk³adowi � w pro-
cesie metanogenezy) [17, 28, 42]. Usuwanie azotu
z zastosowaniem intensywnych hodowli glonów jest
do�æ kosztowne, gdy¿ prowadzony przez nie proces
fotosyntezy wymaga �wiat³a [22, 31, 32]. Jak do tej
pory nie by³o ekonomicznie uzasadnionego pomys³u
z zagospodarowaniem biomasy wytworzonej w hodow-
lach glonów prowadzonych na �ciekach, poza jej kom-
postowaniem. W praktyce usuwanie azotu a tak¿e fos-
foru ze �cieków odbywa siê w stawach biologicznych
o ró¿nym stopniu nasycenia tlenem, w których wystê-
puj¹ wielogatunkowe zespo³y glonów jedno- i wielo-
komórkowych [7, 28].

2.2. Nitryfikacja i denitryfikacja

Usuwanie azotu ze �cieków metod¹ nitryfikacji i de-
nitryfikacji oparte jest na autotroficznej nitryfikacji i he-
terotroficznej denitryfikacji [4, 14, 18, 21, 26, 45�47,
52, 53]. W procesie nitryfikacji chemolitoautotroficzne
bakterie prowadz¹ transformacjê amonu do azotynów
przy udziale nitrozobakterii, a nastêpnie obecne w pod-
³o¿u azotyny utleniane s¹ do azotanów przy udziale
nitrobakterii, zgodnie z reakcjami:

NH4
+ + 1.5 O2 ⇒ NO2

� + 2H+ + 2H2O
NO2

� + 0.5 O2 ⇒ NO3
�

Jony amonowe i azotynowe s¹ �ród³em elektronów
dla tej grupy chemolitoautotrofów. Oderwane od amo-
nu i azotynów elektrony s¹ przekazywane na ³añcuch
oddechowy, w którym zachodzi synteza energii w po-
staci ATP w procesie zwanym chemolitotroficzn¹ oksy-
datywn¹ fosforylacj¹.

W �ciekach komunalnych, rolniczych oraz w licz-
nych pochodz¹cych z ró¿nych ga³êzi przemys³u, wy-
stêpuje dwie grupy fizjologiczno-biochemiczne bakterii
nitryfikacyjnych, które w pierwszym etapie prowadz¹
transformacjê jonów amonowych do azotynów (nitro-
zobakterie), w drugim jony azotynowe do azotanów
(nitrobakterie). Je�li w �ciekach wystêpuje mocznik,
jest on uprzednio hydrolizowany do jonów amono-
wych przez heterotroficzn¹ mikroflorê �cieków, a na-
stêpnie transformowany do azotynów lub azotanów
przez chemolitotrofy. We wszystkich podrêcznikowych
opracowaniach jako przyk³ad nitrozobakterii podaje siê
Nitrosomonas europaea. Jednak¿e z zastosowaniem
techniki FISH dowiedziono, ¿e w wielu oczyszczalniach
usuwaj¹cych azot ze �cieków obok Nitrosomonas euro-
paea licznie wystêpuj¹ Nitrosococcus mobilis, obecny
zawsze w wodach zasolonych. Nitrosococcus mobilis
w du¿ej ilo�ci by³ tak¿e obserwowany w biofilmach
sekwencyjnych statycznych bioreaktorów. Poza tym
w wielu oczyszczalniach w osadzie czynnym, obok
Nitrosococcus mobilis, wystêpuj¹ Nitrosospira, Nitro-
solobus i Nitrosovibrio [14]. Równie¿ powszechnie

opisywany w podrêcznikach Nitrobacter nie jest znaj-
dowany powszechnie w bioreaktorach oczyszczalni
�cieków [14]. Z zastosowaniem metody pe³nego cyklu
rRNA stwierdzono, ¿e w konwencjonalnych oczysz-
czalniach �cieków powszechnie wystêpuje utleniaj¹ca
azotyny do azotanów grupa Nitrospira, niespokrew-
niona z pozosta³ymi bakteriami nitryfikacyjnymi, a nie
gatunki Nitrobacter [14]. Jak siê okazuje obydwa ro-
dzaje bakterii: Nitrobacter i Nitrospira wykazuj¹ od-
mienne strategie ¿ycia. Nitrobacter rozwija siê w �cie-
kach z podwy¿szon¹ ilo�ci¹ azotu i wysokim stê¿eniu
tlenu, za� Nitrospira odwrotnie w �ciekach o stosun-
kowo niskim stê¿eniu azotu i tlenu. Gatunki z rodzaju
Nitrobacter charakteryzuj¹ siê niskim powinowactwem
do azotynów i wysokim µmax (strategia r), za� gatunki
Nitrospira wysokim powinowactwem do azotynów
i niskim µmax (strategia k). Z badañ prowadzonych
przez L i m p i y a k o r n  i wsp. [21] wynika, ¿e liczba
nitrozobakterii w ró¿nych systemach biologicznego
oczyszczania �cieków waha siê od 1×106 do 9,2×107

i stanowi od 0,01 do 0,28% ca³kowitej ilo�ci bakterii
i jest kompatybilna do oznaczanej technikami moleku-
larnymi (1,2 ± 0,9×107 komórek/ml), które stanowi³y
2.9% ca³ej populacji bakterii osadu. Najwiêksz¹ liczeb-
no�æ nitrozobakterii obserwuje siê w okresie wiosenno-
letnim, a nieco mniejsz¹ w okresie jesienno-zimowym.
Efektywno�æ transformacji jonów amonowych w czasie
godziny mo¿e wahaæ siê od zera do 49,6 fmoli/komór-
kê. W wiêkszo�ci przypadków w systemach dominuj¹
szczepy nale¿¹ce do Nitrosomonas oligotropha (typ
6a-1 oraz 6a-4). Drugim wspó³dominantem okaza³
siê Nitrosomonas communis. Szczepy �rodowiskowe
N. oligotropha wykazuj¹ bardzo niskie warto�ci Ks (od
1,9 do 4,2 mM) i wystêpuj¹ w systemach, gdzie stê¿e-
nia amonu s¹ niskie i nie przekraczaj¹ 60 g m�3 dzieñ�1.

Znitryfikowane zawieraj¹ce skumulowane azotany
�cieki s¹ nastêpnie kierowane do bioreaktora, w którym
bakterie denitryfikacyjne w czasie oddychania beztle-
nowego, wykorzystuj¹ je jako akceptory elektronów.
Finalnym produktem redukcji azotanów jest azot cz¹-
steczkowy (niekiedy podtlenek azotu), zgodnie z zapi-
sem reakcji:

2 NO3
� + 10H+ + 10e� ⇒ N2 + 2 OH� + 4 H2O

2 NO2
� + 6H+ + 6e� ⇒ N2 + 2OH� + 2H2O

Utlenianie amonu oraz redukcja azotanów w pro-
cesie nitryfikacji i denitryfikacji jak wskazuje schemat,
jest procesem wieloetapowym (rys. 1).

Istnieje do�æ liczna grupa bakterii, która jest zdolna
do wzrostu w warunkach beztlenowych w obecno�ci
azotanów [3]. Grupa bakterii, zwanych denitryfikacyj-
nymi, poza nielicznymi wyj¹tkami nale¿y do fakulta-
tywnych beztlenowców, która preferencyjnie wykorzy-
stuje tlen jako akceptor elektronów, a w warunkach
beztlenowych azotany. Bakterie denitryfikacyjne s¹ gru-
p¹ fizjologiczn¹, która powszechnie wystêpuje w �ro-
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dowisku, do�æ licznie we wszelkiego typu �ciekach or-
ganicznych, a mo¿e wykazywaæ aktywno�æ denitryfika-
cyjn¹ jedynie w okre�lonych warunkach (w obecno�ci
azotanów i/lub azotynów w warunkach beztlenowych).

W osadzie czynnym konwencjonalnych oczysz-
czalni �cieków powszechnie wystêpuj¹ bakterie deni-
tryfikacyjne, nale¿¹ce do nastêpuj¹cych rodzajów:
Alcaligenes, Bacillus, Hyphomicrobium, Paracoccus
i Pseudomonas [3]. W �ciekach przemys³owych w za-

le¿no�ci od rodzaju zwi¹zku organicznego, oraz akcepto-
ra elektronów, ma miejsce odmienna selekcja bakterii
denitryfikacyjnych np. metanol selekcjonuje w bio-
reaktorach bakterie denitryfikacyjne z rodzajów Para-
coccus i Hyphomicrobium [1, 2], za� w �ciekach prze-
mys³u rafineryjno-petrochemicznego bakterie nale¿¹ce
do rodz. Azoarcus i Thauera [3].

W ostatnich latach ukaza³a siê publikacja dotycz¹-
ca analizy metodami molekularnymi sk³adu zespo³u
mikroorganizmów w osadzie czynnym, biologicznej
oczyszczalni �cieków przemys³owych, z wykorzysta-
niem metody nitryfikacji i denitryfikacji do usuwania
azotu ze �cieków [14]. Wyniki analiz sk³adu mikro-
flory zebrane s¹ w tabeli (tabela I).

Pozosta³e taksony Verrucomicrobia, Acidobacteria,
Nitrospira, Bacteroidetes, Firmicutes i Actinobacteria
by³y prezentowane przez jeden do piêciu klonów. Pra-
wie po³owa bakterii oznaczonych metod¹ FISH nale¿a³y
do $-Proteobacteria, wewn¹trz której 98% bakterii to
Zooglea i Azoarcus sensu lato.

Efektywno�æ usuwania azotu metod¹ nitryfikacji
i denitryfikacji warunkowana jest wieloma czynnikami.
W procesie transformacji azotu amonowego do azotu
azotanowego bior¹ udzia³ bakterie nitryfikacyjne, o sto-
sunkowo d³ugim czasie generacji. Tempo nitryfika-
cji w warunkach optymalnych zale¿ne jest g³ównie
od ilo�ci biomasy mikroorganizmów w bioreaktorze.
Z zastosowaniem konwencjonalnego osadu czynnego
w systemie kaskadowym reaktorów jony amonowe
s¹ transformowane tylko do azotynów, z wydajno�ci¹

Rys. 1. Schemat utleniania amonu i redukcji azotanów odpowied-
nio w procesie nitryfikacji i denitryfikacji. W procesie nitryfikacji
amon jest utleniany do hydroksylaminy (reakcja 1) a hydroksyla-
mina do azotanów (etap 2�4).W czasie denitryfikacji zachodzi
redukcja azotanów kolejno do N2 (etapy 5�8) (wg Than Khin and
Ajit P. Annachhatre. Novel microbial nitrogen removal processes.
Biotechnology Advances, 22(7) pp. 519�532 (2004) dziêki uprzej-

mo�ci i za zgod¹ Elsevier).

$-Proteobacteria Zooglea ramigera i pokrewne 17.0
(47%) Azoarcus i Thauera 16.0

S-�-OTU3-0445-a-A-20 2.0
Nitrosococcus mobilis i inne 7.0
Alcaligenes latus i pokrewne 3.0
Brachymonas denitrificans i pokrewne 1.0
Inne $-Proteobacteria 3.0

"-Proteobacteria Hyphomicrobium vulgare 1.0
(16%) Paracoccus i pokrewne 3.0

Inne "-Proteobacteria 12.0

Nitrospira 12.0

Planctomycetes 6.0

Zielone bakterie niesiarkowe (GNS) 5.0

(-Proteobacteria 2.0

Acidobacteria 1.0

Inne bakterie
(Verrucomicrobia, Acidobacteria, Nitrospira, Bacteroidetes i Actinobacteria).

11.0

T a b e l a  I
Sk³ad zespo³u mikroorganizmów osadu czynnego biologicznej oczyszczalni �cieków przemys³owych

oznaczanego metod¹ FISH [14]

Typ bakterii z Domeny Bacteria
Ilo�æ grup

w osadzie czynnym
(w %)
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kilkunastu mg N/l×doba�1. Je�li mikroorganizmy s¹ ho-
dowane w postaci b³ony biologicznej w tlenowym z³o-
¿u zatopionym, g³ównym produktem nitryfikacji s¹
azotany. Wydajno�æ utleniania jonów amonowych
do azotanów waha siê od kilkunastu do kilkudziesiêciu
mg N/l×doba�1 [26].

W ostatnich latach doniesiono o mo¿liwo�ci nitry-
fikacji jonów amonowych przez granulowany osad
w bioreaktorze typu AUFB (aerobic upflow fluidized
bed reactor) [45, 46]. Wyniki badañ prowadzonych
z osadem granularnym wskazuj¹, ¿e mo¿liwa jest
transformacja amonu do azotanów z wydajno�ci¹ 15 g
N/l×doba�1, co odpowiada 625 mg N/l×h�1.

Wydajno�æ procesu denitryfikacji zale¿y od wielu
czynników, w tym g³ównie od: �ród³a wêgla organicz-
nego, typu urz¹dzenia hodowlanego, formy azotu pod-
legaj¹cego redukcji w procesie denitryfikacji. B³ona
biologiczna uformowana na fazie sta³ej w beztlenowym
bioreaktorze najefektywniej, w�ród innych typów
hodowli, prowadzi proces redukcji azotanów i/lub azo-
tynów. Do denitryfikacji azotanów, w wysokich stê¿e-
niach, powszechnie stosowanym �ród³em wêgla orga-
nicznego jest metanol. Ustalono zale¿no�æ miêdzy ilo�ci¹
zdenitryfikowanego azotu a ilo�ci¹ metanolu koniecz-
nego dla bakterii, któr¹ mo¿na wyliczyæ ze wzoru:
Cm = 2.47 No + 1.53 N1 + 0.87 Do, gdzie: Cm � ilo�æ

koniecznego metanolu w mg/l; No � zawarto�æ N-NO3
w mg/l; N1 � zawarto�æ N-NO2 w mg/l; Do � stê¿enie
tlenu w �ciekach w mg/l [2]. W procesie redukcji azo-
tynów efektywnym �ród³em wêgla jest kwas octowy.
Dla tego substratu tak¿e ustalono zale¿no�æ miêdzy
ilo�ci¹ zredukowanego azotu a ilo�ci¹ kwasu octowego
koniecznego dla bakterii: Ck.o. = 3.30 No + 2.08 N1,
gdzie: Ck.o.� g kwasu octowego/l, No � stê¿enie N-NO3
w g/l, N1 � stê¿enie N-NO2 w g/l [1].  Przy zastosowa-
niu innych �róde³ organicznego wêgla efektywno�æ
usuwania azotanów i azotynów znacznie maleje [3].

Wydajno�ci procesu redukcji azotanów i azotynów
w wysokich stê¿eniach z zastosowaniem optymalnych
�róde³ wêgla [1, 2] prezentowane s¹ w Tabeli II.

Uzyskane w procesie nitryfikacji z udzia³em osadu
nitryfikacyjnego granulowanego ilo�ci azotanów, wy-
nosz¹ce 625 mg N/l×h�1, mog¹ byæ efektywnie usu-
niête ze �cieków w hodowlach bakterii denitryfikacyj-
nych prowadzonych, w beztlenowym z³o¿u zatopionym
z zastosowaniem metanolu, przy czasie zatrzymania
�cieków w urz¹dzeniu hodowlanym wynosz¹cym nie
wiêcej ni¿ 3 godz. �cieki zawieraj¹ce ponad 500 mg
NH4-N mog¹ byæ usuniête, w procesie nitryfikacji
i denitryfikacji, w czasie czterech godzin. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e koszty usuwania azotanów metod¹
denitryfikacji z zastosowaniem egzogennego substratu

Rys. 2. Fotografie granul osadu nitryfikacyjnego pod ró¿nym powiêkszeniem (wg Satoshi Tsuneda, Tatsuo Nagano, Tatsuhiko Hoshino,
Yoshihiro Ejiri, Naohiro Noda, Akira Hirata. Characterization of nitrifying granules produced in an aerobic upflow fluidized bed reactor.

Water Research, 37(20). pp. 4965�4973 (2003), dziêki uprzejmo�ci i za zgod¹ Elsevier).

�ród³o wêgla Kwas octowy Metanol

Ilo�æ P-PO
4
/l 5.0 5.0

Czas zatrzymania �cieków (godz) 3.0 2.4

Procentowe usuniêcie azotu 100 100 

Wydajno�æ procesu w mg N/l × godz�1 324.7 506.7

Procent bakterii denitryfikacyjnych 64 100 

T a b e l a  I I
Wydajno�ci usuwania azotu przez bakterie denitryfikacyjne hodowane

w z³o¿u zatopionym [1, 2]

Forma azotu
Akceptor elektronów w procesie denitryfikacji

1000 mg N-NO
2
/l1000 mg N-NO

3
/l
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organicznego, s¹ bardzo wysokie i powoduj¹, ¿e metoda
denitryfikacji choæ atrakcyjna, nie jest powszechnie
stosowana z zastosowaniem metanolu lub kwasu octo-
wego. Warto dodaæ, ¿e w hodowlach bakterii denitryfi-
kacyjnych powstaje ogromna ilo�æ biomasy (70% w po-
równaniu z warunkami tlenowymi) zgodnie ze wzorem:
Cb = 0.53 No + 0.32 N1 + 0.19 Do, gdzie Cb � ilo�æ bio-
masy; N1 � biomasa wyprodukowana przy redukcji
azotanów; N2 � biomasa wyprodukowana przy re-
dukcji azotynów, Do � biomasa wyprodukowana przy
redukcji tlenu.

3. Nowe biotechnologie

Trzy z nich jak SHARON, Anammox, CANON zna-
laz³o praktyczne zastosowanie w usuwaniu azotu mi-
neralnego, inne maj¹ raczej niewielk¹ warto�æ z powo-
du niskiej wydajno�ci procesu [23, 24, 27, 34�41, 44,
48�51].

3.1. SHARON

SHARON (single reactor System for High Ammo-
nia Removal Over Nitrite process) jest biologicznym
procesem transformacji jonów amonowych do azoty-
nów, prowadzonym w pojedynczym bioreaktorze z na-
powietrzaniem (CSTR) przez bakterie (bez zawraca-
nia biomasy) w temperaturze 35°C i pH ~7.0 [48, 49].
Inne parametry fizykochemiczne, takie jak pH, czas
zatrzymania �cieków, stê¿enie substratu oraz ilo�ci tlenu
rozpuszczonego w chemostacie, s¹ tak¿e �ci�le kontro-
lowane. Utrzymywanie stosownych licznych parame-
trów fizykochemicznych w skali technicznej jest sto-
sunkowo trudne. Z zastosowaniem procesu SHARON
prowadzi siê mikrobiologiczn¹ transformacjê azotu
amonowego w �ciekach powy¿ej 0.5 g N/l. W techno-
logii SHARON wykorzystane s¹ ró¿nice szybko�ci
wzrostu pomiêdzy nitrozobakteriami (NH4

+ ⇒ NO2
�)

a nitrobakteriami. Nitrobakterie utleniaj¹ azotyny do
azotanów w temperaturze inkubacji >5°C. Jednak¿e
przy temperaturze inkubacji wynosz¹cej 35°C, szyb-
ko�æ wzrostu nitrobakterii jest dwukrotnie ni¿sza ni¿
nitrozobakterii. Utlenianie amonu do azotynów jest
jedynie mo¿liwe w temperaturze inkubacji bakterii po-
wy¿ej 25°C, oraz odpowiednio krótkim czasie zatrzy-
mania �cieków, w bioreaktorze (wymywanie nitrobak-
terii z bioreaktora).

Utlenianie amonu zwi¹zane jest z zakwaszeniem
�rodowiska przez produkt, jakim jest kwas azotawy.
Dlatego te¿ kontrola oraz korekta pH w hodowli jest
bardzo wa¿nym czynnikiem zabezpieczaj¹cym przed
inhibicj¹ procesu SHARON. Nitrobakterie s¹ szczegól-
nie wra¿liwe na zmiany pH w hodowli. Optymalne pH
dla rozwoju nitrozobakterii mie�ci siê w zakresie od

6.5 do 7.5. Dodatek wêglanu do �cieków zawieraj¹cych
amon w stosunku 1,1:1,0 sprawia, ¿e po³owa amonu
przetransferowana przez mikroorganizmy do azotynów
nie wymaga korekty pH. Dodatkowym czynnikiem
sprzyjaj¹cym rozwojowi nitrozobakterii jest ich wiêksze
powinowactwo do tlenu, w porównaniu do nitrobakte-
rii, co sprawia, ¿e niskie stê¿enie tlenu w bioreaktorze
sprzyja rozwojowi nitrozobakterii. Nadto nitrozobak-
terie wykazuj¹ niskie powinowactwo do amonu (od
20�40 mg N-NH4

+/l) i stosunkowo wysok¹ toleran-
cjê na wysokie stê¿enia azotynów w pod³o¿u (>0.5 g
N-NO2

�/l) przy pH ~7.0. W porównaniu do tradycyj-
nej metody nitryfikacji do azotanów i jednoczesnej/
nastêpczej denitryfikacji reakcja SHARON wymaga
tylko 25% nak³adów zwi¹zanych z napowietrzaniem,
pomijaj¹c konieczno�æ dodawania wêgla organicznego
dla bakterii denitryfikacyjnych.

Z badañ laboratoryjnych nad reakcj¹ SHARON pro-
wadzonych przez dwa lata w 10-litrowym bioreaktorze
typu CSTR, z ci¹g³ym napowietrzaniem i 24-godzinnym
czasem zatrzymania �cieków wynika, ¿e 53% amonu
by³o transformowane jedynie do azotynów (tabela III).

Stê¿enie N-NH
4
+ w dop³ywie mg N/l 1156 ± 160

Stê¿enie N-NH
4
+ w odp³ywie mg N/l 519 ± 164

Stê¿enie N-NO
2

� w odp³ywie mg N/l 547 ± 151

£adunek azotowy mg N/l×doba�1 1070 ± 300

T a b e l a  I I I
Konwersja amonu w reaktorze typu SHARON [48, 49]

Parametr Jednostki Warto�ci

3.2. Anammox

Anammox (Anaerobic Ammonia Oxidation) jest
procesem beztlenowego utleniania amonu [10�13, 23,
34�38, 40�42, 50, 51]. Do 1995 roku wiedziano, ¿e
utlenianie amonu w hodowlach bakterii nitryfikacyj-
nych odbywa siê w warunkach tlenowych lub w wa-
runkach o obni¿onej zawarto�ci tlenu. Utlenianie amo-
nu obserwowano równie¿ w warunkach beztlenowych,
w obecno�ci gazowego dwutlenku azotu (NO2). Nitro-
zobakterie zdolne s¹ tak¿e do prowadzenia procesu de-
nitryfikacji, w obecno�ci amonu jako donora elektro-
nów, w warunkach obni¿onego stê¿enia tlenu.

M u l d e r  i wsp. [24] pierwsi stwierdzili istnienie
procesu beztlenowego utleniania amonu (Anammox)
w denitryfikacyjnym z³o¿u fluidalnym, w którym usu-
wano azot ze �cieków, wcze�niej powsta³y w procesie
metanogenezy nadmiernego osadu. Jak autorzy podali,
du¿e ilo�ci amonu znika³y w obecno�ci azotanów, z wy-
dzieleniem azotu cz¹steczkowego, zgodnie z reakcj¹:

5 NH4
+ + 3 NO3

� ⇒ 4 N2 + 9 H2O + 2H+ )G =
= � 1483.5 kJ/reakcja
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Reakcja ta zosta³a opatentowana pod nazw¹ Anam-
mox. Dalsze badania dowiod³y, ¿e w procesie Anam-
mox preferowanymi akceptorami elektronów okaza³y
siê azotyny:

NH4
+ + NO2

� ⇒⇒⇒⇒⇒ N2 + 2 H2O )G = � 358 kJ/mol NH4
+

G³ównym produktem procesu, zwanym Anammox,
jest N2. Sumarycznie reakcje Anammox mo¿na zapi-
saæ nastêpuj¹cym równaniem reakcji:

NH4
+ + 1.31 NO2

� + 0.066 HCO3
� + 0.13 H+

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 1.02 N2 + 0.26 NO3
� + 2.03 H2O +

+ 0.066CH2O0.5N0.15
Obok azotu cz¹steczkowego, z oko³o 10% azotu

amonowego powstaj¹ azotany, które s¹ wykorzystywa-
ne jako ekwiwalentna si³a redukcyjna do asymilacji CO2.

Reakcje prowadzone przez Anammox otwieraj¹
nowe mo¿liwo�ci biologicznego usuwania azotu ze
�cieków, bez dodawania egzogennego �ród³a wêgla
i energii. Produktami po�rednimi utleniania amonu,
w obecno�ci azotynów przy udziale mikroorganizmów,
jest hydroksylamina i hydrazyna. G³ównym �ród³em
wêgla dla bakterii prowadz¹cych reakcje Anammox jest
dwutlenek wêgla (rys. 3).

W 1977 roku B r o d a  pisa³, ¿e istnieje termody-
namiczna mo¿liwo�æ wystêpowania bakterii chemoli-
totroficznych, zdolnych do utleniania amonu do azotu
cz¹steczkowego, w obecno�ci azotynów i dwutlenku
wêgla, ale autor nie wykaza³ istnienia tego typu mikro-
organizmów w przyrodzie. Pierwsze doniesienie o ist-
nieniu mikroorganizmów, zdolnych do prowadzenia
beztlenowego utleniania amonu, zosta³o skierowane do
uczestników V Europejskiego Kongresu Biotechnolo-
gicznego w Kopenhadze w 1990 roku.

Bakterie prowadz¹ce reakcje Anammox nale¿¹ do
trzech rodzajów: Brocadia, Kuenenia i Scalindua, przy
czym pierwsze dwa ich rodzaje zosta³y wyizolowane

z systemów oczyszczaj¹cych �cieki, ostatnie Scalindua
zosta³y wyizolowane ze �cieków (S. brodae, S. wag-
neri) oraz z wód Morza Czarnego (S. sorokinii) [35,
38]. Proces Anammox jest prowadzony przez monofile-
tyczn¹ grupê bakterii, nale¿¹cych do typu Planctomyce-
tales z domeny Bacteria. Mikroorganizmy, prowadz¹ce
reakcje Anammox � utleniania amonu w warunkach bez-
tlenowych, najlepiej rosn¹ w pod³o¿ach lub �ciekach
zawieraj¹cych amon w stê¿eniu 5�30 mM, azotyny
5�35 mM, wêglany w stê¿eniu 10 mM, fosforany w
stê¿eniu poni¿ej 0,5 mM oraz tlen w stê¿eniu <1 µM.
W tych warunkach mikroorganizmy Anammox, hodo-
wane w beztlenowym z³o¿u fluidalnym, zdolne by³y do
konwersji azotu z 0,4 g do 3 g/l×doba�1, przy maksymal-
nej aktywno�ci wynosz¹cej 25 nmoli/mg.s.m.×min�1.
Zasymilowanie jednej cz¹steczki CO2 wymaga³o utle-
nienia 24 moli amonu. Jednak¿e specyficzna szybko�æ
wzrostu grupy Anammox wynosi³a 0,001 godz�1, co
odpowiada³o czasowi podwojenia komórek oko³o 29 dni
[5, 6, 9�12, 40, 41].

Wysoka aktywno�æ reakcji Anammox jest wykry-
wana u tych gatunków bakterii, w �rodowisku o pH
6.4 do 8.3, w temperaturze od 20 do 43°C dla szcze-
pów mezofilnych i od 6°C dla szczepów morskich.
Bardziej aktywne bakterie Anammox nale¿¹ do K. stutt-
gartiensis (55 nmoli N2/mg bia³ka × min przy pH 8.0
i temperaturze inkubacji 40°C), ni¿ nale¿¹ce do gatunku
B. anammoxidans (26,5 nmoli N2/mg bia³ka × min.
przy pH 8.0 i temperaturze inkubacji 37°C). Dodatko-
wo K. stuttgartiensis jest bardziej oporny na azotyny
ni¿ B. anammoxidans. Aktywno�æ bakterii, prowadz¹-
cych reakcje Anammox jest dwadzie�cia piêæ razy
wy¿sza ni¿ aktywno�æ tlenowych nitrozobakterii, utle-
niaj¹cych amon w warunkach sprzyjaj¹cych proceso-
wi denitryfikacji. Ale z drugiej strony s¹ one siedem

Rys. 3. Schemat mechanizmu utleniania amonu w obecno�ci azotynów (azotanów) w procesie Anammox
(wg Than Khin and Ajit P. Annachhatre. Novel microbial nitrogen removal processes.

Biotechnology Advances, 22(7) pp. 519�532 (2004) dziêki uprzejmo�ci i za zgod¹ Elsevier).
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razy mniej aktywne ni¿ nitrozobakterie, utleniaj¹ce
amon w warunkach tlenowych [32�42].

Badania dotycz¹ce beztlenowego utleniania amonu
w hodowlach mikroorganizmów prowadzono z zasto-
sowaniem znakowanego 15N. Z badañ tych wynika, ¿e
azotyny bêd¹ce akceptorem elektronów, s¹ redukowane
do hydroksylaminy, która nastêpnie reaguje z amonem

bêd¹cym donorem elektronów, w wyniku czego do �ro-
dowiska wydzielany jest azot cz¹steczkowy. W hodow-
lach stacjonarnych, z nadmiarem hydroksylaminy i amo-
nu, obserwowano przej�ciow¹ kumulacjê hydrazyny
wskazuj¹c, ¿e hydrazyna jest ostatnim produktem po-
�rednim, przed jej transformacj¹ do azotu cz¹steczko-
wego. Utlenianie hydrazyny do azotu cz¹steczkowego

 

Klony glebowe 

Candidatus Scalindua 
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Candidatus Kuenenia  
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Pirellula 
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Candidatus Brocadia anammoxidans 
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Rys. 4. Filogeneza bakterii prowadz¹cych proces Anammox w oparciu o sekwencjê 16S rDNA na tle typu Planctomycetes (A) oraz
pokrewieñstwo pomiêdzy poszczególnymi Candidatus (B) [38]. Analiza pokrewieñstwa wykazuje, ¿e wszystkie cztery gatunki Candidatus
tworz¹ monofiletyczne odga³êzienie wewn¹trz typu Planctomycetes (wszystkie gatunki ga³êzi Anammox zawieraj¹ w 16S rRNA ponad
90% podobieñstwo sekwencji nukleotydów) (wg: Schmid i wsp., 2005. Biomarkers for in situ detection of anaerobic ammonium-oxidizing
(Anammox) bacteria. Appl. Environ. Microbiol. 71(4): 1677�1684, dziêki uprzejmo�ci i za zgod¹ American Society for Microbiology).
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warto�æ szybko�ci usuwania azotu zosta³a zwiêkszona
ponad dwudziestokrotnie w porównaniu do szybko�ci
uzyskiwanych uprzednio.

W tabeli podano warto�ci kinetyczne dwóch grup
mikroorganizmów zdolnych do utleniania amonu:
bakterii nitryfikacyjnych oraz prowadz¹cych reakcjê
Anammox w hodowlach stacjonarnych, w sekwencyj-
nym systemie bioreaktorów (SRB) (tabela IV).

Szybko�æ wzrostu bakterii utleniaj¹cych amon, w wa-
runkach beztlenowych w hodowlach namna¿aj¹cych,
jest ekstremalnie niska � czas podwojenia komórek trwa
od dziesiêciu do trzydziestu dni � mimo ¿e proces
namna¿ania prowadzono w kaskadzie bioreaktorów,
z bardzo efektywnym zatrzymywaniem biomasy.

Liczne s¹ zalety mikroorganizmów prowadz¹cych
reakcje Anammox. Czê�ciowo przetransformowany
amon do azotynów, staje siê akceptorem elektronów,
a donorem pozostaje wci¹¿ amon. Mikroorganizmy
prowadz¹ce reakcje Anammox s¹ autotrofami i nie
wymagaj¹ w hodowli wzbogacenia w zwi¹zek orga-
niczny, który jest konieczny np. dla bakterii denitryfi-
kacyjnych. Reakcje Anammox dostarczaj¹ mikroorga-
nizmom niewiele energii, w zwi¹zku z tym przyrosty
biomasy s¹ niewielkie. Jest to problem bardzo istotny
dla ka¿dej biologicznej oczyszczalni �cieków.

3.3. SHARON � Anammox

W praktyce po³¹czenie tych dwóch reakcji jest
now¹ technologi¹ usuwania azotu ze �cieków [48, 49].

Amon znajduj¹cy siê w �ciekach jest czê�ciowo
(~50%) utleniany w warunkach tlenowych przez nitro-
zobakterie do azotynów zgodnie z reakcj¹:

�ciana 

b³ona cytoplazmatyczna 

paryfoplazm

b³ona wewn¹trzcytoplazmatyczna 

ryboplazma  

anammoksozom 

nukleoid 

Rys. 6. Centralne miejsce anammoksyzomu we wnêtrzu Candidatus Brocadia anammoxidans [51] zmodyfikowane].

 

NH4
+
 

NO2
-
 

NH2OH 4e

 

N2H4 

N2 

Rys. 5. Schemat utleniania amonu i redukcji azotynów w komórce
Candidatus Brocadia anammoxidans

generuje elektrony, które wykorzystywane s¹ do reduk-
cji azotynów do hydroksylaminy. Jednym z kluczowych
enzymów beztlenowego utleniania amonu jest oksydo-
reduktaza hydroksylaminy, wyizolowana i oczyszczona
z Candidatus �B. anammoxidans�, która stanowi a¿
10% wszystkich bia³ek komórkowych. Prowadzi ona
utlenianie zarówno hydroksylaminy jak i hydrazyny.

Proces Anammox jest intensywnie badany w kon-
tek�cie jego praktycznego zastosowania do usuwania
azotu ze �cieków. Badania skoncentrowane s¹ g³ównie
nad unieruchomieniem biomasy mikroorganizmów, lub
wytworzeniem osadu granularnego. Z badañ tych
wynika, ¿e mo¿liwe jest usuniêcie 8,9 g N/l × doba�1

przy pomocy wytworzonego osadu granularnego. Ta
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NH4
+ + HCO3 + 0.75 O2 ⇒ 0.5 NH4

+ + 0.5 NO2 +
+ CO2 + 1.5 H2O
�cieki z bioreaktora SHARON, zawieraj¹ce amon

i azotyny (50% + 50%), kierowane s¹ do bioreaktora
Anammox, w którym mieszanina amonu i azotynów
jest konwertowana do azotu cz¹steczkowego. Metoda

SHARON-Anammox jest rekomendowana do �cieków,
zawieraj¹cych g³ównie amon, z uprzednio usuniêtym
³adunkiem organicznym. Reakcje SHARON i Anam-
mox prowadzone s¹ w dwóch oddzielnych bioreakto-
rach. Proces ten wymaga znacznie mniejszej ilo�ci tle-
nu ni¿ w klasycznym utlenianiu amonu do azotanów

Rys. 7. Fotografie osadu granulowanego Anammox (A) oraz wnêtrze granuli (B) widziane pod du¿ym powiêkszeniem (wg Wang Jianglong
and Kang Jing. The characterization of anaerobic ammonium oxidation (Anammox) by granular sludge from an EGSB reactor. Process

Biochemistry, 40(5), pp.1973�1978 (2005), dziêki uprzejmo�ci i za zgod¹ Elsevier).

Energia swobodna KJ/mol �275 �357

Plon biomasy Mol/mol C 0.08 0.07

Szybko�æ utleniania amonu nmole/min/mg bia³ka 200�600 60

Szybko�æ wzrostu bakterii µ × godz�1 0.04 0.003

Czas podwojenia komórek dni 0.73 10.6

K
s
 NH

4
+ µM 5�2600 5

K
s
 NO

2
� µM � <5

K
s
 O

2
µM 10�50 �

T a b e l a  I V
Parametry kinetyczne utleniania amonu w warunkach tlenowych i beztlenowych [12]

Parametr Jednostki Nitryfikacja Anammox

metod¹ nitryfikacji (1,9 g O2/g N zamiast 4,6 g O2/g N),
produkcja biomasy jest bardzo niska w porównaniu do
biomasy produkowanej w procesie nitryfikacji (odpo-
wiednio 0,08 g zamiast 1 g/g N).

Kombinowany proces SHARON-Anammox, sto-
sowany jest jako drugi stopieñ oczyszczania �cieków
niskoobci¹¿onych ³adunkiem organicznym, lub jako
pierwszy stopieñ oczyszczania �cieków nieorganicz-
nych, pochodz¹cych z produkcji nawozów azotowych
(tabela V). Jest on o 90% tañszy ni¿ konwencjonalne
usuwanie azotu metod¹ nitryfikacji i denitryfikacji.

NH
4

+ 584 (100%) 267 (46%) (5%)

NO
2

� < 1 227 (39%) 1.4

NO
3

� < 1 64 (11%) 83 (14%)

N
2
O < 1 4 < 1.0

N
2
 < 1 < 1.0 476 (82%)

T a b e l a  V
Transformacje azotu w systemie SHARON-Anammox (mg N/l)

SHARON Anammox

Stê¿enie azotu
w �ciekach

po reakcji
SHARON

po reakcji
Anammox



284 MIECZYS£AW B£ASZCZYK I MARZENNA RZECZYCKA

3.4. CANON

CANON (completely autotrophic nitrogen removal
process over nitrite). W pewnych warunkach, w czasie
oczyszczania �cieków zawieraj¹cych du¿e ilo�ci amo-
nu oraz niski ³adunek zanieczyszczeñ organicznych,
obserwowano znaczne ubytki azotu. Okaza³o siê, ¿e
za zjawisko to odpowiedzialne s¹ mikroorganizmy
chemolitoautotroficzne, które posiadaj¹ zdolno�æ do
denitryfikacji azotanów w hodowli, w obecno�ci tlenu
w niskich stê¿eniach. Generalnie reakcje usuwania azo-
tu oparte s¹ na czê�ciowej nitryfikacji amonu do azo-
tynów w warunkach mikroaerofilnych i jednoczesnej
redukcji azotynów do azotu cz¹steczkowego. Proces
ten zosta³ nazwany jako CANON [27, 39, 44].

Przy ograniczonym nasyceniu w tlen pod³o¿a ho-
dowlanego, w bioreaktorze namna¿aj¹ siê kokultury
mikroorganizmów, zdolne do tlenowego i beztlenowe-
go utleniania amonu. W sk³ad kokultury wchodz¹ dwie
populacje chemolitotroficznych mikroorganizmów: tle-
nowe nitrozobakterie i beztlenowe nale¿¹ce do rzêdu
Planctomycetes: Brocadia (B. anammoxidans) i Kuene-
nia (K. stuttgartiensis). W warunkach limitacji tlenem
mikroorganizmy, tworz¹ce naturalne kokultury bezpo-
�rednio prowadz¹ konwersjê amonu do azotu cz¹stecz-
kowego, z produktem po�rednim jakim s¹ azotyny.
Reakcje CANON mog¹ byæ wykorzystywane jako
technologia usuwania amonu ze �cieków w pojedyn-
czym autotroficznym bioreaktorze. Populacje, tworz¹ce
kokultury, prowadz¹ jednocze�nie reakcje tlenowego
i beztlenowego utleniania amonu z wydzieleniem azotu
cz¹steczkowego:

NH4
+ + 1.5 O2 ⇒ NO2

� + 2H+ + H2O
NH4

+ + 1.3 NO2
� ⇒ 1.02 N2 + 0.26 NO3

� + 2H2O
Sumarycznie dwie reakcje mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:

NH4
+ + 1.3 NO2

� ⇒ 0.435 N2 + 0.13 NO3 +
+ 1.3 H2O + 1.4 H+

Tlen w stê¿eniu dochodz¹cym do 0,5 mg/l nie ma
ujemnego wp³ywu na utlenianie amonu, za� ilo�æ ta
powoduje inhibicjê utleniania azotynów do azotanów
przez chemolitotroficzne nitrobakterie. W tych warun-
kach powsta³e z utleniania amonu azotyny, s¹ konku-

rencyjnymi akceptorami elektronów dla bakterii w sto-
sunku do tlenu. Z danych uzyskanych z hodowli ko-
kultur prowadzonych w dwóch typach bioreaktorów:
SBR (sequencing batch reactor) i chemostacie wynika,
¿e reakcje zachodz¹ stechiometrycznie, je�li ³adunek
amonu w �ciekach nie jest ni¿szy ni¿ 1,0 g N/l × doba�1,
z wydajno�ci¹ procesu dochodz¹c¹ do 92%. Przy ni¿-
szym dobowym ³adunku amonu wydajno�æ spada do
57%. Z badañ prowadzonych w hodowlach w SBR na
�ciekach zawieraj¹cych du¿e ilo�ci amonu w warun-
kach limitacji tlenem wynika, ¿e szybko�æ usuwania
azotu z zastosowaniem reakcji CANON dochodzi do
0.3 g N/l×doba�1. W innym typie bioreaktora (gas-lift
reactor) wydajno�æ procesu zwiêkszy³a siê do 1.5 g
N/l×doba�1 [39].

Usuwanie azotu ze �cieków z niskim ³adunkiem za-
nieczyszczeñ organicznych z zastosowaniem reakcji
CANON jest ekonomicznie uzasadnione, gdy¿ ten auto-
troficzny proces nie wymaga wzbogacania w zwi¹zki
organiczne, a zachodzi jedynie w obecno�ci nieznacz-
nych ilo�ci tlenu (tylko oko³o 37% zapotrzebowania tle-
nowego przez bakterie w procesie pe³nej nitryfikacji).

Rys. 8. Schematyczna kombinacja procesów SHARON � Anammox (wg Than Khin and Ajit P. Annachhatre. Novel microbial
nitrogen removal processes. Biotechnology Advances, 22(7) pp. 519�532 (2004), dziêki uprzejmo�ci i za zgod¹ Elsevier).

Anammox FBR 4.8

Anammox SBR 7.0

Anammox Gas-lift reactor 8.9

Nitryfikacjab BAS 5.0

CANON SBR 0.07

CANON Gas-lift reactor 1.5

SHARON CSTR ⇒ SBR 1.0

Nitryfikacja-denitryfikacja BAS 3.75

T a b e l a  V I I
Tempo konwersji azotu w hodowlach bakterii chemolitotroficznych
prowadzonych w ró¿nego typu bioreaktorach (w g N/l× doba�1)

Proces Typ reaktora
Tempo konwersji

N-ca³k.

Reaktory stosowane do hodowli mikroorganizmów: z³o¿e fluidalne � FBR
(fluidized bed reactor), system sekwencyjnych statycznych bioreaktorów
� SBR (sequencing batch reactor), reaktory mieszane mieszad³em � CSTR
(continuous stirred tank reactor), z³o¿e rotacyjne � RBC (rotating biolo-
gical contactor), z³o¿e z wynoszonym biofilmem � BAS (biofilm airlift sys-
tem). b- tylko utlenianie amonu a nie usuwanie azotu ze �cieków.
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4. Podsumowanie

Biologiczne usuwanie amonu ze �cieków mo¿e byæ
efektywnie prowadzone w warunkach autotroficznych,
z zastosowaniem procesu Anammox w kombinacji
z procesem tego typu jak SHARON (tabela VII). To
autotroficzna, alternatywna biologiczna metoda usuwa-
nia azotu amonowego w stosunku do metody nitryfi-
kacji i denitryfikacji. Metoda nitryfikacji-denitryfikacji
wymaga dodatkowego, egzogennego �ród³a wêgla or-
ganicznego dla bakterii denitryfikacyjnych. W procesie
denitryfikacji ma miejsce produkcja du¿ej ilo�ci bio-
masy bakterii. Procesy autotroficzne prezentowane
w tej pracy wymagaj¹ za� rygorystycznego utrzymania
optymalnych warunków hodowlanych.
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1. Wstêp

Bakterie zaliczane do rodziny Legionellaceae two-
rz¹ odrêbn¹, monofiletyczn¹ jednostkê taksonomiczn¹
w ramach (-2 podgrupy Proteobacteria [25, 79].

Cech¹ wspóln¹ tej grupy bakterii jest paso¿ytniczy
styl ¿ycia wewn¹trz holozoicznych pierwotniaków oraz
w komórkach fagocytarnych organizmów wy¿szych,
g³ównie w makrofagach alweolarnych ludzi [1, 18, 69].

Geneza Legionella zwi¹zana jest z wyodrêbnie-
niem w 1976 roku czynnika etiologicznego pneumo-
nii, która mia³a miejsce w lipcu 1976 roku w Fila-
delfii [55]. Spo�ród oko³o trzech tysiêcy legionistów
� uczestników Kongresu zorganizowanego w dwuset-

n¹ rocznicê podpisania Deklaracji Niepodleg³o�ci Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej u 180 osób
wyst¹pi³y objawy nietypowej choroby p³uc a 28 cho-
rych zmar³o [23, 85]. Nowa jednostka chorobowa
zosta³a opisana jako legionelloza [23], a bakteria
� czynnik etiologiczny choroby, dla upamiêtnienia
okoliczno�ci w jakich dosz³o do infekcji oraz powino-
wactwa bakterii do makrofagów alweolarnych i ko-
mórek nab³onkowych pêcherzyków p³ucnych, uzyska-
³a nazwê rodzajow¹ Legionella i nazwê gatunkow¹
pneumophila [7].

Rodzina Legionellaceae utworzona pocz¹tkowo
dla jednego gatunku aktualnie obejmuje 49 gatunków
w tym 70 grup serologicznych [19].
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1. Wstêp. 2. Struktura i funkcja lipopolisacharydu. 3. Sk³adniki lipopolisacharydu. 3. 1. £añcuch O-specyficzny. 3. 2. Oligosacha-
ryd rdzeniowy. 4. Charakterystyka lipidu A. 4. 1. Szkielet lipidu A. 4. 2. Kwasy t³uszczowe. 4. 2. 1. Kwasy t³uszczowe zwi¹zane
amidowo. 4. 2. 2. Kwasy t³uszczowe zwi¹zane estrowo. 5. Aktywno�æ biologiczna LPS-u. 5. 1. Antygenowo�æ. 5. 2. Endotoksycz-
no�æ. 6. Podsumowanie

Chemical structure and biological significance of the lipopolisaccharide of Legionellaceae rods

Abstract: Legionellae form a distinct taxonomic unit within the (-2 subdivision of the Proteobacteria. Members of the family are
ubiquitous inhabitants of aquatic environments and moist soil. In natural biotopes the bacteria survives and dissiminate as obligate
intracellular parasites of free-living protozoa. Legionellae are capable of infecting and multiplying also within a variety of mamma-
lian cell lines and has been demonstrated to grow extracellularly only under laboratory conditions. Since 1976 they were recognized
as potent pathogens of humans. Currently there are 49 validly described species comprising 70 distinct serogroups, 39 of which are
established aetiological agents of the potentially lethal pneumonia commonly known as Legionnaires�disease. The disease, if lef t
untreated, leads to an average mortality rate of 5 to 15%. Approximately 80% of legionellae infection are caused by Legionella
pneumophila serogroups 1 and 6. Other serogroups of L. pneumophila and another 23 species of Legionellae are associated to
a varying degree with human disease. Virulent strains can multiply inside the phagocytes and are able to inhibit the fusion of
phagosomes with lysosomes. The differences in the virulence of legionellae species or serogroups are associated at least in part with
differences of epitopes on the lipopolysaccharide (LPS). LPS�s are characteristic components of the envelope of Gram-negative
bacteria and represent the O-antigens and endotoxins of bacteria. The role of LPS in Legionellae virulence and infection,
their interaction with humoral and cellular components of the host as well as mechanisms of induction of mediators represent some
of the current fields in endotoxin research. L. pneumophila produces an unusual hydrophobic LPS which may facilitate its intra-
cellular lifestyle. The O-specific chain of L. pneumophila LPS, the so called repeating units, was found to be homopolimer
of 5-acetimidoylamino-7-acetamido-3,5,7,9-tetradeoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic acid. Lipid A�s from legionellae were
found to contain the backbone with the rare 2,3-diamino-2,3-dideoxy-glucose. Striking differences also exist in the fatty acids
attached to lipid A�s from legionellae. The unusal complex fatty acids patterns are known to include a wide range of saturated and
methyl-branched (iso and anteiso), cyclopropane-substituted FA as well as monohydroxylated and dihydroxylated FA.

1. Introduction. 2. Structure and function of LPS. 3. Lipopolysaccharide components. 3.1. O-specific chain. 3.2. Core oligosaccha-
ride. 4. Lipid A-components. 4.1. Lipid A backbone. 4.2. Fatty acids. 4.2.1. Amide bound fatty acids. 4.2.2. Ester bound fatty acids.
5. Biological activity of LPS. 5.1. Antigenicity. 5.2. Endotoxicity. 6. Conclusion

S³owa kluczowe: antygen somatyczny, endotoksyna, Legionellaceae, lipopolisacharyd
Keywords: somatic antigen, endotoxin, Legionellaceae, lipopolysaccharide
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1. L. pneumophila 15 2 � + + +
2. L. bozemanae 2 2 � + + +

3. L. dumoffii 1 2 � + + +
4. L. micdadei 1 2 � + + +
5. L. gormanii 1 2 � + + +
6. L. jordanis 1 2 � + + +
7. L. longbeachae 2 2 � + + +
8. L. wadsworthii 1 2 � + + +

9 L. oakridgensis 1 2 � + + +
10 L. sainthelensi 2 2 � + + +
11. L. feeleii 2 2 � + + +
12. L. anisa 1 2 � + + +
13. L. cherrii 1 1 � + + +
14. L. erythra 2 1 � + + +

15. L. hackeliae 2 2 � + + +
16. L. jamestowniensis 1 1 � + + +
17. L. maceachernii 1 2 � + + +
18. L. parisiensis 1 1 � + + +
19. L. rubrilucens 1 1 � + + +
20. L. santicrucis 1 1 � + + +

21. L. spiritensis 1 1 � + + +
22. L. steigerwaltii 1 1 � + + +
23. L. israelensis 1 1 � + + +
24. L. birminghamensis 1 2 � + + +
25. L. cincinnatiensis 1 2 � + + +
26. L. brunensis 1 1 � + + +
27. L. moravica 1 1 � + + +

28. L. quinlivanii 2 1 � + + +
29. L. tucsonensis 1 2 � + + +
30. L. adelaidensis 1 1 � + + +
31. L. gratiana 1 1 � + + +
32. L. fairfieldensis 1 1 � + + +
33. L. shakespearei 1 1 � + + +

34. L. geestiana 1 1 � + + +
35. L. londiniensis 1 1 � + + +
36. L. nautarum 1 1 � + + +
37. L. quateirensis 1 1 � + + +
38. L. worsleiensis 1 1 � + + +
39. L. lansingensis 1 2 � + + +

40. L. waltersii 1 1 � + + +
41. L. lytica 1 1 � + + +
42. L. taurinensis 1 1 � + + +
43. L. drozanskii 1 1 � + + +
44. L. fallonii 1 1 � + + +
45. L. rowbothamii 1 1 � + + +

46. L. beliardensis 1 ? � + + +
47. L. gresilensis 1 ? � + + +
48. L. busanensis 1 ? � + + +
49. L. drancourtii 1 ? � � + �

T a b e l a  I
Lista gatunków legionell

Lp. Nazwa gatunku Liczba grup
serologicznych

Stopieñ
patogenno�ci

Wzrost na
agarze z krwi¹

Wzrost
na BCYE

Wzrost w komórkach
pierwotniaków

Zapotrzebowanie
na L-cysteinê

BCYE (buffered charcoal yeast extract) � pod³o¿e do hodowli legionell
stopieñ patogenno�ci � grupa ryzyka wg klasyfikacji niemieckiej [Bergey�s Manual of Syst. Bacteriology, 2nd Edition, 2005]
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Listê gatunków, grup serologicznych oraz charak-
terystycznych cech fenotypowych przedstawia tabela I.

Przypadki legionellozy obejmuj¹ce jednocze�nie
du¿¹ grupê osób na ograniczonej przestrzenie zdarza-
j¹ siê rzadko. W ostatnich latach du¿e ognisko legio-
nellozy odnotowano na terenie Holandii w 1999 roku
� 188 przypadków [14], w tym samym roku w Belgii
� 93 osoby [15] i w 2001 roku w Hiszpanii 449 osób
[28]. Pojedyncze przypadki zachorowañ na legionel-
lozê, g³ównie u osób starszych z supresj¹ immunolo-
giczn¹ wykrywa siê czê�ciej.

Wed³ug danych WHO w krajach Europy odnotowu-
je siê rocznie �rednio 5000 przypadków legionellozy
� wymagaj¹cych hospitalizacji [38]. Dane z USA wska-
zuj¹, ¿e na 100000 doros³ych osób, rocznie przypada
6,1 przypadków zachorowañ wywo³anych przez legio-
nelle, a �miertelno�æ czêsto przekracza 15% [53, 54].
L. pneumophila serotypy 1 i 6 s¹ odpowiedzialne za
oko³o 70�80% przypadków legionellozy, potwierdzo-
nych laboratoryjnie [65]. Pozosta³e serotypy L. pneumo-
phila oraz inne gatunki legionell s¹ rzadziej przyczyn¹
sprawcz¹ choroby. Wed³ug danych z Centrum Kontroli
Schorzeñ Infekcyjnych w Atlancie prawie 50% hospi-
talizowanych przypadków pneumonii przebiega bez
laboratoryjnego rozpoznania czynnika etiologicznego.
Trudno�ci w diagnozowaniu przyczyn pneumonii s¹
wynikiem braku odpowiednich testów. Metody hodowla-
ne, wykrywanie antygenu w moczu, serokonwersja,
bezpo�rednia i po�rednia immunofluorescencja oraz PCR
s¹ czêsto niewystarczaj¹ce do postawienia diagnozy.

Bakterie zaliczane do rodziny Legionellaceae to
Gram-ujemne pa³eczki o wymiarach 0,3�0,9 mm ×
2�20 µm, nie tworz¹ endospor ani mikrocyst. Nie bar-
wi¹ siê metod¹ Ziehl-Neelsena, tworz¹ jedn¹ lub kilka
rzêsek u³o¿onych na biegunie lub lateralnie. Wyj¹tek
stanowi¹ L. oakridgensis, L. nautarum, L. londinien-
sis. Legionelle s¹ tlenowcami. Do wzrostu wymagaj¹
L-cysteiny i soli ¿elaza. Test na oksydazê jest nega-
tywny lub s³abo pozytywny. Nie redukuj¹ azotanów
i nie rozk³adaj¹ mocznika. Hydrolizuj¹ ¿elatynê. Za-
wieraj¹ rozga³êzione i d³ugo³añcuchowe kwasy t³usz-
czowe. S¹ chemoorganotrofami. Korzystaj¹ z amino-
kwasów jako �ród³a wêgla i energii. Nie fermentuj¹
ani te¿ nie utleniaj¹ wêglowodanów. Masa molekularna
DNA wynosi 2,5×109 Da. Zawarto�æ G + C w DNA
przedstawicieli rodziny Legionellaceae wynosi 38%
do 53% [8]. Homologia DNA miêdzy gatunkami sta-
nowi od 0% do 67% [8]. Ubichinony wytworzone
przez legionelle zawieraj¹ od 9 do 14 reszt izopreno-
wych [48]. Legionelle bytuj¹ g³ównie w �rodowisku
wodnym w którym ¿yj¹ te¿ okre�lone gatunki pierwot-
niaków [20]. W cyklu ¿yciowym wystêpuje faza tro-
ficzna, która ma miejsce w parazytosomach pierwot-
niaków i faza infekcyjna w której bakterie wykazuj¹
du¿¹ prze¿ywalno�æ w �rodowisku wodnym [32, 80].

Mimo wyra�nych cech wspólnych dla rodziny
� paso¿ytniczy tryb ¿ycia w komórkach, identyfikacja
na poziomie gatunku jest trudna ze wzglêdu na brak
ró¿nicuj¹cych cech morfologicznych, biochemicznych
i fizjologicznych. Z cech fenotypowych szczególnie
przydatnych w taksonomii legionell s¹: profile kwasów
t³uszczowych i cukrów zawartych w pe³nych komór-
kach i w lipopolisacharydzie, struktura ubichinonów,
budowa antygenowa oraz analiza elektroforetyczna
bia³ek i lipopolisacharydu [5, 17, 21, 36].

Aktualnie obowi¹zuj¹cy podzia³ legionell na ga-
tunki jest oparty na wynikach analizy sekwencji genu
koduj¹cego 16S rRNA [2] oraz sekwencji nukleotydów
w genie koduj¹cym bia³ko Mip (macrophage infecti-
vity potentiator) [64]. Dendrogram przedstawiaj¹cy
zwi¹zki filogenetyczne miêdzy gatunkami rodziny Le-
gionellaceae oparty o analizê sekwencji nukleotydów
w genie koduj¹cym bia³ko Mip przedstawia rysunek 1.

2. Struktura i funkcje lipopolisacharydu

Lipopolisacharydy (LPS, antygen somatyczny, endo-
toksyna) s¹ integraln¹ czê�ci¹ zewnêtrznej warstwy
�ciany komórkowej Gram-ujemnych bakterii. Ta po-
wszechnie wystêpuj¹ca w �cianie komórkowej Gracili-
cutes amfifilowa makromoleku³a spe³nia bardzo wa¿n¹
rolê w prze¿ywalno�ci i prawid³owym funkcjonowa-
niu bakterii [66, 88]. LPS w organizmie ssaków sty-
muluje szerok¹ gamê reakcji w komórkach systemu
immunologicznego � odpowiedzialnych za produkcjê
przeciwcia³ i nadprodukcjê prozapalnych mediatorów
� cytokin (interleukin i TNF).

Ogólny plan budowy lipopolisacharydu � jego ar-
chitektura, jest zasadniczo wspólny bez wzglêdu na
przynale¿no�æ systematyczn¹ okre�lonej grupy bakte-
rii [66]. Integralnym sk³adnikiem ka¿dego LPS-u jest
fragment lipidowy � lipid A, którego sk³ad chemiczny
determinuje toksyczno�æ preparatu [67, 87]

W sk³ad LPS-u, otrzymanego z form g³adkich (S)
bakterii wchodz¹ z regu³y trzy podjednostki: a) rdzeñ
wewnêtrzny z³o¿ony z o�mio i siedmio wêglowych
cukrów, b) rdzeñ zewnêtrzny zbudowany z heksoz,
c) ³añcuch O-swoisty � zawieraj¹cy od jednej do o�miu
powtarzaj¹cych siê podjednostek cukrowych determi-
nuj¹cych swoisto�æ serologiczn¹ LPS-u.

Obecno�æ w krwi obwodowej ssaków endotoksyny
wytwarzanej przez patogenne bakterie mo¿e wywie-
raæ bardzo silne wewn¹trz ustrojowe efekty patofizjo-
logiczne: wysok¹ gor¹czkê, leukopeniê, tachykardiê,
obni¿enie ci�nienia krwi i wstrz¹s septyczny prowa-
dz¹cy czêsto do zgonu [24]. LPS stymuluje równie¿
produkcjê swoistych przeciwcia³. Przeciwcia³a wytwo-
rzone przez organizm ssaka, w odpowiedzi na obecno�æ
lipopolisacharydu, pe³ni¹ nie tylko rolê obronn¹ przed
infekcj¹, opsonizuj¹c i zabijaj¹c bakterie, ale surowice
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Rys. 1. Dendrogram przed-
stawiaj¹cy zwi¹zki filoge-
netyczne miêdzy gatunka-
mi rodziny Legionellaceae
w oparciu o podobieñstwo
sekwencji genu koduj¹cego
bia³ko Mip wg [2].
Obja�nienia: LLAP1 � L. dro-
zanskii, LLAP6 � L. rowbo-
thamii, LLAP10 � L. fallonii,
LLAP7, 9 � L. lytica, 4313-
-GER-E � szczep wyizolowany
przez dr R. Michel z Instytutu
Ernst-Rodenwaldt, Koblencja,
Niemcy.

poliklonalne królicze, lub mysie przeciwcia³a mono-
klonalne s¹ te¿ bardzo pomocne w serodiagnostyce pa-
togenów i klasyfikacji bakterii [67].

LPS jest zatem g³ównym termostabilnym antygenem
somatycznym (antygenem O) i jednocze�nie zwi¹zan¹
ze �cian¹ komórkow¹, endotoksyn¹.

Prace nad aktywno�ci¹ endotoksyczn¹ i antyge-
now¹ legionell, podjête wkrótce po odkryciu nowej
grupy bakterii patogennych dla ludzi, wykaza³y wy-
sok¹ reaktywno�æ L. pneumophila in vitro w te�cie
¿elowania lizatu amebocytów skrzyp³ocza (Limulus
amebocyte lysate) co wskazywa³o na obecno�æ LPS-u
w �cianie komórkowej bakterii [6, 86].

Zawiesina bakterii wprowadzona parenteralnie króli-
kom i myszkom nie indukowa³a jednak lokalnego od-
czynu Shwartzmana ani te¿ nie powodowa³a gor¹czki
[70, 86]. Toksyczno�æ komórek L. pneumophila by³a
33 razy ni¿sza w porównaniu z toksyczno�ci¹ Neisse-
ria gonorrhoeae oraz przesz³o 1000 razy s³absza od
Salmonella Minnessota.

Wyj¹tkowo niska, jak na patogenne bakterie tok-
syczno�æ oraz du¿a specyficzno�æ termostabilnych
antygenów wystêpuj¹cych na powierzchni �ciany ko-
mórkowej ró¿nych gatunków legionell by³y impulsem
do izolacji LPS-u, analizy sk³adu chemicznego oraz
poznania jego roli w patogenezie [11, 12].
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3. Sk³adniki polisacharydowe

Do chwili obecnej otrzymano oczyszczone prepara-
ty LPS-u i zbadano sk³ad chemiczny czê�ci polisacha-
rydowej jedenastu gatunków legionell reprezentuj¹cych
dziesiêæ grup homologii DNA, w tym dwa gatunki
(L. bozemanae i L. longbeachae) drugiej grupy homo-
logii DNA. Grupa ta obejmuje bakterie charakteryzuj¹-
ce siê autofluorescencj¹. Gatunki legionell, drugiej gru-
py homologii DNA, których kolonie na pod³o¿u BCYE
fluoryzuj¹ pod wp³ywem promieni UV na kolor niebie-
ski maj¹ wspólne termostabilne antygeny i daj¹ reakcje
krzy¿owe z heterologicznymi surowicami ró¿ni¹ siê
jednak sk³adem cukrów wystêpuj¹cych w LPS [76].

W obrêbie legionell wystêpuj¹ te¿ gatunki (L. ma-
ceachernii, L. micdadei), które nale¿¹ do ró¿nych grup
homologii DNA, nie daj¹ reakcji krzy¿owych w od-
czynach serologicznych ale czê�æ polisacharydowa ich

LPS-u jest zbudowana z tych samych cukrów [75].
Sk³ad cukrów w lipopolisacharydach wyizolowanych
z jedenastu gatunków legionell przedstawiono w ta-
beli II. Obok cukrów wspólnych dla wszystkich zba-
danych gatunków, w czê�ci polisacharydowej LPS-u
wystêpuj¹ te¿ cukry charakteryzuj¹ce okre�lony gatu-
nek (3 amino-3, 6-dideoksy-mannoza u L. israelensis,
kwas galakturonowy i galaktozamina u L. hackeliae,
chinowoza u L. feeleii, jersinioza u L. micdadei i L. ma-
ceachernii) [73, 75, 77].

Szczegó³owe badania nad sk³adem chemicznym i bu-
dow¹ czê�ci polisacharydowej LPS-u przeprowadzo-
no na modelu L. pneumophila, serotyp 1, szczep Fila-
delfia 1. Bakteria ta jest najczê�ciej izolowana zarów-
no od chorych na legionellozê nabyt¹ w �rodowisku
(community acquired pneumonia) jak i od chorych za-
ka¿onych w czasie pobytu w szpitalu (nosocomical
acquired infection) [53, 81].

* � grupa homologii DNA wg [8], P � reszta fosforanowa, + �ladowa ilo�æ, � nie wykryto, F. � Fluoribacter, T. � Tatlockia

L-Ramnoza 69 � 3 18 75 � 696 20 28 1541 246

L-Chinowoza � 231 � � � � � � � � �

L-Fukoza � � � � � � � � � 705 15

D-Mannoza 78 369 99 107 194 687 90 319 498 196 276

D-Glukoza 10 14 2 45 7 54 8 42 50 114 36

D-Glukozo-P � � 57 34 119 � � � 41 78 92

D-Galaktoza � � � � � � � � � 5 15

D-glicero-D-manno-heptoza � 25 � 13 17 58 5 17 22 + 3

L-glicero-D-manno-heptoza � 49 1 31 33 108 12 33 44 + 7

L-glicero-D-manno-heptozo-P � � 4 � � � � � � � �

Jersinioza A � � � � � � � � � 335 9

Kwas 2-keto-3-deoksyoktonowy (Kdo) 119 42 91 46 61 62 20 32 49 61 330

Kwas oktonowy (Ko) � � � � � � + � � � +

Kwas galakturonowy � � 125 � � � � � � � �

D-Glukozamina 386 196 241 157 132 291 51 329 227 207 184

D-Glukozamino-P � 352 � 179 109 487 63 94 117 � �

D-Galaktozamina � � 235 � � � � � � � �

D-Galaktozamino-P � � 219 � � � � � � � �

D-Chinowozamina 118 � 1042 1614 � � � 1434 212 � �

L-Fukozamina � 593 � � 35 49 64 1384 � 151 12

3-amino-3,6-dideoksy-D-mannoza � � � � � � 1950 � � � �

2,3-diamino-2,3-dideoksy-D-glukoza (GlcN3N) +? 246 210 197 361 264 120 174 346 133 305

Tabela II
Sk³ad cukrów zawartych w lipopolisacharydach legionell (nmol/mg) wg [73, 74, 76�79]
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Czê�æ polisacharydowa LPS-u L. pneumphila se-
rotyp 1, w odró¿nieniu od polisacharydów izolowa-
nych z innych gatunków legionell, jest lipofilna i zbu-
dowana z lipofilnego O-swoistego ³añcucha oraz
lipofilnego rdzenia zewnêtrznego [42, 44].

Lipofilny LPS L. pneumophila serotyp 1 w proce-
sie izolacji metod¹ fenol/woda w ca³o�ci przechodzi
do fazy fenolowej z tego wzglêdu ekstrakcjê prowadzi
siê, podobnie jak z form szorstkich bakterii, miesza-
nin¹: fenol/chloroform/heksan [27].

3.1. Struktura ³añcucha O-swoistego

Czê�æ O-swoista lipopolisacharydu L. pneumophila
jest homopolimerem z³o¿onym tylko z jednego zwi¹z-
ku � kwasu legionaminowego (5-acetimidoylamino-7-
acetamido-8-acetylo-3, 5, 7, 9-tetradeoksy-D-glicero-
D-galakto-non-2-ulozonowego kwasu) i jego D-gli-
cero-D-talo izomeru � kwasu 4-epilegionaminowego
[42, 45, 82]. Kwas legionaminowy jest zwi¹zkiem
hydrofobowym, jego grupa hydroksylowa przy wêglu
8 (C8) jest acetylowana, grupy aminowe przy C5 i C7
s¹ podstawione reszt¹ acetymidylow¹ i reszt¹ octanow¹
a wêgle w pozycji 3, 5, 7, 9 nie zawieraj¹ grup hy-
droksylowych [45]. O-swoisty ³añcuch jest homopo-
limerem z³o¿onym z 10 do 75 jednostek kwasu legio-
naminowego po³¹czonych wi¹zaniem ketozydowym
"2 → 4. W czê�ci koñcowej O-swoistego ³añcucha
wystêpuje kwas 4-epilegionaminowy [82]. Strukturê
³añcucha O-swoistego L. pneumophila serotyp 1 przed-
stawia rysunek 2.

Obecno�æ w O-swoistym ³añcuchu krótkich jedno-
cukrowych ogniw wp³ywa na gêsto�æ u³o¿enia pr¹¿ków
LPS-u na elektroforogramach w ¿elu poliakrylamido-
wym. O-swoisty ³añcuch jest przy³¹czony do rdzenia

zewnêtrznego lipopolisacharydu, wra¿liwym na ³a-
godn¹ kwa�na hydrolizê, wi¹zaniem ketozydowym
miêdzy C2 kwasu legionaminowego i C3 terminalnej
ramnozy � wchodz¹cej w sk³ad rdzenia [44].

Kwas legionaminowy o konfiguracji D-glicero-D-
galakto nie jest wy³¹cznie sk³adnikiem lipopolisacha-
rydu L. pneumophila. Jego obecno�æ wykryto w lipo-
polisacharydach: Pseudomonas fluorescens [43], Vibrio
salmonicida [16], Acinetobacter baumannii [33], Vibrio
alginolyticus [62] a izomer L-glicero-D-galakto
(8-epilegionaminowy) wystêpuje w LPS Pseudomo-
nas aeruginosa [41], Salmonella arizonae [83], Yersi-
nia ruckerii [4].

3.2. Struktura rdzenia polisacharydowego

Rdzeñ zewnêtrzny lipopolisacharydu L. pneumo-
phila jest siedmiocukrowym oligosacharydem zbudo-
wanym z ramnozy, mannozy, acetylochinowozaminy
i acetyloglukozaminy w stosunku molowym 2,1:1,1:
:1,4 [44, 59]. Oligocukrowy rdzeñ zewnêtrzny, po-
dobnie jak ³añcuch O-swoisty, ma charakter hydro-
fobowy. Hydrofobowo�æ rdzenia zewnêtrznego wyni-
ka z obecno�ci grup N-acetylowych aminocukrów
(N-acetylochinowozaminy i N-acetyloglukozaminy),
grup metylowych 6-deoksycukrów; ramnozy i acetylo-
chinowozaminy oraz z faktu, ¿e grupy hydroksylowe
przy wêglu drugim ramnozy, wêglu czwartym acetylo-
chinowozaminy i wêglu trzecim acetyloglukozaminy
s¹ podstawione reszt¹ octanow¹. Ca³kowita acetylacja
grup aminowych i hydroksylowych oligocukru jest
w pe³ni udokumentowana dla lipopolisacharydu uzy-
skanego ze szczepów L. pneumophila serotyp1 izolo-
wanych od chorych [35, 44, 46]. Rdzeñ wewnêtrzny,
w przeciwieñstwie do hydrofobowego rdzenia zewnêtrz-

Rys. 2. Struktura ³añcucha O-swoistego lipopolisacharydu L. pneumophila serotyp 1 wg [90]
Obja�nienia: R � reszta octanowa
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nego jest hydrofilny. W sk³ad rdzenia wewnêtrznego
wchodz¹: dwie cz¹steczki kwasu 3-deoksy-D-manno-
2-oktulozonowego (Kdo) po³¹czone wi¹zaniem 2→4
i jedna cz¹steczka D-mannozy przy³¹czona wi¹zaniem
glikozydowym do C8 Kdo wystêpuj¹cym w rozga³ê-
zieniu rdzenia wewnêtrznego.

Obecno�æ dwusacharydowego rozga³êzienia [a-D-
Manp(1-8)Kdop] oraz brak heptoz i reszt fosforano-
wych jest cech¹ charakterystyczn¹ rdzenia wewnêtrz-
nego lipopolisacharydu L. pneumophila [59]. Pe³ny
sk³ad cukrów, ich lokalizacjê w oligosacharydzie oraz
rodzaj wi¹zañ miêdzy cukrami przedstawia rysunek 3.

4. Ogólna charakterystyka lipidu A

Zespó³ cech chemicznych i biologicznych lipidu A
legionell determinuje nowy, nie wystêpuj¹cy w komór-
kach innych Gram-ujemnych bakterii, typ lipopolisa-
charydu. Ró¿nice dotycz¹ wszystkich elementów wcho-
dz¹cych w sk³ad lipidu A: a) szkieletu cukrowego,
b) hydroksykwasów t³uszczowych, c) sposobu ich po³¹-
czenia ze szkieletem cukrowym, oraz d) d³ugo³añcucho-
wych kwasów t³uszczowych przy³¹czonych do szkie-
letu cukrowego za po�rednictwem hydroksykwasów.

Szkielet lipidu A legionell jest zbudowany z 2,3-dia-
mino-2,3-dideoksy-D-glukozy a nie glukozaminy wy-
stêpuj¹cej w innych typach LPS-u. $-hydroksykwasy
s¹ po³¹czone ze szkieletem cukrowym wy³¹cznie wi¹-
zaniem amidowym. W lipidzie A legionell wystêpuje
od 20 do 30 hydroksykwasów, zatem na jedno miejsce
przy³¹czenia do szkieletu cukrowego przypada �rednio

piêæ ró¿nych kwasów t³uszczowych podczas gdy w po-
zosta³ych grupach bakterii jeden rodzaj kwasu t³usz-
czowego, z regu³y kwas 3-hydroksymirystynowy zaj-
muje wszystkie mo¿liwe miejsca przy³¹czenia (dwie
grupy � NH2 przy C2 i C2� i dwie grupy � OH przy C3
i C3�) wystêpuj¹ce w szkielecie cukrowym lipidu A.

Grupy hydroksylowe kwasów t³uszczowych przy-
³¹czonych bezpo�rednio do szkieletu cukrowego s¹
acylowane przez liniowe i rozga³êzione (izo i ante-izo)
kwasy t³uszczowe jak te¿ cykliczny cis-9,10-metyleno-
heksadekanowy (17:0 cyklo) oraz d³ugo³añcuchowe
kwasy t³uszczowe.

Du¿a ró¿norodno�æ kwasów t³uszczowych wystê-
puj¹cych w lipidzie A ma istotny wp³yw na hetero-
genno�æ LPS-u legionell i jego aktywno�æ biologiczn¹.

Kwasy t³uszczowe wystêpuj¹ce w lipidzie A legio-
nell zestawiono w tabeli III.

4.1. Szkielet lipidu A

W procesie ³agodnej hydrolizy lipopolisacharydu
(0,1 M kwas octowy, pH 4,4, 100°C, 2,5 godziny)
i defosforylacji (48% HF, 4°C, 48 godzin) nastêpuje
uwolnienie, rozpuszczalnego w wodzie, polisachary-
du oraz, wypadaj¹cego z roztworu, defosforylowanego
lipidu A. Ostra hydroliza lipidu A (4M HCl, 100°C,
4 godziny) prowadzi do uwolnienia kwasów t³uszczo-
wych i jednego rodzaju aminocukru.

Spektrum masowe aminocukru, po przekszta³ceniu
w octan alditolu, wskazuje, ¿e szkielet cukrowy lipidu A
L. pneumophila serotyp1 jest zbudowany z 2,3-dia-
mino-2,3-dideoksy-D- glukozy (GlcN3N, DAG). Ten

Rys. 3 Struktura rdzenia cukrowego lipopolisacharydu L. pneumophila serotyp 1 wg [89]
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Kwasy t³uszczowe zwi¹zane estrowo

i14:0 33,5 2,8 � 1,3 � 1 3 � 3 � �

a15:0 53,9 5,8 17 39 5 2 4 11 9 20 5

n15:0 3,2 3,4 2 � � 1 � 2 5 2 1

i16:0 210,3 30 27 21 41 29 5 23 79 10 8

n16:0 24,6 61 37 1,4 38 36 30 26 55 13 14

i17:0 � � � � � � � � 4 � �

a17:0 32,9 17 27 23 20 10 7 19 54 25 54

n17:0 � � 0,9 � 3 8 � 4 3 � �

n18:0 17,2 3,5 1,9 1,1 14 60 7 3 5 1 2

a19:0 � � � � � 2 � � � � �

n19:0 � � � � � 10 � 1 � � �

n20:0 6,7 6 1,8 1.2 4 10 2 1 � 2 �

a21:0 � � � � � � 1 � � 1 �

Suma 362 130 115 88 125 169 59 90 217 74 84

Kwasy t³uszczowe zwi¹zane amidowo

3-OH-n12:0 � 4,1 3,0 2,3 38 2 1 � � 1 3

3-OH-i13:0 � � � � � � � � 2 � �

3-OH-n13:0 3,4 3,5 4,1 4,9 4 3 1 3 1 1 6

3-OH-i14:0 81,1 73 75 59 110 145 51 3 8 34 89

3-OH-n14:0 5,2 50 36 19 20 38 5 66 151 7 27

3-OH-i15:0 � � � � � � � 1 4 � �

3-OH-a15:0 12,6 29 76 103 6 10 8 7 26 22 87

3-OH-n15:0 � 2,2 2 2,5 4 � � 31 25 2 4

3-OH-i16:0 4,3 � 3 4,3 2 � 1 19 101 + 1

3-OH-n16:0 5,2 5,8 6,1 7,6 12 4 1 44 42 2 9

3-OH-i17:0 � � � � � � � 1 � � �

3-OH-a17:0 � 3,8 2,9 1,9 4 � 1 2 5 1 1

3-OH-n17:0 1,7 0,7 2,7 1,7 5 1 2 12 4 1 6

3-OH-i18:0 6,2 � 2 7,4 7 2 6 4 5 2 3

3-OH-n18:0 15,6 42 10 20 80 52 21 49 76 5 20

3-OH-a19:0 5 1,9 1,5 29 7 3 17 + 6 1 17

3-OH-n19:0 12,1 5,4 3,8 7,2 24 35 4 23 17 5 21

3-OH-i20:0 12,3 5,9 0,5 5,4 9 3 7 � 4 1 5

3-OH-n20:0 63,6 71 87 45 107 127 38 54 81 33 55

3-OH-i21:0 4,9 2 3,1 � 1 � � � � 2 4

3-OH-a21:0 9,8 5,1 10 29 11 4 11 � 2 15 35

3-OH-n21:0 17,6 20 8,8 5,9 16 8 3 5 3 14 16

3-OH-i22:0 12,4 2,4 2,1 5,1 4 � 2 � � 5 2

3-OH-n22:0 11,9 45 37 2,6 9 8 5 � 6 21 8

3-OH-a23:0 � 2,7 2,8 � � � � � � 16 6

3-OH-n23:0 2,3 � � � � � � � � 1 2

2,3-di-OH-i14:0 56,2 � � � � � 31 � � 15 12

T a b e l a  I I I
Sk³ad kwasów t³uszczowych zawartych w lipopolisacharydach legionell (nmol/mg) wg [73, 74, 77�79]
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rodzaj aminicukru zosta³ wykryty wcze�niej w LPS
Brevundimonas diminuta, B. vesicularis [39, 40], Rho-
dopseudomonas palustris, R. viridis [68].

Analiza produktów hydrolizy lipidu A, po metyla-
cji, wykaza³a obecno�æ dwu pochodnych GlcN3N
z których jedna zawiera³a grupy metylowe przy C4
i C6 a druga mia³a jedn¹ grupê metylow¹ przy C4 [60,
88]. Na tej podstawie ustalono, ¿e szkielet lipidu A
L. pneumophila, L. maceacherni, L. micdadei, L. long-
beachae, L. erythra, L. oakridgensis jest disacharydem
w którym dwie cz¹steczki DAG (GlcN3N) s¹ po³¹-
czone wi¹zaniem 1,6 glikozydowym [GlcpN3N(1→6)
GlcpN3N]n [75, 76, 78, 88]. �ladowa zawarto�æ glu-
kozaminy wystêpuj¹cej w badanych preparatach lipidu
A stanowi zanieczyszczenie [75, 76, 78].

Lipid A L. israelensis i L. bozemanae zawiera
oprócz GlcN3N odpowiednio 35 i 46% glukozaminy
[75, 76]. Pe³na struktura szkieletu cukrowego tych ga-
tunków nie zosta³a wyja�niona.

Ilo�ciowe oznaczenia zawarto�ci, w lipidzie A, reszt
fosforanowych i DAG-u wykaza³y, ¿e te sk³adniki wy-
stêpuj¹ w ekwimolowym stosunku 2:2 i ¿e jedna reszta
fosforanowa jest przy³¹czona, wra¿liwym na kwa�n¹
hydrolizê, wi¹zaniem glikozydowym do C1 GlcN3N
koñca redukuj¹cego a druga reszta fosforanowa jest
przy³¹czona wi¹zaniem estrowym do C4 GlcN3N koñ-
ca nieredukuj¹cego [88].

Szkielet lipidu A jest po³¹czony z rdzeniem cukro-
wym, wra¿liwym na ³agodn¹ hydrolizê, wi¹zaniem

ketozydowym miêdzy grup¹ hydroksylow¹ przy C6
2,3-diamino-2,3-dideoksy-D-glukozy koñca niereduku-
j¹cego i C2 kwasu 3-deoksy-D-manno-oktulozowego.

4.2. Kwasy t³uszczowe zwi¹zane amidowo

W szkielecie cukrowym lipidu A legionell s¹ cztery
miejsca bezpo�redniego przy³¹czenia kwasów t³usz-
czowych. Wszystkie 3-hydroksy i 2,3-dihydroksy kwa-
sy t³uszczowe s¹ zwi¹zane bezpo�rednio ze szkieletem
cukrowym wi¹zaniem amidowym i mo¿na je uwolniæ
tylko w procesie ostrej hydrolizy kwasami.

W oparciu o wyniki analizy spektroskopowej
1HNMR wykazano, ¿e grupy � NH2 2,3-diamino-2,3-
dideoksy-D-glukozy w pozycji C3 i C3� s¹ podsta-
wione przez kwasy 3-hydroksymirystynowy i 3-hy-
droksyizomirystynowy lub kwas 2,3-dihydroksymi-
rystynowy, natomiast do grupy � NH2 przy C2 i C2�

GlcN3N s¹ przy³¹czone pozosta³e ró¿ne 3-hydroksy
kwasy zawieraj¹ce od 12 do 23 wêgli w ³añcuchu nor-
malnym lub rozga³êzionym (izo i ante-izo) [36, 88].
Profile 3-hydroksykwasów t³uszczowych s¹ charakte-
rystyczne dla poszczególnych gatunków, stanowi¹ te¿
podstawê do ³¹czenia gatunków w zespo³y s¹ zatem
pomocne w taksonomii legionell. W oparciu o sk³ad
3-hydroksykwasów t³uszczowych, bakterie z rodziny
Legionellaceae podzielono na 4 grupy [36]. Pierwsza
grupa obejmuje wszystkie serotypy L. pneumophila
oraz L. israelensis. Bakterie tej grupy ³¹czy te¿: 1) po-

2,3-di-OH-n14:0 4,2 � � � � � 1 � � 3 5

2,3-di-OH-a15:0 � � � � � � 6 � � 9 10

Suma 347,6 376 379 363 480 445 223 324 569 219 454

Kwasy t³uszczowe d³ugo³añcuchowe

27-OH-n28:0 + 14 + 5,1 9 8 22 + 8 5 64

27-okso-n28:0 11% � � � 172 59 154 74 313 46 159

29:OH-n30:0 � � � � � 10 2 � � � 13

29-okso-n30:0 + � � � 22 249 12 15 19 3 17

n27:0-diowy 12,5% � 13 10 240 � � 126 54 3 42

n29-diowy + � 112 11 8 � � 17 28 4 68

2-OH-27-okso-n28:0 � � � 57 � � � � � 65 16

2-OH-29-okso-n30:0 � � � 16 � � � � � 1 4

2-OH-n27:0-diowy � � � 20 � � � � � 28 10

2-OH-n29:0-diowy � � � 22 � � � � � 23 17

Suma 289 309 355 451 326 190 232 422 178 410

C.d. tabeli III
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L
. 

pn
eu

m
op

hi
la

il
a

L
. f

ee
le

ii

L
. 

ha
ck

el
ia

e

L
. j

or
da

ni
s

L
. e

ry
th

ra

L
. 

oa
kr

id
ge

ns
is

L
. i

sr
ae

le
ns

is

L
. (

F.
) 

bo
ze

m
an

ae

L
. (

F.
) 

lo
ng

be
ac

ha
e

L
. (

T
.)

 m
ac

ea
ch

er
ni

i

L
. (

T.
) 

m
ic

da
de

i

+ �ladowa ilo�æ, � nie wykryto, F. � Fluoribacter, T. � Tatlockia



296 MARTA PALUSIÑSKA-SZYSZ, WINCENTY J. DRO¯AÑSKI

dobny profil estrowo zwi¹zanych kwasów t³uszczo-
wych, 2) wysoki procent homologii DNA, 3) podobny
wzór ubichinonów [8, 48, 84].

Do drugiej grupy w³¹czono dwa gatunki: L. mace-
acherni, L. micdadei. Bakterie tej grupy, w oparciu
o koherentny zespó³ cech fenotypowych proponowa-
no wyodrêbniæ z rodzaju Legionella i utworzyæ nowy
rodzaj Tatlockia [22, 29].

Trzecia grupa obejmuje liczne gatunki, których
cech¹ charakterystyczn¹ jest zdolno�æ do tworzenia
kolonii fluoryzuj¹cych pod wp³ywem UV na kolor
niebieski. Wszystkie gatunki nale¿¹ do drugiej grupy
homologii DNA i maj¹ podobny sk³ad ubichinonów.
W oparciu o wspólny zespó³ cech proponowano utwo-
rzyæ z tej grupy nowy rodzaj Fluoribacter [10].

Czwarta grupa o podobnym profilu 3-hydroksy-
kwasów t³uszczowych obejmuje pozosta³e gatunki le-
gionell [36].

4.3. Kwasy t³uszczowe zwi¹zane estrowo

W lipidzie A legionell grupy hydroksylowe 3-hy-
droksy kwasów t³uszczowych, zwi¹zanych bezpo�red-
nio ze szkieletem cukrowym, wi¹zaniem amidowym,
s¹ jedynym miejscem przy³¹czenia pozosta³ych kwa-
sów t³uszczowych.

W lipidzie A L. pneumophila grupy hydroksylowe
kwasu 3-hydroksymirystynowego i 3-hydroksyizomi-
rystynowego lub kwasu 2,3-dihydroksymirystynowego
s¹ podstawione w pozycji 3� grupami acylowymi kwa-
su izopalmitynowego (i16:0) oraz kwasu 27-okso-
oktakozanowego [28:0(27-oxo)] lub heptakozano-
1,27-diowego [n27:0 diowy] [88]. Rozmieszczenie
tych kwasów na resztach DAG-u jest niesymetryczne
(4+2). Nieredukuj¹cy koniec GlcN3N (II) niesie cztery
kwasy (dwie acyloksyacylamidowe reszty) a GlcN3N(I)
tylko dwa kwasy t³uszczowe (dwie acylamidowe reszty).
Lipid A z niesymetrycznym rozmieszczeniem kwasów
na szkielecie cukrowym wystêpuje te¿ np. u E. coli,
Haemophilus influenzae [34], Campylobacter jejuni [61].

Zastosowanie alkalicznej saponifikacji (0,8 M NaOH,
80°C, 1 godz.) pozwala na uwolnienie wszystkich
estrowo zwi¹zanych z lipidem A kwasów t³uszczo-
wych. W lipidzie A L. pneumophila wystêpuje osiem
niehydroksylowanych kwasów zawieraj¹cych od 14
do 20 atomów wêgla w cz¹steczce oraz piêæ d³ugo-
³añcuchowych kwasów t³uszczowych, w tym charak-
terystyczny dla ca³ej grupy legionell kwas 27-okso-
oktakozanowy [58, 72]. Strukturê lipidu A legionell
przedstawia rysunek 4.

Lipidy legionell cechuje wyj¹tkowo wysoka w po-
równaniu z innymi Gram-ujemnymi bakteriami za-
warto�æ rzadko spotykanych kwasów t³uszczowych:
(T-1)-okso, (T-1)-hydroksy, (1,T)-dikarboksylowe oraz
2-hydroksy pochodne (T-1)-okso i (1,T)-diowe kwasy.

D³ugo³añcuchowe kwasy s¹ niezmiernie przydatne
w taksonomii, pozwalaj¹ nie tylko odró¿niæ legionelle
od innych bakterii, ale tak¿e ró¿nicowaæ je miêdzy sob¹.

Kwasy 27-hydroksyoktakozanowy (27-OH-n28:0),
27-okso-oktakozanowy (27-okso-28:0) i 29-okso-tria-
kontanowy (29-okso-n30:0), heptakozano 1,27-diowy
(n27:0 diowy) i nonakozno-1,29-diowy (n29:0-diowy)
wystêpuj¹ w lipopolisacharydzie L. pneumohila, L. ma-
ceacharenii, L. micdadei, L. jordanis oraz Legionella
erythra [58, 75, 76, 77]. Dodatkowo w LPS L. macea-
charenii, L. micdadei, i L. jordanis wystêpuj¹ 2-hy-
droksy analogi czterech wy¿ej wymienionych kwasów
(2-OH-27-okso-n28:0, 2-OH-29-okso-n30:0, 2-OH
n27:0-diowy i 2-OH n29:0-diowy) [74, 75, 77]. Kwas
29-hydroksytriakontanowy jest charakterystycznym
sk³adnikiem lipopolisacharydu L. oakridgensis [78],
za� kwas 27-hydroksyoktakozanowy wystêpuje w LPS
L. pneumophila, L. feeleii i L. jordanis [58,77]. Kwas
ten wraz z innymi (T-1) hydroksy kwasami nie jest
charakterystyczny wy³¹cznie dla bakterii nale¿¹cych
do (-2 Proteobacteria, wykryty równie¿ u Rhizobium
trifolli jest chemotypowym wyznacznikiem gatunków
nale¿¹cych do grupy T-2 w obrêbie Proteobacteria [6].

Profil estrowo zwi¹zanych kwasów t³uszczowych
mo¿e byæ pomocny w klasyfikacji tej grupy bakterii.
Uwzglêdniaj¹c sk³ad kwasów W i l k i n s o n  i wsp.
[84] podzielili legionelle na cztery grupy. Do pierw-
szej grupy zaliczyli gatunki, których cech¹ charakte-
rystyczn¹ jest wysoka zawarto�æ kwasu izo-palmity-
nowego (i16:0) oraz palmitooleinowego (n16:1). Do
drugiej grupy nale¿¹ gatunki, których kolonie fluory-
zuj¹ na kolor bia³o-niebieski, z dominuj¹cym kwasem
antyizo-pentadekanowym (a15:0), oraz ze znaczn¹ za-
warto�ci¹ kwasu cis-9,10-metylenoheksadekanowego
(17:0 cyklo). W grupie trzeciej dominuj¹ kwasy a15:0
oraz a17:0, za� w grupie czwartej kwasy a15:0, i16:0,
n16:0 i a17:0 wystêpuj¹ w zbli¿onych ilo�ciach [84].

5. Aktywno�æ biologiczna LPS-u

5.1. Antygenowo�æ

Zastosowanie przeciwcia³ monoklonalnych (Mab)
u³atwi³o poznanie subtelnych ró¿nic w budowie antyge-
nowej szczepów nale¿¹cych do jednego serotypu [9, 56].

W obrêbie L. pneumophila serotyp 1 wykryto kilka
epitopów zlokalizowanych w ³añcuchu O-swoistym [37].

Wyniki analizy wystêpowania okre�lonych epito-
pów w�ród szczepów serotypu 1 L. pneumophila po-
parte analiz¹ statystyczn¹ wskazuj¹, ¿e epitop rozpo-
znawany przez Mab2 wystêpuje czê�ciej w szczepach
klinicznych (izolowanych od pacjentów) ni¿ w szcze-
pach �rodowiskowych i ¿e wystêpuje wyra�na korela-
cja miêdzy okre�lonym epitopem i wirulencj¹. Epitop
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wystêpuj¹cy w szczepach wirulentnych L. pneumophi-
la serotyp 1 ³atwo ulega zniszczeniu w procesie ³agod-
nej deacylacji LPS-u prowadz¹c do pojawienia siê re-
aktywno�ci z przeciwcia³em 144C2 [88, 89]. Analiza
porównawcza antygenu natywnego i po deacylacji wy-
kaza³a, ¿e epitopem rozpoznawanym przez przeciw-
cia³a Mab2 i Mab3/1 jest grupa C8-O-acetylowa kwasu

legionaminowego i ¿e ten fragment O-specyficznego
³añcucha blokuje dostêp do innych determinant anty-
genowych LPS L. pneumophila serotyp 1. Za proces
O-acetylacji przy wêglu 8 kwasu legionaminowego
odpowiedzialne jest bia³ko o aktywno�ci O-acetylo-
transferazy, kodowane przez gen lag1. Brak genu
w szczepach nie nale¿¹cych do serotypu 1 sugeruje,

Rys. 4. Struktura lipidu A legionell zawieraj¹cych
szkielet cukrowy z³o¿ony z dwóch cz¹steczek DAG

Obja�nienia:
n1 � 3OH n14:0, 3OH i 14:0, 2,3diOH n:14:0
n2 � od 3OH C12 do 3OH C23 (i, a, n)
n3 � alifatyczne (n, i, a) kwasy od C15 do C21
n4 � 27-OH-n28:0, 27-okso-n28:0, 29:OH-n30:0
29-okso-n30:0, n27:0-diowy, n29:0-diowy
2-OH-27-okso-n28:0, 2-OH-29-okso-n30:0,
2-OH-n27:diowy, 2-OH-n29:0-diowy
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¿e O-acetylotransferaza nie jest niezbêdna w biosyn-
tezie LPS-u i nie ma wp³ywu na wirulencjê. Mutanty
pozbawione genu lag1 w równym stopniu jak szczepy
dzikie (lag1-pozytywne) zaka¿aj¹ wolno¿yj¹ce ameby
i namna¿aj¹ siê w monocytach linii U937 [89].

Molekularne podstawy zwiêkszonej wirulencji szcze-
pów zawieraj¹cych epitop rozpoznawany przez Mab2
i Mab3/1 wymagaj¹ wyja�nienia. Najbardziej prawdo-
podobna hipoteza ³¹czy obecno�æ grupy 8-O-acetylowej
ze zwiêkszon¹ hydrofobowo�ci¹ warstwy powierzch-
niowej, zatem wiêksz¹ prze¿ywalno�ci¹ bakterii w aero-
zolu i wiêksz¹ dawk¹ inhalacyjn¹ ¿ywymi bakteriami
[13, 49].

Lipopolisacharyd L. pneumophila podlega zmien-
no�ci fazowej bêd¹cej wynikiem spontanicznego gu-
bienia i nabywania epitopów powierzchniowych [50].
Zastosowanie przeciwcia³ monoklonalnych mAb 2625
umo¿liwi³o monitorowanie zmian zachodz¹cych w fe-
notypie polisacharydu L. pneumophila serotyp 1, pod-
grupa OLDA. Mutant uzyskany z wirulentnego, izo-
lowanego od pacjenta szczepu RC1 nie wi¹za³
przeciwcia³ mAb 2625, a wprowadzony �winkom
morskim nie wywo³ywa³ pneumonii u tych zwierz¹t
[50]. Uzyskanie mutanta 5215 szczepu RC1 z delecj¹
w genach niezbêdnych do syntezy epitopu, który po-
zbawiony by³ N-metylowych podstawników przy gru-
pie 5-acetamidyloaminowej kwasu legionaminowego
oraz wykorzystanie techniki spektroskopii NMR
umo¿liwi³o poznanie budowy chemicznej epitopu roz-
poznawanego przez mAb 2625 [47].

Obserwowane zmiany fenotypu lipopolisacharydu
L. pneumophila dotyczy³y równie¿ sk³adu kwasów
t³uszczowych lipidu A. Do szkieletu cukrowego lipi-
du A w pozycji 2 i 2' przy³¹czone s¹ kwasy 3 hydro-
ksypalmitynowy (3-OH16:0) oraz 3 hydroksysteary-
nowy (3-OH 18:0) w niewirulentnym szczepie 811,
natomiast kwas 3 hydroksyeikozanowy (3-OH 20:0)
jest obecny w szczepach wirulentnych [46]. Badania
przeprowadzone na zwierzêtach do�wiadczalnych wy-
kaza³y, ¿e zmienno�æ fazowa lipopolisacharydu jest in-
dukowana in vivo w odpowiedzi na warunki wzrostu
[50]. Molekularn¹ podstaw¹ zmienno�ci fazowej LPS
L. pneumophila jest niestabilny genetycznie element
o wielko�ci 30 kb zlokalizowany w chromosomie dzi-
kiego szczepu RC1 [51, 52].

5.2. Endotoksyczno�æ

Lipopolisacharyd L. pneumophila pomimo wyso-
kiej reaktywno�ci w te�cie ¿elowania amebocytów
skrzyp³ocza wykazuje s³ab¹ aktywno�æ endotoksyczn¹.
Nisk¹ toksyczno�æ LPS-u potwierdzaj¹ liczne testy
(pirogenno�æ u królików, letalna toksyczno�æ dla
myszy) oraz badania nad indukcj¹ cytokin [70, 86].
Endotoksyna w kontakcie z komórkami uk³adu od-

porno�ciowego (makrofagi/monocyty, limfocyty, ko-
mórki �ródb³onka naczyñ krwiono�nych) stymuluje je
do efektywnego zahamowania infekcji przez syntezê
i uwalnianie aktywnych produktów tj. TNF-", inter-
leukin 1$, 6, 8, 10, 12p40 oraz aktywnych form tlenu
i tlenku azotu.

LPS L. pneumophila jest 1000 razy s³abszym akty-
watorem produkcji prozapalnych cytokin zarówno
przez makrofagi MonoMac6 jak i granulocyty szpiku
kostnego (BMG) w porównaniu z LPS Salmonella
Minnesota [31, 63]. S³aba indukcja cytokin przez
lipopolisacharyd L. pneumophila jest wg N e u m e i -
s t e r a  [63] wynikiem braku wi¹zania LPS-u przez
obecne w osoczu bia³ko LPB (lipopolysaccharide bin-
ding protein) oraz przez bia³ko CD14 wystêpuj¹ce za-
równo na powierzchni makrofagów jak i przez jego
rozpuszczaln¹ postaæ sCD14 (63).

Stymulacja komórek do produkcji cytokin przez
lipopolisacharydy wymaga obecno�ci receptorów
Toll-like 2 lub Toll-like 4. W odró¿nieniu od LPS-u
Salmonella Minnesota, który pobudza komórki uk³adu
odporno�ciowego za po�rednictwem receptora TLR4,
LPS L. pneumophila wi¹¿e siê z receptorem TLR2 [3,
31]. Receptory TLR 2 i TLR 4 pe³ni¹ funkcjê kofakto-
rów, przekazuj¹cych sygna³ do wnêtrza komórki po-
przez kompleksy bia³kowe z³o¿one z CD14, bia³ek
LAP, $2-integryn, MD2 zwi¹zanych z LPS [29, 71].

Wyniki badañ uzyskane przez G i r a r d a  i wsp.
[31] wskazuj¹, ¿e oczyszczony lipid A wyizolowany
ze szczepu RC1 L. pneumophila stymuluje komórki
szpiku kostnego wy³¹cznie poprzez receptor TLR2,
który wp³ywa na wytwarzanie bia³ka CD14. Pe³ny
lipopolisacharyd L. pneumophila aktywuje komórki
zarówno za po�rednictwem TLR2 jak i innych dot¹d
bli¿ej nie okre�lonych receptorów [31].

Najistotniejsz¹ rolê w determinacji aktywno�ci
biologicznej LPS-u odgrywa sk³ad i rozmieszczenie
kwasów t³uszczowych buduj¹cych lipid A. Obecno�æ
w lipidzie A legionell dwukrotnie d³u¿szych kwasów
ni¿ w wysoce toksycznym LPS E. coli wp³ywa na jego
nisk¹ endotoksyczno�æ [88]. D³ugo³añcuchowe, roz-
ga³êzione kwasy t³uszczowe, a szczególnie wystê-
powanie dodatkowych podstawników przy przed-
ostatnim wêglu w ³añcuchu (grupy okso w kwasie
27-oksokozanowym oraz rozga³êzieñ metylowych Cn-1
ró¿nych kwasów) wp³ywaj¹ na zwiêkszenie stabilno�ci
zewnêtrznej membrany legionell a w konsekwencji na
zmianê pobudzanie receptorów TLR [31].

6. Podsumowanie

Budowa chemiczna endotoksyny legionell jest za-
sadniczo odmienna, mimo podobnej architektury, od
endotoksyny innych Gram-ujemnych bakterii. Obni-
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¿ona toksyczno�æ LPS-u mo¿e wskazywaæ, ¿e legio-
nelle rozwinê³y w toku ewolucji inne funkcje � istotne
do prze¿ycia wewn¹trz komórki gospodarza. Obec-
no�æ grup metylowych i acetylowych w czê�ci polisa-
charydowej LPS wp³ywa na zwiêkszon¹ hydrofobo-
wo�æ warstwy powierzchniowej bakterii co ma istotny
wp³yw na ich rozprzestrzenianie siê oraz adhezjê do
membrany komórek eukariotycznych.

LPS L. pneumophila aktywuj¹c zarówno klasycz-
n¹ jak i alternatywn¹ drogê aktywacji dope³niacza
zwiêksza w ten sposób szansê wychwycenia bakterii
przez komórki fagocytuj¹ce i utworzenia w nich niszy
umo¿liwiaj¹cej namna¿anie siê patogena [59]. Uni-
kalna struktura lipidu A zbudowanego z 2,3 diamino
2,3-dideoksyglukozy oraz d³ugo³añcuchowych kwa-
sów t³uszczowych stabilizuj¹cych zewnêtrzn¹ mem-
branê mo¿e mieæ wp³yw na s³ab¹ indukcjê cytokin
w organizmie cz³owieka oraz chroni legionelle przed
enzymatycznym strawieniem przez esterazy i/lub ami-
dazy wewn¹trz komórek pierwotniaków [88].
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1. Wstêp

Proces patogenezy jest zjawiskiem bardzo z³o¿o-
nym wymagaj¹cym udzia³u wielu czynników. Tema-
tem niniejszego artyku³u s¹ determinanty patogenezy
zwi¹zane z bytowaniem Listeria monocytogenes we-
wn¹trz komórek gospodarza. Te stosunkowo ju¿ do-
brze poznane czynniki wirulencji obejmuj¹ listerioli-
zynê O (zaliczan¹ do rodziny hemolizyn toksynê
listeryjn¹) oraz wspó³dzia³aj¹ce z ni¹ dwie fosfolipazy
oraz metaloproteazê i odpowiedzialne za ruch bakterii
w komórce eukariotycznej bia³ko ActA. Z bia³ek opi-
sanych w poni¿szym artykule najwiêksze znaczenie
dla patogenezy ma listeriolizyna O, st¹d po�wiêcono
jej stosunkowo du¿o uwagi.

Egzotoksyny o podobnej aktywno�ci wystêpuj¹
u znacznej liczby bakterii Gram-dodatnich, ale notowa-
ne s¹ równie¿ u gatunków daj¹cych negatywny wynik
barwienia Grama. Rodzina hemolizyn, zwanych rów-

nie¿ cytolizynami (ta nazwa zdaje siê byæ bli¿sza rze-
czywistej aktywno�ci biologicznej tych toksyn), obej-
muje bia³ka o zró¿nicowanej wielko�ci i strukturze, ale
daj¹ce pozytywny wynik testu opartego na lizie ery-
trocytów. A listerolizyna O sta³a siê modelowym
przedstawicielem jednej z grup tych bia³ek tak¿e ze
wzglêdu na mo¿liwo�æ jej praktycznego zastosowania.

2. Determinanty wirulencji w pó�niejszych
etapach patogenezy L. monocytogenes

2.1. Listeriolizyna O

G³ównym i najlepiej poznanym czynnikiem wiru-
lencji L. monocytogenes jest listeriolizyna O (LLO).
Bia³ko to (produkt genu hly), o wzglêdnej masie cz¹-
steczkowej 58 kDa scharakteryzowano jako wydzielan¹
pozakomórkow¹ hemolizynê.

MOLEKULARNE DETERMINANTY
WIRULENCJI LISTERIA MONOCYTOGENES

II. CZYNNIKI WIRULENCJI UCZESTNICZ¥CE
W WEWN¥TRZKOMÓRKOWYM ETAPIE PATOGENEZY:

LISTERIOLIZYNA O (LLO), FOSFOLIPAZA B (PLCB),
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Abstract: Listeria monocytogenes is a facultative intracellular bacterial pathogen widely distributed in the environment that encoun-
ters a variety of cell types after being consumed in contaminated food, first in its passage through the digestive tract, then the liver,
the circulatory system, and the central nervous system, often with fatal consequences. In host organism L. monocytogenes rapidly
infect the liver and spleen. L. monocytogenes secretes listeriolysin O (LLO) and two distinct phospholipases C (PLC), one specific
for phosphatidylinositol (PI) and glycosyl-PI (GPI)-anchored proteins (PI-PLC) and a second broad-range phospholipase (PC-PLC)
capable of hydrolyzing a wide variety of mammalian phospholipids, including sphingomyelin. These three proteins are encoded by
genes located in central virulencee gene cluster, and their expression is positively regulates by the transcriptional activator PrfA.
A number of studies have provided evidence for the participation of both PLCs in addition to LLO in the induction of host intracellular
signaling. In this review we briefly describe the properties of these proteins and their roles in various interactions with host cells.

1. Introduction. 2. Virulence determinants of L. monocytogenes. 2.1. Listeriolysin O. 2.2. Phospholipase B. 2.3. Metalloprotease.
2.4. Phospholipase A. 2.5. Protein ActA. 3. Regulation of the virulence gen expression. 4. Application of the knowledge about the
pathogenesis mechanisms. 5. Summary
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Listeriolizyna O reprezentuje rodzinê hemolizyn
zale¿nych od cholesterolu (CDTX � cholesterol-de-
pendent toxins), w wiêkszo�ci wytwarzanych przez
bakterie Gram-dodatnie takich rodzajów, jak: Strepto-
coccus, Bacillus, Clostridium i w³a�nie Listeria. Tok-
syny te wykazuj¹ wysokie podobieñstwo struktury
i funkcji, a ich podstawow¹ cech¹ jest aktywno�æ cy-
tolityczna jedynie wobec b³on biologicznych zawiera-
j¹cych cholesterol [70, 72, 73, 77]. Hemolizyny nale-
¿¹ce do rodziny CDTX nios¹ w karboksyterminalnym
regionie bia³ka wysoce konserwowany undekapeptyd
ECTGLAWEWWR [43]. Jego znaczenia dla biolo-
gicznej aktywno�ci listeriolizyny O dowiod³y mutacje
punktowe wprowadzaj¹ce substytucje kolejnych ami-
nokwasów w tym regionie. Uzyskana w ten sposób
atenuacja szczepów L. monocytogenes okaza³a siê byæ
proporcjonaln¹ do utraty aktywno�ci cytolitycznej
[64]. Najwiêksz¹ rolê w sekwencji aminokwasowej
undekapeptydu przypisywano unikalnej reszcie cyste-
iny, maj¹cej pozytywnie regulowaæ aktywno�æ listerio-
lizyny O. Mia³y o tym �wiadczyæ dwie charakteryzuj¹-
ce toksyny tej grupy w³a�ciwo�ci: inhibicja zwi¹zkami
utleniaj¹cymi lub reaguj¹cymi z ugrupowaniem tio-
lowym, oraz reaktywacja w �rodowisku zwi¹zków
redukuj¹cych, tj. zawieraj¹cych grupê sulfhydrylow¹
[2, 28]. Dziêki tym w³a�ciwo�ciom, toksyny z grupy
CDTX nazywa siê te¿ �tiol-akywowanymi� lub �oksy-
labilnymi�. Jednak w³a�ciwa funkcja cysteiny w utrzy-
maniu aktywno�ci hemolizyny pozostaje wci¹¿ nieja-
sn¹. Substytucja cysteiny alanin¹ nie zmienia w spo-
sób szczególny aktywno�ci bia³ka. Infekcyjno�æ uzy-
skanych t¹ drog¹ mutantów by³a podobna szczepowi
dzikiemu [64]. Z kolei podstawienie cysteiny glicyn¹
niemal ca³kowicie znosi cytolityczn¹ aktywno�æ liste-
riolizyny O. Przypuszcza siê, ¿e rola cysteiny polega
na udziale w tworzeniu dimerów toksyny lub hetero-
dimerów z innymi bia³kami, poprzez generowanie
mostków dwusiarczkowych. Zjawisko takie zaobser-
wowano u L. ivanovii, gdzie cz¹steczki iwanolizyny O
(ILO) tworz¹ heterodimery z sekrecjonowan¹ interna-
lin¹ i-InlE, które to kompleksy ulegaj¹ rozszczepieniu
pod wp³ywem czynników redukuj¹cych ugrupowania
sulfhydrylowe [23, 90].

Dyskutowana by³a te¿ potencjalna funkcja cystei-
ny i ca³ego undekapeptydu w oddzia³ywaniu toksyny
z cholesterolem. Badania jednak pokaza³y, ¿e listerio-
lizyna pozbawiona undekapeptydu zachowuje zdol-
no�æ wi¹zania siê z cholesterolem [89], wskazuj¹c jed-
nocze�nie, ¿e miejsca wi¹zania cholesterolu lokuj¹
siê poza konserwowanym regionem hemolizyny. Jaka
jest zatem rola undekapeptydu? W �wietle badañ nad
izolowan¹ z Clostridium perfringens perfringolizyn¹
(PFO) wydaje siê, ¿e jest on istotny w przebiegu zmian
konformacyjnych, jakie zachodz¹ podczas oligomery-
zacji toksyny i tworzenia porów w b³onie [70].

Mechanizm rozpadu b³on biologicznych z udzia-
³em bakteryjnych cytolizyn polega na przekszta³ceniu
hydrofilowych cz¹steczek monomerycznych toksyny
w nie kowalencyjnie zwi¹zane struktury polimerycz-
ne o hydrofobowej naturze, które interkaluj¹c w b³onê
tworz¹ pory o �rednicy 20�30 nm [51, 80]. Warto przy
tym zaznaczyæ, ¿e polimeryzacja monomerów toksy-
ny mo¿e mieæ miejsce zarówno przed [71], jak i po
integracji z b³on¹ [55, 56]. Jak sugeruj¹ wyniki badañ,
cholesterol nie jest zaanga¿owany w wi¹zanie mono-
merów toksyny z b³on¹, lecz bierze udzia³ w pó�niej-
szym etapie ich wzajemnych interakcji promuj¹c � jako
allosteryczny efektor � oligomeryzacjê toksyny i in-
terkalacjê w b³ony biologiczne [1, 30, 56]. W wyja�-
nieniu mechanizmu dzia³ania listeriolizyny O i innych
cytolizyn z rodziny CDTX istotne znaczenie mia³a
analiza krystalograficzna streptolizyny O, pneumo-
lizyny, a nade wszystko perfringolizyny O, wraz ze
szczegó³owymi studiami strukturalnymi i modelowa-
niem funkcjonalnym tych bia³ek [17, 21, 53, 56, 59,
85, 86]. Na podstawie wysokiej homologii sekwencji
listeriolizyny O i innych CDT toksyn uznano, ¿e
wszystkie dziel¹ wspóln¹ strukturê. W zaproponowa-
nym modelu, listeriolizyna O sk³ada siê z czterech do-
men, z których trzy pierwsze uczestnicz¹ w polimery-
zacji cz¹steczek bia³ka i tworzeniu porów, natomiast
czwarta, obejmuj¹ca konserwowany undekapeptyd,
odpowiada za wi¹zanie siê toksyny z b³on¹ (Rys. 1).
Zasady stworzenia takiego modelu, wraz z przypi-
saniem funkcji okre�lonym domenom koresponduj¹
z wynikami uzyskanymi eksperymentalnie. Przeciw-
cia³a skierowane przeciwko domenie czwartej blokuj¹
wi¹zanie siê toksyny z b³on¹ [13, 17]. Efektu takiego
nie wywo³uje u¿ycie przeciwcia³ skierowanych prze-
ciwko domenie pierwszej [11]. Wyprowadzony na
podstawie tych badañ molekularny model dzia³ania
cytolizyn CDTX zak³ada, ¿e ich zwi¹zanie z b³on¹
umo¿liwia oddzia³ywanie cz¹steczek toksyny z pogr¹-
¿onym w lipidowej dwuwarstwie cholesterolem. Z ko-
lei zwi¹zanie cholesterolu indukuje zmiany konforma-
cyjne w strukturze bia³ka, zmieniaj¹ce jego charakter
z hydrofilowego na hydrofobowy. Czê�ciowo zanurzo-
ne w b³onie monomeryczne cz¹steczki toksyny zaczy-
naj¹ dyfundowaæ i ³¹czyæ siê ze sob¹, tworz¹c struk-
tury porów. Ostatnio uda³o siê zidentyfikowaæ region
� w obszarze trzeciej domeny bia³ka � odpowiadaj¹cy
za interkalacjê toksyny w strukturê b³ony. Region ten
zawiera dwie transmembranowe domeny, w których
rearan¿acja "-helis w struktury $-szpilek umo¿liwia
monomerom toksyny penetracjê b³ony [59, 68].

W³a�ciwo�ci listeriolizyny O jako toksyny powo-
duj¹cej permeabilizacjê b³on biologicznych nadaj¹ jej
kluczowe znaczenie w procesie patogenezy. �cis³ej
korelacji pomiêdzy hemolityczn¹ aktywno�ci¹ listerio-
lizyny O a potencja³em patogennym L. monocytogenes
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dowiod³a charakterystyka niehemolitycznych mutan-
tów transpozonowych. Mutanty te, awirulentne dla
myszy, odzyskiwa³y zjadliwo�æ wraz z wprowadze-
niem komplementacji mutacji [10, 33]. Badania pro-
wadzone z wykorzystaniem kultur tkankowych wyka-
za³y, ¿e listeriolizyna O jest niezbêdn¹ w utrzymywaniu
siê i proliferacji wewn¹trz makrofagów i komórek nie
fagocytuj¹cych [16, 35]. Z kolei obserwacje przy u¿y-
ciu mikroskopu elektronowego wskazywa³y wyra�nie,
¿e o ile mutanty hly� pozostaj¹ trwale uwiêzione
w przedziale fagosomu zainfekowanej komórki, bakte-
rie hemolizuj¹ce przenikaj¹ na teren cytoplazmy [16].
W dyskusji o udziale i funkcji listeriolizyny O w pro-
cesie patogenezy powa¿nych argumentów dostarczy³a
heterologiczna ekspresja hemolizyny w Bacillus sub-
tilis, popularnej bakterii glebowej. Dziêki cytolitycz-
nym w³a�ciwo�ciom listeriolizyny O, ta niepatogenna
bakteria zyska³a zdolno�æ pokonywania �rodowiska
fagosomu i wzrostu w cytoplazmie makrofaga [8, 20].

Mimo du¿ego podobieñstwa struktury i funkcji, nie
wszystkie cytolizyny z rodziny CDTX s¹ zdolne ge-
nerowaæ efektywn¹ ucieczkê z fagosomu. Przeprowa-
dzona w B. subtilis ekspresja sklonowanych genów
koduj¹cych streptolizynê O i perfringolizynê O wyka-
za³a, ¿e poza LLO, tylko perfringolizyna O umo¿liwia
wewn¹trzkomórkowy wzrost bakterii, uszkadzaj¹c

przy tym komórki gospodarza [58, 93]. Podobnie, nie-
skuteczn¹ okaza³a siê próba przywrócenia wirulencji
nios¹cego mutacjê w genie listeriolizyny O szczepu
L. monocytogenes przez wprowadzenie genu koduj¹-
cego perfringolizynê. Uzyskany szczep wykazywa³
zdolno�æ hemolizy i ucieczki z fagosomu, niszcz¹c
jednak komórki gospodarza, przez co uniemo¿liwiaj¹c
odtworzenie wewn¹trzkomórkowego cyklu ¿yciowe-
go, charakterystycznego dla L. monocytogenes [31].
Wyniki powy¿szych badañ jasno wskazywa³y, ¿e
listeriolizyna O wykszta³ci³a w drodze ewolucji swoi-
ste cechy strukturalne, zapobiegaj¹ce cytotoksyczno�ci
bia³ka wobec komórek we wnêtrzu, których rezyduj¹.
Tym samym cechy te stanowi¹ przejaw adaptacji pato-
genu do wewn¹trzkomórkowego trybu ¿ycia. Z kolei
toksyna C. perfringens, patogenu ¿yj¹cego pozako-
mórkowo, pe³ni inn¹ rolê w procesie patogenezy i nie
posiada charakterystycznych dla LLO w³a�ciwo�ci.

Kolejne badania pozwoli³y wyselekcjonowaæ te
mutanty L. monocytogenes eksprymuj¹ce perfringo-
lizynê O, które prawid³owo odtwarzaj¹ cykl ¿yciowy
szczepu dzikiego. Charakterystyka zdefiniowanych
analiz¹ sekwencyjn¹ mutacji pozwoli³a zwróciæ uwa-
gê na jedn¹, polegaj¹c¹ na substytucji le¿¹cej w regio-
nie undekapeptydu leucyny na fenyloalaninê (L462F),
a skutkuj¹c¹ wzrostem aktywno�ci perfringolizyny O
w �rodowisku kwa�nym i jej wyra�nym spadkiem
w �rodowisku o pH 7.4, tj. w³a�ciwym cytoplazmie
komórki eukariotycznej [32]. Te nowe w³a�ciwo�ci
perfringolizyny O czyni³y j¹ podobn¹ listeriolizynie
O, której optymaln¹ aktywno�æ stwierdza siê w �rodo-
wisku o pH kwa�nym (4.5�6.5) [18]. Dalsze badania
potwierdzi³y, ¿e niskie pH �rodowiska fagosomu, wy-
wo³ane zamkniêciem w jego przestrzeni pa³eczek
L. monocytogenes powoduje aktywacjê listeriolizyny
O, która dokonuje perforacji b³ony. Zlanie siê za-
warto�ci wakuoli z cytoplazm¹ powoduje wzrost pH
�rodowiska i tym samym inaktywuje hemolizynê [3].
Wyniki najnowszych prac wi¹¿¹ pH-zale¿n¹ aktyw-
no�æ listeriolizyny O z pojedyncz¹ reszt¹ leucyny
znajduj¹c¹ siê w czwartej domenie bia³ka. Substytucja
leucyny na treoninê (L461T) prowadzi do 10-krotne-
go wzrostu aktywno�ci hemolitycznej bia³ka w �rodo-
wisku o pH neutralnym [23].

W³a�ciwo�ci biologiczne listeriolizyny O mog¹ byæ
tak¿e w �cis³ym zwi¹zku z sekwencj¹ PEST. W ami-
noterminalnym regionie LLO wykazano obecno�æ se-
kwencji PEST, któr¹ dotychczas opisywano w sk³adzie
bia³ek eukariotycznych. Sekwencji PEST w komór-
kach eukariotycznych przypisuje siê rolê w procesie
fosforylacji i degradacji bia³ka. Sekwencja ta mo¿e
mieæ podobne znaczenie w przypadku listeriolizyny O.
L. monocytogenes eksprymuj¹ca bia³ko toksyny po-
zbawione sekwencji PEST odznacza siê wiêksz¹ cyto-
toksyczno�ci¹ i obni¿on¹ wirulencj¹ w porównaniu ze

Rys. 1. Model przestrzenny listeriolizyny O. D1, D2, D3, D4 ozna-
czaj¹ odpowiednio domeny 1, 2, 3 i 4. Domena 3 zawiera regiony
transmembranowe (struktura "-helisy), za� w domenie 4 znajduje

siê konserwowany w cytolizynach CDTX undekapeptydu.
Reprodukowano z The Journal of Cell Biology, 2002, 156(6), pp. 943�46
[22], za zgod¹ wydawcy (The Rockefeller University Press), a tak¿e

dziêki uprzejmo�ci S. Dramsi oraz P. Cossart.
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szczepem dzikim. Z kolei wprowadzenie sekwencji
PEST do pozbawionej jej cz¹steczki perfringolizyny O
i ekspresja chimerycznego bia³ka w L. monocytogenes
doprowadzi³y do redukcji cytotoksyczno�ci szczepu,
umo¿liwiaj¹c mu wzrost wewn¹trzkomórkowy [13].
W toku dalszych badañ dowiedziono te¿, ¿e szczepy
L. monocytogenes pozbawione sekwencji PEST, jak-
kolwiek w pe³ni hemolityczne, maj¹ ograniczon¹ zdol-
no�ci ucieczki z fagosomu. Obserwacje te wskazuj¹
na potencjaln¹ rolê owej sekwencji w degradacji b³o-
ny fagosomalnej, byæ mo¿e jako wi¹¿¹cego ligandu
nakierowuj¹cego inne czynniki niezbêdne w procesie
lizy fagosomu [43, 44].

Niew¹tpliwie obecno�æ sekwencji PEST w cz¹-
steczce listeriolizyny O stanowi � obok niskiego pH
jako optymalnego �rodowiska reakcji � istotny mecha-
nizm w ograniczeniu aktywno�ci toksyny do �rodowi-
ska fagosomu, a przez to wykorzystaniu przestrzeni
cytoplazmy jako niszy dla proliferacji bakterii.

W ostatnim czasie w sk³adzie aminokwasowym cz¹-
steczki listeriolizyny O zidentyfikowano sekwencjê NLS
warunkuj¹c¹ translokacjê bia³ka w region j¹dra ko-
mórkowego (nuclear localization signal). I chocia¿
takiej lokalizacji dla listeriolizyny O nie wykazano
eksperymentalnie, mog³aby ona przemawiaæ za wy-
kszta³ceniem kolejnego mechanizmu ochrony b³ony
komórkowej gospodarza przed destruktywn¹ aktyw-
no�ci¹ w³asnej hemolizyny [83] (Rys. 2).

2.2. Fosfolipaza B

Fosfolipaza B (PlcB) L. monocytogenes jest zewn¹-
trzkomórkowym bia³kiem enzymatycznym kodowa-
nym przez gen plcB, le¿¹cy w obrêbie tzw. operonu
lecytynazy, poni¿ej genu listeriolizyny O (hly). Bia³ko
to wykazuje aktywno�æ fosfolipazy C (PLC), tj. fosfo-
diesterazy katalizuj¹cej hydrolizê wi¹zania glicerolo-
fosforanowego w cz¹steczce fosfolipidu, prowadz¹c do
powstania diacyloglicerolu i ufosforylowanej zasady.

Fosfolipaza B charakteryzuje siê szerokim spek-
trum specyficzno�ci rozpoznaj¹c jako substrat fosfa-

tydylocholinê (PC), fosfatydyloetanolaminê (PE), fos-
fatydyloserynê (PS), w mniejszym za� stopniu sfingo-
mielinê (SPM) i w sposób znikomy fosfatydyloino-
zytol (PI). Wielosubstratowo�æ fosfolipazy B sprawia,
¿e w anglosaskiej nomenklaturze biochemicznej funk-
cjonuje jako �broad-range� PLC (BR-PLC). Z kolei
szczególnie wysokie powinowactwo wobec fosfaty-
dylocholiny t³umaczy inn¹ jeszcze nazwê enzymu
� lecytynazy lub fosfolipazy C specyficznej dla fosfaty-
dylocholiny (PC-PLC) [19].

PC-PLC L. monocytogenes nale¿y do grupy enzy-
mów zale¿nych od jonów cynku, reprezentowanej przez
fosfolipazy bakterii Gram-dodatnich takich, jak Ba-
cillus cereus, Clostridium perfringens ("-toksyna),
C. novyi ((-toksyna), C. bifermentans. Najbardziej cha-
rakterystyczn¹ w³a�ciwo�ci¹ tej grupy bia³ek, od której
wywodzi sw¹ nazwê, jest obecno�æ dwudodatnich
jonów cynku (Zn2+) w centrum aktywnym enzymu,
maj¹cych kluczowe znaczenie dla jego aktywno�ci ka-
talitycznej. Molekularn¹ organizacjê centrum aktywne-
go fosfolipaz aktywowanych jonami cynku poznano
wraz z analiz¹ krystalograficzn¹ i strukturaln¹ fosfoli-
pazy C B. cereus. Precyzyjne ustalenie przestrzennej
orientacji i sposobu wi¹zania w cz¹steczce bia³ka ugru-
powania jonów metalu pozwoli³o zrozumieæ zasady ka-
talitycznego mechanizmu tej grupy enzymów (Rys. 3).

Poza aktywacj¹ jonami cynku bia³ka te ulegaj¹ od-
wracalnej inaktywacji pod wp³ywem EDTA lub o-fe-
nantroliny [61].

Analiza sekwencji aminokwasowej fosfolipazy B
L. monocytogenes wykaza³a znacz¹c¹ homologiê wo-
bec fosfolipazy B. cereus (38,7%) oraz "-toksyny
C. perfringens (22,4%) na przestrzeni odpowiednio
253 i 223 reszt aminokwasowych. Przypuszcza siê, ¿e
we wszystkich tych bia³kach region obejmuj¹cy ok.
250 reszt aminokwasowych (licz¹c od N-koñca pep-
tydu) determinuje aktywno�æ fosfolipazy C. Niektóre
fosfolipazy, jak "-toksyny C. perfringens posiadaj¹
dodatkow¹ C-terminaln¹ domenê. Usuniêcie lub zmia-
na konfiguracji w tym regionie obni¿a aktywno�æ sfin-
gomielinazy, a tak¿e znosi cytolityczne i letalne w³a�-

Rys. 2. Schemat budowy cz¹steczki listeriolizyny O.
Zaznaczono obecno�æ sekwencji modu³owych: SS � sekwencja sygna³owa specyficzna dla bia³ek sekrecyjnych; PEST � sekwencja naznac zaj¹ca
bia³ko do degradacji; NLS � sekwencja warunkuj¹ca translokacjê bia³ka do j¹dra komórki eukariotycznej; UND. � konserwowany undekapeptyd.

Symbolem L461T oznaczono pozycjê leucyny, krytycznej reszty aminokwasowej dla wra¿liwo�ci listeriolizyny O na zmiany pH [76].
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ciwo�ci "-toksyny, przy zachowaniu jednak pe³nej ak-
tywno�ci fosfolipazy C [64]. Warto przy tym zazna-
czyæ, ¿e oczyszczone bia³ko fosfolipazy B L. monocy-
togenes prezentuje nisk¹ aktywno�æ cytolityczn¹ i nie
jest toksyczne dla myszy [19].

Rola fosfolipazy B L. monocytogenes w procesie
patogenezy stanowi konsekwencjê manifestowanej ak-
tywno�ci enzymatycznej bia³ka. Katalizuj¹c hydrolizê
fosfolipidowych sk³adników b³ony fagosomu bierze
udzia³ wraz z listeriolizyn¹ O w degradacji fagosomu.
Precyzyjne okre�lenie funkcji fosfolipazy B wymaga³o
konstrukcji mutantów o przerwanej ci¹g³o�ci genu.
Otrzymane mutanty insercyjne )plcB nie wykazywa³y
aktywno�ci lecytynazy a w jednowarstwowych ho-
dowlach fibroblastów L2 i 3T3 tworzy³y charaktery-
styczne ³ysinki typu �small-plaques�. Jednocze�nie
mutacje w genie plcB prowadzi³y do 20-krotnego
wzrostu dawki letalnej bakterii dla myszy (LD50). Mi-
kroskopia elektronowa poszczególnych etapów infek-
cji w hodowlach makrofagów linii J774 wykaza³a, ¿e
fosfolipaza B odgrywa istotn¹ rolê w przenikaniu
L. monocytogenes przez podwójn¹ b³onê fagosomu
powsta³ego w nastêpstwie miêdzykomórkowej koloni-
zacji bakterii. Jak zaobserwowano, komórki mutanta
)plcB gromadz¹ siê wewn¹trz wtórnego fagosomu
bez mo¿liwo�ci wydostania siê zeñ [54]. Wyniki ostat-
nich badañ uwypuklaj¹ znaczenie fosfolipazy B jako
czynnika indukuj¹cego fuzjê b³on wtórnego fagosomu,
u³atwiaj¹c jego dezintegracjê [29].

Udzia³ fosfolipazy B L. monocytogenes w lizie
pierwotnej wakuoli nie zosta³ w pe³ni poznany. O ile
w mysim modelu infekcji in vitro bia³ko to nie odgry-
wa wiêkszej roli w ucieczce bakterii z pierwotnego fa-
gosomu, wydaje siê w niej po�redniczyæ w przypadku
infekcji ludzkich komórek nab³onkowych [45]. Jak
wykazano, fosfolipaza B jest niezbêdn¹ dla hetero-
logicznej dyspersji patogenu tj. przenikania bakterii
miêdzy komórkami ró¿nych rodzajów [25], a tak¿e
� dziêki zastosowaniu modelu in vivo � wysokiej in-
wazyjno�ci w klinicznym przebiegu listeriozy [67].
Fosfolipaza B pe³ni zatem w patogenicznym cyklu
¿yciowym L. monocytogenes funkcjê z³o¿on¹ i wa¿-
n¹, której szczególny wymiar ujawnia siê na etapie
miêdzykomórkowej ekspansji.

Dla okre�lenia wzglêdnej masy cz¹steczkowej fosfo-
lipazy B, bia³ka sekrecyjne L. monocytogenes poddano
rozdzia³owi metod¹ SDS-PAGE, a nastêpnie analizie
immunologicznej typu �western blot� z zastosowaniem
przeciwcia³ przeciwko lecytynazie. Stwierdzono wów-
czas obecno�æ dwóch bia³ek o masie cz¹steczkowej 33
i 29 kDa, wykazuj¹cych aktywno�æ fosfolipazy [19].
Wyniki te wskazywa³y, ¿e fosfolipaza B jest syntety-
zowana w postaci nieaktywnego prekursora (proenzy-
mu), którego specyficzna proteoliza prowadzi do po-
wstania aktywnego enzymu. Modyfikacji proenzymu
PC-PLC w aktywn¹ formê fosfolipazy C specyficznej
dla fosfatydylocholiny dokonuje metaloproteaza, pro-
dukt otwieraj¹cego operon lecytynazy genu mpl. Mu-
tanty posiadaj¹ce transpozonow¹ insercjê w obrêbie
genu mpl charakteryzuj¹ siê znacznie obni¿on¹ wiru-
lencj¹ i nie wykazuj¹ aktywno�ci lecytynazy. Co naj-
wa¿niejsze, w supernatantach mutantów )mpl identyfi-
kowano jedynie bia³ko o masie cz¹steczkowej wy¿szej
(32 kDa) od izolowanego ze szczepu dzikiego [79].
Z kolei komplementacja mutacji prowadzi do przy-
wrócenia fenotypu lecytynazy oraz produkcji aktywnej
formy enzymu o masie cz¹steczkowej 29 kDa. Powy¿-
sze wyniki stanowi¹ bezpo�redni dowód proteolitycz-
nej aktywno�ci metaloproteazy wzglêdem fosfoli-
pazy B. Kolejne badania nie tylko przybli¿y³y szcze-
gó³y mechanizmu proteolitycznej aktywacji lecytyna-
zy, ale tak¿e jej sekrecji i kooperacji z metaloproteaz¹
w przebiegu cyklu ¿yciowego L. monocytogenes.

2.3. Metaloproteaza

Metaloproteaza L. monocytogenes powstaje jako
licz¹ce 510 reszt aminokwasowych bia³ko sekrecyjne
o wzglêdnej masie cz¹steczkowej 57 kDa. Analiza se-
kwencyjna peptydu wykaza³a obecno�æ regionów wy-
bitnie homologicznych wobec innych znanych meta-
loproteaz, wytwarzanych przez ró¿ne gatunki rodzaju
Bacillus, a tak¿e niektóre bakterie Gram-ujemne, jak
Serratia marcescens, Legionella pneumophila, czy te¿

Rys. 3. Schemat przedstawiaj¹cy molekularn¹ organizacjê ugru-
powania metalu (grupy prostetycznej) w centrum aktywnym
fosfolipazy C B. cereus. Z cz¹steczk¹ enzymu wi¹¿¹ siê koordy-
nacyjnie trzy atomy cynku, z których jeden (Zn1) pe³ni funkcjê
katalityczn¹, a pozosta³e (Zn2, Zn3) jedynie wzmacniaj¹ dzia³a-
nie pierwszego. Katalityczna funkcja Zn1 polega na zwiêkszeniu
reaktywno�ci zwi¹zanej cz¹steczki wody, która dokonuje nukleo-
filowego ataku na wi¹zanie fosfoestrowe. Reprodukowano z The
Journal of Nutrition, 2000, 130(5S Suppl), pp. 1437S�46S [86],

za zgod¹ wydawcy (The American Society for Nutrition).
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Pseudomonas aeruginosa [14, 48]. Bia³ka te tworz¹
rodzinê metaloproteaz zale¿nych od jonów cynku,
kwalifikacjê tak¹ zawdziêczaj¹c g³ównie obecno�ci
wysoce konserwowanego motywu HEXXH, wi¹¿¹ce-
go ugrupowanie metalu [48, 87]. Najlepiej poznanym
bia³kiem tej grupy jest pochodz¹ca z Bacillus thermo-
proteolyticus termolizyna, która sta³a siê prototypem
badawczym dla proteazy L. monocytogenes. Dziêki
wysokiemu (40%) podobieñstwu sekwencji obu bia³ek,
poznane w badaniach nad termolizyn¹ w³a�ciwo�ci
strukturalne i funkcjonalne da³y siê ³atwo prze³o¿yæ na
charakterystykê proteazy listeryjnej [48]. W oparciu
o rentgenograficzn¹ analizê struktury termolizyny, za-
proponowano model przestrzenny cz¹steczki metalo-
proteazy L. monocytogenes.

Podobnie do termolizyny B. thermoproteolyticus,
metaloproteaza L. monocytogenes jest syntetyzowana
w postaci nieczynnego prekursora, formê aktywn¹
uzyskuj¹c poprzez usuniêcie N-terminalnego propep-
tydu. Mechanizm aktywacji enzymu pozostaje niezna-
ny, aczkolwiek wydaje siê, ¿e podobnie innym bakte-
ryjnym metaloproteazom ma on charakter autokatalizy
[26, 66, 88].

Dojrza³e bia³ko metaloproteazy, o masie cz¹stecz-
kowej zmniejszonej do 35 kDa wykazuje aktywno�æ
biologiczn¹ w szerokim zakresie temperatury (4�80°C)
i pH (5.0�9.0). Odznacza siê te¿ wysok¹ stabilno�ci¹
termiczn¹ i stosunkow¹ w¹sk¹ specyficzno�ci¹ sub-
stratow¹ [12].

Jak wspomniano wy¿ej metaloproteaza jest ko-
nieczn¹ dla aktywacji fosfolipazy B. Proces ten polega
na usuniêciu 26-ciu N-terminalnych reszt aminokwaso-
wych [78, 79]. Wyja�nieniu molekularnych aspektów
tego procesu, mechanizmu jego z³o¿onej regulacji, po-
�wiêcono liczne badania. Wykazano, ¿e w przebiegu
wewn¹trzkomórkowej infekcji aktywacja fosfolipazy B
zachodzi jedynie w kwa�nym �rodowisku fagosomu.
Wydaje siê, ¿e niskie pH aktywuje metaloproteazê,
przez co staje siê ona reaktywna wobec fosfolipazy.
Co ciekawe, aktywacja PC-PLC mo¿e zachodziæ nie-
zale¿nie od metaloproteazy z udzia³em eukariotycz-
nych proteaz cysteinowych (g³. katepsyn), charakte-
rystycznych dla przedzia³ów lizosomalnych [46]. To
ograniczenie aktywno�ci fosfolipazy B do przestrzeni
fagosomu, podobnie jak w przypadku listeriolizyny O,
pe³ni funkcjê ochronn¹ wobec komórki gospodarza,
wywo³uj¹c jednocze�nie okre�lony efekt wirulentny.
Jak zaobserwowano, proenzym fosfolipazy B tworzy
na granicy b³ony i �ciany komórkowej pulê cz¹ste-
czek, których wydajna sekrecja w znacznym stopniu
zale¿y od aktywno�ci metaloproteazy [47]. Ostatnie
badania wskazuj¹, ¿e metaloproteaza pozytywnie re-
guluje nie tylko aktywno�æ lecytynazy, ale tak¿e jej
translokacjê na zewn¹trz komórki bakteryjnej, przy
czym obie te funkcje wymagaj¹ obecno�ci w bia³ku

fosfolipazy sekwencji propeptydu. Jej brak skutkuje
wy³¹czeniem aktywno�ci i sekrecji bia³ka zarówno
spod regulacji metaloproteazy, jak i re¿imu pH �ro-
dowiska [88].

2.4. Fosfolipaza A

Fosfolipaza A (PlcA) L. monocytogenes, jest wy-
soko zasadowym bia³kiem o wzglêdnej masie 33 kDa,
które podobnie jak fosfolipaza B wydzielane jest po-
zakomórkowo i wykazuje aktywno�æ fosfodiesterazy.
Jednak w przeciwieñstwie do tej ostatniej, fosfolipaza
A odznacza siê wysok¹ specyficzno�ci¹, rozpoznaj¹c
jako substrat niemal wy³¹cznie fosfatydyloinozytol
(PI), co znalaz³o odbicie w innej stosowanej nazwie
enzymu � fosfolipazy C specyficznej dla fosfatydylo-
inozytolu (PI-PLC) [38].

Jak wykazano, fosfolipaza A L. monocytogenes
wykazuje istotn¹ homologiê sekwencji do innych fos-
folipaz C specyficznych dla fosfatydyloinozytolu, izo-
lowanych zarówno z bakterii (Bacillus thuringiensis,
B. cereus, Staphylococcus aureus), jak i organizmów
eukariotycznych (Trypanosoma brucei) [62].

W przebiegu wewn¹trzkomórkowej infekcji L. mo-
nocytogenes, fosfolipaza A wspó³dzia³a z listerioli-
zyn¹ O w lizie pierwotnego fagosomu [7]. Jakkolwiek
mutacja w genie plcA obni¿a wydajno�æ ucieczki bak-
terii z wakuoli, nie jest na tym etapie infekcji krytycz-
na [45, 82]. Jeszcze mniejszy udzia³ PI-PLC zazna-
cza siê w degradacji wtórnej wakuoli, gdzie wzmacnia
jedynie lityczny efekt fosfolipazy B [60]. Ogólnie,
w cyklu ¿yciowym L. monocytogenes, fosfolipaza A
nie posiada silnie zindywidualizowanej fenotypowo
funkcji, lecz realizuje j¹ w �cis³ym synergizmie z in-
nymi czynnikami wirulencji. Przy tym aktywno�æ en-
zymu, podobnie jak listeriolizyny O i fosfolipazy B
ogranicza siê do kwa�nego �rodowiska fagosomu.

2.5. Bia³ko ActA

Powierzchniowe bia³ko ActA, sk³adaj¹ce siê z 639
reszt aminokwasowych, o masie cz¹steczkowej 67 kDa
jest niezbêdnym czynnikiem warunkuj¹cym miêdzy-
i �ródkomórkowe przemieszczanie siê pa³eczek L. mo-
nocytogenes [49]. Bia³ko to stymuluje nukleacjê i po-
limeryzacjê filamentów aktynowych w komórce go-
spodarza, wyzwalaj¹c mechanizmy lokomotoryczne
komórki bakteryjnej. W procesie tym uczestnicz¹ ró¿-
ne bia³ka eukariotyczne, które oddzia³uj¹c z ActA
tworz¹ system kombinatorycznej regulacji. Do naj-
wa¿niejszych nale¿¹ bia³ka kompleksu Arp2/3 [72, 94,
95], VASP [37], profilina i kofilina. Kompleks Arp2/3
warunkuje skupianie siê filamentów aktynowych na
powierzchni komórki Listeria oraz drastycznie zwiêk-
sza efektywno�æ nukleacji. Natomiast bia³ko VASP,
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po�rednicz¹c miêdzy cz¹steczk¹ ActA a monomerami
aktyny, indukuje proces polimeryzacji aktyny i ukie-
runkowuje rozrost ogona [34, 81, 84]. Oddzia³ywania
poszczególnych sk³adników systemu s¹ zdetermino-
wane domenow¹ struktur¹ ActA.

3. Regulacja ekspresji genów wirulencji

Geny najwa¿niejszych czynników wirulencji s¹ zlo-
kalizowane w jednej chromosomalnej wyspie patogen-
no�ci (�locus skupiaj¹cym geny wirulencji�, virulence
gene cluster locus), a ich ekspresja jest regulowana
przez bia³ko PrfA � pozytywny regulator transkryp-
cji A (positive regulatory factor A). Bia³ko PrfA bêd¹ce
czynnikiem transkrypcyjnym z rodziny Crp/Fnr [52],
zawiera w regionie C-koñcowym charakterystyczny
motyw HTH (helix-turn-helix), który wi¹¿e siê ze spe-
cyficzn¹ sekwencj¹ palindromow¹ (PrfA-box) obecn¹
w promotorach genów, których ekspresjê reguluje to
bia³ko (Rys. 4) [24].

Mechanizm zale¿nej od PrfA indukcji ekspresji
genów wirulencji L. monocytogenes wydaje siê byæ
�ci�le sprzê¿ony ze zmianami �rodowiska zewnêtrz-
nego. Wykazano, ¿e pod wp³ywem zmieniaj¹cych siê
parametrów �rodowiskowych (temperatury, zawar-
to�ci tlenu, pH, stê¿enia ¿elaza, �ród³a wêgla) wzór
ekspresji genów wirulencji L. monocytogenes podlega
istotnym fluktuacjom [6, 7, 16, 55, 65]. Wykazano te¿,
¿e zró¿nicowana ekspresja genów wirulencji ilustruje
kolejne etapy wewn¹trzkomórkowej infekcji L. mono-
cytogenes i udzia³ w nich okre�lonych czynników
patogenno�ci [9, 24]. W ostatnich pracach postuluje
siê istnienie swoistego aktywatora bia³ka regulatoro-
wego PrfA, tj. Paf (PrfA activating factor) [19, 92].
Paf mia³by pe³niæ funkcjê swoistego alarmonu, czyn-
nika sensorycznego, który w odpowiedzi na zadany
re¿im �rodowiskowy aktywowa³by bia³ko PrfA.

4. Aplikacyjny aspekt znajomo�ci
mechanizmów patogenezy

Rozwój technik biologii molekularnej poci¹gn¹³ za
sob¹ szybki wzrost wiedzy na temat molekularnych
podstaw przebiegu listerioz. Badania nad procesem
patogenezy listeryjnej przybra³y dwa kierunki. Pierw-
szym jest kontynuacja badañ podstawowych zmierza-
j¹cych do opisania mechanizmów rozwoju listeriozy.
Drugi kierunek wi¹¿e siê z praktycznym wykorzysta-
niem listeriolizyny O do produkcji ¿ywych szczepio-
nek (living vaccines) wyzwalaj¹cych odpowied� ko-
mórkow¹. Dotychczas stworzono co najmniej cztery
odmienne koncepcje konstrukcji takiej szczepionki.
Postulowano wykorzystanie: oczyszczonych antyge-
nów bia³kowych, liposomów zawieraj¹cych antygeny,
atenuowanych szczepów bakteryjnych lub DNA.

Zarówno oczyszczone jak i zamkniête w liposomach
antygeny fagocytowane przez profesjonalne komórki
prezentuj¹ce antygen (APS), dziêki listeriolizynie O
uwalnia³yby siê do cytoplazmy, gdzie nastêpowa³aby
ich czê�ciowa degradacja, transport i procesowanie
prowadz¹ce do prezentacji w kontek�cie MHC I wy-
zwalaj¹cej mechanizm odpowiedzi komórkowej [20].

Wykorzystanie atenuowanych szczepów bakteryj-
nych jest pomys³em o wiele starszym ni¿ szczepionki
bia³kowe. Postulowano tu wykorzystanie zarówno po-
zbawionych zdolno�ci infekcji szczepów L. monocy-
togenes, jak i potencjalnie bezpieczniejszych bakterii
niepatogennych nios¹cych listeryjny gen hly, a wiêc
zdolnych do produkcji listeriolizyny. Prowadzono
próby klonowania genu listeriolizyny do Escherichia
coli, a tak¿e Bacillus subtilis [20]. W pierwszym przy-
padku dochodzi³o do ekspresji genu i produkcji bia³ka,
jednak odmienny system sekrecji nie pozwala³ na eks-
port listeriolizyny poza komórkê E. coli i nieaktywna
toksyna odk³adana by³a w cytoplazmie. W wyniku
tego sfagocytowana przez makrofaga E. coli nie by³a

Rys. 4. Schemat ilustruj¹cy organizacjê genów koduj¹cych istotne determinanty wirulencji L. monocytogenes.
Strza³ki o linii ci¹g³ej symbolizuj¹ kierunek transkrypcji genów oraz powstaj¹ce transkrypty. Funkcjê regulacyjn¹ bia³ka PrfA

zaznaczono strza³kami o linii przerywanej. Symbolem �n� oznaczono miejsce wi¹zania PrfA.
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zdolna do ucieczki z fagolizosomu. Liza komórki bak-
terii powodowa³a uwolnienie listeriolizyny wraz ze
wszystkimi sk³adnikami komórki do wnêtrza pêche-
rzyka fagocytarnego, a tu niskie pH aktywowa³o liste-
riolizynê. Aktywna toksyna rozk³ada³a b³onê lizosomu
i ca³a jego zawarto�æ by³a uwalniana do cytoplazmy
makrofaga. Jednak do immunizacji nie dochodzi³o ze
wzglêdu na jednoczesne uwolnienie du¿ej liczby anty-
genów typowych dla E. coli maskuj¹cych dzia³anie
listeriolizyny [20,41].

Próbowano równie¿ wykorzystaæ Mycobacterium
bovis [40] oraz Salmonella Typhimurium [27, 39]. Jed-
nak najbardziej obiecuj¹cy wydaje siê byæ niepatogen-
ny Bacillus subtilis, który ze wzglêdu bliskie po-
krewieñstwo z L. monocytogenes i eksport bia³ek na
zewn¹trz komórki oparty na II systemie sekrecji, tak
jak u Listeria, po ekspresji genu hly jest zdolny do
wydzielania hemolizyny O do wnêtrza fagolizosomu.
A co za tym idzie do ucieczki z pêcherzyka fagocytar-
nego do cytoplazmy [5]. Jednak równie¿ ten system
wymaga jeszcze dalszych badañ.

W roku 2004 pojawi³a siê koncepcja wykorzysta-
nia atenuowanych szczepów L. monocytogenes do
walki z nowotworami. Skonstruowano na bazie szcze-
pu L. monocytogenes 1043S szczep szczepionkowy
DinlBDactA, infekuj¹cy tylko komórki o naturalnej
zdolno�ci fagocytozy. Po fagocytozie komórek bakte-
ryjnych przez makrofagi nastêpuje uwolnienie mikro-
organizmu z pêcherzyka fagocytarnego i namno¿enie
w cytoplazmie, ale ze wzglêdu na brak bia³ka ActA,
niemo¿liwy jest ruch pa³eczek zarówno w cytoplazmie
komórki gospodarza jak i infekcja innych komórek.
Ponadto szczep produkuje bia³ko AH1-A5 typowe dla
komórek nowotworowych powoduj¹c immunizacjê in-
fekowanych myszy. Ta stosunkowo prosta konstruk-
cja wydaje siê byæ dobrym wektorem do indukcji odpo-
wiedzi komórkowej na antygeny zwi¹zane z procesem
nowotworzenia [8].

Te liczne mo¿liwo�ci praktycznego zastosowania
wybranych determinantów patogenezy czyni¹ z Liste-
ria monocytogenes wa¿ny potencjalny wektor do kon-
strukcji szczepionek, co ³¹cznie ze skomplikowanym
cyklem rozwojowym i wysok¹ patogenno�ci¹ po-
woduj¹, i¿ ten gatunek Listeria jest bardzo czêstym
przedmiotem badañ.

Podsumowanie

Patogeneza Listeria monocytogenes ze wzglêdu na
skomplikowany cykl ¿yciowy i zagro¿enie szczególnie
dla osób o obni¿onej odpowiedzi immunologicznej,
zajmuje istotne miejsce w badaniach nad procesa-
mi chorobotwórczo�ci u mikroorganizmów nale¿¹-
cych do patogenów wewn¹trzkomórkowych. Pocz¹tek

prac nad chorobotwórczymi aspektami tego gatunku
siêga 1924 roku [42], kiedy po raz pierwszy wyizo-
lowano Bacterium monocytogenes [70]. Natomiast
w 1940 opisano rodzaj Listeria oraz ustalono miejsce
taksonomiczne tej bakterii [75]. Gwa³towny rozwój
badañ nad molekularnymi mechanizmami patogenezy
listeryjnej zaczyna siê dopiero pod koniec lat 80-tych,
kiedy cykl ¿yciowy Listeria zosta³ opisany przy udziale
mikroskopii elektronowej [89]. Zadaniem niniejszej
pracy przegl¹dowej by³o przedstawienie najnowszych
informacji na temat molekularnych mechanizmów pa-
togenezy prowadzonej przez L. monocytogeens. Opis
w³a�ciwo�ci determinantów bior¹cych udzia³ w pato-
genezie jest mo¿liwy obecnie dziêki wykorzystaniu
najnowszych danych z zakresu bioinformatyki, geno-
miki i proteomiki. Analiza sekwencji konserwowa-
nych oraz motywów aminikwasowych charaktery-
stycznych dla poszczególnych czynników patogenezy
pozwoli³o na precyzyjne okre�lenie roli biologicznej
determinantów patogenezy oraz wytypowanie nowych
elementów cyklu ¿yciowego L. monocytogenes.
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1. Wprowadzenie

Chlamydie i chlamydofile* to bakterie Gram-ujem-
ne, bytuj¹ce wy³¹cznie wewn¹trzkomórkowo, nale¿¹ce
do domeny Bacteria, gromady Chlamydiae, klasy Chla-
mydiae i rzêdu Chlamydiales [18, 21, 23]. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ tych zarazków jest ich unikalny cykl
rozwojowy trwaj¹cy 48�72 godziny, z dwiema for-
mami morfologicznymi: cia³kiem elementarnym � EB
(elementary body) � jako form¹ zaka�n¹ i cia³kiem
siateczkowatym � RB (reticulate body) [cyt. za 55].
Zainteresowanie nimi wynika z ich rozpowszechnienia
w przyrodzie oraz faktu, ¿e rejestrowano je wiele tysiê-
cy lat temu. Pierwsze wzmianki o schorzeniach wywo-
³ywanych przez nie, pochodz¹ z Chin sprzed 5 tys. lat
i z papirusu Ebersa ocenianego na ponad 3 tys. lat,
kiedy to opisano po raz pierwszy jaglicê (trachoma)
[cyt. za 55]. Obecnie wykazano, ¿e zarazki te wystêpu-
j¹ u ludzi oraz ssaków (m.in. byd³a, owiec koni, kóz,
�wiñ, psów, kotów, gazeli, koali, królików, nied�wie-

dzi, gryzoni, oposów, fretek), ponad 140 gatunków pta-
ków, gadów (wê¿e, ¿ó³wie, krokodyle), p³azów (¿aby),
ryb oraz bêzkrêgowców (ma³¿e, stu³biop³awy, pajêcza-
ki, równonogi, kraby) [cyt. za 55 oraz 5, 19, 30, 32, 33,
44]. Ponadto przeciwcia³a dla nich zarejestrowano tak-
¿e u ma³ych gryzoni (krety, myszy, ryjówki, ziêbie³ki,
rzêsorki, nornice, norniki) [11] oraz jelenia szlachetne-
go, muflona, daniela, kozioro¿ca pirenejskiego [12, 24]
i dzików [24], co mo¿e �wiadczyæ, ¿e zarazki te �kolo-
nizuj¹� tak¿e i te ostatnie wymienione zwierzêta.

Mimo rejestrowanych od wielu tysiêcy lat i obecnie,
wielu chorób u ludzi oraz zwierz¹t spowodowanych
przez te zarazki szerz¹ce siê przez kontakt bezpo�red-
ni i powoduj¹ce zaka¿enia objawowe, bezobjawowe,
utajone i latentne [cyt. za 55], stosunkowo ma³o jest
prac dotycz¹cych zjawisk odporno�ciowych. W niniej-
szym opracowaniu przedstawiono wyniki badañ z za-
kresu nieswoistej odporno�ci komórkowej i humoral-
nej u ludzi i zwierz¹t.

2. Nieswoista odporno�æ, a chlamydie i chlamydofile

Nieswoista odporno�æ warunkowana jest g³ów-
nie granulocytami obojêtnoch³onnymi (komórki po-
limorfonuklearne � PMN, neutrofile), monocytami
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* Nazewnictwo bakterii w tek�cie podano za autorami po-
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i rodziny Chlamydiaceae z rodzajami Chlamydia sp. i Chlamy-
dophila sp. zosta³a opublikowana w 1999 [21].
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� makrofagami (MN), a tak¿e komórkami tucznymi,
bazofilami, eozynofilami, p³ytkami krwi oraz komór-
kami NK, NC i APC (komórki prezentuj¹ce anty-
gen) poprzez zdolno�æ ich do fagocytozy, cytotoksycz-
no�ci, cytolizy i pinocytozy, jak te¿ produktami tych
komórek (tab. I).

Nieswoista odporno�æ u ludzi i zwierz¹t, zaka¿o-
nych lub immunizowanych Chlamydia sp. lub Chla-
mydophila sp. badana by³a jedynie poprzez ocenê
aktywno�ci komórek MN (monocytów � makrofagów)
[cyt. za 55 oraz 2, 3, 10, 34, 42, 43, 45, 47, 57, 61,
62, 69, 70, 73], neutrofili [cyt. za 55 oraz 4, 9, 13�16,
20, 42, 46, 50, 52, 53], komórek linii hodowlanych,
komórek NK [cyt. za 35, 55 oraz 8, 29] oraz komórek
dendrytycznych (DC) [cyt. za 35, 63 oraz 36, 42, 64]
u ludzi i zwierz¹t zaka¿onych lub immunizowanych
Chlamydia sp. i Chlamydophila sp. Tymczasem ba-
dania dotycz¹ce produktów komórek i tkanek uk³adu
odporno�ciowego (UO) u ludzi i zwierz¹t, zaka¿onych
i immunizowanych Chlamydia sp. i Chlamydophila
sp., dotyczy³y jedynie aktywno�ci enzymów lizoso-
malnych [cyt. za 55 oraz 71, 72], aktywno�ci i ilo�ci
IFN", TNF", wybranych interleukin czy chemokin
[cyt. za 35, 49, 55 oraz 1, 6, 7, 22, 25�28, 31, 37�42,
48, 51, 56, 58�60, 65�68, 71, 72], a tak¿e ilo�ci i ak-
tywno�ci lizozymu (LZM) [cyt. za 55 oraz 20, 54],

aktywno�ci mieloperoksydazy (MPO) [cyt. za 55 oraz
16] oraz sk³adników dope³niacza i czynników wzrostu
(GM-CSF) [cyt. za 35, 55 oraz 74].

3. Mechanizmy odporno�ci nieswoistej u ludzi,
a chlamydie i chlamydofile

U ludzi badania odporno�ci nieswoistej zwi¹zane
s¹ tylko ze zjawiskiem procesu fagocytozy neutrofili,
komórek MN i komórek linii hodowlanej oraz cyto-
toksyczno�ci komórek MN i aktywno�ci komórek DC.
M o l e s t i n a  i wsp. [45] dowiedli, ¿e w hodowli linii
ludzkich komórek �ródb³onka zaka¿onych Ch. pneumo-
niae, nastêpuje wzrost migracji neutrofili i komórek
MN. W innych badaniach [34], w analogicznych wa-
runkach wykazano, ¿e tak¿e wzrasta zdolno�æ adhe-
rencji monocytów, co jak siê przyjmuje mo¿e mieæ
du¿e znaczenie w przypadku przebiegu arteriosklerozy
u ludzi (przyleganie monocytów-makrofagów do ko-
mórek �ródb³onka). Stwierdzono tak¿e in vitro w ho-
dowli ludzkich monocytów, ¿e Ch. pneumoniae AR-39
[73], nie tylko prze¿ywa w nich, ale tak¿e stymuluje
przej�cie tych komórek w makrofagi. Badanie Yo n g
i wsp. [cyt. za 55] in vitro wykaza³y, ¿e zdolno�æ po-
ch³aniania monocytów ludzkich wzrasta po dzia³aniu

warunkowane:

a) substancjami produkowanymi przez komórki MN, PMN,
tuczne � bazofile, eozynofile, p³ytki krwi oraz  komórki APC,
NK1 i NC1:
IL-1, 6, 8, 12, 15, 18�20, 23, 27�30, TNF", LZM, MPO, Tf,
Lf, konglutynina i baktenecyny (tylko byd³o), immuno-
konglutynina (inne zwierzêta), przeciwcia³a naturalne,
mukoproteidy, bia³ka kationowe, MBP, $2 mikroglobulina,
perforyny, proteazy, proteoglikany, defensyny, kateliny,
czynniki cytotoksyczne komórek NK (NKCF), G-CSF, M-
CSF, (CSF-1), PDGF, PF-4, TGF-$, peptydy, MIP, chemokiny,
PAF, FGF, DIA (LIF), OSM, reaktywne zwi¹zki tlenowe,
pterydyna i inne substancje wystêpuj¹ce w ziarnisto�ciach
tych komórek, IL-2-5*, 7*, 10*, 13*, 16*, 22*, 24*, 26*, 32*,
GM-CSF*, MIF*,IGF* granzymy*, osteopontyna*

b) substancjami produkowanymi przez uk³ad odporno�ciowy
oraz inne tkanki organizmu:
INF", $, dope³niacz (C), properdyna, zasadowe polipeptydy,
"

1
 mikroglobulina, bia³ka ostrej fazy (BOF), HSP, pterydyna,

IL-10*,16*,24*
c) substancjami produkowanymi przez komórki szpiku:

IL-7, 11, 25, SCF, tetrapeptyd, AsSDKP, G-CSF*, M-CSF*,
FGF*

 

T a b e l a  I
Podzia³ mechanizmów odporno�ci nieswoistej u ssaków [17]

Bariery
anatomo-fizjologiczne Bariery komórkowe Bariery humoralne

Obja�nienia:
1 Limfocyty s¹ tu przedstawione ze wzglêdu cytotoksyczno�æ niezale¿n¹ od MHC;
* � substancje produkowane w drugiej i dalszej kolejno�ci przez dany element UO.

warunkowane:

a) cechami mechanicznymi

b) cechami  chemicznymi

c) cechami  biologicznymi

warunkowane przez:

a) komórki PMN, MN, tuczne,
bazofile, eozynofile, p³ytki
krwi oraz komórki aPC,
NK1 i NC1

b) oraz zjawisko fagocytozy,
cytotoksyczno�ci, cytolizy
i pinocytozy tych komórek.
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na nie Ch. trachomatis � biotyp trachoma i LGV.
B y r n e  i M o u l d e r  [cyt. za 55] badaj¹c zdolno�æ
poch³aniania Ch. psittaci przez komórki linii hodowla-
nej L, wykazali, ¿e proces ten jest uzale¿niony g³ównie
od obecno�ci ciep³o-labilnych bia³ek na powierzchni
tego zarazka. Natomiast F r i i s  [cyt. za 55] oceniaj¹c
interakcjê pomiêdzy komórkami linii hodowlanej L,
a Ch. psittaci Cal 10, stwierdzi³, ¿e zarazki te dostaj¹
siê do ich wnêtrza poprzez odmienny od fagocytozy
proces. Autor ten udowodni³, ¿e przyleganie i poch³a-
nianie tych zarazków zachodzi wskutek du¿ego nagro-
madzenia siê cia³ek EB, które dodatkowo tworz¹ p³ytki
wokó³ komórek L oraz wysokiej aktywno�ci metabo-
licznej komórek L. W do�wiadczeniu tym zaobser-
wowano tak¿e istnienie interakcji miêdzy enzymami
lizosomalnymi komórek L, a Chlamydia sp., gdy¿ po
poch³oniêciu tych zarazków przez te komórki, nast¹-
pi³o zahamowanie ich namna¿ania. Nieco odmienny
obraz, tak¿e in vitro, uzyskali A z e n a b o r  i wsp. [2],
którzy zaobserwowali, ¿e Ch. trachomatis serotyp L2,
po dostaniu siê do ludzkich monocytów namna¿a siê
w nich i w ma³ym stopniu je aktywuje. Natomiast
B a r d  i L e v i t t  [cyt. za 55] badaj¹c oddzia³ywanie
Ch. trachomatis � serotyp L2, na ludzkie linie leuko-
cytarne (linie podobne fenotypowo do komórek B),
stwierdzili, ¿e bakterie te mog¹ zachowywaæ siê dwo-
jako, mog¹ przylegaæ do tych komórek nie wnikaj¹c
do nich, albo wnikaj¹ do ich wnêtrza ale wtedy trac¹
zdolno�æ namna¿ania siê. N a k a j o  i wsp. [47] stwier-
dzili, tak¿e in vitro, ¿e poch³oniêcie, a tak¿e neutrali-
zacja Ch. trachomatis biotyp LGV i trachoma, przez
ludzkie makrofagi, zachodzi ju¿ po 48 godzinach od
dodania bakterii do ich hodowli. Yo n g  i wsp. [cyt.
za 55] wykazali, ¿e biotyp trachoma jest zabijany in
vitro przez ludzkie monocyty, za� biotyp LGV nie jest
unieszkodliwiany, co mo¿e �wiadczyæ o ich ró¿nej
oporno�ci i zjadliwo�ci. Badania R e g i s t e r  i wsp.
[cyt. za 55] wykonane tak¿e in vitro wykaza³y, ¿e
Ch. trachomatis i Ch. psittaci mimo i¿ zostaj¹ poch³o-
niête przez neutrofile cz³owieka, nie namna¿aj¹ siê
w ich wnêtrzu. Natomiast M o n n o  i wsp. [46] oraz
Z v i l i c h  i wsp. [cyt. za 55] dowiedli zwiêkszon¹
zdolno�æ poch³aniania, a nadto wykazali, ¿e zdolno�æ
bójcza neutrofili u ludzi zaka¿onych Ch. trachomatis
zwi¹zana jest g³ównie ze zwiêkszonym wytwarza-
niem anionu nadtlenkowego (O2

�) i nadtlenku wodoru
(H2O2). Badanie to potwierdzili Z v i l i c h  i wsp. tak-
¿e w te�cie chemiluminescencji [cyt. za 55], w którym
wykazali równie¿ zwiêkszone wytwarzanie anionu
nadtlenkowego (O2

�) w hodowli neutrofili, do której
wprowadzono cia³ka elementarne Ch. trachomatis
� biotyp LGV. Rodnik ten (O2

�) pojawia³ siê ju¿ po
10 minutach od dodania EB do hodowli i utrzymy-
wa³ siê przez 24 godziny. Odmienny rezultat uzyskali
T a u b e r  i wsp. [cyt. za 55], którzy nie wykazali

w hodowli ludzkich neutrofili, w  okresie 60 minut od
infekcji Ch. trachomatis (serotypy E, K i L2 � przy ich
niskiej koncentracji), zwiêkszonego wytwarzania tego
zwi¹zku (O2

�) i ³¹cz¹ to z zablokowaniem oksydazy
NADPH przez chlamydie. Tezê udzia³u systemu bój-
czego zale¿nego od tlenu ludzkich neutrofili, potwier-
dzili jednak¿e H a m m e r s c h l a g  i wsp. [cyt. za 55],
którzy w te�cie chemiluminescencji, wykazali zwiêk-
szon¹ aktywno�æ komórek PMN wobec cia³ek EB
Ch. trachomatis L2/434/Bu i Ch. trachomatis N19.
Natomiast R o t h e r m e l  i wsp. [cyt. za 55] badaj¹c
tlenozale¿ny mechanizm bójczy w hodowli ludzkich
monocytów i makrofagów aktywowanych IFN(, wo-
bec Ch. psittaci, uzyskali ma³o istotne zahamowanie
ich wzrostu, mimo ¿e stwierdzono w trakcie zaka¿e-
nia, ¿e dochodzi do uwolnienia nadtlenku wodoru
(H2O2). O n s r u d  i wsp. [cyt. za 55] badaj¹c wp³yw
zaka¿enia Ch. trachomatis na aktywno�æ bójcz¹ ko-
mórek NK u kobiet z zapaleniem szyjki macicy i za-
paleniem pêcherza moczowego, dowiedli ¿e ich ak-
tywno�æ nie zale¿y od intensywno�ci zaka¿enia (stan
ciê¿ki czy lekki), a tak¿e od poziomu swoistych suro-
wiczych przeciwcia³ IgG anty-chlamydia. Zwiêkszon¹
aktywno�æ cytotoksyczn¹ komórek NK pomiêdzy 18,
a 24 godzin¹ wykazano tak¿e w hodowli komórek
mononuklearnych pochodz¹cych z krwi cz³owieka, na
liniach HeLa229 i SiHa, zainfekowanych serotypami
L2

 i K Ch. trachomatis [29]. Tak¿e u kobiet zaka¿o-
nych Ch. trachomatis, stwierdzono wzrost aktywno�ci
komórek DC w ich drogach rodnych [cyt. za 35]. Tak¿e
w badaniach dotycz¹cych stosowania szczepionek prze-
ciwko Ch. pneumoniae [cyt. za 63] wykazano, ¿e do-
chodzi do aktywacji komórek DC poprzez receptory
Toll � podobne (TLR), szczególnie TLR-3, 4 i 7, które
powoduj¹ zwiêkszone wydzielanie IL-1, IFN(, rodni-
ków tlenowych (iNOS), IL-2 oraz IFN".

Badania z zakresu oznaczania produktów komórek
i tkanek UO u ludzi dowiod³y, ¿e IFN" hamuje na-
mna¿anie szczepów LGV1 i 440 � Ch. trachomatis
w hodowli komórek linii McCoy�a i HeLa229 [cyt. za
55]. Podobnie S h e m e r - A v n i  i wsp. [cyt. za 55]
zarejestrowali ju¿ po kilku godzinach od zaka¿enia ha-
muj¹cy wp³yw TNF" na namna¿anie Ch. trachomatis
serotyp L2 i szczep N19, w hodowli ludzkich makrofa-
gów. W hodowli ludzkich makrofagów stwierdzono
hamuj¹ce synergistyczne dzia³anie TNF i IFN( na roz-
wój Ch. trachomatis � biotyp LGV [cyt. za 55] oraz
identyczne oddzia³ywanie, zrekombinowanego TNF"
oraz IL-1, na wzrost Ch. trachomatis � biotyp LGV
[65]. M a n o r  i wsp. [41] prowadz¹c badania z ludz-
kimi komórkami MN zainfekowanymi Ch. trachomatis
serotyp L2 i K, stwierdzili, ¿e serotyp K powoduje
wiêksze wydzielanie TNF" i prostaglandyny E2 (PGE2)
przez te komórki ni¿ serotyp L2, a nadto stwierdzili, ¿e
TNF" nie wp³ywa na sekrecjê IL-1 przez komórki MN.
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Natomiast R o t h e r m e l  i wsp. [cyt. za 55] udowod-
nili, ¿e Ch. trachomatis � serotyp L2 indukuje, ju¿ po
6 h od zainfekowania hodowli ludzkich monocytów,
wydzielanie IL-1. Zespó³ K r ü l l� a  [38] wykaza³,
zaka¿aj¹c ludzkie komórki �ródb³onka (HUVEC)
Ch. trachomatis � serotyp K oraz Chl. pneumoniae
TW183, ¿e tylko ta ostatnia bakteria indukuje wytwa-
rzanie IL-8 i powoduje powstanie reakcji w postaci
stanu zapalnego. Natomiast H a n a d a  i wsp. [26]
stwierdzili w hodowli ludzkich komórek podobnych
do fibroblastów (FSC) zaka¿onych Ch. trachomatis
� serotyp E, 15-krotnie wiêksze wydzielanie IL-6 po
96 godzinach od infekcji. W innym badaniu [28] do-
wiedziono, ¿e dodanie do hodowli komórkowej zaka-
¿onej Ch. trachomatis zrekombinowanego TNF", pro-
wadzi³o do wzrostu ilo�ci prostaglandyny PGE2, który
utrzymywa³ siê do 2 dnia po infekcji. W przypadku
zaka¿enia Ch. pneumoniae TW-183 hodowli ludzkich
monocytów [27] zaobserwowano, ¿e stan ten prowadzi
do wydzielania przez te komórki TNF", IL-1$ oraz
IL-6. Podobn¹ reakcjê zanotowa³ zespó³ N e t e a
[48] w hodowli ludzkich monocytów, zainfekowanych
Ch. pneumoniae, w których stwierdzono podwy¿szon¹
sekrecjê TNF", IL-1, IL-6 oraz IL-8. S u m m e r s g i l l
i wsp. [66] infekuj¹c hodowlê Hep-2, Ch. pneumoniae
Bal-37, do której wcze�niej dodano TNF" i IFN(, ob-
serwowali ca³kowite zahamowanie rozmna¿ania tych
zarazków. Rolê TNF" w odporno�ci przeciw chlamy-
dialnej potwierdzi³y badania zespo³u A u l t� a  [1],
którzy w pobranych komórkach z jajowodu u kobiet
zaka¿onych Ch. trachomatis � serotyp E, zanotowali
zwiêkszon¹ ilo�æ tej cytokiny. Tak¿e w przypadku
Ch. pneumoniae TW-183 zaobserwowano, ¿e zaka¿e-
nie, hodowli komórek miê�ni g³adkich, powoduje
zwiêkszone wydzielanie IL-6 [59] oraz IFN$ [58].
Wydzielanie IFN$ w wyniku zaka¿enia Ch. tracho-
matis � serotyp D, szczep IC Cal8, stwierdzili R ö d e l
i wsp. [60] w hodowli ludzkich fibroblastów zainfe-
kowanych t¹ bakteri¹. Podobny obraz opisano u ludzi
chorych na astmê oskrzelow¹, a zaka¿onych Ch. pneu-
moniae, u których wykazano zwiêkszone wydzielanie
IL-12 i IL-18 [22], co tak¿e potwierdzaj¹ inni autorzy
[cyt. za 67], w których u ludzi zaka¿onych Ch. pneu-
moniae, stwierdzono zwiêkszone wydzielanie IL-10,
IL-12, IL-18 oraz IFN(. W innych badaniach [cyt. za
35] zaka¿aj¹c ludzkie komórki epitelialne Ch. tracho-
matis stwierdzono zwiêkszon¹ sekrecjê takich cytokin
jak IL-1, IL-1", IL-6 oraz GM-CSF. Analogiczny ob-
raz [cyt. za 35] stwierdzono w zakresie wzrostu wy-
dzielania IL-10, IL-12 i IL-18 i aktywacji komórek
APC w drogach rodnych u ludzi zaka¿onych Ch. tra-
chomatis. Tak¿e Ch. pneumoniae A03 powodowa³a
w hodowli ludzkich komórek �ródb³onka, zwiêkszone
wydzielanie IL-8, MCP-1 i ICAM-1 [cyt. za 49].
Zespó³ K o l� a  [37], zarejestrowa³ in vitro, ¿e bia³ka

szoku termicznego 60 (HSP60) Ch. pneumoniae, po
po³¹czeniu siê z  receptorem dla nich znajduj¹cymi siê
na makrofagach wystêpuj¹cych w blaszce mia¿d¿yco-
wej, powoduj¹ zwiêkszone wydzielanie TNF" przez
makrofagi. Aktywacjê tych komórek potwierdzili tak¿e
G o t t s t a e t e r  i wsp. [25] u ludzi w p³ytkach
mia¿d¿ycowych, gdzie stwierdzono zwiêkszon¹ reak-
tywno�æ receptorów IL-1 na makrofagach wobec
Ch. pneumoniae. Badania K o n d o  i wsp. [cyt. za 55]
udowodni³y, ¿e LZM zmniejsza liczbê komórek
Ch. trachomatis w hodowli L929, za� W e l c h  i wsp.
[cyt. za 55], nie potwierdzili tej obserwacji w komór-
kach McCoy�a badaj¹c w nich rozwój Ch. trachoma-
tis � serotypy B, C, F i L1. Ci ostatni autorzy [cyt.
za 55] zarejestrowali tak¿e brak korelacji pomiêdzy
ilo�ci¹ LZM, a czasem trwania infekcji. Natomiast
w przypadku MPO Yo n g  i wsp. [cyt. za 55] wyka-
zali, ¿e Ch. trachomatis � biotypy LGV i trachoma,
aktywuje wydzielanie MPO oraz nadtlenku wodoru
(H2O2) w komórkach PMN, nie tylko w fagosomie, ale
tak¿e poza nim. Podobny rezultat, in vitro, w badaniu
aktywno�ci peroksydazy komórek MN, któr¹ równie¿
stwierdzono poza lizosomom, uzyskali tak¿e Yo n g
i wsp. [cyt. za 55]. Stymuluj¹cy wp³yw, Ch. tracho-
matis serotyp L2 na wydzielanie MPO przez ludzkie
neutrofile w krwi obwodowej stwierdzili tak¿e T o s i
i  H a m m e r s c h l a g  [cyt. za 55], którzy dowiedli,
¿e dodanie do hodowli Ch. trachomatis IgG, powo-
duje zwiêkszone wydzielanie MPO przez neutrofile.
M e g r a n  i wsp. [cyt. za 55] stwierdzili nadto w ho-
dowli McCoya, ¿e Ch. trachomatis � biotyp tracho-
ma, aktywizuje tak¿e kaskadê dope³niacza poprzez
czynnik C5a, który dodatkowo ��ci¹ga� do miejsca in-
fekcji neutrofile i limfocyty. Autorzy Ci sugeruj¹ [cyt.
za 55], ¿e równie¿ same chlamydie mog¹ oddzia³ywaæ
chemotaktycznie na neutrofile. Tymczasem Z h a n g
i wsp. [74] w badaniach z inaktywowan¹ i ¿yw¹
Ch. trachomatis � biotyp mysi, stwierdzili, ¿e obydwa
antygeny powoduj¹ uwalnianie GM-CSF z komórek
epitelialnych, z tym ¿e wiêksza synteza tej cytokiny
by³a w przypadku zarazka ¿ywego.

4. Mechanizmy odporno�ci nieswoistej u zwierz¹t
laboratoryjnych, a chlamydie i chlamydofile

Badania z zakresu nieswoistej odporno�ci wyko-
nane zosta³y u �winek morskich, myszy i królików
i dotyczy³y procesu fagocytozy oraz cytotoksyczno�ci
neutrofili, komórek MN, dendrytycznych (DC) i NK.
U �winek morskich S e n y k  i wsp. [cyt. za 55] wy-
kazali, in vitro, ¿e migracja makrofagów jest zró¿-
nicowana w zale¿no�ci od gatunku chlamydii, jako
¿e Ch. psittaci (izolat 562F i GPIC), powoduje zaha-
mowanie zdolno�ci migracji makrofagów, natomiast
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Ch. trachomatis LB1 oraz Ch. psittaci 6BC, nie daje
tego efektu. Obserwacje dotycz¹ce zdolno�ci poch³a-
niania, w hodowli mysich makrofagów, dowiod³y, ¿e
Ch. psittaci zostaje bardzo szybko wch³oniêta przez
te komórki i zamkniêta w fagosomie, jednak do po³¹-
czenia siê z lizosomami nie dochodzi na skutek za-
aktywowania ferrytyny i utrudnienia procesu ³¹czenia
siê fagosomu z lizosomem [cyt. za 55]. Nie zachodzi
tak¿e liza chlamydii w wyniku zablokowania aktyw-
no�ci enzymów lizosomalnych [cyt. za 55]. Badania
E i s s e n b e r g  i wsp. [cyt. za 55], tak¿e in vitro, do-
tycz¹ce tego procesu, pokaza³y, ¿e makrofagi mysie
wykazuj¹ zdolno�æ poch³aniania Ch. psittaci Cal 10,
jednak ze wzglêdu na brak po³¹czenia siê fagosomu
z lizosomem, zarazek nie jest niszczony, a namna¿a siê
w nich. Obserwacje te potwierdzi³ Z e i c h n e r  [cyt.
za 55] na analogicznym modelu, gdzie stwierdzi³,
¿e brak w makrofagach fuzji fagosomu i lizosomu
po wnikniêciu do nich Ch. psittaci Cal 10, wynika
z obecno�ci specyficznych bia³ek w b³onie cia³ek ele-
mentarnych tego zarazka. Zgodne jest to z wynikami
M o a z e d  i wsp. [43], którzy zaka¿aj¹c eksperymen-
talnie myszy Ch. pneumoniae AR-39, obserwowali,
ju¿ w 3 dniu po zaka¿eniu, namna¿anie siê tych zaraz-
ków w makrofagach p³ucnych i otrzewnowych. Bada-
nia B y r n e� a  [cyt. za 55] dotycz¹ce kinetyki zdol-
no�ci poch³aniania Ch. psittaci 6BC przez mysie
fibroblasty, dowiod³y, ¿e intensywno�æ tego procesu
zale¿y w g³ównej mierze od ilo�ci cia³ek EB. Rolê
i udzia³ zdolno�ci poch³aniania monocytów w odpo-
wiedzi in vitro, przeciw Ch. trachomatis (biotyp LGV)
oraz Ch. psittaci (GPIC), dowiedli tak¿e R e y n o l d s
i  P e a r c e  [57]. H u e b n e r  i B y r n e  [cyt. za 55]
udowodnili tak¿e, in vitro, ¿e zdolno�æ poch³aniania
Ch. psittaci 6BC przez makrofagi, zale¿y równie¿ od
ilo�ci IFN(. B r o w n b r i d g e  i W y r i c k  [cyt. za
55] stwierdzili, ¿e zdolno�æ poch³aniania, in vitro,
cia³ek RB Ch. psittaci Cal 10, przez mysie makrofagi,
zachodzi szybciej ni¿ EB oraz to, ¿e cia³ka RB nie
s¹ zdolne przetrwaæ wewn¹trz fagosomu, tak jak cia³-
ka EB. G i l� m u t d i d o v  i  S h a f i k o v a  [cyt. za 55]
badaj¹c, in vitro, zdolno�æ poch³aniania makrofagów
myszy zaka¿onych szczepami Ch. psittaci, pochodz¹-
cymi od byd³a i owiec, stwierdzili, ¿e w³a�ciwo�æ ta
jest zró¿nicowana w zale¿no�ci od pochodzenia szcze-
pu. Ch. psittaci izolowana od byd³a, zwiêksza zdolno�æ
poch³aniania tych komórek tak w zakresie procentu
komórek poch³aniaj¹cych jak i indeksu poch³aniania,
któr¹ zarejestrowano przez okres 24 godzin, natomiast
zarazek pochodz¹cy od owiec, powoduje zmiany tylko
przez 3 godziny od infekcji [cyt. za 55]. K u o  [cyt. za
55] oceniaj¹c, in vitro, reakcje miêdzy Ch. trachomatis
� biotyp LGV i trachoma, a mysimi makrofagami,
stwierdzi³, ¿e odpowied� tych komórek rozpoczyna siê
ju¿ po 2 godzinach od ich zainfekowania, a efektyw-

no�æ procesu �niszczenia� zale¿y g³ównie od ilo�ci
cia³ek infekcyjnych (EB). W y r i c k  i wsp. [cyt. za
55] badaj¹c zdolno�æ bójcz¹ mysich makrofagów
otrzewnowych, in vitro, wykazali, ¿e zwi¹zana jest ona
wobec Ch. psittaci Cal 10, z aktywno�ci¹ dehydroge-
nazy mleczanowej (LDH) i zale¿y równie¿ od ilo�ci
cia³ek elementarnych (EB). Udowodniono [cyt. za 55],
¿e po dodaniu cia³ek EB Ch. psittaci Cal 10, w stosun-
ku 100 EB na 1 makrofaga, dochodzi ju¿ po 2 go-
dzinach do uwolnienia LDH. Stwierdzono tak¿e, ¿e
mniejsza ilo�æ EB w stosunku do makrofagów (stosu-
nek 1:1), powoduje uwalnianie tego enzymu dopiero po
60�72 godzinach od ich kontaktu. Równie¿ B y r n e
i F a u b i o n  [16] stwierdzili, tak¿e in vitro, podobnie
jak W y r i c k  i wsp. [72], ¿e hamowanie namna¿ania
Ch. psittaci 6BC w mysich makrofagach, zwi¹zane
jest raczej z enzymami hydrolitycznymi. Natomiast
zespó³ Va n  N e r o m� a  [69, 70] wykaza³ u indyków,
¿e prze¿ywanie wewn¹trz ich komórek MN Ch. psitta-
ci, nastêpuje m.in. w wyniku braku w nich syntezy NO.
Potwierdzi³y to tak¿e badania u myszy zainfekowa-
nych Ch. pneumoniae Kajaani [61, 62] oraz Ch. pneu-
moniae AR-39 [3], w których zarejestrowano tak¿e
zwiêkszone wydzielanie NO. W jednym z tych badañ
[3] wykazano, ¿e Ch. pneumoniae AR-39, powoduj¹c
zwiêkszon¹ aktywacjê kana³ów wapniowych, przy-
czynia siê do wzrostu aktywacji rodników tlenowych.
Natomiast D e  O c a  i wsp. [13, 14] obronno�æ u my-
szy zaka¿onych Chl. abortus AB7, ³¹cz¹ g³ównie ze
zdolno�ci¹ poch³aniania neutrofili oraz sekrecj¹ IL-8
i MIP-1" � substancjami dzia³aj¹cymi aktywuj¹co
m.in. na neutrofile oraz limfocyty T, zw³aszcza ich
subpopulacjê z receptorem CD8. O zaanga¿owaniu
neutrofili i komórek MN w obronê przeciw chlamy-
dialn¹ u tych zwierz¹t, dowodzi równie¿ stwierdzona
du¿a liczba neutrofili oraz makrofagów w ich w¹-
trobie i ³o¿ysku [13, 14]. Obserwacjê tê potwierdzili,
d e l  R i o  i wsp. [15], którzy u myszy zainfekowa-
nych Chl. abortus, stwierdzili w w¹trobie i �ledzionie
od 3 dnia infekcji, wzrost liczby neutrofili. Obraz ten
znalaz³ potwierdzenie w badaniach B u e n d i a  i wsp.
[9], w których wykazano u tych zwierz¹t, zaka¿onych
Ch. psittaci AB7 w czasie ci¹¿y, ¿e ju¿ od 5 dnia po
infekcji, zwiêksza siê liczba neutrofili w ³o¿ysku. Rolê
komórek PMN w odpowiedzi przeciw chlamydialnej,
wykazali tak¿e B a r t e n e v a  i wsp. [4], którzy
stwierdzili u myszy z zablokowanymi przeciwcia³ami
neutrofilami, ¿e infekcja Ch. trachomatis przebiega
u nich gwa³towniej, ni¿ u myszy, u których nie blo-
kowano tych komórek. Tak¿e M a x i o n  i wsp. [42]
obserwuj¹c myszy zaka¿one Chlamydia muridarum,
wykazali wzrost liczby neutrofili i komórek DC
w drogach rodnych ju¿ w 7 dniu po infekcji. Badania
I v i n s  i W y r i c k  [cyt. za 55] u tych zwierz¹t,
dowiod³y, ¿e infekcja Ch. psittaci Cal 10 zwiêksza
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cytotoksyczno�æ makrofagów, która jak twierdz¹ auto-
rzy, w ma³ym stopniu aktywowana jest przez LPS tych
bakterii. Odmiennego zdania s¹ B r a d e  i wsp. [cyt.
za 55], którzy dowiedli in vitro, ¿e stymulacja mysich
makrofagów LPS Ch. psittaci, zwiêksza wydzielanie
prostaglandyny E2, która aktywizuje cytotoksyczno�æ
tych komórek. B y r n e  i wsp. [cyt. za 55], dowiedli
tak¿e, ¿e cytotoksyczno�æ fibroblastów mysich za-
infekowanych Ch. psittaci, jest zale¿na nie tylko od
ilo�ci tych zarazków ale tak¿e od czasu dzia³ania IFN(,
który w tej infekcji jest podwy¿szony. Obserwacje zja-
wiska cytotoksyczo�ci komórek �ledziony u myszy wo-
bec Ch. psittaci 6BC, prowadzone przez B y r n e� a
i K r u e g e r� a  [cyt. za 55], wykaza³y, ¿e pojawia siê
ono dopiero 28 godzin po zaka¿eniu i ma tylko ten-
dencjê wzrostow¹ do 32 godziny. W tym do�wiad-
czeniu [cyt. za 55] potwierdzono wyniki B y r n e� a
i wsp. [cyt. za 55], ¿e cytotoksyczno�æ komórek �le-
dziony, zale¿y nie tylko od ilo�ci chlamydii, ale tak¿e
od koncentracji substancji stymuluj¹cych ich wzrost.
Przeprowadzone badania in vitro przez O j c i u s�a
i wsp. [cyt. za 55], oceniaj¹ce u myszy interakcjê
pomiêdzy Chlamydia sp., a komórkami �ledziony,
wykaza³y, ¿e splenocyty niszcz¹ te zarazki na drodze
cytolizy lub w wyniku wzbudzenia odporno�ci swoi-
stej. Inni badacze [36, 64] stwierdzili u myszy zaka¿o-
nych eksperymentalnie Ch. trachomatis MoPn, równie¿
zwiêkszon¹ aktywno�æ komórek DC, limfocytów T
[36], w tym komórek Th1 [64]. Na rolê komórek
NK w odpowiedzi przeciw chlamydialnej wskazali
B u e n d i a  i wsp. [8] zaka¿aj¹c myszy Chlamydophila
abortus AB7, u których stwierdzili wzrost liczby
komórek NK w w¹trobie i �ledzionie, ju¿ od 2 dnia
po infekcji. W do�wiadczeniu tym [8] wykazano,
¿e zainfekowane myszy �pozbawione� komórek NK
� poprzez zwi¹zanie ich przeciwcia³ami poliklonalny-
mi, wykaza³y wiêksz¹ �miertelno�æ ju¿ po 5 dniach od
infekcji. Tak¿e K e l l y  [35] wykaza³, ¿e eksperymen-
talne zaka¿enie myszy Ch. trachomatis, powoduje
wzrost cytotoksyczno�æ komórek NK w drogach rod-
nych tych zwierz¹t, ju¿ w 3 dniu po infekcji.

D e p t u ³ a  i wsp. [cyt. za 55 oraz 16, 52, 53] oce-
niaj¹c proces fagocytozy neutrofili (migracjê, adheren-
cjê, poch³anianie, redukcjê NBT i wewn¹trzkomórko-
we zabijanie) u królików immunizowanych inaktywo-
wanymiantygenami Ch. psittaci 6BC (biotyp 3�9),
CAMP R-24 (biotyp 1) i  Goèaltovo (biotyp 1), a tak¿e
Ch. trachomatis, stwierdzili zró¿nicowany wp³yw ba-
danych antygenów, na ten proces. Wyra�ne ró¿nice
stwierdzono w zakresie zdolno�ci adherencji i poch³a-
niania (indeks poch³aniania i procent komórek poch³a-
niaj¹cych), pomiêdzy królikami immunizowanymi
Ch. trachomatis [cyt. za 55 oraz 52], a  Ch. psittaci
6BC, CAMP R-24 i Goèaltovo, które nale¿¹ do dwóch
biotypów, a tak¿e pomiêdzy CAMP R-24 i Goèaltovo

� nale¿¹cymi do jednego biotypu [cyt. za 55 oraz 16,
52]. Wykazano, ¿e Ch. trachomatis powoduje wzrost
zdolno�ci adherencji, indeksu poch³aniania i redukcji
NBT neutrofili oraz obni¿a procent komórek poch³a-
niaj¹cych i warto�ci wewn¹trzkomórkowego zabijania
[cyt. za 55 oraz 16, 52], natomiast Ch. psittaci 6BC,
powoduje obni¿enie zdolno�ci adherencji i redukcji
NBT oraz procentu komórek poch³aniaj¹cych, ale nie
powoduje zmian w indeksie poch³aniania neutrofili
[cyt. za 55 oraz 16, 52]. Wykazano tak¿e, ¿e Ch. psit-
taci CAMP R-24, powoduje spadek zdolno�ci adhe-
rencji i procentu komórek poch³aniaj¹cych oraz wzrost
indeksu poch³aniania i redukcji NBT [cyt. za 55 oraz
16, 52], za� szczep Goèaltovo tego zarazka daje jedy-
nie wzrost zdolno�ci adherencji [cyt. za 55]. Zmiany
te, przy trzech szczepach Ch. psittaci i jednym szcze-
pie Ch. trachomatis, rozpoczyna³y siê ju¿ od 7 dnia
do�wiadczenia i utrzymywa³y do 42�56 dnia. Tak¿e
badania dotycz¹ce Ch. psittaci Goèaltovo [53], wyka-
za³y, ¿e zarazek ten powoduje u królików, zmiany si³y
bójczej neutrofili mierzonej testami redukcji NBT.
Wykazano, ¿e w pocz¹tkowych dniach do�wiadczenia
obni¿a siê warto�æ testu spontanicznego i stymulowa-
nego, a w pó�niejszym okresie wzrasta, natomiast test
spektrofotometryczny zachowywa³ siê odmiennie � po
nieznacznym wzro�cie w pocz¹tkowych dniach do-
�wiadczenia, warto�æ tego testu ulega obni¿eniu [53].

Badania z zakresu oznaczania produktów komórek
i tkanek UO u zwierz¹t laboratoryjnych dotyczy³y tyl-
ko myszy, królików i kotów. M ør l a n d  i wsp. [cyt.
za 55] wykazali in vitro, ¿e mysie makrofagi otrzew-
nowe stymulowane zabitym jak i ¿ywym antygenem
Ch. psittaci 6BC, zwiêkszaj¹ aktywno�æ kwa�nej fos-
fatazy, $-glukoronidazy i katepsyny D. Stwierdzono
tak¿e, ¿e aktywno�æ badanych enzymów jest wy¿sza
w przypadku antygenu inaktywowanego oraz to, ¿e
efektywno�æ dzia³ania tych enzymów zale¿na jest od
czasu oddzia³ywania antygenów (maksimum aktyw-
no�ci przypada³a na 24�48 godzinê od stymulacji)
oraz od ich ilo�ci. T a v e r n e  i wsp. [cyt. za 55] wy-
kazali, ¿e uwalnianie $-glukoronidazy w hodowli my-
sich makrofagów zachodzi ju¿ po 6 godzinach od za-
infekowania ich Ch. trachomatis, a czas aktywacji
tego enzymu uzale¿niony jest od ilo�ci zarazka.

D e  l a  M a z a  i wsp. [cyt. za 55] stwierdzili
w hodowli mysich makrofagów, ¿e IFN" ju¿ po 4 go-
dzinach od dodania go do hodowli, hamuje reorgani-
zacjê cia³ek EB w RB Ch. trachomatis 440. Tak¿e
zespó³ W i l l i a m s a  [72] wykaza³ rolê TNF", jako
¿e zarejestrowa³ wy¿sz¹ �miertelno�æ u myszy zaka-
¿onych Ch. trachomatis MoPn, u których zablokowa-
no TNF" poprzez zwi¹zanie go ze swoistymi przeciw-
cia³ami oraz udokumentowano, ¿e podanie myszom
TNF", powoduje zahamowanie namna¿ania siê tego
zarazka i obni¿a �miertelno�æ tych zwierz¹t. W innym
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badaniu [71] u myszy stwierdzono, ¿e wtórna infekcja
Ch. trachomatis MoPn, powoduje zahamowanie na-
mna¿ania siê tych bakterii w wyniku zwiêkszonej syn-
tezy TNF". Tak¿e P e r f e t t i n i  i wsp. [56] wyka-
zali, zarówno, in vitro jak i in vivo u myszy zaka¿onych
Ch. trachomatis, ¿e stan ten nie tylko zwiêksza syn-
tezê TNF", ale równie¿ aktywuje apoptozê komórek
zainfekowanych. Dowiedziono, u myszy zaka¿onych
Ch. trachomatis, ¿e zahamowanie apoptozy poprzez
kaspazê-3, zachodzi w wyniku dzia³ania TNF" i gran-
zymu B, za� indukcja jej prowadzi poprzez pro-apopto-
tyczn¹ proteinê Bax [cyt. za 35]. Badania B u e n d i a
i wsp. [7] potwierdzi³y tak¿e rolê TNF" i IFN( w od-
powiedzi przeciw chlamydialnej, jako ¿e wykazano,
i¿ stymulacja myszy tymi cytokinami, dodatkowo
zwiêksza aktywno�æ neutrofili, co powoduje zahamo-
wanie namna¿ania siê Ch. psittaci AB7 w komórkach
w¹troby i �ledziony. Rezultaty te [7] �wiadcz¹ o tym,
¿e neutrofile, oprócz krwi, tak¿e w tych narz¹dach,
stanowi¹ wa¿n¹ liniê obrony w zaka¿eniach Ch. psit-
taci. Dowiedziono tak¿e [51], ¿e infekcja hodowli
mysich makrofagów Ch. psittaci 6BC, powoduje
zwiêkszone wydzielanie IL-1 przez te komórki, za�
zaka¿enie myszy Ch. trachomatis MoPn, prowadzi
do podwy¿szenia dodatkowo tak¿e ilo�ci IL-6 [40].
Zwiêkszone wydzielanie IL-12 zarejestrowali tak¿e
Lu i Zhong [39] u myszy po �podaniu� komórek DC,
uczulonych antygenem Ch. trachomatis MoPn. Inni
autorzy [6] u tych samych zwierz¹t zaka¿onych
Ch. trachomatis � biotyp trachoma, stwierdzili równie¿
zwiêkszon¹ produkcjê IL-12 oraz IL-1. O roli innych
cytokin donie�li B y r n e  i F a u b i o n  [cyt. za 55],
którzy w hodowli mysich makrofagów zaka¿onych
Ch. psittaci 6BC, wykazali hamuj¹ce dzia³anie na ich
wzrost bli¿ej nieokre�lonych limfokin syntetyzowa-
nych przez leukocyty �ledziony. Autorzy ci [cyt. za
55] zarejestrowali tak¿e wzrost aktywno�ci tlenozale¿-
nych mechanizmów bójczych w tych komórkach. Na-
tomiast H u a n g  i wsp. [31] u myszy zainfekowanych
Ch. psittaci B577, stwierdzili w po�miertnych bada-
niach histopatologicznych, obni¿on¹ liczbê neutrofili
w p³ucach, spadek ilo�ci chemokin (MIP-1 i MIP-2),
TNF, IFN( oraz podwy¿szon¹ ilo�æ IL-10 w surowicy
krwi. U królików badania dotycz¹ce ilo�ci i aktywno�ci
LZM oraz aktywno�ci MPO [cyt. za 55 oraz 16, 54]
wykaza³y, ¿e u zwierz¹t immunizowanych trzema
szczepami Ch. psittaci (6BC � biotyp 3�9, CAMP R-24
� biotyp 1, Goèaltovo � biotyp 1) oraz jednym szcze-
pem Ch. trachomatis, warto�ci tych parametrów zale-
¿a³y przede wszystkim od gatunku i szczepu chlamydii.
Stwierdzono, ¿e Ch. trachomatis powoduje u królików
wzrost, a Ch. psittaci obni¿enie aktywno�ci MPO [cyt.
za 55], natomiast aktywno�æ LZM obni¿a³a siê przy
obydwu badanych antygenach i zmiany te przypad³y
na okres miêdzy 7, a 42�56 dniem po immunizacji.

Inne badania tego zespo³u [cyt. za 55] dotycz¹ce
trzech szczepów Ch. psittaci nale¿¹cych do dwóch
biotypów (6BC � biotyp 3�9; CAMP R-24 i Goèaltovo
� biotyp 1) wykaza³y, ¿e Ch. psittaci 6BC i Ch. psittaci
CAMP R-24, powodowa³y obni¿enie aktywno�ci i ilo�-
ci LZM w surowicy, za� szczep Goèaltovo doprowa-
dza³ zarówno do obni¿enia aktywno�ci i ilo�ci LZM
w surowicy oraz obni¿enia aktywno�ci MPO w neutro-
filach [cyt. za 55 oraz 16, 54]. Udowodniono tak¿e
u kotów, ¿e zainfekowanie tych zwierz¹t Ch. psittaci
Cello, doprowadza do wysokiego wzrostu ilo�ci IL-6
miêdzy 20, a 43 dniem po ich zaka¿eniu [68].

5. Mechanizmy odporno�ci nieswoistej u zwierz¹t
gospodarskich, a chlamydie i chlamydofile

 Badania z zakresu odporno�ci nieswoistej u tych
zwierz¹t przeprowadzono jedynie u byd³a, owiec i �wiñ.
U tych ostatnich H o o k  i wsp. [cyt. za 55] wykazali,
¿e Ch. psittaci po wnikniêciu do ich makrofagów p³uc-
nych, namna¿a siê w nich, co �wiadczy³oby, ¿e bia³e
cia³ka krwi tych zwierz¹t toleruj¹ ten zarazek. Nato-
miast u buhajów naturalnie zaka¿onych Ch. tracho-
matis i Ch. psittaci badaj¹c proces fagocytozy komórek
PMN (migracja, adherencja, poch³anianie, redukcja
NBT i wewn¹trzkomórkowe zabijanie), D e p t u ³ a
i wsp. [cyt. za 55 oraz 20] stwierdzili w przypadku
infekcji Ch. trachomatis, wzrost ich zdolno�ci adhe-
rencji, poch³aniania i redukcji NBT, za� Ch. psittaci
doprowadza do obni¿enia migracji, adherencji, poch³a-
niania oraz redukcji NBT przez te komórki. W innym
badaniu D e p t u ³ a  i wsp. [cyt. za 55] u byd³a natural-
nie zaka¿onego Ch. psittaci stwierdzili tak¿e, obni¿enie
zdolno�ci migracji neutrofili i ich zdolno�ci bójczej
mierzonej testem NBT. N i e m c z u k  i B e d n a r e k
[50] wykazali u byd³a z odoskrzelowym zapaleniem
p³uc na tle Ch. psittaci, ¿e bakteria ta powoduje wzrost
liczby neutrofili i komórek MN we krwi obwodowej.
Tak¿e u owiec ciê¿arnych, zaka¿onych eksperymen-
talnie Chlamydophila abortus S26/3, wykazano wzrost
w ³o¿ysku liczby makrofagów oraz zwiêkszon¹ eks-
presjê mRNA TNF" w monocytach [10].

Natomiast badania z zakresu oznaczania produktów
komórek i tkanek UO, prowadzone by³y jedynie u by-
d³a i dotyczy³y aktywno�ci i ilo�ci LZM oraz aktyw-
no�ci MPO [cyt. za 55 oraz 20], jak te¿ aktywno�ci
enzymów lizosomalnych [cyt. za 55]. Wykazano, ¿e
w trakcie naturalnej infekcji tych zwierz¹t Ch. tracho-
matis, ilo�æ i aktywno�æ LZM w surowicy oraz aktyw-
no�æ MPO w neutrofilach wzrasta, za� w przypadku
infekcji wywo³anej przez Ch. psittaci dochodzi do ob-
ni¿enia aktywno�ci MPO oraz ilo�ci i aktywno�ci
LZM [cyt. za 55 oraz 20]. Natomiast T o d d  i S t o r z
[cyt. za 55] badaj¹c enzymy lizosomalne w komórkach
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�ledziony byd³a zaka¿onego naturalnie Ch. psittaci
LW-613, zaobserwowali, ¿e ich aktywno�æ zmienia siê
dopiero po uwolnieniu EB z inkluzji. Autorzy Ci do-
wiedli nadto, ¿e kwa�na fosfataza, sulfataza arylowa
i -acetyloglukozamidaza � produkty m.in. komórek
PMN, uwalniane s¹ u byd³a ju¿ pod 24 godzinie od
ich infekcji tym zarazkiem.

6. Podsumowanie

Z przedstawionych danych wynika, ¿e zaka¿enie
czy te¿ immunizacja ludzi, zwierz¹t laboratoryjnych
i zwierz¹t gospodarskich, zarazkami z rodzaju Chla-
mydia sp. (obecnie nale¿¹cymi do Chlamydia sp.
i Chlamydophila sp.) wp³ywa na ilo�æ i aktywno�æ
elementów stanowi¹cych mechanizmy odporno�ci nie-
swoistej. Do�wiadczenia odnosz¹ce siê do oceny tych
wska�ników poprzez proces fagocytozy, wykaza³y, ¿e
drobnoustroje te, mog¹ podwy¿szaæ lub os³abiaæ, b¹d�
te¿ nie wp³ywaæ na podstawowe cztery etapy tego pro-
cesu w komórkach PMN i MN. W wiêkszo�ci badañ
wykazano, ¿e szczepy nale¿¹ce do Ch. psittaci os³a-
biaj¹ lub hamuj¹ zdolno�æ migracji, adherencji, po-
ch³aniania i wewn¹trzkomórkowego zabijania neutro-
fili, za� Ch. trachomatis powoduje wzrost zdolno�ci
adherencji, poch³aniania i bójczo�æ mierzon¹ testem
NBT tych komórek. W wielu badaniach dotycz¹cych
procesu fagocytozy neutrofili i komórek MN lub ko-
mórek linii hodowlanych, dowiedziono, ¿e pomimo
dostania siê tych zarazków do ich wnêtrza, nie zostaj¹
one zniszczone. Z wzmiankowanych wy¿ej badañ wy-
nika i to, ¿e prze¿ywanie zarazków wewn¹trz komórek,
jest zwi¹zane z blokowaniem uk³adów enzymatycz-
nych m.in. oksydazy NADPH zwi¹zanej z produko-
waniem substancji bójczych (anion nadtlenkowy, nad-
tlenek wodoru) lub aktywizuj¹cych ferrytynê � która
blokuje po³¹czenie fagosomu z lizosomem. Jednak¿e
w wielu do�wiadczeniach wykazano, ¿e zarazki te in-
dukuj¹ wytwarzanie substancji bójczych takich jak
anion nadtlenkowy, nadtlenek wodoru oraz innych
substancji np.: IL-8 i MIP-1", które wp³ywaj¹ aktywi-
zuj¹co m.in. na limfocyty, co dowodzi, ¿e w odpor-
no�æ przeciw chlamydialn¹, zaanga¿owanych mo¿e
byæ równie¿ po�rednio wiele swoistych elementów
uk³adu odporno�ciowego oprócz odporno�ci nieswo-
istej. Natomiast w przypadku badañ okre�laj¹cych bój-
czo�æ neutrofili, wykazano, ¿e Ch. trachomatis w bar-
dzo krótkim czasie aktywizuje ten proces, bo ju¿ po
kilku minutach zwiêksza m.in. wydzielanie nadtlenku
wodoru i anionu nadtlenkowego. Wydaje siê jednak-
¿e, ¿e czas przebiegu tej reakcji uwarunkowany jest
nagromadzeniem cia³ek elementarnych tego zarazka,
gdy¿ w przypadku mniejszej ilo�ci cia³ek EB, reakcja
jest przesuniêta w czasie, nawet o kilka godzin. W od-

niesieniu do komórek MN cecha ta równie¿ jest uza-
le¿niona od ilo�ci cia³ek EB tego zarazka, a wydziela-
nie nadtlenku wodoru czy dehydrogenazy mleczano-
wej przez te komórki, zachodzi do�æ pó�no, bo nawet
po 72 godzinach od ich zainfekowania. Dodaæ tak¿e
nale¿y, ¿e wyniki dotycz¹ce procesu fagocytozy ko-
mórek PMN zarejestrowano u zwierz¹t laboratoryj-
nych immunizowanych ró¿nymi szczepami Chlamy-
dia psittaci, pozwalaj¹ stwierdziæ na wystêpowanie
ró¿nic w ich immunogenno�ci. Natomiast badania do-
tycz¹ce, cytotoksyczno�ci komórek NK wykaza³y, ¿e
cecha ta jest nie zale¿na od przebiegu schorzenia wy-
wo³anego przez te bakterie. Zauwa¿yæ nale¿y tak¿e,
¿e zmienion¹ aktywno�æ neutrofili, komórek MN oraz
komórek linii hodowlanych jak i komórek NK, zareje-
strowano ju¿ po kilku godzinach (2�24 godzin) od in-
fekcji lub immunizacji i która utrzymuje siê od kilku
do kilkudziesiêciu dni (3�56 dni).

Badania dotycz¹ce produktów komórek i tkanek
UO wykaza³y, ¿e zarazki okre�lane dzisiaj jako chla-
mydie i chlamydofile, powoduj¹ zwiêkszone wydzie-
lanie substancji obronnych, tworz¹cych tê odporno�æ,
a które dzia³aj¹ hamuj¹co na rozwój tych drobnoustro-
jów. Dowiedziono, ¿e zarazki te powoduj¹ zwiêkszone
wydzielanie IFN( i TNF", które to substancje hamu-
j¹, zarówno ka¿da z osobna, jak i synergistycznie, ich
namna¿anie. Ponadto zarazki te aktywuj¹ w neutrofi-
lach i komórkach MN syntezê interleukin, m.in. IL-1,
IL-6, IL-12, które dodatkowo aktywizuj¹ inne wska�-
niki odporno�ci, w tym odporno�æ swoist¹. Wykazano
nadto, ¿e zaka¿enie tymi bakteriami prowadzi do ak-
tywacji równie¿ m.in. sk³adnika dope³niacza C5a, który
wraz z wspomnianymi interleukinami 1 i 12, prowa-
dz¹ poprzez dzia³anie chemotaktyczne i aktywizuj¹ce
do mobilizacji prawie wszystkich elementów uk³adu
odporno�ciowego. W niektórych do�wiadczeniach wy-
kazano, ¿e w zale¿no�ci od gatunku Chlamydia sp. czy
Chlamydophila sp., mo¿e doj�æ do obni¿enia ilo�ci
i aktywno�ci LZM jak i aktywno�ci MPO, co najczê�-
ciej obserwowano przy Ch. psittaci, b¹d� te¿ mo¿e
doj�æ do zwiêkszenia ilo�ci i aktywno�ci LZM i MPO,
co stwierdzono przy Ch. trachomatis. Ta odmienna re-
aktywno�æ, szczególnie obserwowana przy ró¿nych
szczepach Ch. psittaci, mo¿e byæ przydatna w ich ró¿-
nicowaniu. Dodaæ tak¿e nale¿y, ¿e wydzielane wspo-
mniane wcze�niej substancje w trakcie immunizacji
lub zaka¿enia Chlamydia sp. lub Chlamydophila sp.,
tworz¹ce nieswoist¹ odporno�æ humoraln¹, pojawiaj¹
siê ju¿ po kilku � kilkunastu godzinach (6�48 godzin)
od zaka¿enia i utrzymuj¹ siê do kilku � kilkudziesiê-
ciu dni (nawet 56 dnia).

Trzeba tak¿e dodaæ, ¿e przedstawiona ró¿na reak-
tywno�æ wska�ników nieswoistej odporno�ci u ludzi,
zwierz¹t laboratoryjnych i gospodarskich, po zetkniê-
ciu siê z zarazkami Chlamydia sp. i Chlamydophila
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sp., udowadnia i to, ¿e mog¹ one tak¿e bezpo�rednio
oddzia³ywaæ na swoiste mechanizmy obronne makro-
organizmu w czasie zaka¿enia tymi drobnoustrojami.
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2. Tytu³ pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. O�wiadczenie (proszê wype³niæ a lub b, niepotrzebne skre�liæ)
(a) O�wiadczam, ¿e �konflikt interesów� nie wystêpuje
(b) O�wiadczam, ¿e wystêpuje �konflikt interesów�, który polega na:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejsce i data) (podpis Autora)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Konflikt interesów wystêpuje, kiedy autor lub zak³ad pracy autora ma finansowe lub osobiste zwi¹zki z innymi osobami lub
instytucjami, które mog¹ wp³ywaæ na jego dzia³ania i decyzje
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