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1. Wstêp

Pojawiaj¹ca siê coraz czê�ciej oporno�æ drobno-
ustrojów na coraz wiêksze grupy leków doprowadzi³a
do zmniejszenia skuteczno�ci leczenia, szczególnie
zaka¿eñ spowodowanych szczepami wieloopornymi
(MDR-multidrug-resistant), czy wrêcz superopornymi
(XDR-extensively drug-resistant) [15]. Co wiêcej oka-
za³o siê, ¿e zjawisko wielooporno�ci nie dotyczy tylko
szczepów szpitalnych, jak pocz¹tkowo s¹dzono, ale
równie¿ drobnoustrojów wystêpuj¹cych u ludzi i zwie-
rz¹t niemaj¹cych ze �rodowiskami szpitalnymi stycz-
no�ci. Rozprzestrzenianie siê na masow¹ skalê opor-
nych drobnoustrojów na ca³ym �wiecie i w zwi¹zku
z tym, ograniczenie mo¿liwo�ci terapeutycznych, cza-
sami do u¿ycia jednego leku uznane zosta³o za plagê
naszych czasów. Opisywane zjawiska dostrze¿one
przez miêdzynarodowe organizacje odpowiedzialne za
ochronê zdrowia i politykê zdrowotn¹, jak �wiatowa

Organizacja Zdrowia, Parlament Europejski i Komisja
Europejska uznane zosta³y za problem zdrowia pu-
blicznego i wyzwanie globalne. Jednym z przyk³adów
opornych i wieloopornych bakterii s¹ gronkowce
meticylinooporne, a w�ród nich MRSA (methicillin-
resistant Staphylococcus aureus) [3]. Meticylinoopor-
no�æ u gronkowców zosta³a opisana po raz pierwszy
w 1960 r., wkrótce po wprowadzeniu tego leku do
praktyki klinicznej w szpitalach. Od tego czasu odno-
towuje siê udzia³ meticylinoopornych gronkowców
w wywo³ywaniu zaka¿eñ szpitalnych i pozaszpital-
nych u pacjentów na ca³ym �wiecie. Niebezpieczeñ-
stwo zwi¹zane z pojawianiem siê szczepów MRSA
wynika z ich oporno�ci na wszystkie antybiotyki
$-laktamowe, w tym równie¿ skojarzone z inhibitora-
mi $-laktamaz oraz karbapenemy [35].

Oporno�æ Staphylococcus intermedius na meticyli-
nê (MRSI � methicillin-resistant S. intermedius) opisa-
no po raz pierwszy w latach siedemdziesi¹tych w USA.
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W pó�niejszym czasie odnotowano obecno�æ takich
szczepów równie¿ w Europie. Bli¿szej charakterystyce
MRSI poddano dopiero w pierwszych latach XXI i oka-
za³o siê, ¿e wiele z nich wykazuje oporno�æ na wiêk-
szo�æ antybiotyków, przenosi siê na cz³owieka i roz-
przestrzenia klonalnie [36]. Zjawisko to pozostaje
trochê na uboczu europejskich i krajowych programów
zajmuj¹cych siê monitorowaniem czynników zoono-
tycznych u zwierz¹t gospodarskich, ocen¹ lekowra¿li-
wo�ci izolowanych od tzw. �food animals� bakterii. Jest
jednak dostrzegane przez epidemiologów nie tylko,
jako potencjalne zagro¿enie dla zdrowia zwierz¹t, ale
równie¿ ludzi. Zak³ada siê, ¿e mo¿e doj�æ do powstania
nowej grupy gronkowców meticylinoopornych tzw.
PA-MRS (pet-acquired methicillin-resistant staphylo-
cocci) na podobieñstwo de-novo powsta³ych CA-MRSA
(community aquired MRSA), które zosta³y utworzone
w wyniku pobrania przez MSSA (methicillin-sensitive
Staphylococcus aureus) kasety, w której znajduje siê
gen koduj¹cy oporno�æ na meticylinê SCCmec (staphy-
lococcal cassette chromosome mec) [26].

Szczepy meticylinoopornych gronkowców, wyizo-
lowane od cz³owieka, które zosta³y nabyte od zwierz¹t
domowych okre�la siê jako szczepy PA-MRS (pet-
acquired methicillin-resistant staphylococci) [8].

2. �ród³o i sposób powstawania
szczepów meticylinoopornych

Kasety chromosomowe, podobnie jak wyspy pato-
genno�ci, plazmidy, sekwencje insercyjne, czy trans-
pozony s¹ jednymi z ruchomych struktur genomowe-
go DNA, które podlegaj¹ wymianie miêdzy szczepami
danego gatunku a tak¿e miêdzy gatunkami i dalej spo-
krewnionymi bakteriami. Nios¹ geny oporno�ci i zjadli-
wo�ci. Bakterie, które przyjmuj¹ kastê uzyskuj¹ nowe
cechy. Fragment DNA o wielko�ci 21�67 tys. pz sta-
nowi kasetê u Staphylococcus aureus (SCC), w której
zlokalizowany jest gen mecA warunkuj¹cy oporno�æ
na meticylinê. Kasety zawieraj¹ce mec (SCCmec), jak
i niezawieraj¹ce tego genu (non-mecSCC) s¹ charak-
teryzowane i klasyfikowane na podstawie ró¿nic w se-
kwencjach ca³ego kompleksu genów tego odcinka,
w�ród nich otaczaj¹cych gen mecA genów rekombi-
naz (ccr) uczestnicz¹cych w przemieszczaniu siê ka-
sety [2, 10, 22, 25]. Dodatkowo kaseta mo¿e zawieraæ
gen lub geny koduj¹ce oporno�æ na antybiotyki. Na
podstawie kombinacji sekwencji kompleksu genów ccr
i mec wyró¿nia siê piêæ typów (I�V) natomiast na pod-
stawie ró¿nic w regionie J (fragment miêdzy ccr i mec)
kilka podtypów (IVa, IVb, IVc i IVd) kaset SCCmec.
Dodatkowo na podstawie obecno�ci lub braku innych
sekwencji w obrêbie genu mec mo¿na wyró¿niæ wa-
rianty g³ównych typów kaset i tak np. wariant IA cha-

rakteryzuje siê obecno�ci¹ pUB110 zlokalizowanego
poni¿ej kompleksu mec a wariant IIIA brakiem pT181
i flankuj¹cych elementów IS431 [24, 27, 33]. Zwykle
te dodatkowe elementy zawieraj¹ geny oporno�ci na
antybiotyki, np. obecno�æ Tn4001 w podtypie IVc po-
woduje oporno�æ na wiêkszo�æ aminoglikozydów za
wyj¹tkiem arbekacyny. Tn554 wystêpuj¹cy u szczepów
z II-gim typem kasety koduje oporno�æ na erytromy-
cynê i spektynomycynê. pUB110 oflankowany par¹
IS431 koduje oporno�æ na kanamycynê i tobramycynê/
bleomycynê, natomiast zintegrowany z pT181 wa-
runkuje oporno�æ na tetracyklinê. U szczepów z I, IV
i V typem kasety nie stwierdza siê zwykle innych ge-
nów oporno�ci ni¿ warunkuj¹cego oporno�æ na meti-
cylinê. Zdarzaj¹ siê równie¿ szczepy, które nie typuj¹
siê w oparciu o wy¿ej przedstawione kryteria (non-
typeable SCCmec). Gronkowcowa kaseta chromoso-
mowa mo¿e nie zawieraæ genu oporno�ci na meticylinê
(SCC non-mec), natomiast mog¹ byæ w niej obecne
geny koduj¹ce czynniki zjadliwo�ci, jak np. polisacha-
ryd otoczkowy 1, warunkuj¹cy zwiêkszon¹ odporno�æ
na fagocytozê, geny koduj¹ce bia³ka uczestnicz¹ce
w biosyntezie kwasów tejchowych i inne [18].

�ród³em SCCmec s¹ prawdopodobnie gronkowce
koagulazoujemne. Nie wyklucza siê, ¿e to u nich do-
sz³o do po³¹czenia siê przenoszonych horyzontalnie
w�ród bakterii Gram-dodatnich genów ccr i mec. Sta-
phylococcus sciuri uwa¿any jest za ewolucyjnego pre-
kursora nowego bia³ka PBP2a. Lokus mec mo¿e wy-
stêpowaæ w sposób niezwi¹zany z genami ccr zarówno
u MRSA, jak i gronkowców koagulazoujemnych
i mo¿e byæ przenoszony niezale¿nie od nich. Szczepy,
u których nie udaje siê okre�liæ typu kasety zwykle
albo zawieraj¹ nowe geny ccr albo w ich SCCmec zna-
nych genów nie ma. Hipoteza o przeniesieniu SCCmec
ze Staphylococcus epidermidis do Staphylococcus
aureus poparta jest licznymi dowodami, w�ród nich
niemal 100% homologi¹ kaset SCCmec u wielu anali-
zowanych szczepów, jak równie¿ analiz¹, z której wy-
nika, ¿e meticylinooporno�æ jest czêst¹ cech¹ wystê-
puj¹c¹ u S. epidermidis i rzadko u S. aureus. W latach
70-tych XX wieku, IV typ SCCmec wystêpowa³ do�æ
powszechnie w�ród S. epidermidis i dopiero w latach
80-tych tê kasetê wykryto w�ród S. aureus, co mo¿e
wskazywaæ, ¿e to w³a�nie S. epidemidis by³y rezerwua-
rem znajduj¹cych siê sekwencji, które przekazywane
by³y w ca³o�ci lub we fragmentach podlegaj¹cych re-
kombinacjom z SCC S. aureus. Nie brakuje równie¿
sugestii, ¿e �ród³em SCCmec s¹ same MRSA, które
przekazuj¹ ten element kolejnym szczepom. Olbrzymia
ró¿norodno�æ i zmienno�æ SCC wskazuje, ¿e podlega
ona ustawicznej rekombinacji, przez co byæ mo¿e reali-
zuje siê strategia przetrwania obdarzonych ni¹ gron-
kowców w �rodowiskach selekcyjnych. Pula genów
wystêpuj¹ca u lokalnej mikroflory mo¿e byæ �ród³em,
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z którego gronkowce uzupe³niaj¹ te, które konieczne
s¹ do ich prze¿ycia. Nowe warianty SCCmec, które
pojawiaj¹ siê w danym regionie, czy kraju czêsto maj¹
lokalne allotypy kompleksu ccr. Takie obserwacje su-
geruj¹ powstawanie de-novo szczepów meticylinoopor-
nych w wyniku przeniesienia kasety od gronkowców
koagulazoujemnych do ró¿nych szczepów S. aureus
meticylinowra¿liwych (MSSA), w tym równie¿ nio-
s¹cych geny koduj¹ce leukocydynê Panton-Valentine
(PVL � Panton-Valentine leucocidin). Zak³ada siê, ¿e
tak mog³o doj�æ do niezale¿nego powstania w wielu
miejscach CA-MRSA. Powsta³e szczepy charakteryzu-
j¹ siê zwykle wra¿liwo�ci¹ (za wyj¹tkiem $-laktamów)
na wiele chemioterapeutyków. Szczepy te wydaj¹ siê
byæ jednak bardziej zjadliwe od HA-MRSA (health-
care-acquired methicillin-resistant Staphylococcus
aureus) i wystêpuj¹ w �rodowisku pozaszpitalnym
powoduj¹c zaka¿enia u osób m³odych, których nie
dotycz¹ czynniki ryzyka typowe dla zaka¿eñ szcze-
pami szpitalnymi. Zwiêkszona zjadliwo�æ szczepów
CA-MRSA wynika ze zdolno�ci wytwarzania przez
wiele z nich cytotoksyny leukocydyny Panton-Valen-
tine. Cecha ta uwarunkowana jest genami lukS-PV
i lukF-PV [7]. Oprócz udzia³u w wywo³ywaniu typo-
wych dla gronkowców zmian chorobowych, takich jak
ropnie, liszajec, czyraczno�æ czy zaka¿enie tkanki
podskórnej, mog¹ byæ przyczyn¹ chorób o gwa³townym
przebiegu, jak martwicze zapalenie powiêzi, martwi-
cze zapalenie p³uc z towarzysz¹c¹ bakteriemi¹, która
mo¿e siê rozwin¹æ w posocznicê piorunuj¹c¹ prowa-
dz¹c¹ zwykle do �mierci w przeci¹gu 24�48 godzin.

Poszczególne typy kaset i ich warianty rozprze-
strzeniaj¹ siê zatem zarówno na drodze klonalnej wraz
z nios¹cymi je szczepami oraz w sposób horyzontalny
w wyniku nieznanego bli¿ej mechanizmu transferu
genów. Na czêsto�æ wymiany genów pomiêdzy orga-
nizmami maj¹ wp³yw wzajemne relacje pomiêdzy
mikroorganizmami, selektywne oddzia³ywanie �rodo-
wiska i gospodarza, ale równie¿ takie mechanizmy,
jak np. koniugacja, transformacja czy transdukcja, za
pomoc¹, których dochodzi do przekazywania okre�-
lonych sekwencji.

SCCmec typu IV stwierdzane s¹ coraz czê�ciej
w wielu �rodowiskach, co mo¿e sugerowaæ ich wy¿-
sz¹ mobilno�æ w porównaniu do wiêkszych typów
kaset. Jest dominuj¹cym typem w�ród gronkowców
CA-MRSA i rzadko wystêpuje u szczepów szpitalnych
HA-MRSA. Wiêkszo�æ epidemicznych szczepów HA-
MRSA zawiera SCCmec typu I, II lub III. Pojawienie
siê szczepów CA-MRSA poza �rodowiskiem szpital-
nym wskazuje na inny mechanizm indukcji oporno�ci
ni¿ selektywne oddzia³ywanie antybiotyku, jak to ma
miejsce w przypadku szczepów HA-MRSA.

Molekularne podstawy oporno�ci S. aureus na meti-
cylinê zosta³y do�æ dobrze poznane i, jak wspomniano

wcze�niej, kombinacje allotypów ccrAB i ccrC oraz
kompleksu mec s¹ podstaw¹ utworzenia klas i podklas
kaset chromosomowych. Budowa kasety lub kaset
wystêpuj¹cych u S. intermedius jest s³abo poznana.
C a m p a n i l e  i wsp. [5] na przyk³adzie jednego
szczepu stwierdzili, ¿e mo¿e to byæ typ IIIA. W wyniku
przeprowadzonej analizy okaza³o siê, ¿e sekwencje
genu mec by³y identyczne w 97% do sekwencji stwier-
dzanych u MRSA. Podobnie sekwencje ccrAB i ccrC
wykazywa³y równie¿ 97% homologiê do wystêpuj¹-
cych u MRSA. Sekwencje w dalszym odcinku tego
regionu wykazywa³y od 91 do 94% homologii z ccrC
stwierdzanych w V typie kasety MRSA oraz SCC wy-
stêpuj¹cej u S. haemolyticus i S. saprophyticus.

3. Znaczenie kliniczne Staphylococcus intermedius

Staphylococcus intermedius po raz pierwszy zosta³
opisany przez V. H a j k a  w 1976 roku, jako nowy
gatunek gronkowców koagulazododatnich [16]. Po-
wszechnie wystêpuje na skórze i b³onach �luzowych
u psowatych. U psów mo¿e wywo³ywaæ ropne zapale-
nie skóry, zapalenie zewnêtrznego przewodu s³ucho-
wego, zapalenie spojówek, zapalenia macicy i stawów
[14, 21, 34, 40]. Gatunek ten bywa równie¿ izolowany
od kotów, koni, byd³a i innych zwierz¹t [16, 40]. Przez
wiele lat utrzymywa³o siê przekonanie, ¿e zaka¿enia
ludzi przez S. intermedius s¹ ograniczone i sprowadza-
j¹ siê do przypadków po pogryzieniu przez psy [11,
31, 44]. Na podstawie wspó³cze�nie przedstawionych
danych stwierdzono, ¿e przenoszenie S. intermedius
od psów do ludzi jest coraz czêstsze. Opisywano przy-
padki zaka¿enia S. intermedius u ludzi w wyniku,
których dochodzi³o do zapalenia zewnêtrznego prze-
wodu s³uchowego [45], zapalenia p³uc, tworzenia ropni
op³ucnej [9], powstawania zmian zapalnych w ranach
powsta³ych po usuniêciu gruczo³u sutkowego [29],
powstawania ropni w mózgu [1] oraz bakteriemii [47].
Okaza³o siê, ¿e ludzie mog¹ byæ równie¿ bezobjawo-
wymi nosicielami S. intermedius [38], czêsto mylnie
identyfikowanego na podstawie wytwarzania koagu-
lazy, jako S. aureus [6, 16]. Drobnoustrój ten zosta³
uznany w ostatniej dekadzie za czynnik zoonotyczny.

4. Indukcja lekooporno�ci Staphylococcus intermedius

Choroby skóry u psów, w tym równie¿ g³êbokie rop-
ne zapalenie skóry i tkanki podskórnej (pyodermatitis)
wywo³ane przez Staphylococcus intermedius s¹ naj-
czêstsz¹ przyczyn¹ podejmowania antybiotykoterapii
[34]. Zazwyczaj leczenie trwa od 8�12 tygodni i nie-
rzadko zdarzaj¹ siê nawroty choroby. Powoduje to
przed³u¿anie i powtarzanie antybiotykoterapii [19].
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Zazwyczaj u¿ywa siê tych samych grup chemioterapeu-
tyków, które maj¹ zastosowanie w leczeniu zaka¿eñ
gronkowcami u ludzi, jak np. penicyliny, cefalospory-
ny, makrolidy, linkozamidy, tetracykliny, sulfonamidy
oraz aminoglikozydy [39, 48]. Niepowodzenia w lecze-
niu ropnych zapaleñ skóry mog¹ wynikaæ ze z³o¿onej
patogenezy tej choroby, w której dochodzi do powsta-
wania nadwra¿liwo�ci indukowanej gronkowcowym
peptydoglikanem. Powsta³e w odpowiedzi IgE ³¹cz¹
siê z receptorami komórek tucznych w wyniku czego,
dochodzi do ich aktywacji i egzocytozy ziarnisto�ci
oraz uwalniania mediatorów reakcji anafilaktycznej
i powstania miejscowej reakcji zapalnej. Nie wyklu-
cza siê równie¿ rozwoju nadwra¿liwo�ci indukowanej
kompleksami immunologicznymi. Przed³u¿ona anty-
biotykoterapia, czasami przy u¿yciu leku, którego stê-
¿enie nie osi¹ga warto�ci MIC (sub-MIC) w tkankach
(antybiotyki w dermatologii stosowane s¹ zwykle
w wysokich dawkach) lub te¿ zbyt krótkotrwa³a terapia
przyczyniaj¹ siê do indukcji oporno�ci u bakterii [32].
Nadu¿ywanie chemioterapeutyków i b³êdy w ich stoso-
waniu zarówno u ludzi, jak i u zwierz¹t doprowadzi³y
do indukcji i selekcji szczepów opornych. Wiele badañ
potwierdza dodatni¹ korelacjê pomiêdzy zwiêkszonym
u¿yciem danego antybiotyku, a pojawiaj¹c¹ siê w od-
powiedzi oporno�ci¹ bakterii na ten w³a�nie lek. W wy-
niku zwiêkszonego u¿ycia linkozamidów w leczeniu
ropnych zaka¿eñ skóry u psów w latach 1990�1998
w Szwecji, odnotowano wzrost liczby szczepów gron-
kowców opornych na te leki. Dowiedziono równie¿,
¿e oporno�æ na antybiotyki makrolidowe, linkozamidy,
kwas fusydowy, tetracykliny i aminoglikozydy by³a
znacznie czêstsza w�ród szczepów izolowanych po
powtarzanej antybiotykoterapii [23].

Najwiêkszy problem stanowi¹ wielolekooporne
szczepy gronkowców, w tym MRSI, co powoduje wy-
³¹czenie z terapii ca³ych grup leków. Z piêcioletnich
badañ przeprowadzonych w szpitalu dla zwierz¹t na
Uniwersytecie Pensylwania wynika, ¿e 24% szczepów
gronkowców koagulazo-dodatnich pochodz¹cych od
przebywaj¹cych tam zwierz¹t wykazywa³o oporno�æ
na meticylinê. G³ównie by³y to S. aureus (41%),
S. schleiferi (40%) i S. intermedius (16%) izolowane
od zwierz¹t z ropnym zapaleniem skóry i zewnêtrz-
nego przewodu s³uchowego niepoddaj¹ce siê leczeniu.
Szczepy te prawdopodobnie zosta³y wyselekcjonowa-
ne d³ugotrwa³ym podawaniem antybiotyków [13].

5. Przenoszenie siê szczepów
Staphylococcus intermedius miêdzy psami i lud�mi

Bliski kontakt cz³owieka z psem oraz narastaj¹ca
oporno�æ szczepów S. intermedius izolowanych od
tych zwierz¹t na antybiotyki $-laktamowe sk³oni³a

wielu badaczy do sprawdzenia tezy, czy wspomniane
bakterie mog¹ siê przenosiæ na ludzi. Podjête badania
polega³y na przeprowadzeniu dok³adnej analizy po-
krewieñstwa szczepów S. intermedius wyizolowanych
od psów oraz od ich w³a�cicieli lub pracowników lecz-
nic weterynaryjnych. Do tego celu wykorzystywano
g³ównie metody typowania molekularnego, jak meto-
da analizy d³ugo�ci fragmentów restrykcyjnych geno-
mowego DNA za pomoc¹ elektroforezy pulsacyjnej
(PFGE � pulsed-field gel electrophoresis) uznawanej za
tzw. �z³oty standard� w ró¿nicowaniu bakterii. Dziêki
trawieniu ca³kowitego genomowego DNA uzyskuje
siê fragmenty bêd¹ce odzwierciedleniem strukturalnej
organizacji chromosomu bakteryjnego. PFGE jest
wyj¹tkowo czu³¹ metod¹, pozwalaj¹c¹ na wykrycie
czêsto nawet niewielkich zmian zachodz¹cych w ge-
nomie bakteryjnym. Stosowana jest powszechnie do
typowania szczepów S. aureus w dochodzeniach epi-
demiologicznych [49]. H e s s e l b a r t h  i wsp. [20],
a nastêpnie S h i m i z u  i wsp. [43] wykorzystali tech-
nikê PFGE do typowania szczepów S. intermedius
wyizolowanych od chorych i od zdrowych psów. Ba-
daniu poddano 52 szczepy S. intermedius wyizolowa-
ne od psów w dwóch ró¿nych krajach, tj. w Japonii
(26 szczepów) i w Stanach Zjednoczonych (26 szcze-
pów). Ca³kowite genomowe DNA poddano trawieniu
enzymem restrykcyjnym SmaI. Po rozdziale elektro-
foretycznym analizowano uzyskane wzory pr¹¿ków na
podstawie których, mo¿liwa by³a ocena stopnia pokre-
wieñstwa poszczególnych szczepów. Okaza³o siê, ¿e
mimo i¿ analizowane szczepy wykazywa³y odmienne
wzory pr¹¿ków, to pewne fragmenty chromosomów
wysoce konserwatywne ujawni³y siê jako markery
typowe dla tego gatunku. St¹d te¿ cecha ta mo¿e byæ
u¿yteczna do identyfikacji S. intermedius, czasami
mylnie rozpoznanych jako inne koagulazododatnie
gatunki gronkowców [43].

G u a r d a b a s s i  i wsp. [14] zastosowali technikê
PFGE do okre�lenia stopnia pokrewieñstwa pomiêdzy
szczepami S. intermedius izolowanymi od psów wy-
kazuj¹cych ropne zapalenie skóry oraz szczepami
S. intermedius wyizolowanymi od w³a�cicieli zwie-
rz¹t. Ludzi, którzy nie mieli codziennego kontaktu
z psami traktowano jako grupê kontroln¹. U czê�ci
szczepów wyizolowanych od w³a�cicieli psów wzory
rozdzia³u DNA otrzymane w wyniku PFGE by³y takie
same jak wzory rozdzia³u DNA szczepów pochodz¹-
cych od psów. Sugeruje to mo¿liwo�æ przenoszenia siê
szczepów S. intermedius pomiêdzy psami i lud�mi.
Poniewa¿ S. intermedius stosunkowo rzadko wystê-
puje u ludzi, wydaje siê, ¿e droga transmisji odbywa
siê w kierunku pies-cz³owiek. Wykazano równie¿, ¿e
szczepy wyizolowane od psów oraz od ich w³a�cicieli
mia³y identyczny wzór oporno�ci na leki i wykazy-
wa³y oporno�æ, na co najmniej 5 antybiotyków [15].



239METICYLINOOPORNE SZCZEPY S. INTERMEDIUS WYSTÊPUJ¥CE U PSÓW JAKO POTENCJALNY REZERWUAR GENU MECA

K i k u c h i  i wsp. [29] poddali analizie molekularnej
szczep S. intermedius wyizolowany od pacjentki cier-
pi¹cej z powodu przewlek³ego zapalenia ucha �rod-
kowego oraz szczep S. intermedius wyizolowany ze
�liny od jej psa. Profile restrykcyjne po trawieniu
DNA endonukleaz¹ SmaI oraz w równolegle prowa-
dzonym badaniu � endonukleaz¹ AscI obu izolatów
by³y identyczne. Na podstawie przeprowadzonego
wywiadu okaza³o siê, ¿e pies czêsto, np. podczas
wspólnej zabawy, liza³ w³a�cicielkê w ucho, co prawdo-
podobnie doprowadzi³o do przeniesienia siê bakterii.
W 2008 roku opisano pierwszy przypadek transmisji
meticylinoopornych szczepów S. intermedius (MRSI)
miêdzy lud�mi a zwierzêtami. Badano szczepy S. in-
termedius wyizolowane z zaka¿onych ran pooperacyj-
nych od 5 psów oraz od jednego kota w jednej z klinik
weterynaryjnych w Holandii. Wszystkie izolaty wy-
kazywa³y wielooporno�æ i wykryto w ich genomie gen
mecA. Fakt ten sk³oni³ badaczy do sprawdzenia, czy
�ród³em zaka¿enia szczepami MRSI móg³ byæ chirurg
wykonuj¹cy zabieg u wszystkich chorych zwierz¹t.
Pobrano wymazy z jamy nosowej od lekarza oraz od
6 pielêgniarek asystuj¹cych przy operacjach. Dodat-
kowo pobrano próbki ze �rodowiska kliniki (ze �cian
na sali zabiegowej, poczekalni, kuchni oraz z pokoju
dla personelu). Dla porównania pobrano równie¿ wy-
mazy z jamy nosowej od 2 zdrowych psów, nale¿¹-
cych do jednego z pracowników kliniki, które czêsto
w niej bywa³y. Okaza³o siê, ¿e we wszystkich przy-
padkach wyizolowano S. intermedius wykazuj¹ce
oporno�æ na meticylinê. Izolaty wykazywa³y identycz-
ny wzór typowania przy pomocy techniki PFGE. Mo¿-
na, wiêc na tej podstawie za³o¿yæ epidemiologiczny
zwi¹zek miêdzy zaka¿eniami pooperacyjnymi zwierz¹t
i nosicielstwem MRSI przez personel kliniki. To pra-
cuj¹cy w klinice ludzie stanowili rezerwuar opornych
szczepów S. intermedius. Prawdopodobnie wcze�niej
ludzie zakazili siê tymi bakteriami od zwierz¹t, a na-
stêpnie byli �ród³em zaka¿enia dla zwierz¹t [46].

6. Wystêpowanie genu mecA
u Staphylococcus intermedius

Zaskakuj¹co niewiele jest danych na temat przeka-
zywania genu mecA przez gronkowce wystêpuj¹ce
u zwierz¹t szczepom bytuj¹cym u ludzi. Przenoszenie
siê MRSI pomiêdzy lud�mi i zwierzêtami jest mo¿li-
we i takie przypadki zosta³y udokumentowane. Suge-
ruje to, ¿e równie¿ SSCmec mo¿e byæ przekazywana
pomiêdzy ró¿nymi gatunkami tych bakterii. Przema-
wiaj¹ za tym podobne typy sekwencyjne SSCmec,
stwierdzane zarówno w�ród szczepów wystêpuj¹cych
u ludzi jak i u zwierz¹t. Dotychczas s¹dzono, ¿e gen
mecA wystêpuje tylko w �ladowym odsetku u Sta-

phylococcus intermedius. Badania przeprowadzone
w Hongkongu ujawni³y obecno�æ tego genu a¿ u 16,7%
izolatów S. intermedius pochodz¹cych od zdrowych
psów. Podobnie rutynowe badania bakteriologiczne
przeprowadzone w Niemczech ujawni³y 6% szczepów
S. intermedius opornych na meticylinê. Bli¿sza ich
charakterystyka wykaza³a, ¿e by³ to ten sam klon
obecny równie¿ u personelu kliniki, w której zwierzêta
by³y leczone. Przyk³ad ten podobnie, jak wcze�niej
opisane pokazuje, ¿e mo¿liwe jest przenoszenie S. in-
termedius ze zwierz¹t na cz³owieka i nastêpnie ponow-
nie na zwierzêta od ludzi oraz klonalne rozprzestrze-
nianie w populacji zwierz¹t, jak prawdopodobnie by³o
w opisanym przypadku. Na podstawie badañ prze-
prowadzonych w Polsce obecno�æ genu mecA stwier-
dzono u 14% szczepów S. intermedius izolowanych
od psów. Wystêpowanie genu mecA nie w ka¿dym
przypadku warunkuje oporno�æ fenotypow¹ na meti-
cylinê, stwierdzono bowiem, ¿e 14% mecA-dodatnich
szczepów wykazuje wra¿liwo�æ na meticylinê w te�-
cie kr¹¿kowo-dyfuzyjnym [30]. L o e f f l e r  i wsp.
[36] podaj¹, ¿e liczba wieloopornych, mecA-dodatnich
szczepów S. intermedius izolowanych od zwierz¹t
w Europie osi¹gnê³a poziom alarmuj¹cy. Dla po-
równania, czêsto�æ wystêpowania MRSA w szpitalach
europejskich jest ró¿na, np. w Holandii wynosi mniej
ni¿ 1%, w Niemczech za� oko³o 25% z tendencj¹
wzrostow¹ w ostatnich latach. W Polsce wystêpowa-
nie MRSA wynosi �rednio 20%, ale zale¿y od profilu
i wielko�ci szpitala oraz lokalizacji w poszczególnych
województwach [4].

Tak, wiêc wystêpowanie genu mecA u S. inter-
medius stwarza potencjalne niebezpieczeñstwo prze-
noszenia siê takich szczepów na cz³owieka, jak rów-
nie¿ utrzymywanie siê puli tych genów w rezerwuarze
zwierzêcym i powstawania na wzór CA-MRSA de-
novo PA-MRSI. Wielu badaczy uwa¿a, ¿e jest to po-
wa¿niejsze zagro¿enie dla cz³owieka ni¿ klonalne sze-
rzenia siê oporno�ci (rozprzestrzeniania siê szczepów
opornych). Przekazywanie genów oporno�ci przez me-
ticylinooporne szczepy S. intermedius gronkowcom
typowo ludzkim (horyzontalne szerzenie siê oporno�ci)
wydaje siê wysoce prawdopodobne.

Horyzontalny transfer genów oporno�ci pomiêdzy
ró¿nymi gatunkami gronkowców zosta³ opisany ju¿
w 1984 roku przez N a i d o o  i L l o y d  [41],
a S c h w a r z  i wsp. [42] zaobserwowali, ¿e badane
przez nich szczepy S. intermedius pochodz¹ce od
psów mia³y te same geny oporno�ci na tetracyklinê,
co szczepy S. aureus wyizolowane od ludzi [12]. Rów-
nie¿ wyniki badañ L u o n g  i wsp. [37], I t o  i wsp.
[25], K a t a y a m a  i wsp. [28] oraz H a n s s e n
i wsp. [17], wskazuj¹ na mo¿liwo�æ przekazywania
SCCmec nie tylko miêdzy szczepami, ale równie¿ miê-
dzy gatunkami gronkowców.
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7. Podsumowanie

Konsekwencje stosowania chemioterapeutyków
w lecznictwie weterynaryjnym, w tym w lecznictwie
zwierz¹t domowych s¹ podobne do obserwowanych
w leczeniu zaka¿eñ u ludzi. W jednym i drugim przy-
padku zwykle u¿ywa siê tych samych leków indu-
kuj¹cych te same mechanizmy oporno�ci i przyczy-
niaj¹cych siê do selekcji tych samych lub blisko
spokrewnionych bakterii. Wiele opublikowanych da-
nych wskazuje na rosn¹ca oporno�æ bakterii izolo-
wanych od psów i kotów i pokazuje na zale¿no�ci
pomiêdzy u¿ywanym lekiem i narastaj¹c¹ nastêp-
nie oporno�ci¹ bakterii na ten i podobne antybiotyki.
Bliski kontakt pomiêdzy zwierzêtami towarzysz¹cymi
cz³owiekowi, w�ród nich psów i kotów, których liczba
w rozwiniêtych spo³eczeñstwach systematycznie siê
zwiêksza a tym samym, stwarza dogodne warunki za-
równo do bezpo�redniej wymiany mikroflory jak i jej
obecno�ci we wspólnym �rodowisku ¿ycia. Psy i koty
mog¹ byæ równie¿ rezerwuarem mikroorganizmów
chorobotwórczych, w tym tak¿e pochodz¹cych od
ludzi, jak opisywano to na przyk³adzie MRSA oraz
�ród³em genów koduj¹cych czynniki zjadliwo�ci i opor-
no�ci na leki. Meticylinooporne S. aureus, S. epidermi-
dis, S. haemolyticus, S. warneri i S. hominis pochodz¹ce
od psów i kotów okaza³y siê nosicielami identycznych
kaset SCCmec, jak HA-MRSA i CA-MRSA. Uloko-
wanie tych genów w kasetach, plazmidach lub innych
ruchomych elementach genetycznych sprzyja ich ho-
ryzontalnej wymianie nie tylko pomiêdzy szczepami
tego samego gatunku, ale równie¿ pomiêdzy gatun-
kami, rodzajami a nawet bardziej odleg³ymi grupami
taksonomicznymi bakterii. Powoduje to, ¿e nawet po-
jedyncze komórki wy¿ej opisanych szczepów mog¹
przekazywaæ geny koduj¹ce oporno�æ na chemiotera-
peutyki bakteriom stanowi¹cym naturaln¹ mikroflo-
rê okre�lonego gospodarza. Oporne bakterie pocho-
dzenia zwierzêcego wyselekcjonowane przez u¿ycie
antybiotyku, po przeniesieniu siê na cz³owieka mog¹
przekazywaæ swoje geny bakteriom stanowi¹cym jego
naturaln¹ mikroflorê. Kierunek transmisji mo¿e byæ
równie¿ odwrotny i mikroorganizmy wystêpuj¹ce
u ludzi mog¹ przekazywaæ geny koduj¹ce czynniki
chorobotwórczo�ci bakteriom bytuj¹cym u zwierz¹t.
Powstawanie szczepów o nowych w³a�ciwo�ciach,
w tym opornych na antybiotyki mo¿e siê równie¿
odbywaæ w �rodowisku ¿ycia cz³owieka i zwierz¹t,
w którym bakterie te s¹ ca³y czas obecne. Wystêpowa-
nie tych samych genów u bakterii pochodz¹cych z ró¿-
nych �róde³ potwierdza opisywane zjawisko, chocia¿
ustalenie pierwotnego �ród³a ich pochodzenia i kie-
runku przekazywania genów czêsto jest niemo¿liwe.
W odniesieniu do Staphylococcus intermedius, oprócz
nabierania przez ten gatunek cech meticylinoopor-

no�ci, niepokoj¹cym wydaje siê byæ preferencyjne
przyjmowanie niektórych genów oporno�ci od bakterii
bardziej odleg³ych filogenetycznie, nierzadko stanowi¹-
cych naturaln¹ mikroflorê danego gospodarza. Ilustra-
cj¹ wspomnianego zjawiska jest oporno�æ tych gron-
kowców na tetracykliny i makrolity uwarunkowana
obecno�ci¹ genów tet(M) i erm(B) pochodz¹cych od
enterokoków i paciorkowców, a nie genami tet(K)
i erm(C) wystêpuj¹cymi u S. aureus. Szczepy takie
mog¹ byæ, zatem potencjalnym rezerwuarem genów
oporno�ci przekazywanym nastêpnie innym bakteriom.
Konserwatywna sekwencja SCCmec niezale¿na od ga-
tunku gronkowców, u których wystêpuje sugeruje jej
horyzontalne przekazywanie pomiêdzy ró¿nymi ga-
tunkami tych bakterii. Ci¹g³a rearan¿acja kompleksu
genów ccr i mec wskazuje na czêst¹ wymianê mate-
ria³u genetycznego jaka ma miejsce w tym fragmencie
genomu i uzasadnia dlaczego do�æ ³atwo i szybko do-
chodzi do powstawania nowych wariantów SCCmec.
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1. Wstêp

Piowerdyny s¹ charakterystyczn¹ dla fluoryzuj¹cych
gatunków bakterii Pseudomonas, rodzin¹ zwi¹zków
chemicznych zaliczanych do sideroforów. Z definicji
sideroforów wynika, ¿e nale¿¹ do niskocz¹steczko-
wych zwi¹zków o charakterze niebia³kowym i nie-
porfirynowym, wi¹¿¹cych z du¿¹ specyficzno�ci¹ jony
¿elazowe (III). S¹ one wytwarzane przez grzyby i bak-
terie w warunkach niedoboru ¿elaza. G³ówn¹ funkcj¹
sideroforów jest pozyskiwanie ¿elaza z jego trudno
dostêpnych zwi¹zków kompleksowych, przeprowa-
dzanie go w formê rozpuszczaln¹ i udzia³ w jego trans-
porcie do komórek drobnoustrojów [73, 74]. ¯elazo
jest pierwiastkiem niezbêdnym do ¿ycia, choæ wyma-
ganym przez komórki drobnoustrojów w niewielkich
ilo�ciach. Do namna¿ania siê drobnoustrojów wy-
starczaj¹ca jest obecno�æ ¿elaza o stê¿eniu wewn¹trz-
komórkowym 1,8×10�6 M. Pomimo, tego drobno-
ustroje tlenowe zwykle borykaj¹ siê z niedoborem
tego pierwiastka. Stê¿enie dostêpnego ¿elaza w gle-
bie jest ponad tysi¹c razy ni¿sze i wynosi zwykle
od 1,0×10�9 do 10�18 [78]. Podobnie jest w przy-
padku mikroorganizmów patogennych, dla których

zbyt niskie stê¿enie dostêpnej formy ¿elaza w p³ynach
ustrojowych i w tkankach cz³owieka ogranicza mo¿-
liwo�æ zaka¿enia [87].

Jony ¿elaza mog¹ byæ pobierane przez komórki
mikroorganizmów w dwojaki sposób, w zale¿no�ci od
dostêpno�ci tego pierwiastka w �rodowisku. Je¿eli
w �rodowisku bytowania mikroorganizmów stê¿enie
¿elaza jest wystarczaj¹co du¿e wówczas pobieranie
tego pierwiastka zachodzi na drodze swobodnej dyfuzji
poprzez b³ony komórkowe z wykorzystaniem niespe-
cyficznego systemu niskiego powinowactwa. Natomiast
system wysokiego powinowactwa z³o¿ony z ligandu
¿elaza � sideroforu oraz szeregu charakterystycznych
bia³ek jest uruchamiany dopiero w warunkach nie-
doboru ¿elaza [2, 19].

Bakterie z rodzaju Pseudomonas syntetyzuj¹ kilka
typów sideroforów, które ze wzglêdu na rodzaj ugrupo-
wañ wi¹¿¹cych ¿elazo zaliczono do klasy mieszanej.
W tego typu cz¹steczkach za wiazanie Fe (III) odpo-
wiadaj¹ ugrupowania hydroksamowe i katecholowe [3].
Za g³ówny siderofor fluoryzuj¹cych szczepów Pseudo-
monas uwa¿a siê piowerdynê, poniewa¿ wystêpuje
u tych bakterii najpowszechniej i ma szczególnie wy-
sokie powinowactwo do jonów Fe (III).
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W warunkach deficytu ¿elaza komórki Pseudomo-
nas mog¹ wytwarzaæ tak¿e piochelinê i pseudomo-
niniê, pochodne kwasu salicylowego. Piochelina jest
dobrze scharakteryzowanym sideroforem, produko-
wanym przez liczne bakterie z rodzaju Pseudomonas,
w tym P. aeruginosa, a tak¿e przez Burkholderia
cepacia [14]. Niedawno opisana pseudomonina jest
produkowana tylko przez nieliczne szczepy w tym
P. fluorescens WCS374 [56].

U bakterii tego rodzaju wykryto tak¿e kwas 2,6-
pirydynoditiokarboksylowy zidentyfikowany pocz¹tko-
wo jako aktywny czynnik odpowiedzialny za zewn¹trz-
komórkowy rozk³ad tetrachlorku wêgla do dwutlenku
wêgla u P. stutzeri [27] Obecnie jednak wiadomo, ¿e
zwi¹zek ten jest odpowiedzialny za wi¹zanie i trans-
port ¿elaza [52]. Innym mniej znanym sideroforem jest
chinolobaktyna, produkowana przez P. fluorescens. In-
teresuj¹ce jest, ¿e zwi¹zek ten jest wytwarzany przez
pierwsze 16 godzin od wyst¹pienia niedoboru ¿elaza,
po tym czasie jego synteza ulega represji pod wp³ywem
rosn¹cego stê¿enia piowerdyny [72]. Ponadto znana jest
korrugatyna, typowy dla P. corrugata siderofor [86]
i nokardamina produkowana przez P. stutzeri [60].

2. Charakterystyka piowerdyn (pseudobaktyn)

Piowerdyna to typowa dla fluoryzuj¹cych gatunków
bakterii Pseudomonas grupa sideroforów wykazuj¹-
cych fluorescencjê w �wietle ultrafioletowym. Szczepy
bakterii produkuj¹ce ten siderofor wchodz¹ w sk³ad
wyodrêbnionej w obrêbie rodzaju Pseudomonas grupy
�Pseudomonas sensu stricto� (RNA homology group I)
skupiaj¹cej ok. 100 fluoryzuj¹cych i niefluoryzuj¹cych
gatunków bakterii [15, 77]. Obecno�æ piowerdyny na-
daje hodowlom bakterii charakterystyczne, zielono-
¿ó³te zabarwienie. Jako pigment piowerdyna zosta³a
opisana ju¿ w 1892 roku przez G e s a r t a  [32], jed-
nak jej funkcja w pobieraniu ¿elaza zosta³a udowod-
niona przez M e y e r  i A b d a l l a c h  [59] kilkadzie-
si¹t lat pó�niej. Poszczególne szczepy bakterii zwykle
syntetyzuj¹ jedn¹ formê piowerdyny, choæ u niektórych
wystêpuje kilka izoform tego sideroforu [62].

Cz¹steczki piowerdyny wi¹¿¹ jony Fe(III) w sto-
sunku stechiometrycznym 1:1, utworzone kompleksy
maj¹ sta³¹ stabilno�ci kompleksu najprawdopodobniej
najwy¿sz¹ spo�ród wszystkich scharakteryzowanych
dotychczas sideroforów, wynosz¹c¹ 1032 M�1 [30]. Jak
wynika z najnowszych badañ mog¹ tak¿e tworzyæ roz-
poznawalne przez receptory b³ony zewnêtrznej (OM)
kompleksy z Alu, Gal, V oraz Cu [23]. Masy cz¹stecz-
kowe tej grupy sideroforów s¹ zró¿nicowane i jak poda-
j¹ M e y e r  i wsp. [63] wahaj¹ siê od 889 do 1764 Da.

W ka¿dej cz¹steczce piowerdyny mo¿na wyró¿niæ
trzy charakterystyczne czê�ci:

1) chromofor, pochodna kwasu dihydroksychino-
linowego,

2) ³añcuch boczny, zwykle kwas dikarboksylowy
lub jego amid,

3) ³añcuch peptydowy o zmiennej sekwencji amino-
kwasów.

Chromofor, kwas (1S)-5amino-2,3-dihydro-8,9-di-
hydroksy-1H-pyrimido-[1,2-a] chinolino-1-karboksy-
lowy ma silnie zakonserwowan¹ strukturê u wszyst-
kich opisanych dotychczas cz¹steczek piowerdyn.
Odpowiada on za fluorescencjê nieskompleksowanej
z ¿elazem cz¹steczki piowerdyny oraz za jej charakte-
rystyczne zabarwienie [30, 109]. Pochodz¹ca od chro-
moforu grupa katecholowa jest jedn¹ z grup wi¹¿¹-
cych ¿elazo. Grupa aminowa chromoforu wi¹¿e siê
poprzez grupê NH2 z kolejnym elementem cz¹steczki
piowerdyny, z ³añcuchem bocznym. Acylowy ³añcuch
boczny jest reszt¹ kwasu karboksylowego lub jego
amidu. Czêsto funkcjê ³añcucha bocznego w cz¹steczce
piowerdyn spe³niaj¹ kwas bursztynowy lub jab³kowy
ewentualnie ich amidy. Spotykane w tej roli s¹ tak¿e
kwas glutaminowy lub 2-ketoglutarowy [54].

Sekwencja aminokwasów w ³añcuchu peptydowym
determinuje ró¿nice w budowie poszczególnych cz¹-
steczek piowerdyn. Peptyd ma zwykle od 6 do 12 reszt
aminokwasowych w formie L- lub D-izomerów, nie-
które z nich s¹ zmodyfikowane poprzez m.in hydroksy-
lacjê, formylacjê lub cyklizacjê. Obecno�æ zmodyfiko-
wanych aminokwasów jest istotna dla wytworzenia
ugrupowañ wi¹¿¹cych ¿elazo, a obecno�æ du¿ej liczby
reszt D-aminokwasów zapobiega degradacji wi¹zañ
peptydowych przez enzymy proteolityczne [14]. Pep-
tyd piowerdyny poprzez N-koniec ³¹czy siê z atomem
wêgla grupy karboksylowej chromoforu.

F u c h s  i wsp. [30] przyjmuj¹c jako kryterium bu-
dowê peptydu zaproponowali podzia³ dotychczas po-
znanych piowerdyn na 4 grupy:
1. Najbardziej liczna grupa piowerdyn z linearnym

³añcuchem peptydowym, gdzie jako jako C-koñco-
wym aminokwas wystepuje cyklo-N-hydroksy-Orn.

2. Druga pod wzglêdem wielko�ci grupa piowerdyn,
charakteryzuj¹ca siê wystêpowaniem cyklicznego
uk³adu na C-koñcu uformowanego przez wi¹zanie
amidowe pomiêdzy grup¹ karboksylow¹ i grup¹
g-aminow¹ Lys, zawieraj¹cego od trzech do czte-
rech aminokwasów.

3. Ma³o liczna grupa piowerdyn, u których zaobser-
wowano na C-koñcu ³añcucha strukturê cyklo-
depsydu uformowan¹ przez wytworzenie wi¹zania
estrowego pomiêdzy karboksylow¹ grup¹ amino-
kwasu C-koñcowego a grup¹ OH-Ser lub Thr.

4. Skupia zaledwie kilka form piowerdyny z wolnym
C-koñcem ³añcucha. Przypuszcza siê, ze mog³y one
powstaæ w wyniku hydrolizy lub innych przekszta³-
ceñ chemicznych piowerdyn z grupy trzeciej.
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£añcuch peptydowy zapewnia dwa miejsca wi¹¿¹ce
oraz spe³nia inn¹, bardzo istotn¹ funkcjê, tj. odpo-
wiada za specyficzne rozpoznanie ferripiowerdyny lub
�wolnej� piowerdyny na powierzchni komórki przez
receptory b³ony zewnêtrznej (OM). Dot¹d uwa¿ano,
¿e specyficzna sekwencja aminokwasowa ³añcucha
peptydowego warunkuje pobieranie skompleksowane-
go z piowerdyn¹ ¿elaza tylko przez szczep bêd¹cy pro-
ducentem tej piowerdyny [14, 35]. Wyniki nowszych
badañ uszczególni³y te dane pozwalaj¹c na stwierdze-
nie, ¿e w specyficznym rozpoznaniu przez receptor
piowerdyny odpowiada sekwencja utworzona przez
trójkê lub czwórkê aminokwasów. Wiadomo tak¿e, ¿e
te kilka reszt aminokwasów musi zajmowaæ odpo-
wiedni¹ pozycjê w ³añcuchu peptydowym piowerdyny
[54, 62,]. W ten sposób mo¿na wyt³umaczyæ pobiera-
nie piowerdyny kompleksuj¹cej ¿elazo przez szczepy
bakterii niebêd¹ce jej producentami, np. P. aeruginosa
ATCC 15692 rozpoznaje piowerdynê P. fluorescens
ATCC 13525 Ciekawym przypadkiem jest krzy¿owe
pobieranie piowerdyn przez P. fluorescens ATCC 13525
i P. chlororaphis ATCC 9446 [40].

Obecnie znane jest, co najmniej 50 cz¹steczek pio-
werdyn o ró¿nych sekwencjach ³añcucha peptydo-
wego a przewiduje siê wystêpowanie w naturze, co
najmniej dwukrotno�ci tej liczby [15]. Zmienna budo-
wa piowerdyny w obrêbie peptydu jest unikatow¹

w³a�ciwo�ci¹ Pseudomonas wykorzystywan¹, w tzw.
siderotypowaniu � nowym systemie taksonomi bak-
terii tego rodzaju [30, 63].

3. Transport ferripiowerdyny do komórki bakterii

Kompleks piowerdyny z ¿elazem jest zbyt du¿y,
¿eby móg³ byæ wprowadzony do komórki drog¹ dy-
fuzji poprzez b³ony komórkowe. Dlatego te¿ w pozy-
skiwanie ¿elaza przez bakterie s¹ zaanga¿owane obok
sideroforu wyspecjalizowane bia³ka, w tym: receptory
b³ony zewnêtrznej, peryplazmatyczne bia³ka wi¹¿¹ce,
system bia³ek transportuj¹cych znajduj¹cy siê w b³onie
cytoplazmatycznej, a tak¿e kompleks bia³ek dostarcza-
j¹cy energii niezbêdnej dla funkcjonowania bia³ek re-
ceptorowych b³ony zewnêtrznej. Wa¿n¹ funkcjê w tym
procesie pe³ni¹ tak¿e enzymy, które umo¿liwiaj¹ uwol-
nienie jonu ¿elaza z utworzonego z siderofem kom-
pleksu [29, 46, 65]. Przy charakterystyce transportu
kompleksu sid-Fe (III) do wnêtrza komórek bakterii
Gram-ujemnych jako modelowy przyjêto dobrze scha-
rakteryzowany mechanizm wystêpuj¹cy u Escherichia
coli [38, 39]. Poni¿ej przedstawiono modelowy sche-
mat z uwzglêdnieniem ró¿nic wystêpuj¹cych u bak-
terii P. aeruginosa (rys. 1).

Wydzielone przez komórki bakterii w warunkach
niedoboru ¿elaza siderofory chelatuj¹ jony Fe(III).

Reduktaza  Fe (II)  +  PBPs 

Reduktaza  

Fe (II)   + 

periplazma  

b³ona 

zewnêtrzna 

b³ona 

cytoplazmatyczna  

TonB zale¿ny 

receptor OM 

ferrisiderofor 

siderofor  

TonB/ExbD/ExdD transportery ABC 
Fe(II) 

FpvR 

cytoplazma
cytoplazmaFe (II) +

transportery ABC

FpvR

Rys. 1. Modelowy mechanizm aktywnego transportu feriisideroforu  do komórki bakterii Gram-ujemnych (opis w tek�cie).
Proponowany schemat transportu ferripiowerdyny bakterii Pseudomonas, ró¿nice  oznaczone lini¹ przerywan¹   (opis w tek�cie).
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Utworzone ferrisiderofory s¹ przy³¹czane do odpo-
wiedniego zale¿nego od TonB receptora OM. Bior¹ce
udzia³ w transporcie ¿elaza receptory OM rozpoznaj¹ce
ró¿nego typu ferrisiderofory wykazuj¹ wspólne cechy
strukturalne, choæ podobieñstwo ich sekwencji amino-
kwasowej jest niewielkie [21]. Dobrze scharakteryzo-
wanym receptorem OM TonB specyficznie rozpoznaj¹-
cym piowerdynê, wystêpuj¹cym u bakterii P. aeruginosa
jest FpvA. Jest to bia³ko o masie cz¹steczkowej ok.
90 kDa, którego synteza jest indukowana podczas nie-
doboru ¿elaza w komórce [22, 24, 29, 33].

Utworzona na C-koñcu ³añcucha peptydowego struk-
tura $-beczu³ki zbudowana jest z 22 antyrównoleg³ych
odcinków ³añcucha bia³kowego z charakterystycznymi
pêtlami wiêkszymi (zewn¹trzkomórkowymi) i mniej-
szymi (peryplazmatycznymi). Struktura $ beczu³ki jest
stabilizowana poprzez wewn¹trzcz¹steczkowe wi¹zania
wodorowe i jonowe pomiêdzy pierwszym a ostatnim
odcinkiem ³añcucha bia³kowego. Z kolei na N-koñcu
³añcucha bia³kowego FpvA wystêpuje mieszana struk-
tura typu "/$, tworz¹ca domenê korka korka (cork,
plug) [29, 92]. Funkcj¹ tej domeny jest przej�ciowe
blokowanie (bramkowanie) od strony peryplazmy ka-
na³u w b³onie zewnêtrznej utworzonego przez domenê
$-beczu³ki. Za utrzymanie �korka� w odpowiedniej
pozycji wobec $-beczu³ki odpowiadaj¹ wi¹zania wo-
dorowe i jonowe utworzone z udzia³em silnie zakon-
serwowanych dwóch reszt argininy zlokalizowanych
w strukturze globularnej i dwóch reszt kwasu glutami-
nowego w strukturze $-beczu³ki. W obrêbie domeny
korka wystêpuje sekwencja �TonB box�, odpowiedzial-
na za po³¹czenie cz¹steczki FpvA z bia³kiem TonB.
Natomiast w interakcjach pomiêdzy poszczególnymi
sk³adnikami aktywnego transportu ferripiowerdyny
wa¿n¹ rolê odgrywa zlokalizowana blisko N-koñca ³añ-
cucha bia³kowego FpvA wyd³u¿ona struktura zwana
domen¹ sygnalizacyjn¹. Jej zadaniem jest wspó³dzia-
³anie z bia³kiem TonB i transporterami ABC (ATP-bin-
ding cassette) oraz z bia³kiem regulatorowym FpvR
[29, 46, 79, 89]. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e po³¹czenie tej
domeny bia³ka z czynnikiem antysigma FpvR, urucha-
mia mechanizm regulacji biosyntezy piowerdyny [84].

Aby transport z udzia³em zewn¹trzb³onowych re-
ceptorów móg³ funkcjonowaæ, niezbêdne jest dostar-
czenie energii do receptora przez system TonB. Jest to
kompleks trzech bia³ek TonB/ExbB/ExbD maj¹cy za-
sadnicze znaczenie dla transferu energii do receptora
b³ony zewnêtrznej. Bakterie Gram-ujemne konieczn¹
energiê do tego procesu czerpi¹ z gradientu protono-
motorycznego utworzonego wzd³u¿ b³ony cytoplazma-
tycznej. Kompleks ExbB/ExbD przypuszczalnie sta-
nowi aparat tworzenie gradientu protonowego, TonB
natomiast jest ³¹cznikiem pomiêdzy b³on¹ zewnêtrzn¹
i cytoplazmatyczn¹, przenosz¹cym energiê wytworzo-
n¹ przez gradient protonowy wokó³ b³ony cytoplazma-

tycznej [18, 46, 80]. Bia³ko to jest zakotwiczone jest
w wewnêtrznej b³onie pojedyncz¹, N-terminaln¹ heli-
s¹ stanowi¹c¹ domenê transb³onow¹ tego bia³ka. Na
C-koñcu ³añcucha bia³kowego znajduje siê domena
globularna, która oddzia³uje z sekwencj¹ TonB-box
wystêpuj¹c¹ w obrêbie domeny korka receptora [46,
65]. Natomiast ExbD jest bia³kiem peryplazmatycznym
zakotwiczonym w b³onie cytoplazmatycznej, a bia³ko
ExbB jest obecne w cytoplazmie i jest tak¿e zakotwi-
czone trzema wypustkami w b³onie cytoplazmatycznej
[90]. Przemieszczanie protonów z peryplazmy do cyto-
plazmy, powodowane gradientem elektrochemicznym,
przy udziale kompleksu bia³ek ExbB/ExbD, prowadzi
do pobudzenia zmian konformacji bia³ka TonB, co
skutkuje jego po³¹czeniem z regionem TonB-box [1].
Mechanizm przekazywania energii do receptora nie
jest do koñca wyja�niony. Proponowane s¹ tu dwa,
równie prawdopodobne mechanizmy: model �mig³a
[17] oraz model czó³na [50]. Wed³ug koncepcji �mig³a
(ang. the propeller model) bia³ko TonB jest powi¹za-
nie na sta³e z b³on¹ cytoplazmatyczn¹, jedynie C-koñ-
cowy fragment tego bia³ka tworzy �mig³o bêd¹c w ci¹g-
³ym ruchu powodowanym przez kompleks ExbB/ExbD
i si³ê protonomotoryczn¹. Umo¿liwia to trandukcjê
energii do receptora OM. Natomiast w modelu czó³na
(ang. the shuttle model) zak³ada siê, ze TonB jest w³a�-
ciwym przeno�nikiem energii z b³ony cytoplazmatycz-
nej do receptora. Po na³adowaniu energetycznym
kompleksu TonB-ExbB/ExbD bia³ko TonB uwalnia
siê z kompleksu bia³kowego i przenosi energiê do re-
ceptora OM. Dop³yw energii do receptora OM wywo-
³uje allosteryczne zmiany konformacji sprzyjaj¹ce roz-
lu�nieniu jego struktury w obrêbie domeny korka, co
umo¿liwia transport skompleksowanego z sideroforem
¿elaza do przestrzeni peryplazmatycznej [29].

Po przej�ciu ferrisideroforu przez kana³ b³onowy,
kompleks ten dostaje siê do przestrzeni peryplazma-
tycznej, gdzie zostaje wychwycony i zwi¹zany przez
peryplazmatyczne bia³ka wi¹¿¹ce siderofory (PBPs).
Jak dot¹d nie uda³o siê zidentyfikowaæ tego bia³ka
u bakterii z rodzaju Pseudomonas. Wiadomo, ¿e ta
grupa bia³ek pod wzglêdem struktury jest podobna do
transferyny i laktoferyny cz³owieka. Analiza struktury
krystalicznej PBPs bakterii Haemophilus influenzae
wykaza³a obecno�æ w cz¹steczce tego bia³ka dwóch
domen N- i C-koñcowych, po³¹czonych ze sob¹ inter-
helis¹, stanowi¹c¹ miejsce wi¹zania ligandu, w tym
przypadku kompleksu ferrisideroforu. Po przy³¹czeniu
kompleksu siderofor � Fe(III) nastêpuje zmiana kon-
formacji cz¹steczki bia³ka, dziêki czemu domeny zbli-
¿aj¹ siê do siebie, tworz¹c pewnego rodzaju kleszcze,
co uniemo¿liwia przedwczesne od³¹czenie siê trans-
portowanego kompleksu [11, 12, 29, 95]. Zadaniem
bia³ek wi¹¿¹cych jest nie tylko zwi¹zanie ferrisidero-
foru i dostarczenie go do b³onowych transporterów
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ABC, ale tak¿e aktywacja ATP-azy. Transportery ABC
tworz¹ du¿¹ rodzinê bia³ek o bardzo podobnej bu-
dowie: Sk³adaj¹ siê z czterech domen lub podjednos-
tek: dwóch hydrofobowych domen transb³onowych
tworz¹cych kana³ w b³onie cytoplazmatycznej (TMD
� transmembrane domian) oraz domen wi¹¿¹cych ATP
(NBD � nucleotide-binding domain) znajduj¹c¹cych
siê przy powierzchni b³ony cytoplazmatycznej odpo-
wiedzialnych za dostarczanie energii. Przy³¹czenie siê
ferrisideroforu do domeny transb³onowej powodu-
je zmianê konformacji tego bia³ka i w konsekwencji
otwarcie kana³u transmembranowego, przez który ferri-
siderofor jest wpompowany do cytoplazmy. Niezbêdna
do tego procesu energia jest dostarczana dziêki hydro-
lizie ATP do ADP [46, 107].

Zwi¹zany z sideroforem Fe(III), ¿eby móg³ byæ
wykorzystany przez bakteriê musi zostaæ od³¹czony
z kompleksu i zredukowany do Fe(II). Jak dot¹d po-
znano s¹ dwa mechanizmy uwalniania jonów ¿elaza
z kompleksu. Pierwszy, najczê�ciej spotykany polega
na redukcji Fe(III) do Fe(II) przez reduktazê ¿elazow¹,
co skutkuje rozpadem kompleksu bez szkody dla same-
go sideroforu, który mo¿e byæ ponownie u¿yty. Reduk-
tazy ¿elazowo-sideroforowe u drobnoustrojów mog¹
wystêpowaæ w zasadzie w wszystkich przedzia³ach ko-
mórki. Najczê�ciej s¹ one spotykane w cytoplazmie, ale
wystêpuj¹ tak¿e w peryplazmie, b³onie cytoplazmatycz-
nej lub mog¹ byæ wydzielane na zewn¹trz komórki [92].
W drugim przypadku wykorzystywane s¹ hydrolazy
o aktywno�ci esteraz. Wskutek tej reakcji nastêpuje
uszkodzenie sideroforu i niemo¿liwa jest jego dalsza
aktywno�æ. Po uwolnieniu jon ¿elaza jest kierowany
do odpowiednich miejsc w komórce i wykorzystywany
w poszczególnych procesach metabolicznych [46].

Jednak z najnowszych badañ wynika, ¿e w przy-
padku pobierania feriipiowerdyny przez Pseudomonas
s¹ obserwowane pewne, istotne odstêpstwa od tego
modelu (rys. 1a). Przypuszcza siê, ¿e podczas trans-
portu kompleks piowerdyna � Fe(III) u bakterii P. aeru-
ginosa gromadzi siê w peryplazmie, a nie w cytoplaz-
mie jak by to wynika³o z analogii do mechanizmu
przebiegaj¹cego w modelowym schemacie. Dodatkowo
nie stwierdzono obecno�ci genów odpowiedzialnych
za biosyntezê peryplazmatycznych bia³ek wi¹¿¹cych.
Z obserwacji tych wynika³oby, ¿e utworzony kom-
pleks (III) jest rozk³adany przez reduktazy peryplazma-
tyczne, a transportowi przez b³onê cytoplazmatyczn¹
podlegaj¹ ju¿ zredukowane jony ¿elaza [89]. Co wiê-
cej, z badañ przeprowadzonych przez G r e e n w a l d
i wsp. [34] wynika, ¿e po rozpadzie kompleksu ferri-
piowerdyny w peryplazmie komórki P. aeruginosa
siderofor ten jest wtórnie wi¹zany do receptora i wy-
dalany poza b³onê zewnêtrzn¹. Cz¹steczka piowerdyny
pozostaje w postaci niezmienionej i mo¿e wi¹zaæ ko-
lejny jon ¿elaza (III).

4. Biosynteza piowerdyny i jej regulacja

4.1. Geny odpowiedzialne za syntezê piowerdyny

Synteza czê�ci peptydowej piowerdyny jest kata-
lizowana przez wielosk³adnikowe, cytoplazmatyczne
kompleksy bia³kowe � nierybosomalne syntetazy pep-
tydowe � (NRPSs). Te aktywno�ci enzymatyczne bior¹
tak¿e udzia³ w syntezie piocheliny [81], peptydowych
antybiotyków [36] i biosurfaktantów [53].

W sk³ad cz¹steczek nierybosomalnych syntetaz pep-
tydowych wchodz¹ modu³y zawieraj¹ce domeny o spe-
cyficznej funkcji katalitycznej. Ka¿dy modu³ jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie jednego cyklu
wyd³u¿ania produktu, tzn. za wprowadzenie jednego
aminokwasu do produktu. Ró¿ne domeny jednego mo-
du³u odpowiadaj¹ za przynajmniej trzy procesy: akty-
wacjê substratu przez adenylacjê, (domena A), kowa-
lencyjne wi¹zanie (domena PCP), tworzenie wi¹zania
peptydowego (domena C). Ilo�æ i kolejno�æ modu³ów
decyduje o ilo�ci i sekwencji aminokwasów w cz¹-
steczce piowerdyny. Na C-koñcu ca³ego kompleksu
zazwyczaj zlokalizowana domena tioesterazowa (Te)
odpowiedzialna za uwalnianie peptydowego produktu.
Ponadto w modu³ach, które wprowadzaj¹ cyliczne lub
D-aminokwasy do produktu peptydowego zazwyczaj
jest obecna domena E odpowiedzialna za cyklizacjê
lub epimeryzacjê aminokwasu Jednak jak wykazuj¹
badania, niektóre NRPSs wystêpuj¹ce u Pseudomonas
spp. mog¹ posiadaæ domenê C/E o podwójnej funkcji:
kondensacji i epimeryzacji [4, 94]. Mog¹ tak¿e jedno-
czenie wystêpowaæ w komórce dwa ró¿ne pod tym
wzglêdem systemyNRPSs [53].

Geny koduj¹ce piowerdynê s¹ zlokalizowane chro-
mosomalne, u bakterii P. aeruginosa tworz¹ dwa od-
dzielne klastry. Jeden z nich (pvd) skupia geny odpo-
wiedzialne za syntezê czê�ci peptydowej piowerdyny
i bia³ek receptorowych [57, 98] a drugi za syntezê
chromoforu (pvc) [83, 96]. Natomiast w komórkach
bakterii P. siringae zlokalizowano jeden klaster utwo-
rzonych przez geny piowerdyny [42].

Wiele badañ przeprowadzonych z wykorzystaniem
odpowiednio zmutowanych szczepów pozwoli³o na
jednoznaczne okre�lenie funkcji produktów tych ge-
nów w syntezie piowerdyny [47, 83]. Geny koduj¹ce
syntetazy bior¹ce udzia³ w syntezie czê�ci peptydo-
wej piowerdyny wystêpuj¹ zapewne jako homologi
u wszystkich szczepów syntetyzuj¹cych piowerdynê.
M o s s i a l o s  i wsp. [71] stwierdzili, ¿e gen kodu-
j¹cy NRPS PvsA u P. fluorescens ATCC 17400 jest
funkcjonalnym ortologiem genu koduj¹cego NRPS
PvdL u P.aeruginosa.

Typowe dla czê�ci peptydowej modyfikacje amino-
kwasów s¹ formowane z udzia³em specyficznych enzy-
mów. Jak wykaza³ Vi s c a  i wsp. [106] u P. aeruginosa
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hydroksylaza orntynowa, produkt genu pvdA odpo-
wiada za powstanie N5-hydroksyornityny, wchodz¹cej
w sk³ad syntetyzowanej przez ten szczep piowerdyny.
Brak tego genu u innego gatunku Pseudomonas by³
równoznaczny z brakiem tak zmodyfikowanego amino-
kwasu w strukturze odpowiadaj¹cej mu piowerdyny.
Natomiast obecno�æ homologicznych genów odpo-
wiedzialnych za acetylacjê ornityny u P. aeruginosa
i P. fluorescens wi¹za³a siê z syntez¹ przez te bakterie
piowerdyny zawieraj¹cej acylowan¹ ornitynê [71].

W ostatnich latach mechanizm biosyntezy chromo-
foru piowerdyny by³ intensywnie badany, szczególnie
u P. aeruginosa. Prze³omem w tych badaniach sta³o siê
odkrycie ferrybaktyny. Jest to zwi¹zek niewykazuj¹cy
fluorescencji ró¿ni¹cym siê w budowie od piowerdyny
tylko obecno�ci¹ trójpeptydu o sekwencji: (-L-Glu-
D-Tyr-L-Dab, zamiast w pe³ni wykszta³conego chromo-
foru. Uwa¿a siê, ¿e fragment cz¹steczki: -D-Tyr-L-Dab
mo¿e byæ przekszta³cony przez oksydazê polifenolow¹
w chromofor piowerdyny Natomiast obecny w cz¹s-
teczce ferrybaktyny kwas glutaminowy mo¿e ulegaæ
transformacji do kwasu ketoglutarowego lub innego
stanowi¹cego ³añcuch boczny piowerdyny. Nie rozpo-
znano jak dot¹d bia³ka enzymatycznego bior¹cego
udzia³ w tym procesie [100]. Biochemiczne mechaniz-
my dojrzewania chromoforu nie s¹ jeszcze do koñca
poznane. Synteza prekursora przebiega w cytoplazmie
a dojrzewanie chromoforu mo¿e zachodziæ w peryplaz-
mie komórki, o czym �wiadczy lokalizacja bia³ek istot-
nych dla tego procesu [7, 113].

Pomimo znacznej wiedzy o funkcjach genów zaan-
ga¿owanych w utrzymanie przez komórki w³a�ciwej
homeostazy ¿elaza wci¹¿ s¹ jeszcze pewne niejasno�ci.
Okazuje siê, ¿e w klasterach genów odpowiedzialnych
za syntezê piowerdyn znajduj¹ siê równie¿ takie, które
koduj¹ bia³ka membranowe i wydzielnicze o nieznanej
dotychczas funkcji w syntezie lub utylizacji sk³adników
systemu wysokiego powinowactwa do ¿elaza. Nie uda-
³o siê ustaliæ m.in. znaczenia produktów genów PA2389,
PA2390, PA2391 u P. aeruginosa, choæ wiadomo, ¿e
wyciszenie wymienionych genów prowadzi do istot-
nej redukcji poziomu biosyntezy piowerdyny u tego
szczepu [75]. Pewnym utrudnieniem w badaniach ho-
mologii genów koduj¹cych piowerdyny u poszczegól-
nych szczepów Pseudomonas jest zmienno�æ w loka-
lizacji w genomie klasterów skupiaj¹cych te geny.

4.2. Regulacja biosyntezy sk³adników
aktywnego transportu ¿elaza

Ekspresja genów zwi¹zanych z aktywnym trans-
portem ferripiowerdyny do komórki bakterii jest po-
�rednio zale¿na od bia³ka Fur (ferric uptake regulator)
oraz bezpo�rednio od alternatywnych czynników sig-
ma (ECF-*s) [22, 102].

Fur to niskocz¹steczkowe, cytoplazmatyczne bia³ko
wystêpuj¹ce w komórce w licznych kopiach. Posiada
silnie zakonserwowany fragment o sekwencji -His-
His-Asp-His. Na N-koñcu jego ³añcucha peptydowego
wystêpuje specyficzn¹ strukturê � helisa-skrêt-helisa,
typow¹ dla bia³ek wi¹¿¹cych DNA [97]. Sekwencja
aminokwasowa dotychczas poznanych bia³ek Fur
wykazuje du¿e, bo blisko 70% podobieñstwo. Bakte-
rie P. aeruginosa koduj¹ bia³ko Fur o masie cz¹st.
15,2 kDa, które wystêpuje jako dimer. Podjednostki
bia³ka Fur s¹ utrzymywane poprzez wi¹zanie disul-
fidowe. Fur posiada miejsca wi¹zania korepresora
� jonu Fe(II), w ka¿dej z pojedynczych podjednostek
dimeru [107]. Fur syntetyzowany przez P. aeruginosa
nie posiada miejsc wi¹¿¹cych jony cynku, tak jak to
opisano u E. coli [51].

Gdy poziom ¿elaza w komórce jest wysoki, wów-
czas bia³ko Fur ³¹czy siê w kompleks Fur-Fe[II] i wi¹-
¿e siê do �ci�le zakonserwowanych miejsc tzw. Fur-
box w obszarze promotorowym regulowanych genów
wstrzymuj¹c ich transkrypcjê. W nastêpstwie tego bio-
synteza zwi¹zków bior¹cych udzia³ w aktywnym trans-
porcie ¿elaza do wnêtrza komórki zostaje wstrzymana,
co zapobiega to nadmiernemu gromadzeniu siê ¿elaza
w komórce bakteryjnej. Gdy w komórce zaczyna bra-
kowaæ ¿elaza bia³ko Fur traci korepresor, co powoduje
zmianê jego konformacji i jego od³¹czenie od fragmen-
tu promotorowego genu, co umo¿liwia dalsze dzia³anie
polimerazy [88, 108]. Bia³ko to mo¿e byæ tak¿e regu-
latorem genów odpowiedzialnych za odpowied� ko-
mórki na stres oksydacyjny i metabolizm wêgla [28].

W komórkach bakterii odkryto tak¿e inne bia³ko
DxtR, potencjalnie pe³ni¹ce homologiczn¹ funkcjê jak
bia³ko Fur. Zazwyczaj jednak u bakterii, u których
bia³ko Fur pe³ni g³ówn¹ rolê w kontroli aktywno�ci
genów koduj¹cych sk³adniki systemu wysokiego po-
winowactwa do ¿elaza, bia³ko DxtR jest odpowie-
dzialne za regulacjê transportu Mn[II] [65, 109].

Ekspresja zale¿nych od Fur genów koduj¹cych,
scharakteryzowane u P. aeruginosa czynniki sigma
FpvI i PvdS nastêpuje w warunkach niedoboru ¿elaza
w komórce [8, 48]. Zwi¹zki te zaliczane s¹ do rodziny
alternatywnych czynników sigma. Ta grupa bia³ek jest
zwi¹zana z pozytywn¹ regulacj¹ transkrypcji genów
istotnych w szczególnych warunkach np. g³odu ¿elaza
lub zwi¹zanych z cyklem ¿yciowym komórki [13].
Po po³¹czeniu tych czynników z rdzeniem polimeraz
mo¿liwa jest transkrypcjê odpowiednich sekwencji
koduj¹cych poszczególne sk³adniki systemu aktyw-
nego pobierania ¿elaza. Promotory genów PvdS-za-
le¿nych zawieraj¹ tzw. IS box (iron starwation box)
�30 �40 pz przed miejscem startu transkrypcji. Po
przy³¹czeniu czynnika sigma do rdzenia polimera-
zy nastêpuje aktywacja tego enzymu umo¿liwiaj¹ca
transkrypcjê odpowiedniego fragmentu DNA [112].
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Sekwencja aminokwasowa PvdS wykazuje wysokie
podobieñstwo do sekwencji innych regulatorów ge-
nów zwi¹zanych z pobieraniem ¿elaza, w tym do PbrA
P. fluorescens M114 lub PfrI Pseudomonas putida
WCS358 [93, 103].

Czynnik Fpv1 wydaje siê byæ bardziej specyficz-
ny, poniewa¿ wymagany jest jedynie do aktywacji
transkrypcji genu fpvA koduj¹cego bia³ko FpvA, re-
ceptora OM [84, 85]. Kontrola aktywno�ci bia³ek PvdS
i FpvI zachodzi z udzia³em bia³kowego czynnika anty-
sigma FpvR. Gdy aktywno�æ czynnika sigma jest zbêd-
na dochodzi do jego przej�ciowego po³¹czenia z FpvR
i utworzenie kompleksów PvdS/FpvR oraz FpvI/FpvR
(84). Skompleksowanie czynnika sigma z czynnikiem
antysigma powoduje jego funkcjonalne unieczynnie-
nie. Tak jak ju¿ wcze�niej wspomniano impulsem do
uaktywnienia czynników sigma jest zmiana konfor-
macji b³onowego receptora podczas transportu ferri-
piowerdyny. Po rozpoznaniu ferripiowerdyny przez
receptor FpvA domena sygnalizacyjna oddzia³ywuje
na zakotwiczony w b³onie cytoplazmatycznej czynnik
antysigma FpvR, co powoduje uwolnienie czynnika
sigma i wznowienie transkrypcji genów odpowiedzial-
nych za syntezê piowerdyny [84].

5. Po�rednie funkcje piowerdyn
oraz ich potencjalne zastosowania

5.1. Znaczenie i zastosowanie piowerdyn
glebowych Pseudomonas

Bakterie glebowe rodzaju Pseudomonas s¹ tema-
tem licznych badañ g³ównie ze wzglêdu ich liczne
i aktywne wystêpowanie w glebie. Synteza przez te
bakterie sideroforów, o tak du¿ym powinowactwie do
jonów ¿elaza jak piowerdyny u³atwia nie tylko ich
prze¿ywanie i namna¿anie w glebie, ale równie¿ kolo-
nizacjê korzeni ro�lin (9). Dla wielu ro�lin korzystna
jest mo¿liwo�æ pobierania i wykorzystywania kom-
pleksów piowerdyna � Fe(III) [101]. Obecnie prowa-
dzone badania maj¹ na celu wyja�nienie mechanizmów
stymulacji wzrostu ro�lin przez Pseudomonas.

Rola piowerdyny w polepszaniu zdrowotno�ci ro-
�lin powinna byæ rozpatrywana dwojako, jako bez-
po�redni czynnik bakteryjny powoduj¹cy inhibicjê
wzrostu grzybów patogennych oraz czynnik (elicitor)
indukuj¹cy w ro�linie systemiczn¹ odporno�æ (ISR
� Induced Systemic Resistance).

Bezpo�rednie ograniczanie wzrostu fitopatogenów
mo¿liwe jest wówczas, gdy, szczep bakterii antagonisty
i szczep zwalczany zajmuj¹ tê sam¹ niszê ekologiczn¹.
Jak wynika z wielu badañ komórki Pseudomonas wy-
stêpuj¹ce w ryzosferze wykazuj¹ antagonistyczne w³a�-
ciwo�ci wzglêdem bytuj¹cych tam tak¿e w fitopatogen-

nych mikroorganizmów. Do tej pory wykazano biak-
tywno�æ Pseudomonas wzglêdem ca³ej gamy fitopato-
genów grzybowych w tym: Phytophthora capsici [25],
Fusarium spp. [44] i Heterobasidion annosum [31].

W�ród szeregu bioaktywnych metabolitów synte-
tyzowanych przez bakterie rodzaju Pseudomonas na
uwagê zas³uguj¹ siderofory a w�ród nich piowerdyny
[35, 37, 49]. Zahamowanie wzrostu fitopatogenów
w obecno�ci piowerdyn Pseudomonas jest efektem
wychwytywania jonów ¿elaza ze �rodowiska przez ten
siderofor. Skutkuje to znacznym ograniczeniem ilo�ci
tego niezbêdnego do ¿ycia pierwiastka w dostêpnej
formie dla innych mikroorganizmów, których sidero-
fory nie wi¹¿¹ tak silnie jonów tego pierwiastka. Ist-
niej¹ pewne kontrowersje wokó³ dominuj¹cej roli pio-
werdyn w bezpo�rednim antagonizmie fluoryzuj¹cych
pa³eczek Pseudomonas przeciw grzybom patogen-
nym. Wiêkszo�æ autorów najnowszych prac wskazuje
na synergistyczne dzia³anie metabolitów syntetyzowa-
nych przez te bakterie [82, 99].

Interesuj¹cym przypadkiem jest ochrona biologicz-
na ro�lin, gdy biokontroluj¹cy szczep bakterii i zwal-
czany fitopatogen s¹ przestrzennie rozdzielone i w ten
sposób unikaj¹ bezpo�rednich interakcji. W tym wy-
padku efekt ochrony ro�lin wynika z indukcji odpor-
no�ci systemicznej (ISR). Ten typ odporno�ci badany
intensywnie w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat jest wy-
wo³ywany przez tzw. elicitory, czyli �cz¹steczki akty-
wuj¹ce reakcje obronne komórek ro�linnych�. Pseudo-
monas syntetyzuje kilka typów elicitorów ISR m.in.
piowerdyny i inne siderofory i antybiotyki. Indukcja
ISR inicjowana jest po³¹czeniem wy¿ej wspomnia-
nych elicitorów bakterii PGPR z receptorami korze-
niowymi, co skutkuje zapocz¹tkowaniem ³añcucha re-
akcji, w którym wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ etylen i kwas
jasmonowy [20]. Badania, w których wykazano indu-
kuj¹cy wp³yw piowerdyny na odporno�æ typu ISR
u ro�lin pomidora zosta³y przeprowadzone  m.in. przez
M e z i a n e  i wsp. [64]. Jak wykazali autorzy, piower-
dyna P. putida WCS358 jest elicitorem odporno�ci
tych ro�lin wzglêdem Botrytis cinerea. Z innych ba-
dañ wynika, ze ten siderofor mo¿e tak¿e indukowaæ
odporno�æ ro�lin wzglêdem chorób wirusowych [55].

Bior¹c pod uwagê zdolno�æ sideroforów do chela-
towania jonów ¿elaza zaproponowano ich wykorzy-
stanie jako sk³adników biopestycydów. Takie preparaty
s¹ tañsze i mniej szkodliwe w porównaniu do �rodków
chemicznych. Nie zaobserwowano te¿ efektów zatrucia
b¹d� akumulacji tych �ródków w ³añcuchu pokarmo-
wym zwierz¹t. Jednak¿e problemem przy stosowaniu
jest ich mniejsza skuteczno�æ, ale jak wykaza³y badania
preparat piowerdyny i kwasu salicylowego glebowego
szczepu P. aeruginosa okaza³ siê wysoce skutecznym
przeciwko Paeronospora tabacina i Alternaria solani
zaka¿aj¹cych ro�liny tytoniu i pomidora [105].
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5.2. Znaczenie i zastosowanie piowerdyny
w medycynie

Piowerdyna jako czynnik wirulencji P. aeruginosa
Szczepy bakterii P. aeruginosa s¹ przyczyn¹ oportu-

nistycznych zaka¿eñ szpitalnych stanowi¹cych powa¿-
ny problem szczególnie u osób przewlekle chorych na
mukowiscydozê oraz u ofiar wypadków z rozleg³ymi
oparzeniami i innymi uszkodzeniami skóry [70].

W organizmie zasiedlanego przez bakterie makro-
gospodarza stê¿enie wolnego ¿elaza jest ni¿sze, ni¿
minimalne wymagane do wzrostu i namna¿ania bakte-
rii. Jest to dla niego korzystne, poniewa¿ ograniczenie
ilo�ci ¿elaza stanowi barierê chroni¹c¹ go przez zaka-
¿eniem patogenami. W organizmie cz³owieka prak-
tycznie ca³a pula ¿elaza wystêpuje w postaci zwi¹zanej
z ¿elazoproteinami hemowymi i niehemowymi Bakte-
ryjne patogeny cz³owieka wykorzystuj¹ jako �ród³o ¿e-
laza najczê�ciej bia³ka transportuj¹ce ¿elazo, czyli trans-
ferynê i laktoferynê, a tak¿e hemoglobinê [66, 67, 110].

W takim przypadku wydzielanie sideroforów
o szczególnie wysokim powinowactwie do ¿elaza
umo¿liwia patogenom pozyskiwanie jonów ¿elaza
skompleksowanych z bia³kami zasiedlanego organiz-
mu. Najnowsze doniesienia literaturowe wskazuj¹, ze
piowerdyna P. aeruginosa podczas zaka¿eñ, nie pe³ni
jedynie typowej funkcji chelatora ¿elaza, lecz jest tak¿e
moleku³¹ sygna³ow¹. Niedobór ¿elaza indukuje synte-
zê i wydzielanie piowerdyny, po skompleksowaniu ¿e-
laza siderofor ten w interakcji z receptorem OM FpvA
wywo³uje kaskadê sygna³ow¹, prowadz¹c¹ do syntezy
czynników wirulencji takich jak egzotoksyna A i pro-
teaza PrpL [8, 48, 107, 111]. Sama piowerdyna wy-
twarzana przez P. aeruginosa jest tak¿e uwa¿ana
za czynnik wirulencji tych bakterii. Zaobserwowano,
¿e mutanty piowerdyno-ujemne nie wykazywa³y wi-
rulencji takiej jak szczepy dzikie podczas do�wiadczeñ
na modelach zwierzêcych [61, 76].

Jak udowodniono w patogenezie wielu przewlek-
³ych stanów zapalnych istotn¹ rolê odgrywaj¹ biofil-
my bakteryjne [16]. Badania przeprowadzone w ci¹gu
ostatnich kilku lat dowiod³y, ¿e wysoki poziom we-
wn¹trzkomórkowego ¿elaza w komórkach P. aerugi-
nosa jest sygna³em do tworzenia biofilmu o typowej
dla tych bakterii strukturze. Zaobserwowano, ze pio-
werdyno-ujemne mutanty nie by³y zdolne do tworzenia
w pe³ni wykszta³conego biofilmu. Prawid³owy biofilm
by³ jednak tworzony przez te zmutowane szczepy po
dodaniu do hodowli FeCl3 lub egzogennej piowerdyny
[5]. Wyniki tych badañ pokazuj¹, ¿e w tym wypadku
sygna³em do utworzenia prawid³owego biofilmu jest
nie sama obecno�æ piowerdyny, ale odpowiednio wy-
soki poziom ¿elaza wewn¹trzkomórkowego. Ponadto,
stwierdzono, ze niski poziom ¿elaza stymuluje ruch
powierzchniowy bakterii, co utrudnia tworzenie stabil-

nej struktury w postaci biofilmu. Wiadomo tak¿e, ze
obecno�æ laktoferyny w stê¿eniu poni¿ej wywo³uj¹ce-
go efekt bakteriostatyczny ogranicza zdolno�æ tych
bakterii do tworzenia biofilmów o prawid³owej struk-
turze. Do tej pory nie poznano opisanych wy¿ej do-
k³adnych mechanizmów regulacji tych procesów [5].

W ostatnich latach du¿e nadzieje budzi zastosowa-
nie sideromycyn w terapii antybiotykowej zaka¿eñ
bakteryjnych. Sideromycyny to kowalencyjne po³¹-
czenia sideroforu z antybiotykiem, specyficznie roz-
poznawane przez receptory OM [10, 68, 69, 104].
Wprowadzanie antybiotyku do komórki z wykorzysta-
niem mechanizmu aktywnego transportu ¿elaza na-
zwano taktyk¹ konia trojañskiego (trojan horse) [69].

Przeprowadzono ju¿ badania nad wprowadzaniem
z³o¿onych antybiotyków do komórek niektórych bak-
terii patogennych np. P. aeruginosa, gdzie skutecznie
wprowadzono ampicylinê i norfloksacynê zwi¹zane
z ferripiowerdyn¹ [45].

Obecnie trwaj¹ intensywne prace nad tworzeniem
po³¹czeñ syntetycznych sideroforów z antybiotykami
(siderophore drug conjugates; SDC). W sk³ad takiego
po³¹czenia wchodzi: syntetyczny siderofor skomplek-
sowany z ¿elazem, lek posiadaj¹cy aktywno�æ anty-
mikrobiologiczn¹ oraz ³¹cznik pomiêdzy lekiem a si-
deroforem. £¹cznik pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê w tej
strukturze, poniewa¿ jego w³a�ciwo�ci pozwalaj¹ kon-
trolowaæ tempo uwalniania leku. Po rozpoznaniu przez
specyficzne receptory ten zwykle zabójczy dla bakterii
konstrukt dostaje siê do wnêtrza komórki. Gdy patogen
stara siê pobraæ ¿elazo z takiego sideroforu, pobiera
tak¿e antybiotyk, który go zabija. Kompleks ferriside-
rofor-antybiotyk mo¿e byæ szkodliwy dla komórki
bakterii nie tylko po pobraniu leku. Mo¿e on tak¿e blo-
kowaæ pobieranie ¿elaza lub dzia³aæ w ca³o�ci czynnik
antybakteryjny. Istotn¹ zalet¹ stosowania strategii �ko-
nia trojañskiego� jest selektywne unieszkodliwienie
okre�lonego gatunku bakterii [26, 45]. Ponadto two-
rzone koniugaty mo¿e byæ u¿yteczna przy zwalczaniu
powszechnych mechanizmów oporno�ci drobnoustro-
jów, szczególnie tych zwi¹zanych z czynnym usuwa-
niem leku z komórki (ang. efflux), czy tez blokowaniem
jego hydrolizy [26].

Taktyka konia trojañskiego jest wykorzystywana
tak¿e przy wprowadzaniu do komórek bakterii innych
ni¿ ¿elazo metali. Mo¿e to byæ wanad lub gal wpro-
wadzony w postaci schelatowanej z piowerdyn¹.
Kompleksy te oddzia³ywaj¹ toksycznie na metabolizm
bakterii, gal niszczy tak¿e biofilmy bakteryjne [43].
Lekiem stosowanym powszechnie u pacjentów z za-
truciem ¿elazem i wykorzystuj¹cym strategiê �konia
trojañskiego� jest Desferal. Zwi¹zek ten wi¹¿e ¿e-
lazo odk³adaj¹ce siê w nadmiernych ilo�ciach w nie-
których tkankach, nie naruszaj¹c typowych rezerw
¿elaza w organizmie cz³owieka.
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6. Podsumowanie

Najnowsze pi�miennictwo wci¹¿ precyzuje dane
dotycz¹ce wyspecjalizowanych mechanizmów sidero-
forowego systemu wysokiego powinowactwa pobie-
rania ¿elaza przez bakterie. W�ród sideroforów fluo-
ryzuj¹cych Pseudomonas intensywnie badan¹ pod
wieloma wzglêdami jest rodzina piowerdyn. Jest to
liczna grupa zwi¹zków chelatuj¹cych o ró¿nej budo-
wie czê�ci peptydowej cz¹steczki. Piowerdyny charak-
teryzuj¹ siê wyj¹tkowo wysokim powinowactwem do
jonów ¿elaza, co u³atwia drobnoustrojom je wykorzy-
stuj¹cym namazanie w okre�lonych �rodowiskach.
Utrzymanie w³a�ciwej homeostazy ¿elaza w komór-
kach drobnoustrojów wymaga skomplikowanych me-
chanizmów regulacyjnych na poziomie transkrypcji.
W regulacjê syntezy piowerdyny i pozosta³ych sk³ad-
ników systemu pobierania ¿elaza obok bia³ka Fur s¹
zaanga¿owane bezpo�rednio alternatywne czynniki
sigma PvdS i PvdI. Badania nad piowerdynami s¹
tematem nadal aktualnym, poniewa¿ te wtórne meta-
bolity obok niew¹tpliwie dominuj¹cej funkcji, jak¹
jest pozyskiwanie ¿elaza dla bakterii posiadaj¹ inne,
cenne w³a�ciwo�ci. Przedmiotem badañ wielu labora-
toriów s¹ piowerdyny pozyskiwane zarówno z szcze-
pów klinicznych jak i glebowych. Bardzo obiecuj¹ce
wydaje siê byæ wykorzystanie tych sideroforów w far-
macji i ochronie ro�lin.
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1. Wstêp

Wirusy stanowi¹ liczn¹, niezwykle ró¿norodn¹ gru-
pê patogenów zaka¿aj¹cych wszystkie organizmy ¿ywe:
ludzi, zwierzêta oraz ro�liny [1]. Stanowi¹ czynnik
etiologiczny wielu chorób o zró¿nicowanym prze-
biegu i objawach. Charakterystyczn¹ cech¹ tych pa-
togenów, g³ównie wirusów RNA jest niestabilno�æ
genetyczna, umo¿liwiaj¹ca wytworzenie mutantów
o nowych cechach i w³a�ciwo�ciach. Wykazano, i¿
patogeny te tworz¹ heterogenn¹ populacjê z³o¿on¹
z zró¿nicowanych wariantów obecnych w zaka¿onym
organizmie tzw. pseudotypów (quasispecies) [2�5].
Do najlepiej poznanych wirusów RNA charakteryzu-
j¹cych siê du¿¹ zmienno�ci¹ nale¿¹ wirus zapalenia
w¹troby typu C (HCV), wirus niedoboru odporno�ci
(HIV) i wirus grypy [2�7].

Wykazano zale¿no�æ pomiêdzy ró¿nymi formami
quasispecies, a powa¿nymi konsekwencjami klinicz-
nymi wywo³anymi przez te wirusy. Obejmuje ona wy-
selekcjonowanie mutantów unikaj¹cych odpowiedzi
uk³adu immunologicznego, �nieuchwytnych� dla po-
tencjalnych szczepionek, zmieniaj¹cych tropizm ko-
mórkowy, zasiêg gospodarza, poziom wirulencji czy te¿

opornych na leczenie [7�9]. �Ucieczka� wirusa przed
humoraln¹ i komórkow¹ odpowiedzi¹ obronn¹ organiz-
mu stanowi jeden z g³ównych mechanizmów prowadz¹-
cy do przechodzenia zaka¿eñ w stan przewlek³y (HCV,
HIV) [10]. Czêsto�æ pojawiania siê form opornych
na stosowane leki wymusi³a modyfikacjê standardów
leczenia i wprowadzenia terapii skojarzonej, z³o¿onej
z dwóch (HCV) [11], trzech lub wiêkszej ilo�ci leków,
np. terapia HAART prowadzona w zaka¿eniach HIV
[12]. Niezbêdne sta³o siê równie¿ opracowywanie
nowych preparatów mog¹cych znale�æ zastosowanie
w terapii, gdy¿ d³ugotrwa³e przyjmowanie tych samych
leków prowadzi do narastania oporno�ci. Wykazano
tak¿e, istnienie zró¿nicowania genetycznego szczepów
wirusowych replikuj¹cych w ró¿nych narz¹dach i tkan-
kach tego samego pacjenta, wskazuj¹c na zmianê tropiz-
mu komórkowego, np. HCV, HIV, wirus �winki [10�14].

2. Zjawisko quasispecies

Zjawisko quasispecies definiowanie jest jako zbiór
blisko spokrewnionych ale ró¿nych wariantów mole-
kularnych obecnych w pojedynczym zaka¿onym orga-
nizmie [4].
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Po raz pierwszy zjawisko zmienno�ci przedstawio-
ne zosta³o w 1971 roku przez M a n f r e d a  E i g e n a
[15]. Wysuniêta przez niego teoria, nazwana pó�niej
przez S c h u s t e r a  terminem quasispecies, dotyczy³a
grupy �samoreplikuj¹cych� siê, blisko spokrewnionych
lecz ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ cz¹stek, ewoluuj¹cych
wobec zmieniaj¹cych siê warunków �rodowiska [16].

Wykazano, i¿ sformu³owan¹ przez E i g e n a  teoriê
mo¿na odnie�æ do zjawisk zachodz¹cych w ewolucji
m. in. faga Q$ [17] oraz wirusów RNA [18]. Spe³niaj¹
one bowiem wiêkszo�æ za³o¿eñ teorii quasispecies
takich jak odpowiednia: wielko�æ populacji (wystarcza-
j¹co du¿a aby móc zdominowaæ zajmowan¹ przestrzeñ)
oraz czêstotliwo�æ mutacji (wystarczaj¹co wysoka aby
wygenerowaæ heterogenn¹ populacjê mutantów o stale
zachowanej podstawowej sekwencji) [19]. Bardziej
trafne wydaje siê natomiast ujêcie genomu wirusów
RNA jako pewien zbiór zró¿nicowanych i specyficz-
nych a nie pojedynczych sekwencji [17].

Poziom zró¿nicowania wirusowych form quasispe-
cies zale¿y od czêsto�ci zachodz¹cych w genomie mu-
tacji jak równie¿ od ró¿nych czynników wewnêtrznych
(charakter wprowadzanych mutacji oraz oddzia³ywania
pomiêdzy ró¿nymi sk³adowymi populacji) i zewnêtrz-
nych (presja �rodowiska) kszta³tuj¹cych populacjê [20].
W wyniku zmienno�ci powstaj¹ wiêc stale nowe formy
quasispecies podlegaj¹ce ci¹g³ym procesom selekcji
oraz wspó³zawodnictwa. Ogromna liczebno�æ popula-
cji wirusów RNA, wysoka produktywno�æ, przy rów-
nie¿ stosunkowo niedu¿ej wielko�ci i plastyczno�ci
genomu oraz nieprecyzyjno�æ replikacji sprawia, i¿
kszta³towanie populacji tych patogenów przebiega bar-
dzo dynamicznie, a utrzymuj¹ca siê równowaga pomiê-
dzy poszczególnymi wariantami jest krótkotrwa³a [21].

Wprowadzane w materiale genetycznym modyfi-
kacje mog¹ zarówno wzmacniaæ dany wariant wiru-
sowy oraz zwiêkszaæ tempo jego replikacji (selekcja
pozytywna) jak równie¿ redukowaæ genetyczny poli-
morfizm poprzez wykluczenie jakiego� wariantu z po-
pulacji (selekcja negatywna) [22, 23].

Wykazano tak¿e istnienie skomplikowanych zale¿-
no�ci pomiêdzy koegzystuj¹cymi w jednym organi-
zmie formami wirusa. W efekcie zachodz¹cych od-
dzia³ywañ pomiêdzy poszczególnymi pseudotypami,
na drodze konkurencji dochodzi do przetrwania warian-
tu dominuj¹cego, eliminacji natomiast ulegaj¹ g³ów-
nie szczepy dzikie [24].

Populacjê form quasispecies cechuje równie¿ �mo-
lekularna pamiêæ�. Warianty wirusa, które nie uleg³y
eliminacji, mog¹ utrzymywaæ siê w organizmie na
niskim, niewykrywalnym poziomie przez wiele gene-
racji, pomimo braku presji selekcyjnej, a nastêpnie
w sprzyjaj¹cych dla nich warunkach ujawniaæ siê [25].

W praktyce z³o¿ono�æ wariantów quasispecies okre�-
lana jest przez wiele, skomplikowanych parametrów

genetycznych, okre�laj¹cych zarówno ró¿nice sekwen-
cji jak te¿ liczbê istniej¹cych typów wirusa. W ró¿nych
pracach badacze wykorzystuj¹ ró¿ne zmienne takie jak
dystans genetyczny [26], czêsto�æ mutacji [27], entro-
pia S h a n n o n�a [28], dystans H i m m i n g�a [29]
oraz wiele innych parametrów. Wybór odpowiedniej
zmiennej zale¿y od technik wykorzystanych w celu
wykrycia i analizy zmienionych sekwencji.

2.1. Mechanizmy powstawania zmienno�ci

Podstawowym mechanizmem warunkuj¹cym po-
wstawanie nowych form quasispecies jest zmienno�æ
genetyczna. W obrêbie genomów wirusowych mo¿-
na wyró¿niæ dwa podstawowe rodzaje modyfikacji
� zmienno�æ mutacyjn¹ oraz rearan¿acjê [2, 3]. Na czês-
totliwo�æ mutacji wp³ywaj¹ równie¿ czynniki zew-
nêtrze �rodowiska, w którym znajduj¹ siê patogeny.

Z m i e n n o � æ  m u t a c y j n a
Pojawiaj¹ce siê w genomie wirusów mutacje, w za-

le¿no�ci od rodzaju zachodz¹cych zmian mo¿na po-
dzieliæ na trzy zasadnicze grupy: mutacje punktowe,
delecje oraz insercje [30]. Dotycz¹ one odpowiednio
pojedynczych nukleotydów jak te¿ wiêkszej liczby
zasad. Mog¹ wystêpowaæ w ka¿dym miejscu genomu
zarówno w obrêbie sekwencji koduj¹cych jak te¿ nie-
koduj¹cych lecz odgrywaj¹cych wa¿n¹ rolê regulato-
row¹ (np. sekwencje promotorowe), zmieniaj¹c w³a�-
ciwo�ci biologiczne powstaj¹cych produktów.

Podstawowym, naturalnym czynnikiem warunku-
j¹cym powstawanie mutacji s¹ b³êdy wynikaj¹ce z nie-
precyzyjnej replikacji kwasu nukleinowego przez za-
le¿n¹ od RNA polimerazê RNA. W przeciwieñstwie od
replikaz eukariotycznych, powielaj¹cych DNA, polime-
razy wielu wirusów nie posiadaj¹ zdolno�ci naprawy
b³êdów powstaj¹cych podczas syntezy potomnych nici
RNA [31]. Na podstawie badañ in vitro oszacowano,
i¿ czêsto�æ mutacji generowanych w pojedynczym ge-
nomie przez polimerazy RNA wynosi oko³o 10�4�10�5

zasad na cykl replikacyjny [2,3]. Uwzglêdniaj¹c zatem
czêsto�æ pope³nianych b³êdów przez replikazy RNA
oraz tempo namna¿ania i d³ugo�æ genomu wirusa mo¿-
na wyliczyæ, i¿ np. w przypadku HCV wymiana nukleo-
tydów, tworz¹cych genom wirusa, mo¿e nastêpowaæ
107�108 razy w ci¹gu 24 godzin [6]. Czêsto�æ mutacji
w obrêbie genomu wirusowego jest zró¿nicowana
i mo¿e osi¹gaæ ró¿ne warto�ci dla poszczególnych
genów, i tak np. w genomie HIV, gen env trzykrotnie
czê�ciej ulega modyfikacjom ni¿ gen pol [30]. Równie¿
w obrêbie pojedynczego genu rozk³ad mutacji nie jest
równomierny. Niektóre fragmenty ulegaj¹ modyfika-
cjom czê�ciej od innych, np. w genie env zmianom pod-
lega 80% sekwencji przy czym 10% stanowi¹ bardzo
niestabilne regiony okre�lane �hypervariable�, pozo-
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sta³a czê�æ genu (20%) prezentuje obszary bardziej
stabilne [30]. Wprowadzenie zmian w obrêbie sta³ych
sekwencji mo¿e prowadziæ do destabilizacji lub utraty
funkcji kodowanych bia³ek, dlatego mutacje w takich
regionach s¹ stosunkowo rzadkie i z regu³y nie tolero-
wane, a tworz¹cy siê wariant wirusa jest eliminowany.

Innym �ród³em mutacji punktowych w genomie
wirusowym jest mutageneza niereplikacyjna [2, 9].
W porównaniu do zmienno�ci generowanej przez po-
limerazê RNA jest to proces znacznie mniej wydajny
i zale¿ny od mechanizmu komórkowego gospodarza.
Niektóre enzymy eukariotyczne posiadaj¹ w³a�ciwo�æ
edycji RNA, polegaj¹c¹ na wymianie nukleotydów
(deaminaza ADAR) lub zmianie d³ugo�ci docelowej
sekwencji poprzez insercje/delecje. Proces ten jest jed-
nym z mechanizmów obronnych organizmu przed
czynnikami zaka�nymi [32]. Uczestniczy m.in. w ró¿-
nicowaniu genów regionów zmiennych przeciwcia³
[33] jak równie¿ w regulacji przebiegu zaka¿enia
HIV-1, poprzez wprowadzenie licznych defektywnych
mutacji wirusa [2]. Wykazano równie¿, i¿ proces edy-
cji wirusowego genomowego RNA sprzyja tak¿e two-
rzeniu nowych form quasispecies. Najczêstsz¹ mody-
fikacj¹ genomu wirusów jest deaminacja adenozyny
przy udziale enzymu ADAR, prowadz¹ca do wymiany
adeniny na guaninê (substytucja A → G). Wymianie
mo¿e ulec do 50% A obecnych w ca³ym genomie [3].
Pojedyncze mutacje w kluczowych sekwencjach nu-
kleotydowych mog¹ prowadziæ do zmiany w³a�ciwo�ci
patogenów. Wprowadzenie zmiany A → G w kodonie
stop (UAG) w genomie wirusa zapalenia w¹troby ty-
py D (HDV) umo¿liwi³o mu syntezê dodatkowego,
nowego bia³ka [34]. W porównaniu ze szczepem wyj�-
ciowym zmodyfikowane warianty wirusa wytwarzaj¹
dwa rodzaje bia³ek: wyj�ciow¹ krótsz¹ formê niezbêd-
n¹ do replikacji oraz d³u¿sz¹, now¹ bior¹c¹ udzia³
w pakowaniu cz¹stek wirusowych [35].

R e a r a n ¿ a c j a  R N A  �  r e k o m b i n a c j a
Drugim, szeroko rozpowszechnionym, mechaniz-

mem warunkuj¹cym zmienno�æ genomów wirusowych
jest rearan¿acja. Wyró¿niæ mo¿na cztery podstawowe
typy rekombinacji: homologiczn¹, umiejscowion¹ (nie-
homologiczna), replikacyjn¹ i niereplikacyjn¹ [2].

Zjawisko rekombinacji wystêpuje u wielu grup
wirusów RNA, zarówno u wirusów ludzkich, np.
picornawirusów [36], koronawirusów i retrowirusów
[3], jak równie¿ u wirusów zwierzêcych [37], ro�lin-
nych [38] oraz bakteryjnych [39]. Zdarzenia rekombi-
nacyjne zachodz¹ce u wirusów RNA w wiêkszo�ci
przypadków maj¹ charakter rekombinacji niehomolo-
gicznej. Czêsto�æ rekombinacji homologicznej nato-
miast zale¿y od typu wirusa i najczê�ciej wystêpuje
u koronawirusów, rzadziej w przypadku pikornawiru-
sów czy alfawirusów [30].

Rekombinanty wirusowe mog¹ powstawaæ w wy-
niku wymiany fragmentu genomu w obrêbie tego sa-
mego wirusa [40], miêdzy ró¿nymi szczepami wiru-
sowymi [41] oraz pomiêdzy wirusem a materia³em
genetycznym komórki gospodarza [42]. W efekcie
przetasowania sekwencji genomowych powstaj¹ po-
tomne cz¹stki wirusowe zawieraj¹ce informacjê gene-
tyczn¹ w innej kombinacji ni¿ wyj�ciowy wariant wiru-
sa. Czêsto�æ takiej wymiany jest ró¿na u ró¿nych
rodzajów wirusów. W przypadku, wirusa polio pod-
czas rekombinacji homologicznej osi¹ga warto�æ na-
wet 0,9% na cykl replikacyjny natomiast w przypadku
krzy¿ówek pomiêdzy ró¿nymi typami wirusa polio spa-
da osi¹gaj¹c warto�æ 1×10�4 rekombinantów wzglêdem
form macierzystych [1].

Zjawisko rekombinacji zachodz¹ce u wirusów RNA
jest jednym z g³ównych czynników decyduj¹cych o ich
zmienno�ci. Szczególnie niebezpieczna jest wymiana
materia³u genetycznego pomiêdzy genomem wirusa
a materia³em genetycznym gospodarza. Powstaj¹ce
rekombinanty charakteryzuj¹ siê czêsto zwiêkszon¹
patogenno�ci¹ oraz zmienionym tropizmem wzglêdem
szczepu wyj�ciowego, mog¹ te¿ modyfikowaæ prze-
bieg immunologicznej gospodarza [3, 30].

W p ³ y w  c z y n n i k ó w  z e w n ê t r z n y c h
n a  c z ê s t o t l i w o � æ  m u t a c j i

Wysoka wydajno�æ mutacji charakteryzuj¹ca wiru-
sy RNA nie jest jedynym czynnikiem przyczyniaj¹cym
siê do gwa³townej ewolucji tych patogenów. Du¿e zna-
czenie w tworzeniu form quasispecies odgrywa tak¿e
presja �rodowiska, m.in. odpowied� ze strony uk³adu
immunologicznego gospodarza czy te¿ przyjmowanie
leków. Najnowsze badania, przeprowadzone na mode-
lach zwierzêcych, wskazuj¹ tak¿e na zwi¹zek pomiê-
dzy od¿ywianiem a zwiêkszon¹ wirulencj¹ wirusów
[43]. Zaobserwowano, zale¿no�æ pomiêdzy niedoborem
selenu oraz witaminy K u myszy, a zmian¹ tropizmu
jak równie¿ zwiêkszon¹ wirulencj¹ oraz wiremi¹ wiru-
sa coxsackie B3 [43]. Dok³adny mechanizm zmiany pa-
togenno�ci wirusa nie zosta³ jednak okre�lony. Prawdo-
podobnie niedobór selenu, jak równie¿ witaminy E ob-
ni¿a odpowied� uk³adu immunologicznego lub sprzyja
wprowadzaniu mutacji podczas replikacji RNA [44].

3. Konsekwencje kliniczne zjawiska quasispecies

Zmienno�æ genetyczna wirusów RNA stanowi pod-
stawowe �ród³o powa¿nych nastêpstw klinicznych.
Zdolno�æ adaptacji patogenów do niekorzystnych wa-
runków �rodowiska umo¿liwi³a wirusom wykszta³ce-
nie mechanizmów umo¿liwiaj¹cych �ucieczkê� przed
odpowiedzi¹ immunologiczn¹ gospodarza jak rów-
nie¿ oporno�æ na leki. D³ugotrwa³e dzia³anie presji
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selekcyjnej ze strony uk³adu immunologicznego i wdro-
¿onej terapii czêsto jest przyczyn¹ powstawania wa-
riantów najlepiej przystosowanych, �nieuchwytnych�
dla uk³adu immunologicznego oraz opornych na le-
czenie [2, 3, 8�10, 12, 45]. Znacz¹c¹ rolê w szybkiej
adaptacji do nowych warunków odgrywa pamiêæ mo-
lekularna charakterystyczna dla powstaj¹cych form
quasispecies [25].

3.1. Unikanie odpowiedzi uk³adu immunologicznego

Liczne doniesienia wskazuj¹ na zwi¹zek miêdzy
powstawaniem wariantów molekularnych wirusów
(quasispecies), a unikaniem odpowiedzi immuno-
logicznej [2, 10, 46]. Du¿a czêstotliwo�æ mutacji, ich
lokalizacja w specyficznych miejscach genomu stymu-
lowana presj¹ ze strony uk³adu immunologicznego,
jak równie¿ szybkie tempo replikacji patogenu prowa-
dzi do wykszta³cenia wirusowych form quasispecies
nierozpoznawalnych dla wytwarzanych przeciwcia³
neutralizuj¹cych oraz limfocytów T cytotoksycznych
i pomocniczych.

O d p o w i e d �  h u m o r a l n a
W wyniku zaka¿enia, w organizmie pacjenta poja-

wia siê szerokie spektrum przeciwcia³ rozpoznaj¹cych
epitopy zarówno strukturalnych jak te¿ niestruktural-
nych elementów wirusa [46]. Jednak ich obecno�æ
w przypadku zaka¿enia wirusami RNA ma raczej war-
to�æ diagnostyczn¹, nie �wiadczy natomiast o elimi-
nacji zaka¿enia. Ze wzglêdu na liczne mutacje w ob-
rêbie epitopów stale powstaj¹ nowe warianty wirusa
nierozpoznawalne przez przeciwcia³a. W przypadku
HCV wykazano, i¿ u pacjentów immunokompetent-
nych, zmiana aminokwasów w epitopach, zlokalizo-
wanych w obrêbie regionu o zwiêkszonej zmienno�ci
(HVR1), mo¿e nastêpowaæ 0,5 do 2 razy w ci¹gu
miesi¹ca. Czêstotliwo�æ mutacji HCV mo¿e ulegaæ
zmianie w zale¿no�ci od stadium choroby, przy czym
jej znacz¹cy wzrost zaobserwowano w fazie pocz¹t-
kowej choroby [47].

Uwa¿a siê, ¿e wystêpowanie wirusowych quasispe-
cies unikaj¹cych odpowiedzi humoralnej organizmu
jest jedn¹ z g³ównych przyczyn¹ rozwoju przewlek³ej
postaci zaka¿enia [10]. Pojawiaj¹ce siê w trakcie za-
ka¿enia przeciwcia³a nie stanowi¹ skutecznej obrony
przed kolejn¹ ekspozycj¹ na ten sam patogen (do-
�wiadczenia kliniczne wykaza³y m.in. mo¿liwo�æ re-
infekcji lub superinfekcji innym izolatem wirusa) [48].

Liczne doniesienia wskazuj¹, i¿ ci¹g³a zmienno�æ
patogenu i przewlek³e pobudzanie limfocytów B do
proliferacji oraz produkcji przeciwcia³, mo¿e byæ
przyczyn¹ szeregu zaburzeñ, np. w zaka¿enia HCV
towarzysz¹ zaburzenia hematologiczne, np. gamma-
patie mono-klonalne oraz ch³oniaki z komórek B o nis-

kiej z³o�liwo�ci [49, 50]. Obserwowano tak¿e liczne
patologie, takie jak krioglobulinemia typu 2, k³êbusz-
kowe zapalenie nerek, zapalenie naczyñ czy zapalenie
stawów [51�53].

O d p o w i e d �  k o m ó r k o w a
Podobnie jak w przypadku odpowiedzi humoral-

nej, powstaj¹ce nowe warianty molekularne wirusa
mog¹ tak¿e �unikaæ� odpowiedzi komórkowej [46].

Aktywacja puli limfocytów T przebiega w wyniku
rozpoznawania i ³¹czenia siê komórek z antygenami
wirusa prezentowanymi w kontek�cie cz¹steczek MHC
klasy I i II. Wykazano, i¿ podstawowe znaczenie
w eliminacji zaka¿onych komórek odgrywa z³o¿ono�æ
odpowiedzi limfocytów CD8+. Bia³ka wirusa prezen-
towane na powierzchni zaka¿onych komórek przez
MHC klasy I stanowi¹ g³ówny mechanizm aktywacji
limfocytów cytotoksycznych [10].

Aktywno�æ cytotoksyczna limfocytów skierowana
przeciwko kilku epitopom wirusa sprzyja powstawaniu
jego nowych wariantów i przechodzenia zaka¿enia
w stan przewlek³y. Natomiast rozpoznawanie szero-
kiego spektrum prezentowanych epitopów na wczes-
nym etapie zaka¿enia umo¿liwia eliminacjê patogenów
[54]. Ucieczka �nowych� wariantów wirusa przed ko-
mórkami CD8+ wynika przede wszystkim ze zmian
pojawiaj¹cych siê w rozpoznawanych przez uk³ad im-
munologiczny epitopach. Modyfikacje sekwencji ami-
nokwasowych prezentowanych peptydów wirusowych
mog¹ w sposób po�redni lub bezpo�redni hamowaæ
ich prezentacje w kontek�cie MHC klasy I. Niektóre
zmiany ograniczaj¹ lub ca³kowicie znosz¹ powinowac-
two epitopów do cz¹steczek MHC. W innych przypad-
kach zaburzeniu ulega �cie¿ka przetwarzania bia³ek
wirusowych, w konsekwencji obni¿aj¹c prawdopodo-
bieñstwo utworzenia funkcjonalnego kompleksu pep-
tyd-MHC rozpoznawanego przez receptor zlokalizo-
wany na limfocytach T (TCR). Zaobserwowano tak¿e
negatywn¹ zale¿no�æ pomiêdzy zmienionymi epito-
pami a odpowiedzi¹ limfocytów w stosunku do formy
�pierwotnej� peptydów, stale prezentowanych na po-
wierzchni zaka¿onych komórek. Synteza zmodyfiko-
wanego bia³ka przez nowy wariant wirusa mo¿e za-
bezpieczaæ zaka¿on¹ komórkê przed zniszczeniem,
poprzez znoszenie aktywacji limfocytów CD8+ zwi¹-
zanych z pierwotnym epitopem [55].

Limfocyty pomocnicze CD4+ uczestnicz¹ w prze-
kazywaniu sygna³ów, pobudzaj¹cych zarówno limfo-
cyty B jak te¿ cytotoksyczne limfocyty CD8+. Roz-
poznaj¹ antygeny prezentowane z cz¹steczkami MHC
klasy II. �Ucieczka� patogenów przed komórkami
CD4+ mo¿e nastêpowaæ w wyniku zmian w epitopach
rozpoznawalnych przez te limfocyty dok³adny mecha-
nizm inaktywacji limfocytów pomocniczych podczas
zaka¿enia nie zosta³ jednak poznany [56]. Wyniki do-
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tychczasowych badañ ukazuj¹, ¿e upo�ledzenie aktyw-
no�ci limfocytów CD4+ skorelowane jest z �ucieczk¹�
wirusów przed przeciwcia³ami neutralizuj¹cymi oraz
z obni¿eniem reaktywno�ci komórek CD8+ predyspo-
nuj¹c do przechodzenia zaka¿enia w stan przewlek³y.
Przypuszcza siê, i¿ mechanizm ten umo¿liwia utrzy-
mywanie siê w organizmie takich patogenów jak HCV
czy HIV [57].

M e c h a n i z m  p o � r e d n i  u n i k a n i a
o d p o w i e d z i  u k ³ a d u  i m m u n o l o g i c z n e g o

Inny mechanizm umo¿liwiaj¹cy wirusom unikniê-
cie odpowiedzi uk³adu immunologicznego polega na
wnikaniu patogenu do wnêtrza komórek odporno�cio-
wych. Np. specyficzne mutacje w sekwencjach nukleo-
tydowych genomu HCV mog¹ prawdopodobnie umo¿-
liwiæ wirusowi ucieczkê przed odpowiedzi¹ immunolo-
giczn¹ poprzez zaka¿enie makrofagów i limfocytów
[22, 58]. Liczne doniesienia wskazuj¹ na zró¿nico-
wanie szczepów quasispecies zlokalizowanych w su-
rowicy i komórkach immunologicznych. Wykazano
m.in. zmniejszon¹ z³o¿ono�æ oraz zmienno�æ form
quasispecies obecnych w leukocytach [58], spowo-
dowane prawdopodobnie obni¿on¹ replikacj¹ oraz
selekcj¹ jednego dominuj¹cego wariantu o specyficz-
nym tropizmie komórkowym [59].

3.2. Oporno�æ na leki

W leczeniu chorób wirusowych wykorzystuje siê
leki dzia³aj¹ce na ró¿nych etapach cyklu ¿yciowego
wirusa, zapobiegaj¹ce min.: adhezji i wnikaniu wirusa
do komórek gospodarza, w³¹czaniu materia³u gene-
tycznego wirusa do genomu gospodarza, transkrypcji
i syntezy bia³ek wirusowych oraz uwalnianiu wirusa
z komórki gospodarza. W zale¿no�ci od z³o¿ono�ci
cyklu ¿yciowego wirusa, tempa mutacji i sposobu repli-
kacji dostêpne s¹ ró¿ne preparaty lecznicze. W przy-
padku HIV dotychczas dopuszczono do u¿ytku 29 ró¿-
nych leków [12] podczas gdy w terapii pacjentów
zaka¿onych HCV rutynowo stosuje siê obecnie po³¹-
czenie pegylowanego interferonu z nukleozydowym
analogiem rybawiryn¹ [11]. Na podstawie licznych
badañ nad skuteczno�ci¹ stosowanych terapeutyków
wykazano, i¿ jednoczesne stosowanie kilku leków tzw.
terapia skojarzona prowadzi do szybszej eradykacji
lub spowolnienia tempa replikacji wirusa, co wp³ywa
na skrócenie czasu osi¹gniêcia efektu terapeutycznego
oraz zmniejszenie prawdopodobieñstwa wyselekcjo-
nowania form opornych na stosowane preparaty [5].

Wykazano i¿ zmienno�æ wirusów RNA �ci�le ko-
reluje z niewra¿liwo�ci¹ tych patogenów na stosowan¹
terapiê przeciwwirusow¹ [6, 11, 12, 60, 61]. Presja
selekcyjna prowadzonej terapii prowadzi do wyodrêb-
nienia szczepów opornych, replikuj¹cych w obecno�ci

podawanych leków [11]. Tempo selekcji opornych form
quasispecies jest ró¿ne dla poszczególnych wirusów
i zale¿y min. od transmisji wirusa oraz przebiegu cyklu
replikacyjnego [6, 55]. Zidentyfikowano szereg muta-
cji w sekwencji nukleotydowej genomów wirusów po-
wi¹zanych z oporno�ci¹ tych patogenów na konkretne
substancje czynne [11, 12]. Liczba mutacji w pojedyn-
czym genie niezbêdnych do wytworzenia oporno�ci na
dany lek jest zró¿nicowana, np. stosowane w leczeniu
pacjentów zaka¿onych HIV inhibitory proteaz, przesta-
j¹ eliminowaæ warianty wirusowe z kilkoma mutacjami
w genie koduj¹cym proteazê [62]. W przypadku
nukleozydowych (lamivudine) i nienukleozydowych
(efavirenz) inhibitorów odwrotnej transkryptazy, brak
wra¿liwo�æ patogenów na te preparaty nastêpuje ju¿
w wyniku pojedynczej zmiany aminokwasowej w bia³-
ku docelowym [63]. W trakcie leczenia czêsto docho-
dzi do wykszta³cenia u wirusów oporno�ci krzy¿owej,
pomimo prowadzonej terapii skojarzonej. Powstaj¹ce
wirusowe formy quasispecies niewra¿liwe na poje-
dynczy preparat mog¹ wykazywaæ oporno�æ na inne,
nie stosowane dot¹d leki. Oporno�æ mo¿e dotyczyæ
zarówno leków z tej samej grupy, (np. oporno�æ HIV
na nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy,
nevirapine, powoduje brak wra¿liwo�ci patogenu na
delaviridine i efavirez) [12]. Proces ten mo¿e utrudniæ
a nawet uniemo¿liwiæ zmianê schematu leczenia na
bardziej optymalny. Z tego wzglêdu najwiêksze pra-
wdopodobieñstwo na pozytywny efekt leczenia mo¿na
uzyskaæ po zastosowaniu zestawu leków przyjmowa-
nych przez pacjenta po raz pierwszy, w trakcie rozpo-
czynania leczenia [12]. Powinny byæ to zatem leki
o silnym dzia³aniu. Zahamowanie replikacji wirusa
zmniejsza bowiem szanse na wyselekcjonowanie wa-
riantów opornych na podawane preparaty, wymusza-
j¹c tym samym zmianê strategii leczenia. Równie
istotnym zagadnieniem jest regularne przyjmowanie
leków przez pacjentów oraz �nie nadka¿anie siê� no-
wym szczepem wirusa. W celu zachowania przez
pacjentów ci¹g³o�ci leczenia d¹¿y siê do uproszczenia
stosowanych schematów terapeutycznych poprzez
m.in. ograniczenie dawek oraz ilo�ci przyjmowanych
leków (leki skojarzone) jak równie¿ minimalizacjê
efektów ubocznych prowadzonej terapii.

Badania nad zjawiskiem quasispecies HCV, a leko-
oporno�ci¹ wirusa wykaza³y tak¿e mo¿liwo�æ kore-
lacji pomiêdzy zró¿nicowaniem populacji wirusowej
a wynikiem terapii [60, 61, 64]. Dotychczas nie stwier-
dzono jednoznacznie czy zwiêkszona zmienno�æ po-
pulacji jest pozytywnym czy negatywnym wyznaczni-
kiem skuteczno�ci wdra¿anego leczenia. Wyniki badañ
niektórych zespo³ów wskazuj¹, i¿ du¿a zmienno�æ
populacji zaka¿aj¹cego HCV predysponuje do wy-
tworzenia puli wirusów opornych i w konsekwencji
do nieskuteczno�ci prowadzonej terapii. Natomiast
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w przypadku populacji HCV relatywnie homogennej
skuteczno�æ eliminacji patogenu wzrasta, zwiêkszaj¹c
tym samym szanse na wyleczenie [61]. F a r c i  i wsp.
wykazali natomiast zale¿no�æ pomiêdzy trwa³¹ odpo-
wiedzi¹ wirusologiczn¹ (SVR), a zmienno�ci¹ wirusa
w trakcie trwania leczenia, a nie przed jego rozpoczê-
ciem [60]. Stwierdzono, i¿ redukcja zmienno�ci HCV
wy³¹cznie w 2 tygodniu przyjmowania interferonu
i rybawiryny sprzyja eliminacji patogenu, sugeruj¹c
zatem pozytywny efekt leczenia. Analogiczne zale¿-
no�ci zaobserwowano równie¿ u pacjentów w ostrej fa-
zie zaka¿enia. Wykazano bowiem, i¿ obni¿enie zmien-
no�ci HCV u tych pacjentów wystêpuje tu¿ przed
eliminacj¹ wirusa, natomiast zwiêkszenie heterogen-
no�ci populacji patogenu towarzyszy przechodzeniu
zaka¿enia w formê przewlek³¹ [64].

Niektórzy badacze przychylaj¹ siê zatem do tezy,
i¿ z³o¿ono�æ populacji quasispecies wirusa/HCV mo¿-
na przyj¹æ jako zmienn¹ umo¿liwiaj¹c¹ przewidywanie
skuteczno�ci leczenia.

3.3. Wzrost wirulencji, zmiana tropizmu

Zjawisko quasispecies prowadzi prawdopodobnie
równie¿ do selekcji nowych patogennych wirusów
jak równie¿ wirusów o zwiêkszonej wirulencji [2, 9,
10, 65, 66].

W procesie zaka¿ania komórek gospodarza wirusy
wykorzystuj¹ receptory i koreceptory wystêpuj¹ce na
powierzchni komórek docelowych. Modyfikacje struk-
tur powierzchniowych patogenów mog¹ prowadziæ
do zmian w specyficzno�ci rozpoznawanych recepto-
rów, przyczyniaj¹c siê tym samym do zmiany tropiz-
mu komórkowego patogenów [66]. Wykryto i opisano
tego typu zjawiska w przypadku wirusów RNA,
czemu sprzyja wspomniana wcze�niej ich ogromna
zmienno�æ [2�5]. W przypadku zaka¿enia wirusem
odry istnieje opinia, i¿ niektóre pojawiaj¹ce siê formy
quasispecies wykazuj¹ zwiêkszon¹ wirulencjê w wy-
niku nabycia zdolno�ci do zaka¿ania komórek central-
nego uk³adu nerwowego, prowadz¹c w konsekwen-
cji do rozwoju podostrego stwardniaj¹cego zapalenia
mózgu (SSPE) [14].

Z kolei specyficzne mutacje w sekwencji wirusa
limfocytowego zapalenia opon mózgowych mog¹ sta-
nowiæ podstawê wirusowego tropizmu do neuronów
lub komórek uk³adu immunologicznego [67].

Wykazano tak¿e zró¿nicowanie genetyczne szcze-
pów wirusowych zaka¿aj¹cych ró¿ne narz¹dy u poje-
dynczego pacjenta. Dotyczy to m.in. HCV i HIV [13,
58]. U pacjentów zaka¿onych HCV wyselekcjonowa-
no warianty molekularne wirusa ró¿ni¹ce siê od wa-
riantów hepatotropowych, cechuj¹ce siê zdolno�ci¹ do
zaka¿ania makrofagów/monocytów [68], limfocytów

[22, 69], komórek o�rodkowego uk³adu nerwowego
(takie jak mikroglej, astrocyty) [58, 70].

Wydaje siê, i¿ szczególne znaczenie w determinacji
tropizmu HCV wzglêdem komórek gospodarza, odgry-
wa sekwencja IRES zlokalizowana w obrêbie regionu
5�UTR genomu wirusa [58]. Przeprowadzone badania
wykaza³y obecno�æ specyficznych mutacji, o charakte-
rze substytucji, w obrêbie sekwencji IRES u wariantów
izolowanych z PBMC [69], komórek dendrytycznych
czy te¿ komórek o�rodkowego uk³adu nerwowego [58].

Najwiêksze i najpowa¿niejsze w skutkach pod
wzglêdem klinicznym zmiany w genomie wirusów za-
chodz¹ w wyniku zjawisk rekombinacyjnych. Wymia-
na materia³u genetycznego pomiêdzy patogenami mo¿e
prowadziæ do prze³amania bariery gatunkowej i powsta-
wania nowych jednostek chorobowych. W�ród nowo
wykrytych wirusów RNA, które prze³ama³y barierê
gatunkow¹ mo¿na wymieniæ: HIV, hantawirusy, wi-
rusy wywo³uj¹ce gor¹czki krwotoczne, arbowirusy,
wirus Nipah oraz Hendra, wirus ptasiej grypy (AI) jak
równie¿ nale¿¹cy do koronawirusów � wirus SARS
(SARS-CoV) [21, 71�73].

Wirus grypy jest jednym z najlepiej poznanych pato-
genów odzwierzêcych charakteryzuj¹cych siê ogrom-
n¹ zmienno�ci¹. Zmienno�æ antygenowa wirusa grypy
wynika z przesuniêcia (drift) lub skoku antygenowe-
go (shift) w obrêbie genów koduj¹cych glikoproteiny
powierzchniowe hemaglutyninê (HA) i neuraminidazê
(NA) [65, 74]. Przesuniêcie antygenowe polega na
wprowadzeniu mutacji punktowych w sekwencjach
docelowych H i N w konsekwencji czego powstaj¹
nowe szczepy patogenu. Zjawisko skoku antygenowe-
go, zachodz¹ce pomiêdzy wirusami grypy, stanowi
natomiast g³ówn¹ przyczynê pandemii grypy [65]. Re-
asortacja materia³u genetycznego wirusa grypy ludz-
kiej i zwierzêcej, przyczyni³a siê bowiem do powstania
nowych podtypów wirusa, np. H2N2, H3N2, zawiera-
j¹cych pojedyncze, jak równie¿ w kombinacji nowe
segmenty genu hemaglutyniny i neuraminidazy [74].

3.4. Szczepionki przeciwwirusowe

Wprowadzenie masowych szczepieñ umo¿liwi³o
zupe³n¹ eliminacjê niektórych patogenów (wirus ospy
prawdziwej) jak równie¿ zmniejszenie czêstotliwo�ci
zaka¿eñ (wirus polio) oraz kontrolê zachorowañ
(ró¿yczka, kleszczowe zapaleniu mózgu czy te¿ HBV).

Obecnie dostêpne szczepionki konwencjonalne
mo¿na podzieliæ na trzy podstawowe grupy � zawie-
raj¹ce zabite cz¹stki wirusowe lub ¿ywe atenuowane
wirusy oraz szczepionki podjednostkowe [3]. Na etapie
badañ klinicznych znajduje siê równie¿ kilka szcze-
pionek DNA � przeciwko grypie, AIDS, zapaleniu
w¹troby typu B i opryszczce [75�78]. Pomimo bardzo
du¿ej skuteczno�ci stosowanych szczepieñ, siêgaj¹cej
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100% w przypadku wirusa polio czy ospy, nadal nie
ma efektywnych szczepionek przeciwko niektórym
patogenom, g³ównie wirusom RNA takim jak HIV czy
HCV [3, 79]. Trudno�ci w konstrukcji szczepionek
przeciwko tym patogenom wynikaj¹ z ogromnej zmien-
no�ci ich materia³u genetycznego/genomu. Powstaj¹ce
w trakcie zaka¿enia nowe formy bia³ek wirusowych,
stanowi¹cych g³ówny cel przeciwcia³ neutralizuj¹cych
uniemo¿liwiaj¹ wytworzenie skutecznej czynnej od-
powiedzi humoralnej organizmu [10].

W przypadku wirusa zapalenia w¹troby typy C
o genotypie 1, epitopy dla immunoglobulin zlokalizo-
wane s¹ w obrêbie a¿ dwóch regionów �hipervariable�
� HVR1 oraz HVR2 [80] glikoproteiny E2. Ogromne
zró¿nicowanie wytwarzanych form bia³kowych wirusa
sprawia, i¿ odpowied� immunologiczna nie jest efek-
tywna, a utrzymuj¹ce siê w surowicy przeciwcia³a anty-
HCV nie zabezpieczaj¹ przed ponownym zaka¿eniem
tym patogenem [48]. Z tego wzglêdu odtworzenie, me-
todami in¿ynierii genetycznej, struktury immunogen-
nych epitopów HCV, skutecznie uodporniaj¹cych na
zaka¿enie i mog¹cych znale�æ zastosowanie w szcze-
pieniach jak dot¹d nie jest mo¿liwe (nie da siê bowiem
przewidzieæ jakiego typu zmiany i o jakim charakterze
pojawi¹ siê w wyselekcjonowanych wariantach) [80].

Odmienna sytuacja wystêpuje w przypadku wirusa
grypy [74]. Wirus ten równie¿ charakteryzuje siê du¿¹
zmienno�ci¹ antygenow¹. U ludzi jak dot¹d zidentyfi-
kowano trzy podtypy hemaglutyniny: H1, H2 i H3 oraz
dwa podtypy neuraminidazy: N1 i N2. S¹ one szeroko
rozpowszechnione w populacji i stanowi¹ sk³adowe
ró¿nych wariantów patogenu przewa¿aj¹cych w ró¿-
nych sezonach epidemicznych [76]. Z tego wzglêdu
co roku typowane s¹ trzy nowe szczepy wirusa, o ró¿-
nych podtypach HA i NA, wchodz¹ce w sk³ad poje-
dynczej szczepionki. St¹d wynika konieczno�æ powta-
rzania szczepieñ w ka¿dym sezonie epidemicznym.

Plastyczno�æ genomów wirusów oraz mo¿liwo�æ
wymiany materia³u genetycznego pomiêdzy patogena-
mi stanowi potencjalne zagro¿enie podczas stosowania
szczepionek zawieraj¹cych atenuowane szczepy pato-
genów. Liczne doniesienia wskazuj¹, i¿ atenuowane
szczepy zawarte w szczepionkach mog¹ powracaæ do
formy patogennej w wyniku wymiany materia³u gene-
tycznego ze szczepem dzikim wirusa. Tego typu re-
wertanty, które utraci³y wystêpuj¹ca w nich mutacje,
stwierdzono w przypadku wirusa polio po zastosowa-
niu szczepionki Salka [81].

4. Techniki badawcze

Ze wzglêdu na powi¹zania pomiêdzy wirulencj¹
oraz podatno�ci¹ wirusów na terapiê z ich zmienno-
�ci¹ (konkretnymi wariantami) niezbêdne sta³o siê

opracowanie optymalnych metod pozwalaj¹cych na
szybk¹ i precyzyjn¹ identyfikacjê pseudotypów wiru-
sowych u pacjentów zaka¿onych.

Obecnie prowadzone badania maj¹ na celu okre�le-
nie sekwencji oraz ró¿nic filogenetycznych wariantów
quasispecies u pojedynczych pacjentów jak równie¿
pomiêdzy poszczególnymi zaka¿onymi pacjentami.

Zastosowanie technik biologii molekularnej w tym
klonowania i sekwencjonowania, poprzedzone wstêp-
n¹ selekcj¹, umo¿liwia identyfikacjê ró¿nic miêdzy
badanymi wariantami wirusowymi. W celu wyselek-
cjonowania zmienionych wariantów wirusowych, am-
plifikowanych z wykorzystaniem RT-PCR (reverse
transcription � polymerase chain reaction), stosuje
siê g³ównie metody elektroforetyczne. Podstawowe
techniki przesiewowe obejmuj¹: badanie zmian kon-
formacji jednoniciowego DNA � SSCP (single-stran-
ded conformation polymorphism) [47, 82, 83] oraz
MSSCP (multitemperature single-stranded confor-
mation polymorphism) [83], analizê heterodupleksów
czyli elektroforezê na ¿elach z gradientem temperatu-
ry � TGGE (temperature gradient gel electrophoresis)
[84], czynnika denaturuj¹cego � DGGE (denatura-
ting gradient gel electrophoresis) oraz GSA (gel-shift
analysis) [85].

Obecnie najczê�ciej stosowan¹ technik¹ jest SSCP.
Metoda ta umo¿liwia separacjê jednoniciowych pro-
duktów PCR, pozwalaj¹c na wykrycie nawet jedno-
nukleotydowych polimorfizmów oraz mutacji punkto-
wych [83]. Rozdzia³ elektroforetyczny prowadzony
jest w warunkach natywnych z uwzglêdnieniem spe-
cyficznych parametrów fizykochemicznych, takich jak
si³a jonowa, pH oraz temperatura [83]. Ró¿nice w tem-
pie migracji, podstawowych oraz zmutowanych poje-
dynczych nici DNA wynikaj¹ ze zmian w strukturze
drugorzêdowej badanych sekwencji. Metoda SSCP
pozwala na wykrycie ok. 80% mutacji w analizowanych
produktach PCR o d³ugo�ci ok. 200�300 pz. W przy-
padku d³u¿szych sekwencji wydajno�æ znacznie spada
[86]. Czu³o�æ detekcji form quasispecies t¹ metod¹ jest
wysoka. Umo¿liwia m.in. wykrycie wszystkich g³ów-
nych wariantów HCV reprezentuj¹cych co najmniej
3% ca³ej populacji wirusa ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹
pojedynczym nukleotydem [47]. Prowadzone badania
nad efektywno�ci¹ rozdzia³u wykaza³y, i¿ kilkakrotna
zmiana temperatury podczas przeprowadzanej elektro-
forezy zwiêksza prawdopodobieñstwo selekcji dwóch
bardzo podobnych izoform ssDNA [83]. Z tego wzglê-
du zaproponowano now¹ metodê MSSCP, bêd¹c¹
modyfikacj¹ techniki SSCP, umo¿liwiaj¹c¹ badanie
zmian konformacji jednoniciowego DNA przy zmie-
niaj¹cych siê warunkach temperaturowych [83].

Modyfikacje sekwencji genomów wirusowych mo¿-
na tak¿e wykrywaæ poprzez analizê migracji hetero-
dupleksów z zastosowaniem technik TGGE, DGGE
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oraz GSA. W metodach tych analizie podlegaj¹ kom-
pleksy DNA, generowane podczas reakcji PCR, utwo-
rzone z pojedynczych nici, pochodz¹cych od szczepu
dzikiego (o znanej sekwencji) oraz badanych potencjal-
nych mutantów. Heterodupleksy, zawieraj¹ce miejsca
niesparowane, ze zmian¹ przynajmniej pojedynczego
nukleotydu wykazuj¹ znacznie mniejsz¹ stabilno�æ
oraz ruchliwo�æ w porównaniu ze strukturami utwo-
rzonymi z dwóch komplementarnych nici (tzw. homo-
dupleksów). W trakcie elektroforezy TGGE oraz
DGGE, rozdzia³ prowadzony jest w warunkach dena-
turuj¹cych odpowiednio przy wzrastaj¹cej temperatu-
rze lub zwiêkszaj¹cym siê stê¿eniu zwi¹zków dena-
turuj¹cych, np. mocznika. W zale¿no�ci od stabilno�ci
kompleksów, dwuniciowe fragmenty DNA ulegaj¹ roz-
dzieleniu na pojedyncze nici. Tempo migracji w ¿elu
jednoniciowego DNA znacznie spada powoduj¹c wy-
ra�ne spowolnienie przemieszczania siê DNA. Metody
te cechuje wysoka czu³o�æ wykrywania mutacji docho-
dz¹ca do 90% [87]. Równie¿ analiza tempa migracji
kompleksów DNA � metoda GSA, pozwala na bardzo
wydajne, do 90%, wykrywanie zmutowanych form
badanego DNA [88]. Przeprowadzany w warunkach
natywnych rozdzia³ heterodupleksów przebiega w od-
miennym tempie w porównaniu do homodupleksów.
Zatem zmiany w ruchliwo�ci obydwu form stano-
wi¹ czynnik identyfikuj¹cy pojawienie siê wariantów
quasispecies w badanej populacji.

Wymienione metody umo¿liwiaj¹ wykrycie obec-
no�ci mutacji, lecz nie pozwalaj¹ na jako�ciowe okre�-
lenie charakteru powsta³ych zmian. W tym celu
niezbêdne jest przeprowadzenie sekwencjonowania.
Wyselekcjonowane fragmenty genomu wirusa klonuje
siê i tworzy reprezentacyjne biblioteki cDNA stano-
wi¹ce rezerwuar ró¿nych wariantów genetycznych da-
nego wirusa, pochodz¹ce od pojedynczego pacjenta.
Nastêpnie przeprowadzenie sekwencjonowania umo¿-
liwia dok³adne okre�lenie ró¿nic pomiêdzy uzyskany-
mi klasami wirusa. Ostatnie badania nad zmienno�ci¹
HCV wykaza³y, i¿ w celu uzyskania reprezentatyw-
nych wyników, zawieraj¹cych wszystkie warianty wi-
rusa wystêpuj¹ce w danej populacji nale¿y przeanali-
zowaæ minimum 40 kolonii [89]. Niestety wykrycie
wszystkich form quasispecies wystêpuj¹cych w danej
populacji poprzez klonowanie stanowi nadal du¿y pro-
blem. Na sytuacjê tê wp³ywa kilka czynników. Przede
wszystkim niektóre warianty molekularne klonuj¹ siê
z bardzo s³ab¹ wydajno�ci¹, pomimo ich znacz¹cej
liczebno�ci, przez co trudno je wyodrêbniæ w badanej
populacji [47]. W trakcie reakcji PCR natomiast mo¿e
dochodziæ do selektywnej amplifikacji pewnych prefe-
rowanych sekwencji, jak równie¿ w przypadku warian-
tów mniej licznych z ka¿dym cyklem pog³êbiana jest
ró¿nica ilo�ciowa w odniesieniu do sekwencji domi-
nuj¹cych. Dodatkowo polimerazy stosowane tradycyj-

nie w reakcji PCR nie posiadaj¹ w³a�ciwo�ci edytor-
skich z tego wzglêdu w analizowanej homogennej po-
pulacji mo¿na oznaczyæ fa³szywie ró¿ni¹ce siê sekwen-
cje, wygenerowane przez amplifikuj¹cy enzym [92].

Wirusowe formy quasispecies tworz¹ heterogenn¹
populacje, w której najczê�ciej dominuje jeden wariant
inne natomiast wystêpuj¹ w znacznie mniejszej ilo�ci.
Z tego wzglêdy bardzo trudno wyodrêbniæ wszystkie
formy wirusa wystêpuj¹ce w próbce, wykorzystuj¹c
dostêpne obecnie techniki. Badaj¹c zatem zjawisko
quasispecies nale¿y uwzglêdniæ ryzyko b³êdu wyni-
kaj¹ca z pominiêcia form mniej licznych oraz ograni-
czeñ stosowanych metod [47, 89].

5. Podsumowanie

Zjawisko quasispecies uznawane jest za podstawo-
wy czynnik warunkuj¹cy patogenno�æ wirusów RNA.
Du¿a liczebno�æ populacji oraz czêstotliwo�æ mutacji
zachodz¹cych w genomie tych patogenów, podda-
wanych presji selekcyjnej, na ró¿nych etapach zaka-
¿enia, stanowi podstawowy mechanizm kszta³tuj¹cy
nowe warianty genetyczne wirusów o zró¿nicowanych
cechach fenotypowych.

Biologiczne nastêpstwa zjawiska quasispecies sta-
nowi¹ obecnie najpowa¿niejszy problem kliniczny
wszystkich zaka¿eñ. Przejawiaj¹ siê m.in. �ucieczk¹�
przed naturaln¹ odpowiedzi¹ uk³adu immunologicz
nego, uniemo¿liwiaj¹c wykszta³cenie skutecznej od-
powiedzi humoralnej oraz komórkowej organizmu na
zaka¿enie, jak równie¿ oporno�ci¹ wirusów na leki
stosowane w trakcie terapii. Brak mo¿liwo�ci opraco-
wania skutecznych oraz bezpiecznych szczepionek
przeciwko niektórym wirusom RNA, np. HCV czy
HIV równie¿ wynika z ogromnej zmienno�ci anty-
genowej tych patogenów. Modyfikacja materia³u ge-
netycznego wirusów RNA stwarza mo¿liwo�æ zmiany
tropizmu komórkowego, zasiêgu gospodarza, ekspresji
genów oraz wzrost wirulencji [8].

Zale¿no�ci zachodz¹ce pomiêdzy ró¿nymi warian-
tami genetycznymi wirusów s¹ bardzo z³o¿one, a ich
dok³adny przebieg jak dot¹d nie jest poznany. Ka¿da,
dowolna populacja quasispecies mo¿e ulec w ka¿dej
chwili zmianie prowadz¹c do wy³onienia siê warian-
tów lepiej przystosowanych do warunków �rodowiska.
St¹d te¿ nie jest mo¿liwy do przewidzenia kierunek
rozwoju wirusów oraz przebieg choroby, tak¿e szyb-
ko�æ jej rozwoju i skuteczno�æ stosowanego leczenia.
Z tego wzglêdu zjawisko quasispecies stale pozostaje
przedmiotem intensywnych badañ, znajduj¹c siê w sfe-
rze zainteresowañ naukowców i lekarzy.

Pomimo stosowania coraz bardziej skutecznych
nowych technik badawczych analiza zjawiska quasi-
species nadal jest trudne. Obecne w danej populacji
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warianty wirusowe wystêpuj¹ bowiem w ró¿nej liczeb-
no�ci. Wspó³czesne, dostêpne metody selekcyjne po-
zwalaj¹ na wykrycie wy³¹cznie form dominuj¹cych,
wystêpuj¹cych w znacz¹cej przewadze. Formy wystê-
puj¹ce w kilku kopiach ulegaj¹ pominiêciu, pozosta-
j¹c poza granic¹ czu³o�ci metod.

Zjawisko quasispecies bardzo czêsto cytowane jest
w aspekcie ewolucji wirusów RNA. Obecnie coraz
czê�ciej pojawiaj¹ siê doniesienia, w których kwestio-
nuje siê zwi¹zek teorii quasispecies z ewolucj¹ wiru-
sów [90], zwracaj¹c uwagê na nadu¿ywanie tego ter-
minu w odniesieniu do ka¿dej formy genetycznej
heterogenno�ci wewn¹trz populacji wirusowej [19].
Niektórzy oponenci s¹ zdania, i¿ wprowadzona teoria
zmienno�ci stanowi sprzeczno�æ w stosunku do trady-
cyjnej genetyki populacyjnej [90]. W odpowiedzi na
liczne zarzuty zwi¹zane z nieodpowiednim stosowa-
niem terminu quasispecies, podjêto liczne badania nad
tym zjawiskiem, maj¹ce na celu prze³o¿enie jego teo-
retycznych za³o¿eñ na zjawiska zachodz¹ce w �rodo-
wisku. Dotychczas uzyskane wyniki badañ nie pozwo-
li³y jak dot¹d na jednoznaczne okre�lenie istotno�ci
zjawiska quasispecies w odniesieniu do ewolucji wiru-
sów RNA [19, 90, 91]. Niew¹tpliwie jednak ogromna
zmienno�æ wirusów RNA wynikaj¹ca z plastyczno�ci
ich materia³u genetycznego oraz znacz¹cej wielko�æ
populacji wirusowej [21], stanowi g³ówne �ród³o
wszelkich implikacji klinicznych zwi¹zanych z zaka-
¿eniami tymi patogenami.
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1. Wstêp

Herpeswirusy s¹ jednymi z najpowszechniej wy-
stêpuj¹cych wirusów krêgowców, bowiem do chwili
obecnej sklasyfikowano ponad 100 ich gatunków, za-
ka¿aj¹cych g³ównie ssaki i ptaki [11]. Wykazano, ¿e
zakres gospodarzy dla poszczególnych herpeswirusów
jest bardzo ograniczony, zdarzaj¹ siê jednak przypadki
transmisji miêdzygatunkowej, czego przyk³adem mo¿e
byæ zaka¿enie cz³owieka ma³pim wirusem typu B.
Wirusy nale¿¹ce do podrodziny Betaherpesvirinae,
charakteryzuj¹ siê w¹skim zakresem gospodarzy, na
ogó³ ograniczonym do jednego gatunku [11, 53]. Cykl
replikacyjny $-herpeswirusów jest najd³u¿szy spo�ród
ca³ej rodziny Herpesviridae. Ponadto, przenoszenie
z komórki na komórkê jest wyd³u¿one, co wynika z sil-
nego zwi¹zania wirionów potomnych ze strukturami
b³onowymi komórek gospodarza [43, 53]. Charakte-
rystyczn¹ cech¹ tej podrodziny jest efekt cytopatyczny

objawiaj¹cy siê powiêkszeniem komórek (cytomegalia)
bêd¹ce konsekwencj¹ pojawienia siê wewn¹trzj¹dro-
wych i wewn¹trzcytoplazmatycznych cia³ek wtrêto-
wych, zawieraj¹cych wirusowe DNA [53, 58]. Zaka-
¿enie latentne dotyczy g³ównie komórek limforetiku-
larnych oraz tkanki gruczo³ów wydzielniczych, nerek
i siateczkowo-nab³onkowych wêz³ów ch³onnych [53].

Spo�ród wirusów zaliczanych do Betaherpesvirinae,
trzy s¹ chorobotwórcze dla cz³owieka: ludzki herpes-
wirus typu 5 (HHV-5, okre�lany powszechnie jako
CMV), typu 6 (HHV-6) oraz herpeswirus typu 7
(HHV-7) [11]. Zaka¿enia herpeswirusem typu 5 s¹
niezmiernie czêste, szacuje siê bowiem, ¿e w krajach
rozwijaj¹cych siê czêsto�æ zaka¿eñ HHV-5 w�ród do-
ros³ych waha siê w granicach 80%, a w krajach rozwi-
niêtych 40�80% [26, 28]. Tak czêste wystêpowanie
wirusa w populacji ludzkiej spowodowane jest ³atwym
szerzeniem siê zaka¿enia poprzez �linê, mocz, nasie-
nie, ³zy, wydzielinê pochwy, w wyniku transfuzji oraz
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przeszczepów narz¹dów lub szpiku kostnego. Pierwot-
ne zaka¿enie HHV-5 mo¿e nastêpowaæ ju¿ w ¿yciu
p³odowym, kiedy to odbywa siê jego przeniesienie
z matki na p³ód. Szacuje siê, ¿e 50�70% kobiet w wie-
ku rozrodczym jest latentnie zaka¿onych tym wirusem
[9]. Najbardziej niebezpieczne dla p³odu jest pierwotne
zaka¿enie ciê¿arnej matki, gdy¿ mo¿e prowadziæ do
ma³og³owia, zwapnieñ �ródczaszkowych, zapalenia
w¹troby lub p³uc oraz ciê¿kiej ma³op³ytkowo�ci [26,
28, 63]. Zaka¿enie p³odu wystêpuje równie¿ u kobiet
o wysokim mianie przeciwcia³, co mo¿e siê wi¹zaæ
z wêdrówk¹ cz¹stek wirusa wewn¹trz leukocytów,
które chroni¹ go czê�ciowo przed dzia³aniem przeciw-
cia³. W okresie postnatalnym, noworodki nara¿one s¹
na zaka¿enie za po�rednictwem siary lub mleka matki,
poniewa¿ przeciwcia³a zawarte w mleku nie chroni¹
przed zaka¿eniem [9, 28]. Osoby zaka¿one HHV-5,
do�wiadczaj¹ objawów charakterystycznych dla mo-
nonukleozy zaka�nej (wywo³ywanej przez HHV-4)
takich jak: gor¹czka, powiêkszenie �ledziony, zaburze-
niami czynno�ci w¹troby, czy pojawienie siê atypo-
wych limfocytów we krwi. Jednak brak jest zapalenia
gard³a i limfadenopatii charakterystycznych dla �w³a�-
ciwej� mononukleozy [26, 28].

HHV-6 wywo³uje m.in. limfadenopatie i rumieñ
nag³y (exanthema subitum). HHV-6 wykazuje równie¿
neurotropizm, ale, jak ka¿dy betaherpeswirus, jest lim-
fotropowy [61]. Niekiedy przy zaka¿eniu herpeswiru-
sem typu 6 mog¹ wyst¹piæ objawy zapalenia w¹troby
lub zespó³ mononukleozopodobny [13, 61, 70]. Suge-
ruje siê równie¿, ¿e HHV-6 i HHV-7 mog¹ byæ czyn-
nikiem etiologicznym wywo³uj¹cym zespó³ chronicz-
nego zmêczenia (chronic fatigue syndrome) [29]. Czê�æ
badaczy sugeruje, ¿e HHV-7, mo¿e byæ odpowiedzial-
ny za wystêpowanie ³upie¿u ró¿owatego (Pityriasis
rosea), choæ brak jest jednoznacznych dowodów
potwierdzaj¹cych udzia³ tego wirusa w przebiegu cho-
roby [8]. HHV-7 wspó³dzia³a z HHV-6 i najprawdo-
podobniej sprzyja reaktywacji pozosta³ych $-herpes-
wirusów ze stanu latencji [6, 7, 30].

Genom przedstawicieli $-herpesvirinae koduje oko-
³o 200 polipeptydów, w tym polimerazê DNA koniecz-
n¹ do replikacji, natomiast nie koduje kinazy tymidy-
nowej (w przeciwieñstwie do HHV-1, HHV-2 czy
HHV-3), co w konsekwencji powoduje brak wra¿li-
wo�ci na acyklowir [43]. Tak, jak w przypadku innych
herpeswirusów, ekspresja genów podczas zaka¿enia
produktywnego zachodzi w sposób kaskadowy. Podob-
nie wyró¿nia siê trzy rodzaje genów: " � natychmiasto-
we wczesne (immediate-early, IEA), indukowane przez
sk³adnik tegumentu "-TIF; $ � wczesne (early, EA)
oraz ( � pó�ne (late, LA) [43, 53]. Produktami genów
" s¹ przede wszystkim bia³ka regulatorowe, które po-
wstaj¹ po 2�4 godzinach od momentu zaka¿enia. Trans-
krypty genów $ pojawiaj¹ siê dopiero po 24�72 godzi-

nach od zaka¿enia i s¹ to liczne bia³ka niezbêdne do
replikacji wirionów potomnych, a ich przyk³adem jest
wirusowa polimeraza DNA. Bia³ka ( tworz¹ struktu-
ralne sk³adniki wirionów potomnych [43, 63].

Na szczególne podkre�lenie zas³uguje zjawisko, po-
legaj¹ce na tym, i¿ pierwotne zaka¿enie produktywne
herpeswirusami (w tym cz³onkami podrodziny $-her-
pesvirinae) zawsze przechodzi w zaka¿enie latentne,
które utrzymuje siê do koñca ¿ycia [53, 56]. Mo¿li-
wo�æ przej�cia zaka¿enia latentnego w zaka¿enie per-
systentne, podczas którego odbywa siê sta³a produkcja
niewielkiej ilo�ci wirionów potomnych bez objawów
klinicznych i zwi¹zane z tym utajone nosicielstwo jest
jedn¹ z przyczyn szybkiego rozprzestrzenianiem siê
herpeswirusów w populacji [26, 28]. Zaka¿enia beta-
herpeswirusami bêd¹ce wynikiem reaktywacji mog¹
manifestowaæ siê ró¿nymi objawami i nasileniem, s¹
jednak najwiêkszym zagro¿eniem dla pacjentów pod-
danych immunosupresji przy transplantacji czy te¿
osób zaka¿onych HIV, u których mog¹ powodowaæ
potencjalnie zagra¿aj¹ce ¿yciu infekcje [12, 26, 56].

2. Zaka¿enia HHV-5 u pacjentów z HIV/AIDS

Jedn¹ z najczê�ciej spotykanych chorób wywo³a-
nych przez herpeswirusa typu 5 u osób zaka¿onych
HIV jest cytomegalowirusowe zapalenie spojówek,
które praktycznie nie wystêpuje w populacji o spraw-
nym uk³adzie odporno�ciowym [14, 32, 54]. Przy
braku leczenia mo¿e ono prowadziæ do powa¿nych
zaburzeñ i nieprawid³owo�ci widzenia oraz w konse-
kwencji do utraty wzroku [2]. Proces zapalny w ob-
wodowych czê�ciach spojówki mo¿e pocz¹tkowo nie
dawaæ symptomów, jednak czê�ciej pacjentom towa-
rzyszy znaczny ubytek obwodowego pola widzenia.
Dodatkowo podczas badania oftalmologicznego wi-
doczne s¹ obszary bia³ka oka o kremowo-¿ó³tawym
zabarwieniu oraz oko³onaczyniowe wysiêki. Zmiany
wykrywane s¹ zazwyczaj na obwodowych czê�ciach
ga³ki ocznej, jednak postêpuj¹ce zapalenie mo¿e obj¹æ
swoim zasiêgiem tak¿e obszar plamki ¿ó³tej oraz tarczê
nerwu wzrokowego [2, 14]. Utrata centralnego lub ob-
wodowego pola widzenia w przebiegu zapalenia spo-
jówki jest zwi¹zana z nekroz¹ spojówki b¹d� te¿ mo¿e
wyst¹piæ w efekcie odwarstwienia samej spojówki [2].
Zasiedlenie komórek spojówki przez herpeswirusa
typu 5 powoduje ich obumieranie, co widoczne jest
w postaci wielu bia³ych plam zawieraj¹cych �ródspo-
jówkowe krwawienia. Je�li zapalenie pozostawione zo-
stanie bez leczenia, obszary tê maja tendencjê do po-
wiêkszania swoich rozmiarów i zlewania siê ze sob¹.
Kiedy spojówka przestaje byæ miejscem namna¿ania
wirionów potomnych, ulega zanikowi wraz z ni¿ej
le¿¹cymi warstwami ga³ki ocznej, w wyniku tego zja-
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wiska naczyniówkowe naczynia krwiono�ne zaczynaj¹
byæ bardziej dostrzegalne [2]. Odwarstwienie spojówki
wystêpuje u oko³o 20% pacjentów z objawami zapale-
nia towarzysz¹cego infekcjom HHV-5, a ryzyko jego
wyst¹pienia wzrasta wraz z postêpem choroby. Z ba-
dañ klinicznych wynika, ¿e odwarstwienie spojówki
mo¿e zale¿eæ od wielu czynników, takich jak ilo�æ
i po³o¿enie potencjalnych ognisk, od których zaczyna
siê proces. Profilaktyka skierowana przeciwko cyto-
megalowirusowemu zapaleniu spojówek polega g³ów-
nie na monitorowaniu osób z AIDS, w celu wykrycia
wszelkich nieprawid³owo�ci w strukturze i funkcjono-
waniu narz¹du wzroku [14, 32]. Dodatkowo wykonuje
siê testy immunologiczne na obecno�æ przeciwcia³ anty-
HHV-5 lub identyfikuje wirusa na podstawie moleku-
larnej analizy próbek p³ynów ustrojowych [32].

Zapalenie b³ony �luzowej prze³yku wystêpuje u pa-
cjentów z AIDS jako skutek obecno�ci herpeswirusa
typu 5, wirusów opryszczki lub zaka¿enia Candida
albicans. G³ównym symptomem wskazuj¹cym na roz-
wój zapalenia s¹ ból i k³opoty z prze³ykaniem, które
pojawiaj¹ siê u prawie 90% pacjentów [12, 47]. Owrzo-
dzenia z charakterystycznymi wirusowymi inkluzjami
i ple�niawki s¹ obecne praktycznie u wszystkich ob-
serwowanych osób w przebiegu zapalenia �luzówki
prze³yku [14]. Czêsto schorzeniami towarzysz¹cymi
reaktywacji HHV-5 u pacjentów o obni¿onej odpor-
no�ci mog¹ byæ wszelkiego rodzaju nie¿yty ¿o³¹dka,
które manifestowane s¹ przez uci¹¿liwe i przewlek³e
bóle ¿o³¹dka, dodatkowo towarzysz¹ im wrzody, wy-
krywalne podczas przebiegu badania gastroskopowe-
go lub radiograficznego. Diagnoza mo¿e byæ prze-
prowadzona na podstawie biopsji wycinków ¿o³¹dka
lub technik stosowanych dla identyfikacji zaka¿enia
HHV-5 w przebiegu zapaleñ okrê¿nicy i b³ony �luzo-
wej prze³yku [12, 14]. Zapalenie okrê¿nicy wystê-
puje u oko³o 5�10% pacjentów w przebiegu AIDS.
Czêstymi dolegliwo�ciami towarzysz¹cymi schorze-
niu s¹ m.in.: biegunki, utrata wagi, bóle brzucha,
gor¹czka. Diagnostyka polega na wykluczaniu in-
fekcji wywo³anych obecno�ci¹ bakterii patogennych
bytuj¹cych w uk³adzie pokarmowym, takich jak: Sal-
monella, Shigella czy Campylobacter. Dodatkowo
kolonoskopia pozwala wykryæ owrzodzenia, a biopsja
odcinków okrê¿nicy identyfikuje inne zapalenia zwi¹-
zane z zaka¿eniem HHV-5 [14, 54].

Zapalenie w¹troby jest obserwowane u 30% do
50% pacjentów ze stwierdzonym AIDS, u których
zdiagnozowano tak¿e inne infekcje spowodowane
obecno�ci¹ HHV-5 [54]. Objawy kliniczne hepatitis
o etiologii herpeswirusowej s¹ zazwyczaj ma³o specy-
ficzne: poziom alkalicznej fosfatazy jest podwy¿szo-
ny, jednak bilirubina pozostaje w normie, co utrudnia
identyfikacjê choroby. Niektóre badania sugerowa³y
wp³yw herpeswirusa typu 5 na rozwój innych schorzeñ

dróg ¿ó³ciowych popularnie wystêpuj¹cych podczas
przebiegu AIDS [14, 50].

Podostre zapalenie mózgu jest jednym z objawów
wystêpuj¹cym podczas przebiegu zaka¿eñ HHV-5
u pacjentów z AIDS, czê�ciej jednak syndrom ten jest
powodowany przez inwazjê tkanki nerwowej przez sa-
mego wirusa nabytego niedoboru odporno�ci [47, 50].
Gor¹czka, zmiany osobowo�ci, problemy z koncen-
tracj¹, bóle g³owy czy senno�æ to najczêstsze sympto-
my towarzysz¹ce podostremu zapaleniu mózgu w tych
przypadkach. Rozpoznanie ma miejsce na podstawie
badania p³ynu mózgowo-rdzeniowego lub biopsji móz-
gu, która wskazuje na oko³okomorow¹ nekrozê tkanki
nerwowej oraz uwidacznia wewn¹trzj¹drowe i cyto-
plazmatyczne wtrêty wirusowe [12, 14].

3. Infekcje herpeswirusem typu 5 w grupie
biorców przeszczepów narz¹dów unaczynionych

Zaka¿enia HHV-5 po transplantacjach mog¹ mieæ
dwojakie �ród³a; jednym z nich jest przekazanie wirusa
biorcy wraz z narz¹dem pochodz¹cym od seropozy-
tywnego dawcy lub reaktywacja endogennego wirusa
pozostaj¹cego w stadium latencji. Poziom zaka¿eñ
herpeswirusem typu 5 u pacjentów po zabiegach prze-
szczepienia narz¹dów unaczynionych waha siê od
30% do 50%, w zale¿no�ci od statusu serologicznego
dawcy i biorcy oraz intensywno�ci terapii immunosu-
presyjnej [27]. Pacjenci seronegatywni, zw³aszcza
biorcy nerki, serca i p³uc, s¹ szczególnie nara¿eni na
rozwój HHV-5 w okresie pooperacyjnym, bowiem
u ponad 27% z nich zaobserwowano rozwój zaka¿enia
w czasie 3�6 miesiêcy [51]. Do symptomów zwi¹za-
nych z zaka¿eniem tym herpeswirusem zalicza siê:
zapalenie w¹troby, nie¿yty ¿o³¹dkowo-jelitowe, zapa-
lenia p³uc, leukopeniê z trombocytopeni¹ [7] oraz cho-
robê �przeszczep przeciw gospodarzowi� (graft ver-
sus host disease � GvHD) [24]. HHV-5 w tej grupie
pacjentów jest tak¿e czêsto przyczyn¹ ostrych lub
przewlek³ych odrzuceñ przeszczepów [24]. Prawdo-
podobnie jednym z czynników stymuluj¹cych proces
odrzucania jest uszkodzenie �ródb³onka naczyñ prze-
szczepionego narz¹du, spowodowane przez aktyw-
no�æ limfocytów T cytotoksycznych oraz przeciwcia³
skierowanych przeciwko cytomegalowirusowi.

Przewlek³e odrzucanie w¹troby jest schorzeniem
postêpuj¹cym powoli, jednak d³ugoterminowo, utrud-
nia jej przetrwanie i doprowadza po wielu latach do
utraty funkcji organu [22]. Kryteria diagnostyczne
wskazuj¹ce na obecno�æ tego procesu to miêdzy inny-
mi zanik przewodu ¿ó³ciowego, pyknoza jego komórek
(zmiany degeneracyjne j¹dra komórkowego na skutek
zmian w aran¿acji chromatyny, prowadz¹ce do nekro-
zy komórki) oraz ca³kowite zw³óknienie ¿y³y wrotnej
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[22]. Stwierdza siê wp³yw wielu czynników na stymu-
lacjê procesu odrzucania: niezgodno�æ antygenów
g³ównego uk³adu zgodno�ci tkankowej (HLA), nie-
zgodno�æ p³ci dawcy i biorcy czy te¿ brak azathioprinu
w terapii immunosupresyjnej. Najczê�ciej jednak suge-
ruje siê zaka¿enia HHV-5 jako czynnik przyczyniaj¹cy
siê do odrzucania przeszczepów w¹troby [22].

Zaka¿enia herpeswirusem typu 5 diagnozowane s¹
w�ród pacjentów po przeszczepach w¹troby z fre-
kwencj¹ siêgaj¹c¹ 30�60%, spo�ród nich blisko 40%
rozwija siê w pierwszych trzech miesi¹cach po opera-
cji [22]. W badaniach wykazano, ¿e ekspansja HHV-5
jest skierowana do miejsc, które wykazuj¹ zmiany pa-
tologiczne charakterystyczne dla odrzucania prze-
szczepu. Przy wykorzystaniu technik biologii moleku-
larnej udowodniono, i¿ genom wirusa by³ obecny we
wszystkich nowo przeszczepionych w¹trobach, a jego
siln¹ ekspresjê obserwowano tak¿e w komórkach
przewodu ¿ó³ciowego oraz, komórkach �ródb³onka
naczyñ. Wydaje siê to potwierdzaæ bliski zwi¹zek po-
miêdzy zaka¿eniami HHV-5 i przewlek³ym odrzuce-
niem allogenicznych przeszczepów w¹troby, jednak
jest to kwestia wci¹¿ budz¹ca wiele kontrowersji i wy-
magaj¹ca dalszych szczegó³owych badañ.

4. Wystêpowanie HHV-6 oraz HHV-7
po przeszczepieniach narz¹dów unaczynionych

Ze wzglêdu na szerokie rozpowszechnienie HHV-6
oraz HHV-7 w populacji na ca³ym �wiecie, niezwykle
istotne jest okre�lenie czy transmisja wirusa nast¹pi³a
wraz z przeszczepianym narz¹dem, czy te¿ patogen
by³ obecny u biorcy ju¿ wcze�niej jako zaka¿enie pier-
wotne [66]. Przewa¿aj¹ca czê�æ zaka¿eñ potransplan-
tacyjnych herpeswirusem typu 6 uwa¿ana jest za
wynik jego reaktywacji, a pierwotne infekcje po prze-
szczepach dotycz¹ g³ównie pacjentów pediatrycznych
do drugiego roku ¿ycia [1, 21]. Szacuje siê, ¿e pier-
wotne zaka¿enia dotycz¹ oko³o 90% dzieci w tym
przedziale wiekowym, tak wiêc ta grupa pacjentów
objêta jest ryzykiem ostrych odrzuceñ przeszczepów
oraz wy¿szej ni¿ w przypadku osób doros³ych �mier-
telno�ci pooperacyjnej, bêd¹cej wynikiem pierwszego
kontaktu z HHV-6 [21]. W badaniach przeprowadzo-
nych w�ród seronegatywnych biorców w¹troby, jed-
noznacznie wykazano ¿e u 61�100% z nich wyst¹-
pi³y objawy zaka¿enia [40], co sugeruje na wysok¹
czêsto�æ transmisji wirusa wraz z materia³em pocho-
dz¹cym od dawcy. Podobnie aktywne powik³ania
pooperacyjne, bêd¹ce wynikiem obecno�ci HHV-6
wykazano u 38�55% biorców nerki, 36% biorców ser-
ca oraz u 57% biorców serca i p³uc [40].

Objawy towarzysz¹ce zaka¿eniu herpeswirusem
typu 6 wystêpuj¹ du¿o wcze�niej w porównaniu do

wywo³ywanych przez HHV-5. Jest zjawisko niezwykle
charakterystyczne dla HHV-6 i daje tym samym po-
tencjaln¹ mo¿liwo�æ jego ³atwej identyfikacji [40],
wymagaj¹cej jednak potwierdzenia laboratoryjnego.
Typowe symptomy pojawiaj¹ siê w 2�4 tygodnie po
operacji [30, 40, 66], gdy poziom zastosowanej im-
munosupresji jest najwy¿szy [1]. Przy wykorzystaniu
technik biologii molekularnej udowodniono obecno�æ
DNA HHV-6 w 67% przypadków ju¿ po 14 dniach po
przeszczepieniu [40], podczas gdy dla herpeswirusa
typu 5 czas ten wynosi³ 36 dni [24]. Manifestacje
kliniczne zaka¿eñ HHV-6 przejawiaj¹ siê najczê�ciej
w formie odrzucania przeszczepu, gor¹czki neutrope-
nicznej po³¹czonej z wysypk¹, jak równie¿ panleuko-
penii czy zwiêkszona podatno�æ na oportunistyczne
infekcje grzybicze [1].

Poniewa¿ betaherpeswirusy wykazuj¹ umiarkowa-
ny neutrotropizm, DNA HHV-6 mo¿na tak¿e wykryæ
w p³ynie mózgowo-rdzeniowym a sam wirus stwier-
dzany jest jako czynnik etiologiczny zapalenia mózgu
[40]. Pacjenci po przeszczepieniu w¹troby, w 15%
przypadków wykazywali zaburzenia neurologiczne
niewiadomego pochodzenia w postaci spl¹tania, utra-
ty przytomno�ci czy napadów senno�ci [1, 40]. Tak¿e
zjawisko pleocytozy u pacjentów z potransplantacyj-
nym zapaleniem mózgu i jej zwi¹zek z aktywacj¹
HHV-6 jest nieudokumentowany, a sam mechanizm
patogenezy w obrêbie centalnego uk³adu nerwowego
w tym przypadku jest niejasny.

Udzia³ herpeswirusa typu 7 w patogenezie zaka¿eñ
potransplantacyjnych jest wci¹¿ ma³o poznany [33,
42]. Zarówno u pacjentów doros³ych, jak i pediatrycz-
nych, brak wyra�nych danych sugeruj¹cych rolê
HHV-7 jako jedynego, g³ównego czynnika bior¹cego
udzia³ w odrzuceniach przeszczepów czy powodowa-
niu innych charakterystycznych objawów [21, 30].
Przewa¿nie opisuje siê wystêpowanie herpeswirusów
6 i 7 w skojarzeniu ze sob¹, ze wzglêdu na ich bliskie
pokrewieñstwo i interakcje miêdzy nimi w warunkach
in vitro i in vivo [21, 24]. Sugerowany jest tak¿e udzia³
HHV-7 w reaktywacji pozosta³ych $-herpeswirusów
ze stanu latencji [21, 66]. Stwierdzono bowiem, ¿e
interakcje pomiêdzy HHV-5 i HHV-7 u pacjentów
przed i po przeszczepach nerek s¹ zwi¹zane z progresj¹
choroby cytomegalowirusowej. Poddaj¹c diagnostyce
osoby przed przeszczepem nerki, metodami moleku-
larnymi wykazano wspó³obecno�æ HHV-5 i HHV-7
u ponad 50% pacjentów, podczas gdy zaka¿enia jed-
nym tylko betaherpeswirusem wynosi³y odpowiednio
26% (HHV-5) i 12% (HHV-7) [42]. Po zabiegu trans-
plantacji proporcje procentowe pozosta³y zbli¿one,
jednak zaka¿enia HHV-5 daj¹ce widoczne objawy zo-
sta³y zdiagnozowane dwa razy czê�ciej u osób zaka-
¿onych dwoma rodzajami herpeswirusa, ni¿ tylko jed-
nym z nich. Ponad 81% osób wykazywa³o obecno�æ
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DNA obu wirusów przed przeszczepieniem, co �wiad-
czy o tym, ¿e wspó³wystêpowanie HHV-5 i HHV-7
zwiêksza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia aktywnej
choroby cytomegalowirusowej [42].

5. Zaka¿enia herpeswirusem typu 5
u biorców komórek krwiotwórczych

Ze wzglêdu na niezwykle szerokie rozpowszechnie-
nie w populacji na ca³ym �wiecie zaka¿enia herpeswiru-
sem typu 5 wci¹¿ pozostaj¹ jedn¹ z najbardziej znacz¹-
cych przyczyn zachorowañ i �miertelno�ci u pacjentów
po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych [18, 27,
37, 51, 60]. Ryzyko wyst¹pienia pe³noobjawowej cho-
roby cytomegalowirusowej zale¿ne jest od statusu im-
munologicznego dawcy i biorcy, rodzaju przeszczepu
oraz typu zastosowanej immunosupresji. Wymusza to
konieczno�æ stosowania odpowiedniej profilaktyki anty-
wirusowej przynajmniej przez 3 miesi¹ce po zabiegu,
by nie dopu�ciæ do reaktywacji wirusa [24, 60]. W wie-
lu przypadkach jednak stosowana terapia nie eliminuje
ryzyka wyst¹pienia HHV-5, lecz zmienia tylko jego
cykl replikacji i opó�nia wyst¹pienie choroby [51].

W licznych badaniach wykazano, ¿e DNA herpes-
wirusa typu 5 zosta³o wykryte w 15�70% przypadków
po zabiegu allogenicznego przeszczepienia komórek
krwiotwórczych [44]. �redni czas, po którym zanoto-
wano ujawnienie siê infekcji o etiologii HHV-5 wy-
nosi³ 42 dni [15, 37], a wiêc du¿o pó�niej ni¿ pozosta-
³ych betaherpeswirusów [17, 64]. Niektórzy autorzy
opisuj¹ równie¿ fakt czêstszego wspó³wystêpowania
HHV-5 u pacjentów z wysokim poziomem wiremii
herpeswirusa typu 6 [37] oraz 7 [6, 66].

Najczê�ciej obserwowan¹ chorob¹ towarzysz¹c¹
zaka¿eniu HHV-5 jest �ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc
[27]. Notuje siê je w okresie oko³o 6 do 10 tygodni
po transplantacji, a ponowne symptomy w skrajnych
przypadkach mog¹ siê pojawiaæ wielokrotnie [60]. Ty-
powe objawy cytomegalowirusowego zapalenia p³uc to
gor¹czka, kaszel bez odkrztuszania, hipoksemia, przy-

spieszony oddech, obustronny �ródmi¹¿szowy naciek
w p³ucach, a w obrazie radiologicznym zmiany o cha-
rakterze �szk³a mlecznego�. Skuteczno�æ chemioterapii
zale¿y w du¿ej mierze od poziomu replikacji wirusa
we krwi i spada wraz z up³ywem czasu od pocz¹tku
zaka¿enia [20]. Stosowana rutynowo terapia gancyklo-
wirem, prócz swego dzia³ania mielotoksycznego, coraz
czê�ciej nie przynosi po¿¹danych rezultatów ze wzglê-
du na rosn¹cy odsetek szczepów HHV-5 opornych na
ten lek, jednak nadal jest terapi¹ z wyboru [52]. Nie-
stety, pomimo stosowanej profilaktyki oraz leczenia
wyprzedzaj¹cego (pre-emptive therapy), �miertelno�æ
w tej grupie pacjentów jest du¿a i wynosi powy¿ej 50%.
Zaka¿enie HHV-5 jest tak¿e czynnikiem zwiêkszaj¹-
cym ryzyko wtórnych zaka¿eñ bakteryjnych i grzy-
biczych oraz nasilenie choroby �przeszczep przeciwko
gospodarzowi� [24]. Znacznie rzadziej spotyka siê
przypadki innych schorzeñ, jak: owrzodzeñ ¿o³¹dkowo-
jelitowych, zapaleñ w¹troby czy zahamowania czyn-
no�ci szpiku kostnego [60].

6. Choroby o etiologii HHV-6 i HHV-7
wystêpuj¹ce u pacjentów poddanych
przeszczepieniom komórek krwiotwórczych

Wysoka czêsto�æ wykrywania DNA herpeswirusa
typu 6 u pacjentów po przeszczepieniach komórek
krwiotwórczych zwi¹zana jest, podobnie jak w przy-
padku innych rodzajów transplantacji, z terapi¹ immu-
nosupresyjn¹ i chwilowym nabytym niedoborem od-
porno�ci, co sprzyja przerwaniu latencji i ponownemu
ujawnieniu siê wirusa [69, 70]. Ponadto przyjmuje siê
istnienie kilku kluczowych czynników szczególnie
promuj¹cych rozwój HHV-6 u pacjentów w okresie
oko³ooperacyjnym. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi:
m³ody wiek biorcy, przeszczepy allogeniczne, nie-
zgodno�æ p³ci oraz w zakresie antygenów HLA daw-
cy i biorcy, przyjmowanie substancji o charakterze
steroidowym przez biorcê oraz zaawansowana cho-
roba podstawowa [40, 69, 70].

Gor¹czka ++ ++ +
Zapalenie w¹troby + + +
Komplikacje ¿o³¹dkowo-jelitowe + + +
Zapalenie siatkówki + + +++
Zapalenie p³uc + +++ �
Mielosupresja � ++ �
Odrzucenie przeszczepu/GvHD ++ + �

T a b e l a  I
Wystêpowanie zaka¿eñ o etiologii HHV-5 u ró¿nych grup pacjentów z niedoborami

odporno�ci [wg 20, 24]

Objawy kliniczne
Biorcy narz¹dów
unaczynionych

Biorcy komórek
krwiotwórczych

Pacjenci
z HIV/AIDS



272 EWELINA OSIÑSKA, AGNIESZKA TOMASZEWSKA, TOMASZ DZIECI¥TKOWSKI

Infekcje z udzia³em herpeswirusa 6 dotycz¹ 38�60%
biorców komórek krwiotwórczych [17, 23], a szczyt
wiremii wystêpuje zazwyczaj w ci¹gu pierwszych
4�6 tygodni po zabiegu [70]. Zazwyczaj pierwsze po-
zytywne wyniki testów biologii molekularnej, �wiad-
cz¹ce o obecno�ci DNA HHV-6 obserwowane s¹ po
19�25 dniach, za� dla HHV-7 po 15�20 dniu [5, 17].
W chwili obecnej reaktywacje zaka¿enia herpeswiru-
sem typu 6 zosta³y powi¹zane z wieloma jednostkami
chorobowymi, pocz¹wszy od stanów gor¹czkowych,
poprzez neuroinfekcje [57] do chorób limfoprolifera-
cyjnych w³¹cznie [13, 70]. Wystêpowanie HHV-6 oraz
HHV-7 wcze�niej ni¿ zaka¿eñ o etiologii HHV-5
(6�12 tygodni po zabiegu), sugeruje interakcje po-
miêdzy betaherpeswirusami w tej grupie chorych
[23]. Obecno�æ HHV-7 jest potencjalnym czynnikiem
u³atwiaj¹ceym reaktywacjê latentnego herpeswirusa
typu 5, natomiast dok³adne zwi¹zki pomiêdzy HHV-6
i HHV-7 wci¹¿ pozostaj¹ niewyja�nione. W badaniach
in vitro wykazano bowiem udzia³ HHV-7 jako czynni-
ka przerywaj¹cego latencjê HHV-6, jednak zale¿no�ci
tej nie udowodniono w pe³ni w warunkach in vivo [5].

7. Diagnostyka zaka¿eñ betaherpeswirusami

Ze wzglêdu na fakt, i¿ $-herpeswirusy s¹ poten-
cjalnie niebezpiecznymi patogenami dla osób z nie-
doborami immunologicznymi, konieczne sta³o siê
opracowanie szybkich i wiarygodnych technik diagno-
stycznych pozwalaj¹cych wykryæ patogen w badanym
materiale biologicznym. W diagnostyce stosuje siê
m.in.: detekcjê wirusa w hodowli komórkowej, badania
serologiczne, czy wykrywanie kwasów nukleinowych
w oparciu o techniki biologii molekularnej.

Klasyczn¹ metod¹ wykrywania HHV-5, jest izola-
cja wirusa w hodowlach komórkowych (najczê�ciej

ludzkich fibroblastów). Wad¹ techniki jest d³ugi okres
oczekiwania na charakterystyczny efekt cytopatyczny,
który pojawia siê w hodowli komórkowej po up³ywie
ok. 1�3 tygodni od momentu zaka¿enia [31]. Co wiêcej
szybko�æ pojawienia siê CPE, zale¿y od liczby cz¹stek
wirusa zaka¿aj¹cego hodowlê komórkow¹ [4]. Alterna-
tyw¹ dla powy¿szej metody jest technika �shell vial�
[31]. Zastosowanie wyznakowanych przeciwcia³ mo-
noklonalnych oraz etapu wirowania pozwala uzyskaæ
wynik dla produktywnego wirusowego zaka¿enia ju¿
po 16 godzinach inkubacji [31], co czyni t¹ technikê
szybsz¹ i bardziej czu³¹ ni¿ metoda klasycznej izola-
cji HHV-5 w hodowlach komórkowych. Wadami obu
przytoczonych powy¿ej metod jest czas potrzebny na
wykonanie badania, a tak¿e konieczno�æ wykonania
badania natychmiast po pobraniu materia³u kliniczne-
go, gdy¿ d³u¿sze przechowywanie izolowanych od pa-
cjentów próbek, wi¹¿e siê ze spadkiem czu³o�ci obu
metod. Równie¿ uprzednio zastosowane leczenie far-
makologiczne mo¿e fa³szowaæ wyniki [31, 55].

Do u¿ywanych obecnie metod serologicznych za-
licza siê testy ELISA, umo¿liwiaj¹ce okre�lenia mia-
na przeciwcia³ antywirusowych w klasach IgM i IgG
[26]. Podstawowym badaniem jest stwierdzenie obec-
no�ci i poziomu przeciwcia³ klasy IgM, które choæ s¹
wska�nikiem �wie¿o przebytej infekcji wirusowej, nie
umo¿liwiaj¹ rozró¿nienia zaka¿enia pierwotnego od
reaktywacji ze stanu latencji. Przeciwcia³a klasy IgG ze
wzglêdu na rozpowszechnienie $-herpesvirinae w po-
pulacji maj¹ mniejsz¹ warto�æ diagnostyczn¹ i przydat-
ne s¹ g³ównie do okre�lania odpowiedzi immunologicz-
nej u pacjentów nara¿onych na wyst¹pienie ciê¿kich
postaci zaka¿eñ. Wiêksz¹ czu³o�æ i specyficzno�æ maj¹
testy opieraj¹ce siê na wykrywaniu antygenów w leuko-
cytach krwi obwodowej za pomoc¹ wyznakowanych
przeciwcia³ monoklonalnych rozpoznaj¹cych wczesny
antygen HHV-5 � fosfoproteinê pp65 [46, 67]. Tech-
nika ta nie wymaga skomplikowanej aparatury i po-
zwala uzyskaæ wyniki ju¿ po 5 godzinach od momentu
rozpoczêcia wykonywania badania [31]. Do jej po-
wa¿nych wad nale¿y zaliczyæ subiektywno�æ oceny
wyników, a tak¿e trudno�ci w odczycie u pacjentów
po przeszczepie szpiku i komórek macierzystych, co
wi¹¿e siê z ograniczon¹ liczb¹ granulocytów [45].

Ze wzglêdu na ró¿norakie ograniczenia w bada-
niach serologicznych czy izolacji betaherpeswirusów
w hodowlach komórkowych, konieczne sta³o siê wdro-
¿enie do diagnostyki technik biologii molekurarnej,
takich jak PCR, która umo¿liwia wykrywanie obec-
no�ci patogenów w organizmie pacjenta ju¿ na pocz¹t-
kowych etapach zaka¿enia oraz pozwalaj¹ uzyskaæ
jednoznaczny wynik [16, 31, 67]. Zagnie¿d¿ona PCR
(nested PCR, nPCR), jest modyfikacj¹ klasycznej re-
akcji PCR, w której namna¿any jest krótszy fragment
uprzednio powielonego odcinka. Technika jest rzadko

Zapalenie p³uc + ++
Zapalenie mózgu + +
Mielosupresja � ++
Niewydolno�æ narz¹du brak danych +
Wysypka skórna ++ +
GvHD brak danych +
Gor¹czka + +
Odrzucenie przeszczepu + brak danych
Zapalenie w¹troby + �
Koinfekcje HHV-5 + ++
Zaka¿enia grzybicze ++ �

T a b e l a  I I
Objawy kliniczne towarzysz¹ce zaka¿eniom HHV-6 u osób

poddanych transplantacjom [wg 66]

Objawy kliniczne
Biorcy narz¹dów
unaczynionych

Biorcy komórek
krwiotwórczych
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stosowana ze wzglêdu na zbyt du¿y odsetek wyników
fa³szywie dodatnich [31, 45, 48].

Okre�lenie w sposób ilo�ciowy poziomu wiremii
sta³o siê mo¿liwe dziêki zastosowaniu reakcji PCR po-
³¹czonej z jednoczesn¹ analiz¹ przyrostu ilo�ci pro-
duktu w czasie rzeczywistym (real-time PCR, qPCR)
[16]. Okre�lenie ilo�ci kopii genomu wirusa w bada-
nej próbce pozwala na monitorowanie przebiegu za-
ka¿enia, a tak¿e na zastosowanie odpowiedniej terapii
przeciwwirusowej u pacjentów nara¿onych na zaka-
¿enie pierwotne czy reaktywacjê wirusa ze stanu la-
tencji [34]. Metoda ta odznacza siê wy¿sz¹ czu³o�ci¹
ni¿ tradycyjna reakcja ³añcuchowej polimeryzacji [16,
45]; mo¿na j¹ tak¿e z powodzeniem stosowaæ w przy-
padku d³u¿ej przechowywanego materia³u biologicz-
nego (próbek surowicy krwi), co stanowi powa¿ne
utrudnienie w przypadku badañ serologicznych [34,
45]. Dodatkowo na korzy�æ qPCR przemawia mo¿li-
wo�æ zautomatyzowania procedury i znacznego obni-
¿enia kosztów analizy próbek.

8. Terapia zaka¿eñ spowodowanych
przez $-herpeswirusy

Okre�lone wytyczne profilaktyki i leczenia zaka-
¿eñ opracowano dotychczas wy³¹cznie dla pacjentów
poddawanych transplantacjom komórek krwiotwór-
czych a zaka¿onych herpeswirusem typu 5 [24, 37,
38]. Dla pozosta³ych betaherpeswirusów (HHV-6
i HHV-7) nie ma ustalonych metod postêpowania
� w literaturze dominuj¹ opisy pojedynczych przypad-
ków lub wyniki leczenia ma³ych grup chorych [36, 40,
68]. Podobnie brak jest jednoznacznych zaleceñ doty-
cz¹cych terapii pacjentów poddanych przeszczepie-
niom narz¹dów unaczynionych.

Ostatnie opublikowane rekomendacje zgodnie z za-
sadami medycyny opartej na faktach dotycz¹ce diag-
nostyki, profilaktyki i leczenia zaka¿enia i choroby
cytomegalowirusowej zosta³y przygotowane przez gru-
pê robocz¹ zajmuj¹c¹ siê powik³aniami infekcyjnymi

po transplantacjach komórek krwiotwórczych (EBMT
Infectious Diseases Working Party) w 2004 r. [38].
Zgodnie z nimi po allogenicznej transplantacji ko-
mórek krwiotwórczych (HSCT) ka¿dy pacjent powi-
nien otrzymywaæ profilaktycznie leki przeciwwirusowe
[10, 37�39]. Acyklowir lub walacyklowir s¹ uznanymi
preparatami w profilaktyce zaka¿enia czy rozwoju
choroby cytomegalowirusowej, ale tylko w po³¹czeniu
ze strategi¹ leczenia wyprzedzaj¹cego (pre-emptive
therapy) (zalecenie AI) [25, 38, 59]. Stosowanie do-
¿ylnych preparatów gancyklowiru jest tak¿e skuteczn¹
metod¹ profilaktyki zaka¿enia HHV-5, ale powinno
byæ zarezerwowane dla pacjentów z grup wysokiego
ryzyka (zalecenie AI) [38]. Walgancyklowir � prolek
gancyklowiru � wykazuje podobn¹ skuteczno�æ, ale
ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych badañ jego rola
w profilaktyce wymaga jeszcze ustalenia (zalece-
nie CIII) [38]. Ostatnio równie¿ ukaza³y siê bardzo
zachêcaj¹ce wyniki wieloo�rodkowego badania stoso-
wania maribawiru w profilaktyce zaka¿enia herpes-
wirusem typu 5 u pacjentów po allogenicznym prze-
szczepieniu komórek krwiotwórczych [65].

Podstawow¹ zasad¹ zapobiegania zaka¿eniom
HHV-5 po transplantacjach allogenicznych jest obo-
wi¹zkowe monitorowanie poziomu wiremii we krwi
obwodowej, co najmniej raz w tygodniu � metod¹ ba-
dania antygenu pp65 lub wirusowego DNA metod¹
PCR (zalecenie AI) [10, 38]. To monitorowanie po-
winno byæ prowadzone przynajmniej do 100 dni po
transplantacji (zalecenie AI), d³u¿ej za� w przypadku
wcze�niejszych reaktywacji lub choroby �przeszczep
przeciwko gospodarzowi�, co wi¹¿e siê z przed³u¿on¹
immunosupresj¹ (zalecenie BII) [10, 38]. W leczeniu
wyprzedzaj¹cym, trwaj¹cym minimum 2 tygodnie, za-
równo do¿ylny gancyklowir, jak i foskarnet, mog¹ byæ
stosowane w I linii (zalecenie AI) � wybór zale¿y od
ryzyka toksyczno�ci u konkretnego pacjenta oraz tego,
który preparat by³ stosowany uprzednio [38, 52].
Cidofowir mo¿e byæ rozwa¿any jako leczenie II linii
(zalecenie BII) [10, 38]. Pojawiaj¹ siê tak¿e doniesie-
nia, ¿e walgancyklowir w leczeniu wyprzedzaj¹cym
zaka¿enia herpeswirusem typu 5 u pacjentów po
HSCT wykazuje wysok¹ skuteczno�æ, wymaga nato-
miast �cis³ej kontroli ewentualnych dzia³añ niepo¿¹da-
nych i toksyczno�ci [3, 19, 38, 62]. W leczeniu aktyw-
nej choroby cytomegalowirusowej w I linii zaleca siê
do¿ylny gancyklowir lub foskarnet (zalecenie BII), za
wyj¹tkiem zapalenia p³uc o etiologii HHV-5, w którym
jako leczenie I linii zaleca siê terapiê skojarzon¹ do¿yl-
nym gancyklowirem i do¿ylnymi preparatami immuno-
globulin � IVIG (zalecenie BII) [10, 38]. W leczeniu
II linii choroby cytomegalowirusowej zaleca siê cido-
fowir lub terapiê skojarzon¹ do¿ylnym gancyklowi-
rem z foskarnetem (zalecenie BII) [35, 38]. Leczenie
zaka¿enia HHV-5 powinno trwaæ: 21�28 dni terapii

A � mocne dowody
B � umiarkowanie

wiarygodne dowody
C � s³abe dowody
D � umiarkowane dowody

przeciw zastosowaniu
leku czy danej strategii

E � znacz¹ce dowody przeciw
zastosowaniu leku

T a b e l a  I I I
Stopnie okre�laj¹ce jako�æ dowodów medycznych i kategorie
wskazuj¹ce si³ê rekomendacji (EBM � evidence based medici-

ne)
Rodzaj badania Si³a rekomendacji

  I � ≥ 1 kontrolowane
badanie randomizowane

 II � ≥ 1 dobre badanie
bez randomizacji,
wieloo�rodkowe,
du¿a liczebno�æ grup

III � badania opisowe,
raporty zespo³ów
ekspertów
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indukcyjnej z nastêpuj¹c¹ po niej terapi¹ podtrzymu-
j¹c¹, trwaj¹c¹ 4 tygodnie [38]. Nadal w fazie badañ
jest stosowanie adaptywnej immunoterapii, polega-
j¹cej na wykorzystaniu swoistych dla herpeswirusa
typu 5 limfocytów T dawcy [38]. W opublikowanych
dotychczas rekomendacjach nie zamieszczono prepa-
ratu immunoglobuliny ludzkiej przeciw herpeswiruso-
wi typu 5, która jest zarejestrowana do profilaktyki
i leczenia zaka¿eñ HHV-5 u biorców przeszczepów
narz¹dowych. W praktyce klinicznej lek ten by³ sto-
sowany wspomagaj¹co w leczeniu cytomegalowiru-
sowego zapalenia p³uc.

W przypadku reaktywacji pozosta³ych betaherpes-
wirusów u pacjentów po przeszczepieniach dotych-
czas nie opracowano ¿adnych wytycznych. W�ród re-
komendowanych badañ serologicznych dawcy i biorcy
przed allotransplantacj¹ nie ma zaleceñ dotycz¹cych
HHV-6 czy HHV-7 [41]. W literaturze pojawiaj¹ siê
jedynie doniesienia o leczeniu choroby spowodowa-
nej zaka¿eniem herpeswirusem typu 6 u biorców prze-
szczepów � zw³aszcza potwierdzonych neuroinfekcji
[49]. Wszystkie podstawowe leki stosowane w przy-
padku zaka¿enia HHV-5, tzn.: gancyklowir, foskarnet
oraz cidofowir, maj¹ udokumentowan¹ skuteczno�æ
in vitro przeciw HHV-6 [49, 68] i stosuje siê je w ana-
logicznych dawkach.

9. Podsumowanie

Zaka¿enia betaherpeswirusami u ludzi z upo�le-
dzonym uk³adem immunologicznym wystêpuj¹ bar-
dzo czêsto i stanowi¹ powa¿ny problemem terapeu-
tyczny. Ich obecno�æ w wiêkszo�ci przypadków nie
daje jednoznacznych objawów klinicznych, dlatego
jedynym miarodajnym sposobem ich identyfikacji s¹
techniki biologii molekularnej. U pacjentów w prze-
biegu AIDS, najczê�ciej diagnozuje siê zapalenie siat-
kówki i jej odwarstwienie o etiologii HHV-5. Osoby
po transplantacji narz¹dów unaczynionych nara¿one
s¹ na odrzucenie przeszczepu, upo�ledzenie funkcji
organu lub ostr¹ postaæ choroby �przeszczep przeciw-
ko gospodarzowi�. Biorcy komórek krwiotwórczych
stanowi¹ natomiast grupê pacjentów niezwykle za-
gro¿onych cytomegalowirusowym zapaleniem p³uc.
W zale¿no�ci od rodzaju przeszczepu, obserwujemy
inny rodzaj powik³añ w okresie oko³ooperacyjnym.

Tradycyjne metody wirusologiczne, polegaj¹ce na
obserwacji obajwów klinicznych i izolacji wirusów
zawodzi w przypadku pacjentów z niedoborami odpor-
no�ci. Z podobnego powodu ma³o skuteczne s¹ kon-
wencjonalne testy serologiczne. Odpowiedni¹ czu³o�æ
i specyficzno�æ zapewniaj¹ wy³¹cznie techniki biologii
molekularnej, dzi� rutynowo stosowane w monitoro-
waniu zaka¿eñ osób po przeszczepieniach czy w prze-

biegu AIDS. Stosuj¹c ilo�ciowe badanie metod¹ real-
time PCR mo¿emy oprócz identyfikacji wirusowego
materia³u genetycznego obserwowaæ zmiany jego ilo�-
ci w czasie trwania infekcji. Umo¿liwia to kontrolê
skuteczno�ci leczenia przeciwwirusowego. Zale¿y ona
w du¿ej mierze od poziomu replikacji wirusa we krwi
i spada wraz z up³ywem czasu od pocz¹tku zaka¿e-
nia [20, 52]. Wiêkszo�æ wykorzystywanych w terapii
przeciwwirusowej preparatów jest toksyczna dla
organizmu i wywo³uje liczne dzia³ania niepo¿¹dane.
Istotne jest wiêc jak najszybsze ograniczenie poda-
wanych dawek w miarê spadku liczby wykrywanych
kopii wirusa [52]. Kolejnym problemem jest lekoopor-
no�æ wybranych szczepów wirusów, która pojawia siê
na skutek mutacji w niektórych strategicznych genach
wirusowych lub w wyniku stosowania d³ugotrwa³ej
terapii. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, i¿ u¿y-
wane rutynowo leki nie dzia³aj¹ na betaherpeswirusy
w formie latentnej [59].
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1. Wprowadzenie

Surowce kopalniane s¹ g³ównym �ród³em energii
na �wiecie. Malej¹ce zasoby tych paliw, a co za tym
idzie drastyczny wzrost cen oraz globalne ocieplenie
i zanieczyszczenie �rodowiska powoduj¹ du¿e zainte-
resowanie odnawialnymi i niekonwencjonalnymi �ród-
³ami energii [47, 79]. Jednym z nich jest biopaliwo do
silników wysokoprê¿nych, tzw. biodiesel, produko-
wany z olejów ro�linnych i t³uszczów zwierzêcych na
drodze transestryfikacji. W procesie tym otrzymuje siê
znaczne ilo�ci odpadowej fazy glicerynowej zawiera-
j¹cej w swym sk³adzie glicerol (propano-1,2,3-triol)
(50�60%), metanol, mono- i diacyloglicerole, wolne
kwasy t³uszczowe oraz myd³a [64].

W 2004 roku w Unii Europejskiej wyprodukowa-
no ³¹cznie 1,93 mln ton biodiesla, a w roku 2010 prze-
widuje siê zwiêkszenie produkcji do 10 mln ton [31].
W Polsce sektor estrów metylowych znajduje siê jesz-
cze w fazie wstêpnego rozwoju. Zdolno�ci produkcyj-
ne naszego kraju na koniec 2006 roku w zakresie tego
biopaliwa wynosi³y 180�200 tys. ton. Wzrost zdolno�-
ci produkcyjnych w roku 2007 wynosi³ 900�1000 ton.

W roku 2010 w Polsce przewiduje siê wzrost produk-
cji biodiesla do poziomu 1,5 mln ton [20].

Tak du¿a produkcja biodiesla niesie za sob¹ powa¿-
ny problem z zagospodarowaniem ok. 200�300 tys.
ton fazy glicerynowej rocznie, której zbyt odgrywaæ
bêdzie istotn¹ rolê w kszta³towaniu cen tego biopali-
wa [20, 47]. Jak wykaza³y badania optymalizacyjne,
zwiêkszenie wydajno�ci biodiesla powoduje pogorsze-
nie jego jako�ci, a z kolei poprawa jako�ci biodiesla
odbywa siê kosztem pogorszenia jako�ci fazy glicery-
nowej. Dodatkowo sk³ad tego odpadu glicerynowego
zmienia siê w zale¿no�ci od rodzaju zastosowanego
t³uszczu i technologii [19, 45, 72].

Wykorzystanie fazy glicerynowej jest ograniczone
ze wzglêdu na obecno�æ w niej metanolu w granicach
5�9%. Z uwagi na ilo�æ otrzymywanej fazy gliceryno-
wej z przewidywanej produkcji biodiesla, stosowanie
jej np. jako nawozu mog³oby doprowadziæ do zanie-
czyszczenia powietrza metanolem [19]. Najwiêksi pro-
ducenci biodiesla oczyszczaj¹ surowy glicerol stosuj¹c
zabiegi filtracyjne, chemiczne oraz frakcyjn¹ desty-
lacjê pró¿niow¹ [25, 44, 76]. Czysty glicerol mo¿na
wykorzystaæ w przemy�le spo¿ywczym (do s³odzenia
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likierów), kosmetycznym (jako �rodek nawil¿aj¹cy),
w³ókienniczym, farmaceutycznym, celulozowo-papier-
niczym, do produkcji nitrogliceryny lub jako dodatek
paszowy do karmienia trzody chlewnej [48, 63, 64].

 Rozwi¹zaniem problemu zagospodarowania suro-
wego glicerolu mo¿e byæ wykorzystanie fazy gliceryno-
wej lub czê�ciowo tylko oczyszczonego glicerolu jako
sk³adnika pod³ó¿ do hodowli drobnoustrojów, których
metabolity s¹ u¿yteczne przemys³owo. Niesie to za
sob¹ konieczno�æ poznania szlaków metabolicznych,
które odgrywaj¹ istotn¹ rolê w biokonwersji glicerolu
przez drobnoustroje. Istotnym czynnikiem poznaw-
czym jest tak¿e optymalizacja warunków hodowli dla
poszczególnych rodzajów mikroorganizmów.

2. G³ówne szlaki przemian metabolicznych glicerolu

W �wiecie Procaryota odkryto dwa g³ówne szlaki
przemian biochemicznych glicerolu [41], które przed-
stawiono na schemacie (rys. 1). Pierwszy z nich
(szlak A) polega na fosforylacji glicerolu przy pomocy
enzymu kinazy glicerolowej do 3-fosfoglicerolu, który
to zwi¹zek poddany dzia³aniu dehydrogenazy 3-fosfo-
glicerolowej powoduje przemianê w fosfodihydroksy-
aceton. Fosfodihydroksyaceton powstaje tak¿e w trochê

odmiennym szlaku metabolicznym glicerolu (szlak B),
gdzie najpierw nastêpuje utlenienie glicerolu do di-
hydroksyacetonu, a nastêpnie jego fosforylacja. Dalsze
przemiany fosfodihydroksyacetonu s¹ jednakowe dla
obu szlaków metabolicznych (proces glikolizy) [41].
Zwi¹zek ten przekszta³cony zostaje do aldehydu 3-fo-
sfoglicerynowego za pomoc¹ izomerazy triozofosfo-
ranowej, poniewa¿ dalszy przebieg reakcji mo¿liwy
jest tylko przy udziale tej aldozy. Ilo�æ zu¿ywanego
w dalszych etapach reakcji aldehydu 3-fosfoglicery-
nowego determinuje intensywno�æ przemian fosfo-
dihydroksyacetonu. Nastêpnie w wyniku dzia³ania de-
hydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego powstaje
1,3-bisfosfoglicerynian, który dziêki wi¹zaniu fosfo-
ranowemu o wysokiej energii powoduje wytworzenie
cz¹steczki ATP (adenozynotrifosforanu) oraz 3-fosfo-
glicerynianu. Reakcja ta zachodzi przy udziale kinazy
fosfoglicerynianowej. Dziêki aktywno�ci fosfoglice-
romutazy, 3-fosfoglicerynian przekszta³cony zostaje
w 2-fosfoglicerynian, a obecno�æ enolazy powoduje
konwersjê 2-fosfoglicerynianu do fosfoenolopirogro-
nianu. W nastêpnej reakcji, kinaza pirogronianowa
przenosi grupê fosforylow¹ z fosfoenolopirogronianu
na ADP (adenozynodifosforan), dziêki czemu otrzy-
mujemy ATP i pirogronian. W zale¿no�ci od rodzaju
drobnoustroju, pirogronian (po przekszta³ceniu w ace-
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Rys. 1. Podstawowe szlaki biokonwersji glicerolu u drobnoustrojów [schemat uproszczony wg 6, 41, 69]
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tylo-koenzym A) ulega dalszym przemianom (tleno-
wym lub beztlenowym). W warunkach tlenowych piro-
gronian ten jest utleniany do ditlenku wêgla i wody
w cyklu kwasów trikarboksylowych (cykl Krebsa).
W warunkach beztlenowych (procesy fermentacyjne),
przemiany pirogronianu polegaj¹ na jego bezpo�red-
niej lub po�redniej redukcji, której towarzyszy utlenia-
nie NADH+H (dinukleotyd nikotynamidoadeninowy
� forma zredukowana) do NAD (dinukleotyd nikotyna-
midoadeninowy) [6, 69].

Drobnoustroje, które potrafi¹ zu¿yæ glicerol jako
�ród³a wêgla i energii, s¹ zdolne do wykorzystania
równie¿ innych szlaków metabolicznych, nie zawsze
do koñca poznanych i wyja�nionych (np. u niektórych
bakterii halofilnych wysokie stê¿enie soli w pod³o¿u
hodowlanym hamuje aktywno�æ zarówno dehydro-
genazy fosfoglicerolowej jak i kinazy glicerolowej,
a jednak mikroorganizmy te zdolne s¹ do wykorzysta-
nia glicerolu jako �ród³a wêgla) [41, 68].

Charakterystyczny jest równie¿ szlak metaboliczny
fermentacji propionowej z udzia³em glicerolu, który
rozpoczyna siê jego utlenieniem do dihydroksyace-
tonu, ufosforylowaniem do fosfodihydroksyacetonu,
a w nastêpnej kolejno�ci na przemianach charaktery-
stycznych dla procesu glikolizy prowadz¹cych do po-
wstania pirogronianu (rys. 1, szlak B). Kolejny etap
przemian polega na transkarboksylacji pirogronianu
do szczawiooctanu przy udziale kompleksu CO2-bio-
tyna, a nastêpnie jego redukcja przez jab³czan i fuma-
ran do bursztynianu. Przy udziale ATP i koenzymu A
(CoA) powstaje w dalszej kolejno�ci sukcynylo-CoA,
a ten przekszta³cany jest w metylomalonylo-CoA
przez izomerazê metylomalonylo-CoA i witaminê B12.
Powsta³y metylomalonylo-CoA przy udziale transkar-
boksylazy ulega dekarboksylacji do propionylo-CoA,
który zostaje rozszczepiony na pirogronian i CoA.
W czasie tego procesu CO2 jest przeniesiony na piro-
gronian dziêki aktywno�ci biotyny transkarboksylazy
[35, 79]. Wysoki stopieñ redukcji glicerolu przyczy-
nia siê do zwiêkszonej syntezy kwasu propionowego
ze wzglêdu na d¹¿enie do utrzymania w równowadze
potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego, zgodnego z cha-
rakterem szlaku metabolicznego wykorzystywanego
przez bakterie propionowe [3]. Podczas fermentacji
propionowej z udzia³em glicerolu, oprócz kwasu pro-
pionowego, stwierdza siê tak¿e produkcjê innych
metabolitów tj. kwasów bursztynowego, octowego,
mrówkowego oraz propanolu [3, 27]. W przypadku
zastosowania konwencjonalnych �róde³ wêgla nie
stwierdzono powstawania dwóch ostatnich metaboli-
tów [38]. Obecno�æ kwasu mrówkowego i propanolu
w medium hodowlanym mo¿na wyt³umaczyæ koniecz-
no�ci¹ wyrównania potencja³u oksydacyjno-redukcyj-
nego w komórce i tym samym wytwarzanie bardziej
zredukowanych metabolitów [3]. Mechanizmy i szlaki

metaboliczne odpowiedzialne za taki profil fermenta-
cji nie zosta³y jak dot¹d poznane.

W ostatnich latach coraz wiêcej uwagi po�wiêca siê
wykorzystaniu narzêdzi in¿ynierii genetycznej i meta-
bolicznej w regulacji szlaków przemian biochemicz-
nych glicerolu. Sterowanie metabolizmem komórki za
pomoc¹ technik rekombinacji DNA pozwala na osi¹g-
niêcie wy¿szych wydajno�ci i/lub produktywno�ci
metabolitów, wykorzystanie innych �róde³ wêgla,
przeprowadzanie bezpo�rednich syntez produktów
(pominiêcie etapów po�rednich) lub otrzymanie ca³-
kiem nowych substancji [49, 53]. Bakterie Clostridium
butyricum przekszta³caj¹ glicerol do 1,3-propanodiolu
(1,3-PDO) bez udzia³u B12-zale¿nej dehydratazy glice-
rolowej (zjawisko to nie wystêpuje u innych gatunków
z rodzaju Clostridium). Przeprowadzono badania nad
biosyntez¹ 1,3-PDO, w których przeniesiono geny ko-
duj¹ce ten proces z Clostridium butyricum do Clostri-
dium acetobutylicum i wykazano mo¿liwo�æ produk-
cji tego alkoholu bez udzia³u B12-zale¿nej dehydratazy
glicerolowej, z wy¿sz¹ wydajno�ci¹ i produktywno�-
ci¹ ni¿ szczep niezmodyfikowany [23]. Analogiczne
postêpowanie pozwoli³o na wykorzystanie glicerolu do
produkcji m.in. kwasu 3-hydroksypropionowego przez
rekombinowany szczep Escherichia coli (przeniesienie
genów z Klebsiella pneumoniae) [59], efektywnej bio-
syntezy 1,3-PDO przez E. coli (przeniesienie genów
z Citrobacter freundii) [86] czy produkcji aminokwasu
lizyny przez Corynebacterium glutamicum (ekspresja
genów koduj¹cych syntezê kinazy glicerolowej i de-
hydrogenazy 3-fosfoglicerolowej z E. coli) [61]. Bada-
nia nad biokonwersj¹ glicerolu przez drobnoustroje z wy-
korzystaniem tych technik intensywnie siê rozwijaj¹,
a ich postêp pobudzany jest istniej¹cymi lub potencjal-
nymi komercyjnymi ich zastosowaniami [2, 21, 50, 55].

Biokonwersja glicerolu (lub fazy glicerynowej)
przez drobnoustroje daje mo¿liwo�ci ominiêcia niedo-
godno�ci wynikaj¹cych z zastosowania tego surowca
w procesach katalizy chemicznej. Wykorzystanie glice-
rolu w syntezach organicznych wymaga czêsto stoso-
wania w procesie technologicznym wysokich tempera-
tur i/lub wysokich ci�nieñ (otrzymywanie akroleiny,
alkoholu alilowego, tert-butylowych eterów glicerolu),
stwarza konieczno�æ oczyszczania fazy glicerynowej
lub w konsekwencji powoduje otrzymanie produktu
o niskiej jako�ci [14, 32, 33, 78].

Ze wzglêdu na wy¿szy poziom redukcji glicerolu
w porównaniu do konwencjonalnych substratów,
oczekuje siê wy¿szej wydajno�ci jego przemian w pro-
cesach biotechnologicznych [27]. Przekszta³cenie gli-
cerolu w szlaku glikolitycznym do fosfoenolopiro-
gronianu lub pirogronianu powoduje wytworzenie
podwójnej ilo�ci redukuj¹cych ekwiwalentów w porów-
naniu z ilo�ci¹, która powsta³aby podczas metabolizmu
glukozy lub ksylozy. Glicerol dostarcza wiêc wiêcej
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energii do dalszych przemian [77, 79]. Z ekonomiczne-
go punktu widzenia korzystniejsze jest u¿ycie glicerolu
w procesach beztlenowych, ze wzglêdu na ni¿sze koszty
aparatury w porównaniu do tlenowych odpowiedników,
a tak¿e ze wzglêdu na mniejsze zu¿ycie energii [22].

3. Biokonwersja glicerolu do produktów
u¿ytecznych przemys³owo

3.1. 1,3-propanodiol

Jednym z produktów u¿ytecznych przemys³owo,
które mo¿na otrzymaæ na drodze mikrobiologicznych
przemian glicerolu, jest 1,3-PDO. Do tego celu stosuje
siê z powodzeniem takie drobnoustroje jak: Klebsiella
pneumoniae, Citrobacter freundii, Lactobacillus brevis,
L. buchneri, a tak¿e Clostridium pasterianum oraz
C. butyricum [4, 7, 8, 13, 23, 26, 28, 56, 60]. W prakty-
ce przemys³owej 1,3-PDO jest wykorzystywany jako
monomer do produkcji poliestrów (np. tetraftalanu poli-
propylenowego), poliuretanów, smarów, rozpuszczalni-
ków organicznych (np. dioksanu, izobutenu). Stwier-
dzono, ¿e materia³y powsta³e z reakcji polimeryzacji
1,3-PDO charakteryzuj¹ siê dobr¹ biodegradowalno�-
ci¹, wiêkszym bezpieczeñstwem przemys³owym, lepsz¹
specyficzno�ci¹ i s¹ tañsze [4, 31]. Zwi¹zek ten znalaz³
równie¿ szereg zastosowañ w przemy�le kosmetycz-
nym (jako �rodek nawil¿aj¹cy i neutralizuj¹cy) i farma-
ceutycznym (jako �rodek stabilizuj¹cy) [52, 77, 85].

Analiza biochemiczna produktów reakcji biokon-
wersji glicerolu do 1,3-PDO, jako g³ównego produktu
reakcji, wskazuje na mo¿liwo�æ przebiegu tych prze-
mian z wykorzystaniem dwóch szlaków metabolicz-
nych [88]. �wiadczy to o d¹¿eniu do utrzymania w uk³a-
dzie równowagi potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego
bez zewnêtrznych akceptorów elektronów [43, 79].
Przemiany biochemiczne glicerolu w procesie fermen-
tacji z wykorzystaniem bakterii z rodziny Enterobacte-
riaceae i rodzaju Clostridium przedstawiono na rys. 2.
W redukuj¹cym szlaku procesu fermentacji glicerolu
powstaje 1,3-PDO. W przemianie tej mamy do czynie-
nia z reakcj¹ hydrogenolizy (uwodornienie monome-
rów), w której glicerol zostaje przekszta³cony za pomo-
c¹ B12-zale¿nej dehydratazy glicerolowej (dehydratazy
z udzia³em koenzymu B12), do aldehydu 3-hydroksy-
propionowego (3-HPA). Kolejnym etapem jest prze-
miana 3-HPA przy udziale 1,3-PDO dehydrogenazy
do 1,3-PDO [7, 79]. W szlaku oksydatywnym glicerol
ulega przemianom do produktów charakterystycznych
dla procesu glikolizy [7, 13]. Przy wykorzystaniu bak-
terii z rodzaju Clostridium powstaje kwas mas³owy,
n-butanol, etanol i kwas octowy. Dwa ostatnie meta-
bolity oraz 2,3-butanodiol otrzymuje siê stosuj¹c bak-
terie z rodziny Enterobacteriacae [7].

Przeprowadzono obszerne badania nad biokonwer-
sj¹ glicerolu do 1,3-PDO z udzia³em bakterii Clostri-
dium butyricum [26]. Zastosowano w nich fermentacjê
okresow¹, w której u¿yto trzy rodzaje pod³ó¿ ho-
dowlanych: po¿ywkê o optymalnej zawarto�ci sk³ad-
ników pokarmowych, po¿ywkê o ograniczonej po-
da¿y zwi¹zków od¿ywczych oraz zubo¿one pod³o¿e,
w którym biotynê zast¹piono ekstraktem dro¿d¿owym.
W celu okre�lenia optymalnej zawarto�ci �ród³a azotu,
do po¿ywki o ograniczonej poda¿y zwi¹zków od¿yw-
czych dodawano zró¿nicowane ilo�ci chlorku amonu.
W przeprowadzonych eksperymentach zaobserwowa-
no, ¿e dodatek biotyny w ilo�ci 4 µg/L by³ wystarcza-
j¹cy do przeprowadzenia efektywnej biokonwersji gli-
cerolu i surowej gliceryny do 1,3-PDO (65�67 g/L).
Stwierdzono tak¿e, ¿e w pod³o¿u o ograniczonej
poda¿y sk³adników od¿ywczych, dostêpno�æ �ród³a
azotu (stosunek C:N poni¿ej 81:1) by³a czynnikiem
limituj¹cym wykorzystanie glicerolu. Przeprowadzo-
ne do�wiadczenia wykaza³y, ¿e bakterie C. butyricum
s¹ zdolne do biokonwersji odpadowej fazy gliceryno-
wej na tym samym poziomie, co w przypadku pod³o¿a
o optymalnej zawarto�ci sk³adników pokarmowych,
bazuj¹cego na ekstrakcie dro¿d¿owym [26].

Zdolno�æ bakterii Clostridium butyricum do kon-
wersji glicerolu do 1,3-PDO (0,55 g/g glicerolu) po-
twierdzono tak¿e w innych badaniach [82, 83]. Obli-
czona teoretyczna wydajno�æ procesu osi¹gnê³a poziom
0,72 mol 1,3-PDO/mol glicerolu i nie obserwowano
powstawania metabolitów ubocznych (wodoru, kwa-
su mas³owego).

W celu poprawy wydajno�ci procesu fermenta-
cji w systemie okresowym, zaproponowano model
kinetyczny oparty na równaniu Luedekinga-Pireta
opisuj¹cym korelacjê pomiêdzy wzrostem komórki,
zu¿yciem substratu i wytwarzaniem metabolitów koñ-
cowych [10]. Stwierdzono, ¿e nieliniowy sposób zasi-
lania hodowli glicerolem spowodowa³ lepsz¹ produk-
tywno�æ i wy¿sze stê¿enie 1,3-PDO, ni¿ w przypadku
stosowania okresowego lub ci¹g³ego wprowadzania
glicerolu do po¿ywki. Poprawê efektywno�ci proce-
su fermentacji glicerolu do 1,3-PDO przez bakterie
Klebsiella pneumoniae stwierdzono tak¿e stosuj¹c
dodatek fumaranu do po¿ywki w ilo�ci 5 mM/L [42].
W prezentowanych do�wiadczeniach zaobserwowano,
¿e zwi¹zek ten powodowa³ szybszy wzrost komórek
K. pneumoniae. Stwierdzono, ¿e dodatek fumaranu
mo¿e powodowaæ przyspieszenie biosyntezy 1,3-PDO
poprzez wzrost aktywno�ci enzymów, takich jak
dehydrogenaza glicerolowa i 1,3-PDO oksydoreduk-
taza. Fumaran powodowa³ zmniejszenie stosunku
ekwiwalentów NAD+/NADH, w zwi¹zku z czym
wiêcej zredukowanej energii mog³o zostaæ wykorzy-
stane w biokonwersji aldehydu 3-hydroksypropiono-
wego do 1,3-PDO.
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3.2. Dihydroksyaceton

Dihydroksyaceton jest najprostszym przedstawi-
cielem ketoz, wykorzystywanym w przemy�le kosme-
tycznym jako sk³adnik samoopalaczy. Biokonwersja
glicerolu do tego zwi¹zku na drodze mikrobiologicz-
nej mo¿liwa jest przy wykorzystaniu bakterii Glucono-
bacter oxydans [1, 5, 9, 12, 73]. W eksperymentach
z hodowl¹ okresow¹ szczepu bakteryjnego G. oxydans
CCM 1783, w których badano wp³yw dostêpno�ci
tlenu i warto�ci pH pod³o¿a hodowlanego na wydaj-

no�æ procesu fermentacji, stwierdzono zmniejszenie
produkcji dihydroksyacetonu w kwasowym �rodo-
wisku reakcji oraz przy koncentracji tlenu poni¿ej
4×10�4 mol/L [73]. Wykazano tak¿e, ¿e biosynteza di-
hydroksyacetonu przez G. oxydans powoduje zwolnie-
nie tempa wzrostu komórek [9]. Ca³kowit¹ inhibicjê
wzrostu komórek zaobserwowano przy koncentracji
dihydroksyacetonu na poziomie 61 g/l. Przeprowadzo-
ne badania wskazuj¹ na konieczno�æ opracowania
technologii produkcji dihydroksyacetonu z jednoczes-
nym usuwaniem tego metabolitu.
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3.3. Kwas propionowy

Mikroorganizmy nie wytwarzaj¹ce 1,3-PDO zdolne
s¹ do przemiany glicerolu w inne u¿yteczne przemys³o-
wo metabolity [77, 79]. Jedn¹ z mo¿liwo�ci wykorzy-
stania odpadowego glicerolu, jest jego utylizacja do
kwasu propionowego w procesie fermentacji z wyko-
rzystaniem bakterii z rodzaju Propionibacterium [3,
27, 79]. Szlaki metaboliczne biokonwersji glicerolu do
kwasu propionowego omówiono w rozdz. 2. Kwas pro-
pionowy znalaz³ szerokie zastosowanie w przemy�le
chemicznym, farmaceutycznym i spo¿ywczym. Przede
wszystkim wykorzystuje siê go do konserwacji pasz
(siano, kiszonki i zbo¿e), a tak¿e do utrwalania ¿yw-
no�ci, g³ównie do wyrobów piekarskich i serów [36].

W badaniach z wykorzystaniem bakterii propiono-
wych: Propionibacterium acidipropionici i P. freuden-
reichii ssp. shermanii, porównywano efektywno�æ pro-
cesu fermentacji stosuj¹c jako �ród³o wêgla w po¿ywce
glukozê lub glicerol [27]. Najwy¿sz¹ produkcj¹ kwasu
propionowego przez badane drobnoustroje cechowa³a
siê hodowla zasilana okresowo glicerolem. Wydajno�æ
procesu z u¿yciem drobnoustrojów P. acidipropionici
i P. freudenreichii ssp. shermanii by³a odpowiednio
o 49% (0,79 mol kwasu propionowego/mol glicerolu)
i 45% (0,58 mol kwasu propionowego/mol glicerolu)
wy¿sza w porównaniu z hodowl¹ zasilan¹ glukoz¹.

3.4. Kwas bursztynowy

Kwas bursztynowy wykorzystywany jest do pro-
dukcji ¿ywic syntetycznych oraz biodegradowalnych
polimerów [67, 81]. Zwi¹zek ten mo¿e byæ produk-
tem po�rednim reakcji charakterystycznych dla cyklu
kwasów trikarboksylowych. Mo¿liwe jest tak¿e jego
pozyskanie w procesie fermentacji z wykorzystaniem
glicerolu jako �ród³a wêgla [24]. Wykorzystanie Ana-
erobispirillum succiniproducens do konwersji glicerolu
do kwasu bursztynowego pozwoli³o na uzyskanie wy-
dajno�ci procesu na poziomie 133% (w porównaniu
do glukozy). Stosunek wagowy kwasu bursztynowego
do kwasu octowego (produkt uboczny) wynosi³ 25,8:1
i by³ a¿ 6,5-krotnie wy¿szy, ni¿ przy zastosowaniu
glukozy jako �ród³a wêgla [39]. Po³¹czenie glukozy
i glicerolu w medium hodowlanym, spowodowa³o
zmniejszenie produkcji kwasu bursztynowego i wzrost
produkcji kwasu octowego. Wykorzystanie glicerolu
przez komórki A. succiniproducens uzale¿nione by³o
od ilo�ci ekstraktu dro¿d¿owego dodanego do po¿yw-
ki. Najwy¿sz¹ produkcj¹ kwasu bursztynowego cha-
rakteryzowa³a siê hodowla, któr¹ okresowo zasilano
glicerolem i ekstraktem dro¿d¿owym. W tym warian-
cie do�wiadczenia zaobserwowano 160% wydajno�æ
procesu i stosunek wagowy kwasu bursztynowego do
octowego wynosz¹cy 31,7:1 [39].

3.5. Kwas cytrynowy

Kwas cytrynowy jest jednym z kwasów organicz-
nych, których produkcja przemys³owa opiera siê na pro-
cesach biotechnologicznych. Do tego celu wykorzys-
tuje siê g³ównie ple�nie z gatunku Aspergillus niger
[71]. Kwas cytrynowy stosuje siê jako naturalny kon-
serwant ¿ywno�ci, a tak¿e do nadawania odpowiednich
cech smakowych produktom ¿ywno�ciowym i napo-
jom. U¿ywany jest te¿ jako ³agodny �rodek czyszcz¹cy,
stabilizator oraz przeciwutleniacz [62]. �wiatowa pro-
dukcja kwasu cytrynowego kszta³tuje siê na poziomie
1,4 mln ton, a g³ównymi substratami u¿ywanymi do
jego produkcji s¹: melasa, sacharoza i glukoza [71].

Drobnoustrojami wykazuj¹cymi zdolno�æ do bio-
syntezy kwasu cytrynowego s¹ tak¿e dro¿d¿e Yarrowia
lipolytica [49]. Mog¹ one wykorzystywaæ do tego celu
ró¿ne �ród³a wêgla (alkany, glukozê, etanol, oleje
ro�linne) [18]. S¹ tak¿e zdolne do przeprowadzenia
biokonwersji glicerolu do kwasu cytrynowego i izo-
cytrynowego [29, 40, 56, 64, 68].

Zastosowanie odpadowego glicerolu do produkcji
kwasu cytrynowego przez Yarrowia lipolytica jest jed-
nak zagadnieniem nowym i stosunkowo ma³o pozna-
nym. Badania potwierdzi³y, ¿e dro¿d¿e te potrafi¹ wy-
korzystaæ odpadowy glicerol do syntezy du¿ych ilo�ci
tego kwasu (do 195 g/l), z dobr¹ wydajno�ci¹ (0,62 g/g
glicerolu) i du¿¹ selektywno�ci¹ (powy¿ej 97%)
[64�66]. Prowadzone s¹ tak¿e badania nad wykorzy-
staniem mutantów dro¿d¿y Y. lipolytica w celu zwiêk-
szenia wydajno�ci tego procesu oraz nad prowadze-
niem hodowli skojarzonych (np. produkcja kwasu
cytrynowego i erytrolu) [65, 66].

3.6. Kwas dokozaheksaenowy

W ostatnich latach pojawi³y siê tak¿e doniesienia na
temat produkcji kwasu dokozaheksaenowego (DHA,
22:6 n-3) w procesie heterotroficznej fermentacji
z wykorzystaniem alg Schizochytrium limacinum. Kwas
dokozaheksaenowy jest wielonienasyconym kwasem
omega-3, który znalaz³ zastosowanie w leczeniu cho-
rób serca, ró¿nego rodzaju typów raka, schizofrenii
i choroby Alzheimera [11, 70]. Wykazano tak¿e mo¿-
liwo�æ zastosowania odpadowego glicerolu do pro-
dukcji DHA [11]. Przy stê¿eniu glicerolu w po¿ywce
na poziomie 7,5�10% oraz dodatku �ród³a azotu oraz
soli mineralnych uzyskano wydajno�æ DHA na po-
ziomie 4,9 g/L po¿ywki.

3.7. Wodór i etanol

Produkcja wodoru i etanolu z glicerolu na drodze
mikrobiologicznej mo¿liwa jest dziêki zastosowaniu
w procesie fermentacji drobnoustrojów Enterobacter
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aerogens [30, 46, 54, 57, 76]. Ito i wsp. [30] wykorzy-
stali szczep E. aerogens HU-101 do produkcji wodo-
ru i etanolu z wykorzystaniem glicerolu jako �ród³a
wêgla. Proces fermentacji prowadzono w systemie
ci¹g³ym z u¿yciem komórek adheruj¹cych do z³o¿a
upakowanego w bioreaktorze. Glicerol rozpuszczano
w syntetycznym medium w celu przy�pieszenia tempa
utylizacji tego zwi¹zku. Dodatek ekstraktu dro¿d¿o-
wego i tryptonu do pod³o¿a spowodowa³ przyspie-
szenie produkcji wodoru i etanolu. Stwierdzono, ¿e
produktywno�æ wodoru na czystym glicerolu wyno-
si³a 80 mmol/L z wydajno�ci¹ etanolu 0,8 mmol/mol
glicerolu. Analogiczne eksperymenty przeprowadzo-
no z wykorzystaniem surowej gliceryny, dla której
produktywno�æ procesu by³a ni¿sza i wynosi³a 30 mmol
wodoru/L/h. Zastosowanie komórek immobilizowa-
nych na no�niku ceramicznym pozwoli³o zwiêkszyæ
produktywno�æ procesu do 63 mmol wodoru/L/h,
a wydajno�æ produkcji etanolu wynios³a wówczas
0,85 mol/mol glicerolu [30].

3.8. Inne produkty

W dostêpnej literaturze prezentowane s¹ równie¿
badania dotycz¹ce biokonwersji glicerolu do innych
metabolitów. Wykorzystuj¹c grzyby Mortierella isa-
bellina (ATHUM 2935) stwierdzono mo¿liwo�æ bio-
konwersji fazy glicerynowej do t³uszczu mikrobiolo-
gicznego, osi¹gaj¹c wydajno�æ 4,4 g/100 g glicerolu
(51% t³uszczu w suchej masie komórek) [56]. Uzy-
skana frakcja lipidowa zawiera³a 18% kwasu g-lino-
lenowego. Glicerol wykorzystano równie¿ do produk-
cji biosurfaktantów [58, 84]. Zastosowano dro¿d¿e
Pseudozyma antarctica (JCM 10317T) do biosyntezy
glikolipidów na pod³o¿u w którym jedynym �ród³em
wêgla by³ glicerol (wydajno�æ procesu 13,6 g/100 g
glicerolu) [51]. Glicerol wykorzystano tak¿e do synte-
zy aminokwasów: L-lizyny i L-glutaminy przez Cory-
nebacterium glutamicum [61]. Glicerol utylizowano
równie¿ w mikrobiologicznej produkcji barwników
takich jak prodigiozyna i astaksantyna [69]. Przy wy-
korzystaniu bakterii Serratia marcescents wyproduko-
wano 583 mg/L prodigiozyny, stosuj¹c glicerol jako
g³ówne �ród³o wêgla w po¿ywce [74]. Utylizacji gli-
cerolu do astaksantyny w ilo�ci 33,7 mg/L dokonano
z kolei przy u¿yciu dro¿d¿y Phaffia rhodozyma [37].
Glicerol zastosowano równie¿ do produkcji polihydro-
ksyalkanolanów (PHA) [34].

4. Podsumowanie

Pozyskiwanie energii ze �róde³ odnawialnych jest
jednym ze sposobów rozwi¹zania problemu wyczer-
pywania siê �wiatowych zasobów konwencjonalnych

surowców, takich jak wêgiel, gaz ziemny czy ropa naf-
towa. Jest to równie¿ metoda na ograniczenie nie-
korzystnych zmian �rodowiskowych (m.in. emisji di-
tlenku wêgla) jakie niesie za sob¹ stosowanie tradycyj-
nych technik pozyskiwania energii. Problem stanowi
jednak koszt uzyskiwania energii ze �róde³ odnawial-
nych, który znacznie przewy¿sza ceny paliw tradycyj-
nych [17, 31, 77]. Wszystko to sprawia, ¿e ludzko�æ
ju¿ teraz poszukuje rozwi¹zañ alternatywnych.

Przewidywany wzrost produkcji tzw. biodiesla, za-
równo w Polsce jak i na �wiecie, niesie za sob¹ koniecz-
no�æ zagospodarowania produktów ubocznych tego
procesu (m.in. fazy glicerynowej), co mo¿e w znacz¹cy
sposób przyczyniæ siê do obni¿enia cen tego paliwa.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono mo¿liwo�ci
wykorzystania glicerolu lub fazy glicerynowej jako
substratu dla procesów mikrobiologicznych, których
metabolity s¹ u¿yteczne przemys³owo. W tabeli I
przedstawiono przyk³ady biokowersji glicerolu przez
ró¿ne szczepy drobnoustrojów, wraz z typem hodowli,
rodzajem wykorzystywanego substratu oraz maksy-
maln¹ wydajno�ci¹ procesu.

Pomimo coraz wiêkszej wiedzy na temat drobno-
ustrojów zdolnych do utylizacji glicerolu, pojawiaj¹
siê przes³anki mog¹ce spowodowaæ ograniczenie ich
wykorzystania w przemy�le. Czynnikami limituj¹cymi
w takich przypadkach jest patogenno�æ drobnoustro-
jów, wymagania dotycz¹ce warunków hodowli, ko-
nieczno�æ drogiej suplementacji po¿ywek, jak równie¿
ograniczone stosowanie technik genetycznych w wa-
runkach przemys³owych i s³aba wiedza na temat fizjo-
logii mutantów [3, 83, 87, 88]. Mikroorganizmem
o bardzo dobrze poznanej fizjologii poddawanym z po-
wodzeniem manipulacjom genetycznym, jest Escheri-
chia coli [3]. Przez ostatnie 80 lat uwa¿ano tê bakteriê
za niezdoln¹ do fermentacji glicerolu. Dowiedziono
jednak, ¿e przy zapewnieniu odpowiednich warunków
procesu, takich jak kwa�ny odczyn �rodowiska, usu-
wanie powstaj¹cego w wyniku fermentacji gazowego
wodoru i zapewnienie odpowiedniego sk³adu pod³o¿a,
bakterie E. coli mog¹ metabolizowaæ glicerol w sposób
ca³kowicie beztlenowy [3, 15, 80]. Zdolne s¹ wów-
czas do wytworzenia etanolu, kwasu bursztynowego,
kwasu octowego i kwasu mlekowego [11, 15]. Obec-
nie trwaj¹ prace badawcze nad poznaniem szlaków
metabolicznych odpowiedzialnych za te uzdolnienia.
Biokonwersja glicerolu jest tak¿e mo¿liwa przy u¿y-
ciu rekombinowanych szczepów E. coli [55, 59].

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e sk³ad
fazy glicerynowej, powstaj¹cej przy produkcji bio-
diesla, jest istotnym czynnikiem warunkuj¹cym bio-
konwersjê glicerolu przez drobnoustroje. Substancje
zawarte w tej frakcji, inne ni¿ glicerol, mog¹ mieæ in-
hibuj¹cy (lub stymuluj¹cy) wp³yw na przebieg tego
procesu. Autorzy badañ ograniczaj¹ siê najczê�ciej do
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podania zawarto�ci czystego glicerolu w tej frakcji
i/lub jej pochodzenia [52, 66]. Jest to niewystarczaj¹ce
do kompleksowej oceny mo¿liwo�ci wykorzystania
fazy glicerynowej w procesach mikrobiologicznych.

Z ekonomicznego punktu widzenia, utylizacja od-
padowego glicerolu na drodze biokonwersji mikrobio-
logicznej jest szans¹ dla przemys³u paliwowego. Mo¿-
liwe jest to dziêki wykorzystaniu odpowiednich grup
drobnoustrojów, mog¹cych fermentowaæ glicerol do
u¿ytecznych przemys³owo metabolitów, z dobr¹ wy-
dajno�ci¹, bez konieczno�ci oczyszczania fazy glice-
rynowej. Istotnym aspektem jest te¿ cena jak¹ pow-
sta³y produkt mo¿e osi¹gn¹æ na rynkach �wiatowych.
Przy bardzo niskich kosztach otrzymywania fazy gli-
cerynowej (60�80 € za tonê) wysoka cena metaboli-
tów mo¿e warunkowaæ op³acalno�æ takich procesów.
Produkty takie jak 1,3-PDO czy kwas cytrynowy
s¹ stosunkowo tanie (1,5�2 $ za kg i 0,8�1,2 $ za kg,

odpowiednio), ale ceny innych metabolitów s¹ znacz-
nie bardziej atrakcyjne (np. erytrol � 4,5 $ za kg,
t³uszcz zawieraj¹cy kwas (-linolenowy � 40�50 $ za
kg) [29, 56, 65].

W chwili obecnej biodiesel i bioetanol s¹ znacznie
dro¿sze od paliw otrzymywanych z ropy naftowej.
O kosztach biopaliw decyduje przede wszystkim cena
surowca, która z kolei zale¿y od rodzaju tego surow-
ca, stosowanej technologii, a tak¿e aktualnych po-
datków i ulg (podatek VAT, akcyza, op³ata paliwowa)
[16, 19, 20]. Produkcja biopaliw mo¿e byæ op³acalna
pod warunkiem sprzeda¿y nie tylko paliwa, ale tak¿e
produktów ubocznych powstaj¹cych w trakcie jego
wytwarzania (s³omy, �ruty poekstrakcyjnej, glicerolu,
czy myde³). Perspektywy wykorzystania glicerolu lub
fazy glicerynowej w procesach mikrobiologicznych
s¹ bardzo du¿e, ale wymaga to jeszcze dalszych ba-
dañ dotycz¹cych przede wszystkim doboru szczepów

1,3-PDO Clostridium butyricum okresowa (beztlenowa) glicerol � 129 g/L 0,63 mol/mol [26]
faza glicerynowa � 121 g/L 0,66 mol/mol
(67% glicerolu)

Clostridium butyricum ci¹g³a (z zawracaniem glycerol � 56 g/L 0,48 g/g [8]
komórek, beztlenowa)

Klebsiella pneumoniae okresowo-dop³ywowa glicerol � 20 g/L 0,49 mol/mol [52]
faza glicerynowa � 20 g/L 0,46�0,47 mol/mol
(85% glicerolu)

Klebsiella pneumoniae okresowa glicerol � 20 g/L 0,75 mol/mol [85]
(szczep XJ-Li) okresowo-dop³ywowa glicerol � 20 g/L 0,70 mol/mol

dihydroksyaceton Gluconobacter oxydans okresowa glicerol � 50 g/L 0,64 mol/mol [73]

kwas propionowy Propionibacterium okresowa glicerol � 20 g/l 0,84 g/g [3]
acidipropionici

Propionibacterium okresowa glicerol � 20 g/l 0,79 mol/mol [26]
acidipropionici

Propionibacterium
freudenreichii ssp. okresowa glicerol � 20 g/l 0,58 mol/mol [27]
shermanii

kwas bursztynowy rodzina Pasteurellaceae okresowa (beztlenowa) glicerol � 10 g/L 1,2 g/g [67]
(szczep DD1)

Anaerobiospirillum okresowa glicerol � 20 g/L 1,3 g/g [39]
succiniciproducens (algi)

kwas cytrynowy Yarrowia lipolytica okresowa faza glicerynowa � 200 g/L 0,67 g/g glicerolu [66]
(mutanty octanowe) (55% glicerolu)

Yarrowia lipolytica okresowo-dop³ywowa glicerol � 250 g/L 0,44 g/g [65]
(szczep Wratislavia K1)

kwas Schizochytrium okresowa glicerol � 75 g/L 171,37 mg/g [11]
dokozaheksaenowy limacinum (algi) faza glicerynowa � 75 g/L (85% glicerolu) 170,45 mg/g

etanol Enterobacter aerogenes ci¹g³a z komórkami faza glicerynowa � 1,7 g/L 0,85 mol/mol [30]
HU-101 immobilizowanymi (41% glicerolu)

T a b e l a  I
Przyk³ady biokonwersji glicerolu przez drobnoustroje

Produkt
Wykorzystywane
mikroorganizmy

Typ hodowli Substrat1 Wydajno�æ
procesu2

Pi�mien-
nictwo

1 Podano rodzaj zastosowanego substratu (glicerol lub faza glicerynowa) oraz jego stê¿enie w po¿ywce hodowlanej, dla fazy glicerynowej podano
tak¿e zawarto�æ czystego glicerolu.

2 Wydajno�æ procesu podano w g substratu/g produktu (lub mol/mol); w przypadku fazy glicerynowej wydajno�æ procesu przeliczono na czysty glicerol.
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(ewentualnych ich modyfikacji genetycznych), do-
k³adnego poznania szlaków metabolicznych utylizacji
glicerolu oraz optymalizacji warunków hodowli.
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Multi multa sciunt, nemo omnia
Wielu wie du¿o, nikt wszystkiego

1. Wstêp

Pomimo wielkiego postêpu nauki, w tym biome-
dycyny, ludzko�æ jest ci¹gle zagro¿ona ró¿nymi cho-
robami zaka�nymi, a czynniki je indukuj¹ce mog¹ wy-
wo³ywaæ gro�ne zachorowania na wiêksz¹ (pandemie,
epidemie) lub mniejsz¹ skalê (ogniska endemiczne).
Mog¹ te¿ byæ u¿yte jako �rodki bojowe lub terrory-
styczne. Opisuj¹c wspó³czesn¹ wiedzê na temat ró¿-
nych czynników zaka�nych i chorób, które wywo³uj¹,
warto odwo³aæ siê do ich historii fascynuj¹cej nie tylko

pod wzglêdem naukowym, ale i cywilizacyjnym, spo-
³ecznym, gospodarczym i militarnym.

Do takich, wartych opisania, czynników zaka�nych
nale¿y z pewno�ci¹ wirus ospy prawdziwej (variola
virus, VARV) i choroba, któr¹ wywo³uje tj. ospa ludzka
(zwana te¿ prawdziw¹ lub czarn¹). Przedstawiony opis
objawów klinicznych ospy ludzkiej oddaje wiernie jej
obraz: cyt. �Nieszczê�liwi chorzy umierali w strasz-
nych mêczarniach. Ca³e cia³o, nie wy³¹czaj¹c g³owy,
pokryte by³o ropiej¹cymi pêcherzami. G³owa by³a tak
obrzêk³a, ¿e nie mo¿na by³o jej wprost rozpoznaæ. Oczy
zamkniête, powieki obrzêk³e, oddech w najwy¿szym
stopniu utrudniony� ... �Po krótkich mêczarniach
�mieræ przynosi³a dopiero ukojenie. Ci za� szczê�liwcy,
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którzy uchodzili ca³o z tej strasznej choroby, cierpieli
pe³nych dwana�cie dni: potem dopiero pêcherze przy-
sycha³y i zwolna zaczyna³y siê goiæ, by wreszcie od-
pa�æ pozostawiaj¹c po sobie odra¿aj¹ce blizny�...
��mieræ k³ad³a pokotem setki tysiêcy osób, zw³aszcza
dzieci. Reszta wraca³a do zdrowia. Pozostawa³a im na
resztê ¿ycia odporno�æ przeciw powtórnemu zachoro-
waniu i blizny na ca³ym ciele� [10].

Ospa ludzka (w terminologii angielskiej nazywana
�smallpox�) jest pierwsz¹ w historii naszego gatunku
chorob¹ zaka�n¹ ludzi, która zosta³a ca³kowicie zwal-
czona dziêki zakoñczonej sukcesem w 1980 r. 10-let-
niej ogólno�wiatowej kampanii szczepieñ (Intensified
Smallpox Eradication Program) przeprowadzonej w la-
tach 1967�1977 XX wieku na masow¹ skalê przez
�wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (World Health Organi-
zation, WHO). Przed rozpoczêciem kampanii w 1967 r.
na �wiecie wystêpowa³o 10�15 milionów zachorowañ
rocznie, z czego 2 miliony chorych umiera³o. Wa¿n¹
cech¹ ró¿nych szczepów wirusa ospy ludzkiej, szcze-
gólnie dla produkcji skutecznych szczepionek, jest sta-
bilno�æ antygenowa wirusa, a brak jego rezerwuaru
w�ród zwierz¹t znacznie u³atwi³ zwalczenie choroby.

Ospa ludzka towarzyszy³a naszemu gatunkowi od
tysiêcy lat, a na wirus j¹ wywo³uj¹cy nie wp³ywa³y
ani czynniki klimatyczne ani ¿adne inne ograniczaj¹ce
skutecznie rozprzestrzenianie siê ró¿nych chorób za-
ka�nych. Warto przypomnieæ, ¿e nie tylko sama choro-
ba by³a zabójcza na masow¹ skalê ale i, bardzo czêsto,
szczepienia pe³ni¹ce z za³o¿enia rolê ochronn¹ � na
100 szczepionych mog³o umrzeæ 10 i wiêcej osób!
Zmarli po szczepieniach powinni byæ kremowani,
zgodnie z procedur¹ obowi¹zuj¹c¹ w takich przypad-
kach, choæ nie zawsze mia³o to miejsce [12].

Na dobr¹ sprawê nie mamy ca³kowitej pewno�ci,
czy do�wiadczenia z u¿yciem VARV wykonywane
by³y po 1980 r. i czy prowadzone s¹ obecnie, szczegól-
nie w laboratoriach wojskowych, gdyby tak by³o to
wymaga³oby to zapewnienia: (i) szczególnie skutecz-
nych warunków technicznych w laboratoriach o wy-
j¹tkowo wysokim poziomie zabezpieczenia (BL-4)
oraz (ii) personelu naukowego zaszczepionego i wy-
soce wyspecjalizowanego w pracy z materia³em bio-
logicznym szczególnie niebezpiecznym.

2. Ortopokswirusy oraz historia �wariolacji�
i �wakcynacji� jako przyk³ad roli intuicji
i spostrzegawczo�ci w badaniach naukowych

Wirus ospy ludzkiej rozprzestrzenia siê, bez wzglê-
du na wiek, p³eæ i rasê, g³ównie na drodze zaka¿enia
kropelkowego lub przez kontakt bezpo�redni osób nie
zaka¿onych z zaka¿onymi, jak równie¿ przez rzeczy
osób chorych, tj. ubrania, po�ciel i inne � przyk³ado-

wo, w wojnach tocz¹cych siê w Ameryce pó³nocnej
w latach 1754�1767 ¿o³nierze angielscy, nic przecie¿
nie wiedz¹c o wirusie, u¿ywali koce zaka¿one VARV
w celu wywo³ania epidemii ospy w�ród Indian, co im
siê skutecznie uda³o.

Ciekaw¹ zale¿no�æ zaobserwowano porównuj¹c
�miertelno�æ z powodu ospy czarnej u szczepionych
i nie szczepionych kobiet w ci¹¿y. Stwierdzono, ¿e
27% przypadków �miertelnych wystêpuje u zaszcze-
pionych kobiet w ci¹¿y w stosunku do 61% u kobiet
nie szczepionych. Natomiast u kobiet szczepionych
nie bêd¹cych w ci¹¿y stwierdzono tylko 6% przypad-
ków �miertelnych w przeciwieñstwie do 35% u kobiet
nie szczepionych.

Wirusy ospy ludzkiej nale¿¹ do rodziny Poxviri-
dae grupuj¹cej du¿e wirusy o wielko�ci 220�450 nm
× 140�260 nm. Maj¹ one skomplikowan¹ strukturê
dsDNA-wirusów (130�375 kb; G+C 35�40%). Dziel¹
siê na dwie podrodziny: Entomopoxvirinae (pokswi-
rusy owadów z 3 rodzajami: Entomopoxvirus: A, B, C)
i Chordopoxvirinae (pokswirusy krêgowców) � do tej
ostatniej zaliczamy osiem rodzajów wirusów: Ortho-
poxvirus, Avipoxvirus, Capripoxvirus, Leporipoxvirus,
Molluscipoxvirus, Parapoxvirus, Suipoxvirus, Yatapox-
virus [8, 21, 28]. Bia³ka ortopokswirusów uczestnicz¹
w mechanizmach �ucieczki immunologicznej� wirusa
przed mechanizmami obronnymi zaka¿onego organiz-
mu � do bia³ek tych nale¿¹, miêdzy innymi, produkty
genów, które hamuj¹ mechanizmy efektorowe uk³adu
odporno�ciowego (np. inhibitory IFN i niektórych in-
nych cytokin /L-1, TNF/ oraz szlaku aktywacji dope³-
niacza) lub te¿ produkty genów indukuj¹cych replika-
cjê pokswirusów w zaka¿onych komórkach (np. kinaza
tymidynowa /tk/ czy te¿ homolog EGF /epidermal
growth factor/) [27]. VARV mo¿e przetrwaæ 3 tygodnie
w 35°C przy wilgotno�ci wzglêdnej powietrza 65%,
natomiast 8 tygodni w 26°C przy tej samej wilgotno�ci
powietrza i 12 tygodni przy wilgotno�ci poni¿ej 10%
� parametry te wp³ywaj¹ na d³ugo�æ bytowania wirusa
w �rodowisku [12].

Ospa ludzka wyklu³a siê w Azji, gdzie od co naj-
mniej kilku tysiêcy lat, jako choroba g³ównie ende-
miczna, dziesi¹tkowa³a ludno�æ Chin i Indii (w tych
ostatnich czczono dwie boginie tej choroby � Mariatale
i Patragali). Dopiero w nastêpnej kolejno�ci przenie-
siona zosta³a w d³ugim i skomplikowanym ³añcuchu
zdarzeñ (zwi¹zanym np. z migracj¹ ludno�ci, wypra-
wami wojennymi i handlowymi) do zachodniej Azji,
Afryki i do Europy, w której ju¿ powszechnie zbiera³a
�miertelne ¿niwo w XVI w. [7, 9]. W apogeum zacho-
rowañ w Europie pod koniec XVIII w. umiera³o rocz-
nie oko³o 800 000 ludzi (a wiêc �rednio 2192 osoby
dziennie), a w Anglii zaczêto prowadziæ ewidencjê za-
chorowañ ludzi na tê chorobê w tzw. �The London
Bills of Mortality�, co pozwoli³o stwierdziæ, ¿e na
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prze³omie XVII i XVIII w. tylko w Londynie 10%
wszystkich przypadków �miertelnych zachodzi³o ka¿-
dego roku w wyniku zachorowania ludzi na ospê czar-
n¹, a choroba ta zbiera³a znacznie wiêcej ofiar w latach
epidemicznych. Na naszym kontynencie na chorobê tê
zmarli, miêdzy innymi, królowa Anglii, Szkocji i Irlan-
dii Maria II Stuart (1662�1694), cesarz rzymsko-nie-
miecki Józef I (1678�1711), król Francji Ludwik XV
(1710�1774) oraz car Rosji Piotr II (1715�1730).
Ospa trafi³a dziêki wyprawom konkwistadorów, kolo-
nistów i misjonarzy oraz innym tego typu �misjom cy-
wilizacyjnym� do obu Ameryk, w tym w 1520 r. do
Meksyku i, nastêpnie, Peru, Brazylii oraz innych kra-
jów regionu. Indianie nazywali ospê ludzk¹, w t³uma-
czeniu na jêzyk angielski, �the great leprosy� dlatego,
¿e ofiary by³y pokryte krostami przypominaj¹cymi
zmiany kliniczne u trêdowatych. Jako ciekawostkê
mo¿na podaæ, ¿e w 1775 r. George Washington opó�-
ni³ atak na Boston z powodu ospy w tym mie�cie,
a kiedy wojska brytyjskie opu�ci³y miasto rozkaza³,
¿eby wkroczy³o do niego �tysi¹c ¿o³nierzy którzy prze-
chorowali ospê ludzk¹� � doskonale bowiem wiedzia-
no z wieloletnich obserwacji, ¿e przechorowanie ospy
prawdziwej zabezpiecza skutecznie przed ponownym
zachorowaniem na tê chorobê. Wyprawy dalekomor-
skie z Europy i Ameryki rozprzestrzeni³y chorobê do
Afryki (np. Portugalczycy do Angoli) a Anglicy do
Australii (ospa czarna przyczyni³a siê do masowego
wymierania Aborygenów) i Nowej Zelandii [7].

Do rodzaju Orthopoxvirus nale¿¹ te¿ wirusy ospy
byd³a (cowpox virus, CPXV), wirusy krowianki
(VACV, vaccinia virus), wirusy ospy ma³p (monkeypox
virus, MPXV wywo³uj¹cy u ma³p �smallpox-like di-
sease� � wirusy te by³y uwa¿ane za wirusy �rodziciel-
skie� dla VARV, podobnie, jak SIV dla HIV), wirusy
ektromelii (ECTV, wirus ospy myszy), wirusy ospy
�wiñ (swinepox virus, SWPV; �winie mog¹ wykazy-
waæ objawy choroby równie¿ po zaka¿eniu VACV),
wirusy ospy wielb³¹dów (camelpox virus, CMLV),
wirusy ospy koni (contagious pustular dermatitis of
horses virus/contagious pustular stomatitis of horses
virus) i inne ortopokswirusy [7, 8, 21].

Pierwszego opisu objawów klinicznych ospy ludz-
kiej dokona³ Galen (Claudius Galenos, 130�200 A.D.;
autor, miêdzy innymi, �Techne iatrikë� /�Sztuka lekar-
ska�/, s³ynny lekarz Marka Aureliusza i jego nastêp-
ców), a od dawien dawna wiedziano, ¿e przechorowa-
nie ospy chroni na ca³e ¿ycie przed powtórnym
zachorowaniem, dlatego te¿ do powszechnych nale¿a³a
praktyka kontaktu osób jeszcze zdrowych, w tym
szczególnie dzieci, z osobami, które przechorowa³y
lub rzeczami, z którymi siê stykali, szczególnie wtedy,
kiedy szczyt zachorowañ min¹³. I chocia¿ metoda ta
by³a wyj¹tkowo ryzykowna to, mimo wszystko, empi-
rycznie potwierdza³a co�, o czym faktycznie dowie-

dzieli�my siê dopiero na prze³omie XIX/XX w. oraz
w XX w., to jest istnienia antygenowej swoisto�ci re-
akcji immunologicznej oraz pamiêci immunologicznej
bêd¹cych podstaw¹ szczepieñ przeciwzaka�nych.

Do imponuj¹cego rozwoju szczepieñ w XIX i XX w.
przyczyni³ siê Edward J e n n e r  (1749�1823), �do-
broczyñca ludzko�ci�, cz³onek Królewskiego Kole-
gium w Londynie (przyjêty w poczet cz³onków za
pracê o kuku³kach!) [7]. Edward Jenner urodzi³ siê
w Berkeley, w harbstwie Gloucestershire w zachod-
niej Anglii w rodzinie pastora. I chocia¿ od dawna
wiedziano, ¿e osoby stykaj¹ce siê z krowami chory-
mi na ospê nie zapadaj¹ na ospê ludzk¹ to dopiero
E. Jenner u¿y³ po raz pierwszy w dniu 14 maja 1796 r.
prost¹, ale skuteczn¹, szczepionkê przeciwko ospie
ludzkiej � w sk³ad szczepionki (�the vaccine� od ³a-
ciñskiego s³owa �vacca� � krowa) wchodzi³ CPXV
uzyskany ze zmian ospowych (szarych pêcherzyków)
obecnych na rêkach dojarki Sarah Nelmes. Poddanym
szczepieniu by³ syn ogrodnika E. Jennera 8-letni
James Phipps, który po roku od zaszczepienia CPXV
prze¿y³ kontakt z VARV podanym mu przez E. Jennera,
czym dobitnie potwierdzi³ przewidywania co do sku-
teczno�ci uodpornienia ludzi CPXV [7]. E. Jenner,
znany uczony i lekarz, by³ zatem przy okazji twórc¹
immunologii i dokona³ tego na 100 lat przed odkry-
ciem nie tylko wirusów, ale i podstawowych praw rz¹-
dz¹cych immunologi¹ wyprzedzaj¹c swoim geniuszem
i intuicj¹ epokê, w której ¿y³ (Fortes fortuna ádiu-
vat!*). By³ wielokrotnie uhonorowany przez wspó³-
czesnych, w tym, miêdzy innymi, specjalnym medalem
przez Napoleona (w 1804 r.) oraz przez Indian pó³-
nocno-amerykañskich, którzy równie¿ byli, jak ju¿
wspomniano, ofiarami ospy prawdziwej podczas pro-
wadzonego podstêpnie i planowo ludobójstwa. Ma³o
znanym faktem jest, ¿e w 1774 r., a wiêc na 22 lata
przed E. Jennerem, inny Anglik, Benjamin J e s t y,
inokulowa³ CPXV swoje dzieci, ale nie odniós³ takiego
sukcesu, jaki osi¹gn¹³ Jenner � tak wiêc od staro¿yt-
no�ci, krok po kroku, ludzko�æ walczy³a z osp¹ a¿ do
prze³omowego 1796 r., który sta³ siê kamieniem milo-
wym dla osi¹gniêcia koñcowego sukcesu w 1980 r.

Przez wiele lat skuteczna szczepionka anty-VARV
oparta by³a na CPXV zaadaptowanym ewolucyjnie do
byd³a � wirus ten skutecznie zapewni³ ochronê przeciw-
ko VARV u tych osób (w tym dzieci), które zosta³y nim
zaszczepione. Przyk³adowo w Szwecji, w której rozpo-
czêto szczepienia przeciwko ospie prawdziwej na prze-
³omie XVIII/XIX w. ma³o doskona³ym wówczas pre-
paratem zawieraj¹cym CPXV, liczba �miertelnych ofiar
zosta³a obni¿ona z oko³o 7200 na 1 milion ludno�ci
w 1800 r. do tylko oko³o 200 przypadków �miertelnych
w 1820 r. [7, 14] (Rys. 1). By³ to sukces o wymiarze

* �mia³ym los sprzyja!
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historycznym, a szczepionkê u¿ywano do zabezpiecze-
nia ludzi w wielu krajach �wiata (np. w USA).

Wydane w³asnym sumptem niskonak³adowe 75-stro-
nicowe dzie³o E. Jennera �Zbadanie przyczyn i skut-
ków u¿ycia szczepionki przeciwospowej: choroby od-
krytej w niektórych hrabstwach Zachodniej Anglii,
szczególnie Gloucestershire, znanej pod nazw¹ ospy
krowiej� (1798) 1st ed. Law Murray & Highly, Lon-
don, England cyt. za T s c h a r k e  i wsp. [34] przet³u-
maczono na wiele jêzyków europejskich, jak równie¿
przez wiele lat tworzono instytuty szczepieñ antyospo-
wych (nota bene, nowoczesny instytut im. Edwarda
Jennera /The Edward Jenner Institute for Vaccine
Research/ powsta³ w latach 90-tych XX w. i jest
zlokalizowany tu¿ obok Institute for Animal Health
w Compton, Berkshire, Anglia wpisuj¹c siê w piêkn¹
tradycjê tych zapomnianych ju¿ XIX-wiecznych Jen-
nerowskich instytutów medycznych). Jak dalece
E. Jenner wyprzedzi³ swój czas �wiadczy równie¿ to,
¿e dopiero w 1880 r. Ludwik P a s t e u r  wykona³ ko-
lejn¹ immunizacjê innym, ni¿ CPXV, przedstawicielem
�wiata wirusów, to jest przygotowanym laboratoryjnie
wirusem w�cieklizny (�fixed� rabies virus), który uod-
parnia³ osoby szczepione, ale nie wywo³ywa³ �mier-
telnej choroby. Trzeci¹ próbê szczepienia przeciwko
jeszcze innemu wirusowi (¿ó³tej febry; 17D yellow
fever vaccine) podjêto dopiero w 1930 r. [21]. Jak
wspomniano wcze�niej, dynamiczny rozwój biomedy-
cyny, w tym wirusologii, doprowadzi³ w II-po³owie
XX w. (1967 r.) do uruchomienia przez �wiatow¹
Organizacjê Zdrowia miêdzynarodowego programu
zwalczenia ospy ludzkiej poprzez zastosowanie udo-
skonalonych szczepionek i masowych szczepieñ, w tym
przede wszystkim w krajach azjatyckich, afrykañskich
i po³udniowoamerykañskich, w których wystêpowa³y

endemiczne ogniska ospy prawdziwej [7, 12, 15, 19].
W utworzonej �The Global Commission for the Certi-
fication of Smallpox Eradication� uczestniczyli zna-
komici wirusolodzy i epidemiolodzy z wielu krajów,
w tym z Polski, a szczególnie donios³¹ rolê odegrali
australijczyk dr Frank F e n n e r, uczeñ i wspó³-
pracownik innego s³ynnego wirusologa australijskie-
go, laureata nagrody Nobla (w 1960 r.) Sir Franka
M a c F a r l a n e  B u r n e t a, jak równie¿ amerykanin
dr Donald A. H e n d e r s o n  [12].

Istniej¹ w¹tpliwo�ci co do pochodzenia i natural-
nych rezerwuarów wirusów ospy u¿ywanych do szcze-
pieñ (wcze�niej CPXV, a nastêpnie VACV), które
znacznie ró¿ni¹ siê od siebie wieloma cechami, w tym
map¹ genetyczn¹. Zarówno pochodzenie VACV, jak
i okre�lenie naturalnego gospodarza dla tych wirusów
pozostaj¹ w sferze domniemañ i spekulacji. Wed³ug
F e n n e r a  i wsp. [7] VACV móg³ powstaæ wskutek:
(i) zaadaptowania siê VARV do krów, w których pod-
lega³ kolejnym pasa¿om, (ii) wielokrotnych pasa¿y
VARV w skórze zaka¿onych ludzi pod koniec XVIII w.
i we wczesnych latach XIX w., co mog³o doprowadziæ
do zmian genotypu i, w nastêpstwie, fenotypu �dzikie-
go� VARV w kierunku charakterystycznym dla VACV,
(iii) wytworzenia siê hybryd CPXV i VARV we wczes-
nych latach XIX w., kiedy to CPXV by³ u¿ywany do
wakcynacji pacjentów w szpitalach, w których podej-
mowano próby udzielania pomocy zaka¿onym ludziom.
Byæ mo¿e VACV jest wyizolowan¹ ze zwierz¹t dzikich
lub domowych wirusow¹ �skamienia³o�ci¹� ewolucyj-
n¹ i jest mo¿liwy do utrzymania tylko w specyficz-
nych warunkach laboratoryjnych. Móg³ te¿ powstaæ na
skutek mutacji w genomie CPXV, do których dosz³o
po wielokrotnych pasa¿ach wirusa w skórze ludzi oraz
byd³a, owiec lub innych gatunków zwierz¹t � warto
wspomnieæ, ¿e CPXV ma najwiêkszy genom ze wszyst-
kich ortopokswirusów, a mutacje zachodz¹ w nim
z du¿¹ czêstotliwo�ci¹ [7, 8, 21].

Do wytwarzania szczepionki przeciwospowej u¿y-
wano w XX w. g³ównie cielêta, które zaka¿ano VACV,
mniej � inne gatunki zwierz¹t, jak, na przyk³ad, owce.
Wirusy szczepionkowe (przede wszystkim szczepy
VACV � Lister oraz VACV � New York City Board of
Health) namna¿ano te¿ we wra¿liwych hodowlach ko-
mórek in vitro lub na b³onie kosmówkowo-omocznio-
wej (CAM, chorion allantois membrane) zalê¿onych
jaj kurzych. Po ocenie ryzyka zwi¹zanego z u¿ywa-
niem do szczepieñ ró¿nych szczepów VACV wielu
producentów zaczê³o stosowaæ jako wirus szczepion-
kowy tylko szczep Listera, który powodowa³ mniej
gro�nych powik³añ u zaszczepionych osób. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e ka¿de szczepienie, szczególnie przy
u¿yciu wirusa atenuowanego (¿ywego, ale pozbawio-
nego w laboratorium zdolno�ci wywo³ywania choroby),
a nie inaktywowanego (zabitego), jest obarczone mniej-

Rys. 1. Ochronny wp³yw szczepienia CPXV
(w latach 1800�1840) ludno�ci Szwecji przeciwko

ospie prawdziwej (opracowanie w³asne wg 7)
� liczba zgonów uleg³a obni¿eniu z oko³o 4000 w 1780 r.

do oko³o 400 w latach 1820�1840
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szym lub wiêkszym ryzykiem wywo³ania choroby za-
ka�nej wskutek zawsze mo¿liwej rewersji wirusa ate-
nuowanego do fenotypu cechuj¹cego w pe³ni zjadliwy
szczep �dziki�. W przypadku atenuowanej szczepion-
ki przeciwko VARV wystêpowa³y dwa rodzaje bardzo
niebezpiecznych komplikacji: (i) uszkodzenia o�rod-
kowego uk³adu nerwowego (OUN) wskutek indukcji
stanów zapalnych w mózgu [�neurovaccinia�] oraz
(ii) powstawania zmian skórnych [�dermal vaccinia�]
u osób zaszczepionych [7, 15]. Niebezpieczeñstwo
to by³o szczególnie istotne u pacjentów, u których
wystêpowa³a dysfunkcja mechanizmów odporno�cio-
wych, jak równie¿ u chorych pobieraj¹cych leki im-
munosupresyjne.

Sir Graham W i l s o n  [7] stwierdzi³, ¿e szczepion-
ka przeciwko ospie ludzkiej, choæ w skali masowej
spe³ni³a znakomicie swoj¹ rolê ochronn¹, by³a jednak
przyczyn¹ wiêkszej liczby przypadków �miertelnych
ni¿ jakakolwiek inna szczepionka. Ta opinia odnosi
siê do zapaleñ mózgu oraz zapaleñ mózgu i rdzenia
krêgowego wywo³ywanych przez atenuowane (lub tyl-
ko czê�ciowo /!/ atenuowane) wirusy szczepionkowe
szczególnie u zaszczepionych dzieci i osób starszych.
Równie¿ VARV powodowa³ podobne objawy u osób
zaka¿onych � wirus ten wystêpuj¹cy na obszarze Azji
nazwano �variola major virus� (VARV �major�; po-
wodowa³ od 20�40% przypadków �miertelnych), a we
Wschodniej Afryce i Ameryce Po³udniowej � �variola
minor virus� (VARV �minor� lub �alastrim�; powo-
dowa³ oko³o 1% �miertelnych przypadków). Porów-
nuj¹c liczbê przypadków zapaleñ mózgu indukowa-
nych przez VARV i ¿ywe, szczepionkowe wirusy ospy
(VACV) stwierdzono, ¿e przeciêtnie w I po³owie XX w.
VARV �major� by³ przyczyn¹ oko³o 2000 przypad-
ków zapaleñ mózgu na milion zachorowañ, a VARV
�minor� 500 [7, 14, 15]. Po szczepieniach wykonanych
w Holandii w latach 1924�1943 wykazano wyst¹pienie
258 przypadków zapaleñ mózgu. Na podstawie danych
epidemiologicznych z wielu krajów stwierdzono, ¿e
VARV �major� powoduje zapalenia mózgu u oko³o
0,2% chorych, a VARV �minor� u 0,05%. Tak wiêc
zarówno VARV �dziki�, jak i wirusy szczepionkowe
mog³y powodowaæ du¿¹ liczbê zgonów, co czyni³o
ca³y program szczepieñ bardzo ryzykownym (z tego
powodu mo¿liwo�æ u¿ycia VACV, czy te¿ innych wiru-
sów, jako wektorów ró¿nych genów innych czynników
zaka�nych niesie ze sob¹ du¿e ryzyko ciê¿kich zacho-
rowañ mog¹cych zakoñczyæ siê �mierci¹ pacjentów,
do których wprowadzono wektory szczepionkowe
stosuj¹c jako no�nik VACV � w wielu przypadkach
ogranicza to lub ca³kowicie uniemo¿liwia ich stoso-
wanie do celów profilaktycznych). Nale¿y przypom-
nieæ, ¿e w 1967 r., a wiêc roku rozpoczêcia masowych
szczepieñ, ospa prawdziwa wystêpowa³a endemicznie
w 31 krajach ze stwierdzonym �eksportem� wirusa do

innych 15 krajów. Mimo ró¿nych zagro¿eñ i ró¿nych
czasowych pora¿ek �Intensified Smallpox Eradication
Program� (1967�1977) zakoñczy³ siê jednak olbrzy-
mim, spektakularnym sukcesem � ostatnie ogniska ospy
ludzkiej zarejestrowano w 1976 r. w Etiopii, a w 1977 r.
w Mogadishu, stolicy Somalii. Natomiast ostatnimi in-
dywidualnymi zgonami w wyniku zaka¿enia natural-
nego VARV by³o zej�cie �miertelne kucharza w szpi-
talu równie¿ w Somalii w mie�cie Merka, a w wyniku
zaka¿enia laboratoryjnego �mieræ cz³onka zespo³u ba-
dawczego w Birmingham w Anglii w 1978 r. W dniu
8 maja 1980 r., �wiatowa Organizacja Zdrowia og³o-
si³a, ¿e �wiat jest wolny od VARV, a zatem ospa ludzka
zosta³a skutecznie zwalczona jako jedyna do tej pory
z �wielkich�, historycznych plag zwi¹zanych z naszym
gatunkiem [7, 12, 15].

Nie powinni�my byæ jednak tym uspokojeni, gdy¿
szczepy VARV w dalszym ci¹gu istniej¹, a obecna sy-
tuacja mo¿e byæ cisz¹ przed burz¹. W wyniku porozu-
mienia spo³eczno�ci miêdzynarodowej w latach 1994
i 1999 szczepy VARV bêd¹ce w posiadaniu ró¿nych
krajów zosta³y, przynajmniej oficjalnie, zniszczone z wy-
j¹tkiem zachowania ich w laboratoriach referencyj-
nych dwóch krajów wspó³pracuj¹cych �ci�le z WHO,
to jest w: (i) Rosji w Institute of Virus Preparations
w Moskwie i State Research Center of Virology and
Biotechnology (VECTOR) w Koltsovo w regionie
nowosybirskim oraz (ii) USA w US Center for Disease
Control and Prevention w Atlancie, GA [12, 31]; szcze-
pionkowy referencyjny szczep VACV (szczep Listera
Elstree) jest przechowywany w WHO Collaborating
Centre for Smallpox Vaccine w Bilthoven, Holandia.
Wielu ekspertów uwa¿a, ¿e szczepy VARV mog¹ znaj-
dowaæ siê równie¿ w innych krajach, nie mówi¹c ju¿
o laboratoriach wojskowych, w których prowadzi siê
badania nad zaawansowan¹ genetycznie i biotechno-
logicznie broni¹ biologiczn¹ i jej produkcj¹. Pomimo
trwaj¹cej od wiêcej ni¿ dekady gor¹cej dyskusji nad
ca³kowitym zniszczeniem istniej¹cych szczepów VARV,
do tej pory nie podjêto takiej decyzji, a wrêcz prze-
ciwnie, zmieniaj¹c obowi¹zuj¹c¹ do tej pory rozs¹dn¹
strategiê �wiatowa Organizacja Zdrowia dopuszcza
ostatnio prowadzenie �ci�le okre�lonych badañ na tych
szczepach w wyznaczonych do tego celu instytucjach
naukowych, jak we wspomnianym wcze�niej US Cen-
ter for Disease Control and Prevention w Atlancie.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e bardzo du¿a czê�æ ludzko�ci nie
jest od ponad 30 lat szczepiona przeciwko ospie praw-
dziwej, dlatego te¿ w przypadku ponownego, celo-
wego lub przypadkowego, wprowadzenia VARV do
�rodowiska mog³aby nast¹piæ katastrofa na masow¹
skalê, szczególnie w�ród m³odszej czê�ci populacji
�wiatowej, a olbrzymia mobilno�æ komunikacyjna
milionów ludzi i ³atwo przewidywalna panika tylko
zwiêkszy³yby stopieñ �miertelnego zagro¿enia � w tym
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kontek�cie polecam P.T. czytelnikom interesuj¹cy ar-
tyku³ Ve s p i g n a n i e g o  [35]. I chocia¿ badania
D e m k o w i c z a  i wsp. [4] wykaza³y, ¿e aktywne
VACV-swoiste CD8+ i CD4+ CTL (cytotoksyczne lim-
focyty T pamiêci) mo¿na stwierdziæ nawet po 50 latach
u osób, które w wieku dzieciêcym zosta³y zaszczepione
VACV, to warto zauwa¿yæ, ¿e status immunologiczny
osób zaszczepionych przeciwko ospie ludzkiej kilka-
dziesi¹t lat wcze�niej nie jest klarowny i w chwili
obecnej trudno odpowiedzialnie stwierdziæ, na ile sku-
teczne okaza³yby siê teraz szczepienia wykonane
przed 1980 r. Dlatego te¿ prowadzenie badañ nad pa-
togenez¹ zaka¿eñ ortopokswirusami i innymi gro�ny-
mi patogenami powinno stanowiæ jeden z priorytetów
naukowych w czo³owych o�rodkach �wiata zajmuj¹-
cych siê immunobiologi¹ zaka¿eñ wirusowych, a po-
znanie strategii walki z VARV oraz opracowanie no-
wych, skuteczniejszych ni¿ dotychczas stosowane,
biopreparatów antyospowych powinno byæ nadrzêd-
nym celem jednocz¹cym, w dobie coraz gro�niejszego
bioterroryzmu pañstwowego i indywidualnego, odpo-
wiedzialn¹ czê�æ spo³eczno�ci �wiatowej [1, 5, 11, 12].

Rozwój wspó³czesnych szczepionek anty-VARV
jest zwi¹zany z badaniami modelowymi nad szcze-
pionkami DNA, które mog¹ chroniæ ma³py (g³ównie
cynomolgus i rhesus) przed �miertelnymi dawkami
wirusa ospy ma³p (MPXV, monkeypox virus) [6, 7,
12]. Prowadzone prace badawcze zmierzaj¹ do uzy-
skania bezpiecznych szczepionek, które zast¹pi¹ stare,
jeszcze z okresu trwania ogólno�wiatowego programu
szczepieñ w II po³owie XX w. W okresie przej�cio-
wym, miêdzy tym co by³o (�stare� szczepy VACV),
a tym co bêdzie (nowoczesne szczepionki DNA i inne),
bardzo efektywne �stare�, ale daj¹ce gro�ne efekty
uboczne, szczepy VACV s¹ zastêpowane bezpieczniej-
szymi szczepami VACV, jak: (i) zmodyfikowany,
¿ywy szczep Ankara (MVA, modified vaccinia Ankara;
pasa¿owany 574 razy w fibroblastach zarodków kury)
lub (ii) szczep DryVax u¿ywany do szczepienia ludzi
w USA � u pewnej liczby osób zaszczepionych DryVax
stwierdzono jednak wyst¹pienie efektu ubocznego
w postaci stanów zapalnych serca. Oba te szczepy s¹
produkowane przez firmy: (i) Acambis, Cambridge,
MA, USA oraz (ii) Danish-German biotech Bavarian-
Nordic). W U.S. Army Medical Research Institute of
Infectious Diseases w Fort Detrick, MD, prowadzone
s¹ intensywne prace nad szczepionk¹ zawieraj¹c¹
geny dla tych bia³ek VACV, które odgrywaj¹ g³ówn¹
rolê w indukcji odporno�ci anty-VARV. Natomiast
US Food and Drug Administration (FDA) dopuszcza
mo¿liwo�æ wykonywania szczepieñ anty-VARV tylko
u �ci�le okre�lonych grup zawodowych podwy¿szo-
nego ryzyka ze wzglêdu na mo¿liwo�æ wyst¹pienia
powik³añ poszczepiennych (zapalenie mózgu, ciê¿kie
postêpuj¹ce zaka¿enie VACV /krowianka zgorzeli-

nowa, vaccinia gangrenosa/, wyprysk poszczepienny
/eczema vaccinatum/, uogólnione zaka¿enie skóry/
krowianka uogólniona/ i inne) [7, 12]. Spo³eczno�æ
miêdzynarodowa jest w praktyce bezbronna w obliczu
ci¹gle istniej¹cego zagro¿enia osp¹ prawdziw¹, chocia¿
�wiatowa Organizacja Zdrowia dysponuje w Genewie
nadzwyczajn¹ rezerw¹ szczepionki anty-VARV. Pro-
wadzone s¹ równie¿ intensywne badania nad ró¿nymi
chemioterapeutykami (np. cidofovirem � inhibitorem
wirusowej polimerazy DNA), które mog¹ byæ u¿yte
do walki z VARV.

3. Indukcja wrodzonej i nabytej odporno�ci
przeciwzaka�nej przez wirusowe zaka¿enia
o�rodkowego uk³adu nerwowego

Wspó³praca wirusologów, immunologów, neurobio-
logów, patologów, cytobiologów i przedstawicieli in-
nych dyscyplin biomedycyny nad wyja�nieniem komór-
kowych i molekularnych mechanizmów patogenezy
wirusowej zachodz¹cej w o�rodkowym uk³adzie ner-
wowym (OUN) oraz odpowiedzi immunologicznej za-
ka¿onego organizmu doprowadzi³a do ukszta³towania
siê tak fascynuj¹cych nauk, jak neurowirusologia oraz
neuroimmunologia. Zdolno�æ zaka¿ania komórek OUN
u cz³owieka i replikowania siê w nich posiada wiele
wirusów nale¿¹cych do ró¿nych rodzin, w tym wirusy
opryszczki (HSV-1, herpes simplex virus 1/HHV-1,
human herpesvirus 1), wirusy polio i inne [7, 20].
Niektóre wirusy, jak, na przyk³ad, HHV-1 mog¹ po-
wodowaæ utajone lub przetrwa³e zaka¿enia wra¿liwych
komórek, w których kwas nukleinowy wirusa jest wbu-
dowany w genom komórki nie wywo³uj¹c widocznych
objawów klinicznych a¿ do chwili jego reaktywacji
� klasycznym przyk³adem jest wspomniany HHV-1,
którego DNA znajduje siê w zwojach nerwu trójdziel-
nego mózgu u wiêkszo�ci ludzi i, po reaktywacji wi-
rusa, mo¿e powodowaæ w okre�lonych sytuacjach (np.
wskutek stresu, zmiany klimatu, zaka¿enia innymi, ni¿
HHV-1, czynnikami zaka�nymi) popularn¹ opryszczkê
wargow¹ (herpesvirus labialis) [8, 23].

Równie¿ VARV i VACV mog¹, mimo istnienia sil-
nej bariery krew-mózg, zaka¿aæ OUN, co mo¿e prowa-
dziæ do zapalenia mózgu i �mierci organizmu zaka¿o-
nego na drodze naturalnej lub wskutek przeprowadzo-
nych szczepieñ [15]. Tak wiêc, uwzglêdniaj¹c historiê
neurowirusologii, nawet w okresie, w którym nie by³a
ona jeszcze zdefiniowana jako nauka, komplikacje
neurologiczne wynikaj¹ce nie tylko z zaka¿enia VARV,
ale i szczepieñ ochronnych VACV przeciwko ospie
prawdziwej by³y jednymi z najwcze�niej rozpoznanych.

Innymi wirusami wywo³uj¹cymi neuropatie poszcze-
pionkowe s¹, przyk³adowo, wirusy u¿ywane jako szcze-
pionki: (i) ¿ywe (atenuowane): wspomniany VACV,
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nastêpnie wirusy polio (Enterovirus), �winki (Rubula-
virus), odry (Morbillivirus), ró¿yczki (Rubivirus)
i HHV-3 (human herpesvirus 3; Varicellovirus) i inne,
(ii) zabite (inaktywowane): wirus w�cieklizny (Lyssa-
virus), wirusy influenzy A i B (Orthomyxoviridae),
ponownie wspomniany ju¿ wirus polio oraz wirus za-
palenia w¹troby A (Hepatovirus) i inne, jak równie¿
(iii) szczepionki rekombinowane z u¿yciem, na przy-
k³ad, bia³ek wirusa zapalenia w¹troby B [8, 14]. Oprócz
wywo³ywania zaburzeñ w OUN atenuowane wirusy
szczepionkowe mog¹ wywieraæ dzia³anie teratogenne,
co ma szczególnie dramatyczne konsekwencje zarów-
no u ludzi, jak i u zwierz¹t. Znane s¹ doskonale z prze-
sz³o�ci sytuacje, w których do szczepieñ u¿ywano
wirusy z obecnymi w szczepionce wirusami �pasa¿er-
skimi�, jak to mia³o miejsce w USA na prze³omie
lat 40/50 XX w. w przypadku szczepionkowego wirusa
polio (synonimy: Heine-Medine disease virus; infantile
paralysis virus; Enterovirus) zanieczyszczonego, czego
nigdy nie potwierdzono do�wiadczalnie, �pasa¿erskim�
SV40 (simian virus 40; Polyomavirus) lub SIV (simian
immunodeficiency virus; Lentivirus). W zwi¹zku z na-
mna¿aniem in vitro w laboratoriach szczepionkowego
wirusa polio w pierwotnych hodowlach komórek nerek
ma³p zaka¿onych SV40 i/lub SIV, a nastêpnie poda-
waniem doustnym szczepionym dzieciom jako szcze-
pionki nie tylko ¿ywych, atenuowanych wiruów polio,
ale i dodatkowo �pasa¿erskich� SIV, które wielokrot-
nie pasa¿uj¹c siê u cz³owieka mog³y ulegaæ mutacjom
prze³amuj¹c nastêpnie barierê gatunkow¹ i objawiaj¹c
siê jako HIV � przyczyna AIDS. To tylko kilka z real-
nych mo¿liwo�ci obrazuj¹cych komplikacje bêd¹ce po-
chodnymi szczepieñ � genialnego pomys³u E. Jennera.

Do tej pory brak jest szczegó³owych informacji,
które komórki OUN s¹ zaka¿ane przez VARV (w za-
ka¿eniu naturalnym) i VACV (po szczepieniu), co ma
istotne znaczenie dla poznania mechanizmów patoge-
nezy ortopokswirusowej, równie¿ w kontek�cie opra-
cowywania skutecznej terapii anty-VARV. Wiadomo, ¿e
VARV by³ jednym z g³ównych sprawców utraty wzro-
ku � na przyk³ad w XVIII-wiecznej Europie oko³o 30%
wszystkich przypadków zaniewidzenia by³o spowodo-
wane przez VARV. Ortopokswirusy mog¹ równie¿ wy-
wo³ywaæ zaka¿enia spojówek, w których replikuj¹ siê
doprowadzaj¹c do stanu zapalnego [7, 17, 18, 25].
Warto wspomnieæ, ¿e do g³ównych wirusowych pato-
genów oczu nale¿¹ adenowirusy i HHV-1 � te ostatnie
mog¹ wywo³ywaæ opryszczkowe zapalenie rogówki
(herpetic stromal keratitis, HSK) i w wyniku tego zabu-
rzenia widzenia i/lub ca³kowite zaniewidzenie wskutek
immunopatologicznej reakcji w zaka¿onym oku zwi¹-
zanej z migracj¹ do rogówki z replikuj¹cym siê wiru-
sem komórek uk³adu odporno�ciowego (na przyk³ad
CTL CD8+ i/lub pomocniczych limfocytów T CD4+

Th1) z uszkodzonymi mechanizmami efektorowymi

(aktywno�cia cytotoksyczn¹ i zmian¹ w profilu wy-
twarzania jednych z wa¿nych bia³ek regulatorowych
� cytokin), które nawet gdyby by³y sprawne, to tym
bardziej wp³ynê³yby destrukcyjnie na rogówkê uszka-
dzaj¹c j¹ bezpowrotnie wskutek, chocia¿by, urucho-
mienia silnej antygenowo-swoistej aktywno�ci cyto-
toksycznej w tej czê�ci oka, w której nie powinno jej
nigdy byæ [17, 18, 23, 24, 28].

4. Ortopokswirus ospy myszy warto�ciowym
modelem badawczym nad immunobiologi¹
wirusa ospy ludzkiej

Skoro nie powinno siê, ze zrozumia³ych i wspom-
nianych ju¿ w tym artykule, wzglêdów bezpieczeñ-
stwa, prowadziæ badañ przy u¿yciu VARV, to w celu
lepszego poznania � w odniesieniu do prac zmie-
rzaj¹cych do opracowania nowych generacji leków
i bezpiecznych szczepionek anty-VARV � mechaniz-
mów patogenezy ospy prawdziwej wirus ospy myszy
(ECTV) zosta³ zaakceptowany przez wirusologów
i immunologów jako wirus modelowy. Wirus ten, opi-
sany po raz pierwszy przez J. M a r c h a l a  w 1930 r.
[20], Sir F. M a c F a r l a n e  B u r n e t  dopiero
w 1945 r. zaklasyfikowa³ do rodzaju Orthopoxvirus
(Tab. I). ECTV u genetycznie wra¿liwych na zaka¿enie
myszy o haplotypie H-2a (np. A, A/J) i H-2d (np.
BALB/c) wywo³uje ektromeliê � ospê myszy [2, 7, 16,
22, 25, 26, 27, 30] nazywan¹ obrazowo �smallpox of
mice�. Dlatego te¿ od wielu lat prowadzone s¹ w na-
szym laboratorium badania z u¿yciem myszy BALB/c
(H-2d), w których po dostopowym zaka¿eniu wysoce
zjadliwym, referencyjnym szczepem Moscow ECTV
(ECTV-MOS; wirus wyizolowany przez profesora
V.D. S o l o v i e v a  w Moskwie w po³owie lat 40-tych
XX w.) dochodzi do uogólnionego zaka¿enia czêsto
koñcz¹cego siê �mierci¹ zaka¿onych zwierz¹t [6].
Ortopokswirusy mog¹ bowiem powodowaæ zaka¿enia
miejscowe (CPXV) lub uogólnione (ECTV), a VARV
jest przyk³adem wirusa mog¹cego wywo³ywaæ zaka-
¿enie miejscowe i uogólnione. W zaka¿eniu miejsco-
wym wirus replikuje siê w komórkach skóry, natomiast
w zaka¿eniu uogólnionym we wrotach zaka¿enia,

Hampstead Anglia 1930
Moscow Rosja 1947
Ishibashi I�III Japonia 1966

Münich 1 Niemcy 1976
NIH-79 USA 1979
St. Louis 79 USA 1979

T a b e l a  I
Historia izolacji szczepów wirusa ospy myszy (ECTV)

Nazwa szczepu Kraj Rok izolacji
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a nastêpnie przedostaje siê do krwi (wiremia pierwot-
na) z któr¹ przenosi siê do narz¹dów mi¹¿szowych
(�ledziony, w¹troby), w których zachodzi ponownie
proces jego replikacji zwi¹zany z tworzeniem siê no-
wych cz¹steczek zaka�nych wirusa, a nastêpnie po-
nowne uwalnianie wirusa do krwi (wiremia wtórna).
W ospie myszy (Rys. 2) mo¿e doj�æ do charaktery-

stycznych zmian ospowych na skórze, nekrozy oraz
amputacji ogona i/lub ³apek zaka¿onych zwierz¹t, jak
równie¿ zapalenia spojówek i zaka¿enia OUN � za-
równo w przypadku ektromelii, jak i ospy prawdzi-
wej u ludzi czas wylêgania choroby wynosi oko³o
10�14 dni, a po 2 tygodniach mo¿e nast¹piæ okres
zdrowienia zarówno u ocala³ych myszy, jak i ludzi.

Dramatyczne skutki zaka¿enia VARV uwidaczniaj¹
siê w typowych ciê¿kich objawach ogólnych z dole-
gliw¹ wysypk¹ (krosty) na skórze i b³onach �luzo-
wych, a podobieñstwo objawów klinicznych ospy my-
szy do ospy prawdziwej jest uderzaj¹ce. Badania
wykonane w naszym zespole wykaza³y zmienn¹ w
czasie intensywn¹ replikacjê ECTV-MOS w mózgu i
wielu innych narz¹dach (np. skórze, spojówkach, wê-
z³ach ch³onnych, �ledzionie, w¹trobie, p³ucach i uk³a-
dzie rozrodczym) zaka¿onych myszy BALB/c (H-2d),
co wskazuje na wytworzenie siê sieci replikuj¹cego siê
wirusa, która kontroluje w ró¿nych komórkach i na-
rz¹dach/tkankach efektorowe mechanizmy odporno�-
ciowe zachodz¹ce w zaka¿onym organizmie [3, 17,
18, 31]. Dlatego te¿ poznanie mechanizmów komór-
kowych i molekularnych zwi¹zanych z patogenez¹,
w tym neuropatogenez¹, wirusowego zaka¿enia spo-
jówek i mózgów myszy BALB/c w zaka¿eniu uogól-
nionym, po dostopowym wprowadzeniu ECTV-MOS,
mo¿e znale�æ praktyczne zastosowanie przy opraco-
wywaniu nowych (bio)preparatów antywirusowych.

Tak wiêc chocia¿ istniej¹ istotne ró¿nice pomiêdzy
VARV i ECTV (np. wynikaj¹ce z faktu odmienno�ci
antygenowej tych wirusów oraz procesu przetwarza-
nia i prezentacji ich antygenów efektorowym mecha-
nizmom zaka¿onego gospodarza, w tym zró¿nico-
wanemu repertuarowi receptorów limfocytów T [TcR]
i limfocytów B [BcR]), to jednak podstawowe procesy
obronne s¹ zbli¿one u ludzi (VARV) i myszy (ECTV),
a lepsze ich zrozumienie jest pochodn¹ badañ prowa-
dzonych przy u¿yciu modelowego uk³adu do�wiad-
czalnego: myszy okre�lonego haplotypu (np. H-2d)
jako genetycznie wra¿liwy gospodarz � ECTV. Jako
przyk³ad takich badañ na rys. 3 przedstawiono �ro-
zetkê� komórek powsta³¹ wskutek prezentacji ko-
mórkom efektorowym (effector cells, EC, np. CTL
CD8+, limfocyty T CD4+, limfocyty B, komórki NK
i neutrofile) w �ledzionie myszy BALB/c antygenów
ECTV-MOS przez komórki prezentuj¹ce antygen
(APC; komórki dendrytyczne lub makrofagi), a na
rys. 4 ogonki aktynowe utworzone w komórkach HeLa
zaka¿onych ECTV-MOS.

Ludzko�æ, poprzez reprezentuj¹cych ja naukow-
ców i lekarzy, odnios³a sukces zakoñczony opanowa-
niem ospy prawdziwej. Jednak¿e zagro¿enie t¹ chorob¹
istnieje nadal, czego dowodem s¹ narastaj¹ce obawy
przed rozwojem nowych generacji broni biologicznej
i to niezale¿nie od tego, kto j¹ wytwarza i jakiej reto-

Rys. 2. Zmiany kliniczne u myszy BALB/c (H-2d) w 14 dniu po
dostopowym zaka¿eniu szczepem Moscow wirusa ektromelii
(ECTV-MOS; ATCC 1374). Strza³ka bia³a wskazuje zmiany
skórne na ma³¿owinie usznej, a strza³ka czarna stan zapalny

(conjunctivitis) w spojówce ww. myszy

Rys. 3. Rozetka utworzona z komórki prezentuj¹cej antygeny
(APC) szczepu Moscow wirusa ektromelii (ECTV-MOS)
i komórek efektorowych (EC, effector cells; limfocyty T CD4+/
CD8+, limfocyty B, komórki NK i/lub neutrofile) w �ledzionie
myszy BALB/c (H-2d) w 7 dni po zaka¿eniu dostopowym � bada-
nia w³asne. IS pokazuje mikroprzestrzeñ synapsy immunologicz-
nej miêdzy APC a EC. Mikroskop SEM FEI Quanta 200; Centrum

Analityczne SGGW
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ryki u¿ywa w celu wyt³umaczenia tego faktu. Kon-
trolê zagro¿eñ epidemiologicznych prowadzi skutecz-
nie �wiatowa Organizacja Zdrowia.

Warto przypomnieæ znan¹ sentencjê: �Indigne vivit,
per quem non vivit alter�* � z pewno�ci¹ nie mo¿na
tych s³ów odnie�æ do Edwarda Jennera, którego pasja
i intuicja wielkiego badacza spowodowa³a, ¿e od ponad
200 ju¿ lat, pomimo wielu dramatycznych niepowo-
dzeñ zwi¹zanych z powik³aniami po u¿yciu szczepio-
nek anty-VARV i zgonów osób chorych na ospê po-
szczepienn¹, da³ szansê godnego ¿ycia tym �innym�,
milionom ludzi, potencjalnym ofiarom ospy czarnej.

4. Podsumowanie

W artykule odniesiono siê do problemu ospy praw-
dziwej, jednej z najgro�niejszych na przestrzeni wie-
ków chorób zaka�nych. Przypomniano nazwisko
Edwarda Jennera jako twórcy pierwszej (1796 r.) sku-

tecznej szczepionki przeciwko ospie ludzkiej oraz suk-
ces �wiatowej Organizacji Zdrowia w ca³kowitym
zwalczeniu tej choroby, co nast¹pi³o w 1980 r. Opisa-
no wp³yw zaka¿enia ortopokswirusowego na mecha-
nizmy efektorowe wrodzonej i nabytej odporno�ci
przeciwzaka�nej, jak równie¿ podkre�lono u¿ytecz-
no�æ wirusa ospy myszy (ektromelii) jako modelu ba-
dawczego dla wirusa ospy ludzkiej.
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Presti¿owy konkurs w zakresie biologii synte-
tycznej iGEM (International Genetically Engineered
Machine) organizowany jest corocznie przez Massa-
chusetts Institute of Technology w Cambridge (MA,
USA). Reprezentacja studentów Wydzia³u Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego w tym roku po raz
drugi wziê³a w nim udzia³. Dru¿yna iGEM2009 licz¹ca
w tym roku 16 studentów, cz³onków dzia³aj¹cych na
terenie Wydzia³u Biologii UW Kó³ Naukowych,
zaprezentowa³a w MIT na corocznym zlocie bardzo
odwa¿ny i dojrza³y projekt z zakresu biologii syntetycz-
nej, zatytu³owany �BacInvader�, dotycz¹cy skonstruo-
wania bakterii � uniwersalnego wektora biologicznego,
zdolnego do walki z nowotworami czy te¿ w innej
wersji czynnego w procesach immunizacji organizmów
ssaczych. Z konkursu, który odby³ siê na pocz¹tku
listopada, dru¿yna powróci³a ze srebrnym medalem.
Wystêp naszej dru¿yny nale¿y uznaæ za bardzo udany.
Dru¿yna z UW pozostawi³a w tyle liczne zespo³y
wywodz¹ce siê z najbardziej znanych o�rodków aka-
demickich na �wiecie. Jej sukces jest tym wiêkszy,
¿e biologia syntetyczna jest jeszcze w naszym kraju
pojêciem ma³o znanym, a dru¿yna UW iGEM 2009 jest
absolutnie pionierska w tej dziedzinie. Biologia synte-
tyczna, stworzona poprzez integracjê nauk biologicz-
nych, in¿ynieryjnych i matematycznych, to najnowsza
metodologia, której podstaw¹ dzia³ania jest tworzenie
lub przebudowywanie elementów komórki w kombi-
nacje i systemy, które nie wystêpuj¹ naturalnie.

Biologia syntetyczna jest �ci�le zwi¹zana z biotech-
nologi¹ oraz nanotechnologi¹, a do jej najwa¿niejszych
zadañ nale¿y miêdzy innymi projektowanie i two-
rzenie �maszyn biologicznych�, zdolnych do odbioru
i przetwarzania informacji, manipulowania elementami
zewnêtrznego otoczenia, wytwarzania energii oraz do-
stosowywania siê do zmieniaj¹cych warunków. W ten
w³a�nie nurt badañ �wietnie wpisa³a siê dru¿yna UW
iGEM2009, projektuj¹c w formacie BioBrick (standard
projektowania sekwencji DNA w taki sposób, aby
ka¿da z nich mia³a zdefiniowany podstawowy wzór

budowy oraz funkcjê) bakteriê Escherichia coli, która
w wyniku ekspresji szeregu genów uzyska mo¿liwo�æ
kontrolowanego wnikania do ludzkich komórek rako-
wych i wywo³a proces programowanej �mierci komór-
kowej. Dziêki standaryzacji, dokonywanie na modu³ach
DNA wszystkich procedur stosowanych w in¿ynierii
genetycznej jest bardziej proste, a to prowadzi do znacz-
nie szybszej i ³atwiejszej konstrukcji skomplikowanych
obwodów genetycznych.

Stworzona przez nasz zespó³ bakteria mo¿e byæ
z powodzeniem wykorzystana tak¿e w innych projek-
tach naukowych, takich jak konstrukcja szczepionek
wektorowych najnowszej generacji. Uzyskanie tego
wektora w ramach naszego projektu otworzy nowe
mo¿liwo�ci w terapii nowotworowej, która mo¿e byæ
pozbawiona licznych skutków ubocznych, które za-
zwyczaj wystêpuj¹ podczas stosowanej obecnie po-
wszechnie radioterapii czy chemoterapii nowotworów.
Jest oczywiste, ¿e tak z³o¿ony i trudny w realizacji
projekt wymaga kontynuacji i obecnie najwa¿niej-
szym zadaniem dru¿yny jest pe³na realizacja czê�ci
badawczej tegorocznego projektu. Realizacja wszyst-
kich zadañ projektu niew¹tpliwie doprowadziæ mo¿e
zespó³ do najwy¿szego trofeum. Udzia³ w kolejnej
edycji konkursu znowu stanie siê dla zespo³u szans¹
na promocjê polskiej uczelni w skali miêdzynarodowej.
Udzia³ w konkursie bêdzie tak¿e wielk¹ promocj¹ naj-
nowszej interdyscyplinarnej dziedziny naukowej jak¹
jest biologia syntetyczna przez najm³odszych badaczy
Uniwersytetu Warszawskiego.
W projekcie uczestniczyli:

Marek Krzy¿anowski, Monika Niepokojczycka,
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Jaros³aw Pankowski, Kamila Ornoch, Jakub Pi¹tkow-
ski, MarcinZiemniak, Andrzej Prokop, Justyna Lesiak,
Sebastian Jeleñ, Anna Saffray, Micha³ Lower, Pawe³
Krawczyk
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