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Prof. dr hab. Mieczys³awa Merkel
(1926�2010)

W dniu 30 wrze�nia 2010 r. odesz³a od nas na za-
wsze prof. dr hab. Mieczys³awa Zofia Merkel � wy-
bitny naukowiec i nauczyciel wielu pokoleñ mikro-
biologów, wieloletni cz³onek Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów, konsultant wojewódzki w dziedzinie
mikrobiologii lekarskiej, kierownik Zak³adu Bakterio-
logii Klinicznej Szpitala im. prof. Or³owskiego CMKP
w Warszawie; wspania³y cz³owiek, wyró¿niaj¹cy siê
wielkim zaanga¿owaniem zawodowym i spo³ecznym.

Pogrzeb odby³ siê w dniu 7 pa�dziernika 2010 r. na
Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie.

Prof. Merkel urodzi³a siê 31 lipca 1926 r. we Lwo-
wie, dziel¹c losy swego pokolenia. Jej dzieciñstwo
i lata m³odo�ci przypad³y na ostatnie, burzliwe lata
II Rzeczpospolitej, a nastêpnie okres wojny i okupacji,
najpierw radzieckiej, potem niemieckiej. W roku 1944
wst¹pi³a do I Armii Wojska Polskiego i przesz³a ca³y
jej szlak bojowy, dochodz¹c do Berlina. By³a sani-
tariuszk¹, pracuj¹c z wielkim po�wiêceniem i czêsto
w bardzo trudnych warunkach. W latach pó�niejszych
odbi³o siê to na Jej zdrowiu, a bolesne wspomnienia
i do�wiadczenia z tamtych lat do koñca pozosta³y

w Jej pamiêci. Za udzia³ w walkach o Berlin zosta³a
odznaczona Odznak¹ Grunwaldzk¹ oraz innymi od-
znaczeniami bojowymi � polskimi i radzieckimi.

Po wojnie ukoñczy³a szko³ê �redni¹, nastêpnie stu-
dia wy¿sze na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu £ódzkiego.

Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w Zak³adzie Mikrobio-
logii Lekarskiej Akademii Medycznej w Warszawie,
prowadz¹c zarówno pracê naukow¹ jak i dydaktyczn¹.
W roku 1961 uzyska³a stopieñ naukowy doktora biolo-
gii (praca doktorska pod kierunkiem prof. Mikulaszka),
a nastêpnie w roku 1966 stopieñ doktora habilitowa-
nego. W roku 1990 uzyska³a tytu³ profesora.

Po odej�ciu z warszawskiej Akademii Medycznej
pracowa³a na stanowiskach kierowniczych najpierw
w Wytwórni Surowic i Szczepionek, potem w Szpitalu
Ginekologiczno-Po³o¿niczym przy ul. Karowej w War-
szawie, a najd³u¿ej � w Szpitalu im. prof. Or³owskiego
CMKP (1976�1995). W placówce tej by³a organizato-
rem Zak³adu Bakteriologii Klinicznej i kierownikiem
do czasu przej�cia na emeryturê.

Trzeba te¿ podkre�liæ, ¿e prof. dr hab. Mieczys³awa
Z. Merkel by³a inicjatorem powstania samorz¹du
diagnostów laboratoryjnych, organizatorem i prze-
wodnicz¹c¹ I Zebrania Pracowników Medycznych
Laboratoriów Diagnostycznych w roku 1989. Wnios³a
niekwestionowany wk³ad w rozwój polskiej diag-
nostyki laboratoryjnej, zw³aszcza w zakresie mikro-
biologii lekarskiej. By³a wychowawc¹ wielu pokoleñ
specjalistów z tej dziedziny.

Za osi¹gniêcia w pracy zawodowej, organizacyjnej
i spo³ecznej zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi oraz innymi odznaczeniami pañstwowymi i oko-
liczno�ciowymi.

W pamiêci wspó³pracowników, przyjació³ i znajo-
mych pozostanie cz³owiekiem niezwykle pracowitym,
wiele wymagaj¹cym zarówno od siebie jak i od in-
nych, bardzo powa¿nie traktuj¹cym powierzane sobie
obowi¹zki zawodowe, organizacyjne i spo³eczne. Ale
tak¿e szczerym, serdecznym, ¿yczliwym i otwartym
na niesienie pomocy innym. By³a cz³owiekiem po-
wszechnie lubianym i szanowanym, zarówno przez
wspó³pracowników jak i studentów.

Pracownicy Zak³adu Bakteriologii Klinicznej SPSK
im. Prof. Or³owskiego CMKP
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1. Wstêp

Biologia syntetyczna jest stosunkowo now¹ dzie-
dzin¹ nauk �cis³ych, ³¹cz¹c¹ biotechnologiê z ma-
tematyk¹, informatyk¹, chemi¹ i fizyk¹ oraz � co
najwa¿niejsze � z in¿ynieri¹.

Wystêpuje w niej silna tendencja do mo¿liwie naj-
czêstszego wykorzystywania my�li i rozwi¹zañ in¿y-
nieryjnych na wszystkich polach, co przejawia siê
przede wszystkim we wprowadzaniu standardów,
a tak¿e w szerokim zastosowaniu modelowania mate-
matycznego przy projektowaniu i tworzeniu uk³adów
biologicznych [9], chemicznej syntezie genów i kaset
ekspresji, wykorzystywaniu meta serwerów do pre-
dykcji struktur i funkcji bia³ek na podstawie ró¿nych
danych itp. Jakkolwiek do badañ wci¹¿ najchêtniej
wykorzystuje siê mikroorganizmy, coraz czê�ciej po-
dejmowane s¹ próby wprowadzania biologii synte-
tycznej do manipulacji uk³adami bardziej skompli-
kowanymi, jak komórki eukariotyczne i organizmy
zwierzêce [17, 20] lub ro�linne [3, 27].

2. Podstawowe za³o¿enia

Biologia syntetyczna opiera siê na trzech podstawo-
wych filarach � standaryzacji, umo¿liwiaj¹cej ujednoli-
cone tworzenie i opisywanie elementów biologicznych
[4]; rozprzêganiu, czyli przydzielaniu konkretnych ob-
szarów ca³ego badania specjalistom od danych dziedzin,
a nastêpnie ³¹czenia wyników w spójn¹ ca³o�æ [13]; oraz
abstrahowaniu [14]. Abstrahowanie polega na rozpatry-
waniu problemu na ró¿nych stopniach z³o¿ono�ci. Za-
proponowana hierarchia stawia na najni¿szym szczeblu
DNA, jako materia³ genetyczny, po nim nastêpuje ele-
ment (part), jako cz¹steczka o podstawowej funkcji
biologicznej � np. gen koduj¹cy dane bia³ko. Kolejny
poziom, urz¹dzenie biologiczne (device), jest skon-
struowane z dwóch lub wiêcej elementów i pe³ni wy-
znaczon¹ funkcjê; wiele urz¹dzeñ tworzy uk³ad (sys-
tem). Badacze pracuj¹cy nad konkretnym poziomem
powinni mieæ ogóln¹ wiedzê dotycz¹c¹ elementów ca-
³ej hierarchii, nie musz¹ jednak posiadaæ dok³adnej zna-
jomo�ci funkcjonowania wszystkich jej sk³adowych.

BIOLOGIA SYNTETYCZNA JAKO NOWA,
APLIKACYJNA DZIEDZINA NAUK �CIS£YCH

Justyna Maria Lesiak1, Rados³aw Stachowiak1*, Jacek Bielecki1

1 Zak³ad Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Wydzia³ Biologii UW
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Synthetic biology as a new application fields of science

Abstract: Synthetic biology is considered one of the most innovative disciplines of recent times. It may revolutionize not only
researches on complex biological structures and systems, but also their application in medicine, pharmacology and biotechnological
industry. Up to this moment we are able to synthesize large particles of DNA and DNA-analogues or even to use some nucleid
triples as codons for newly created nucleotides for novel polypeptides and proteins. It is possible to use microorganisms for
production of non-existing in nature biomolecules and biomaterials, or to create �thinking� biological systems, that will respond
in predictable way to external stimuli. One of the most important features of synthetic biology is standardization. The most common
standard is the BioBrick® Assembly Standard, developed by Tom Knight�s group. It allows very simple and universal creating
of genetic parts, as well as their exchange between laboratories and building up complex expression cassettes from basic parts.
Although the BioBrick® Parts Registry is quickly expanding there is still a great need of new BioBricks®, especially those coding
sequences of frequently used genes.

1. Introduction. 2. The basic assumptions. 3. Synthetic molecules and biological systems. 4. BioBrick � the basic standard for the
creation of synthetic elements. 5. Polish nomenclature. 6. Mathematical and informatical tools on synthetic biology. 7. Use of synthetic
biology in biotechnology and medicine. 8. Ethics in synthetic biology. 9. Summary
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Key words: BioBrick, systemy biologiczne, biocz¹steczki, fragmenty genetyczne
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Dziêki standaryzacji, rozprzêganiu i abstrahowaniu
ka¿de zagadnienie, niezale¿nie od stopnia z³o¿ono�ci,
mo¿e byæ dok³adnie rozpracowane na wielu p³aszczyz-
nach, spe³niaj¹c tym samym za³o¿enia biologii syn-
tetycznej.

3. Syntetyczne cz¹steczki i uk³ady biologiczne

Mo¿liwo�æ wykorzystywania najnowszych rozwi¹-
zañ technicznych i osi¹gniêæ z ró¿nych dziedzin nauki
powoduje, ¿e biologia syntetyczna tak chêtnie korzysta
z chemicznie tworzonych cz¹steczek biologicznych
i manipuluje ¿ywymi organizmami, aby syntetyzowa³y
kwasy nukleinowe i bia³ka zbudowane z niestandar-
dowych elementów. Obecnie mo¿liwa jest synteza
wielkocz¹steczkowego DNA [16] oraz jego analogów
[9, 10, 14, 24, 25], a nawet wykorzystanie niektórych
trójek nukleotydowych jako kodonów dla nowo utwo-
rzonych aminokwasów [1], z których nastêpnie po-
wstaj¹ syntetyczne polipeptydy [21] i bia³ka [12, 22].
Nauka jest w stanie wykorzystaæ mikroorganizmy do
produkcji niewystêpuj¹cych w przyrodzie biomoleku³
i biomateria³ów, czy te¿ stworzyæ �my�l¹cy� uk³ad
biologiczny, który odpowiada³by w okre�lony sposób
na zadawane mu bod�ce [6].

Ostatecznym celem konstruowania i badania syn-
tetycznych cz¹steczek i uk³adów biologicznych ma
byæ uzyskanie ab initio ca³ych, prawid³owo funkcjo-
nuj¹cych komórek, tkanek i organizmów syntetycz-
nych. Choæ stworzenie ¿ywej komórki wci¹¿ pozostaje
poza zasiêgiem mo¿liwo�ci wspó³czesnej nauki, coraz
czê�ciej przeprowadzane s¹ do�wiadczenia, które maj¹
do tego doprowadziæ. Znany jest przyk³ad utworzenia
pêcherzyka wielko�ci bakterii, otoczonego b³on¹ lipi-
dow¹ i zdolnego w okre�lonych warunkach do wzrostu
i podzia³u [6, 7]. Wprowadzone do niego polimerazy

syntetyzowa³y RNA, za� aparat translacyjny umo¿li-
wia³ syntezê kilku okre�lonych bia³ek, w tym markero-
wego bia³ka zielonej fluorescencji GFP (Green Fluo-
rescent Protein). Barier¹ nie do pokonania okaza³a siê
jednak nieodnawialno�æ puli polimeraz podczas po-
dzia³ów pêcherzyka. Zdecydowanie lepiej biologia
syntetyczna radzi sobie z mniej z³o¿onymi uk³adami,
jakimi s¹ np. wirusy. Wykazano, ¿e zsyntetyzowane
cDNA wirusa polio po transkrypcji do RNA mo¿e siê
powielaæ i podlegaæ translacji w pozakomórkowej
mieszaninie, tworz¹c de novo cz¹steczki wirusa. Testy
na komórkach ssaczych i myszach potwierdzi³y wiru-
lentne w³a�ciwo�ci tych cz¹steczek, identyczne z w³a�-
ciwo�ciami wirusa polio [5]. Biologia syntetyczna chêt-
niej podejmuje próby poznawania ¿ycia na ró¿nych
jego poziomach przez podej�cie �bottom-up� (dó³-
góra), zak³adaj¹ce tworzenie struktury czy uk³adu ab
inito, ni¿ �top-down� (góra-dó³), czyli przez np. moni-
torowanie funkcjonowania komórki podczas usuwania
kolejnych genów do absolutnego minimum [8, 23, 26].

4. BioBrick � podstawowy standard tworzenia
syntetycznych elementów

Pisz¹c o biologii syntetycznej nie sposób nie wspom-
nieæ o najpopularniejszym standardzie, stworzonym na
potrzeby manipulowania organizmami na poziomie
DNA � o BioBrick Assembly Standard [18, 19].

BioBrick (biocegie³ka) to prosty lub z³o¿ony syn-
tetyczny element genetyczny. Posiada prefiks, w obrê-
bie którego znajduj¹ siê miejsca rozpoznawane przez
enzymy restrykcyjne EcoRI i XbaI oraz sufiks z miejs-
cami dla enzymów SpeI i PstI. Taka standaryzacja
budowy ka¿dego elementu u³atwia projektowanie
klonowañ i umo¿liwia wymianê gotowych modu³ów
genetycznych miêdzy laboratoriami. Podstawowym

Rys. 1. Porównanie struktury naturalnych i sztucznych zasad (a) oraz schemat syntezy sztucznego DNA(b).
(Na podst. Doi i wsp. [10])
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elementem mo¿e byæ gen koduj¹cy bia³ko, promotor,
terminator, represor czy miejsce wi¹zania rybosomu
(RBS, ribosome binding site).

Z tych elementów mo¿na z nich zbudowaæ dowol-
nie zaprojektowany ci¹g, tworz¹cy np. operon czy ka-
setê ekspresji genów, a pos³uguj¹c siê kilkoma modu³a-
mi genetycznymi nawet ca³e sieci regulacyjne. Pomys³
stworzenia takich biocegie³ek w in¿ynieryjnym standar-
dzie powsta³ pod koniec lat 90. zesz³ego wieku w labo-
ratorium Toma K n i g h t a  z Massachusetts Institute
of Technology. Lista dotychczas zgromadzonych ele-
mentów znajduje siê na stronie Registry of Standard
Biological Parts (www.partsregistry.org), utworzonej
przez Tima Gardnera i Jamesa Collinsa (MIT).

5. Nazewnictwo polskojêzyczne

W polskojêzycznym pi�miennictwie naukowym nie
pojawi³o siê dotychczas s³ownictwo z zakresu biologii
syntetycznej. Z uwagi na postêpuj¹ce wysycanie termi-
nologii naukowej kalkami z jêzyka angielskiego nie-
zbêdne jest wprowadzenie choæ czê�ciowo spolszczo-
nych nazw. Odmiana przez przypadki s³owa �BioBrick�
czy jego dos³owny przek³ad � �biocegie³ka�, powinny
zostaæ zaliczone do slangu laboratoryjnego ni¿ oficjal-
nego nazewnictwa.

Proponuje siê zatem wprowadzenie terminu �synte-
tyczny element genetyczny� jako odpowiednik s³owa
�BioBrick part�. Analogicznie jak w jêzyku angiel-
skim mo¿na mówiæ o elementach prostych (basic
parts) lub z³o¿onych (composed parts). Element gene-
tyczny znajduj¹cy siê na plazmidzie nale¿a³oby naz-

waæ syntetycznym modu³em genetycznym. Nazwy
�BioBrick� nale¿y natomiast u¿ywaæ wy³¹cznie
w przypadku opisywania metody ³¹czenia elementów
genetycznych, np. �wektor zosta³ utworzony w stan-
dardzie BioBrick Assembly (BioBrick Assembly Stan-
dard)�, lub jako nazwy w³asnej.

6. Narzêdzia matematyczno-informatyczne
w biologii syntetycznej

Obecno�æ matematyki i informatyki w biologii syn-
tetycznej zaznacza siê w szczególny sposób, ze wzglê-
du na mo¿liwo�ci, jakie oferuj¹ obecnie specjalistyczne
programy bioinformatyczne. Wykorzystanie modelo-
wania matematycznego pozwala na mniej lub bardziej
dok³adne okre�lenie funkcjonowania uk³adów synte-
tycznych. Im bardziej z³o¿ony jest uk³ad, tym trudniej
przewidzieæ, jak zachowa siê w danych warunkach
� wp³ywaj¹ na niego ró¿norakie czynniki zewnêtrzne,
takie jak niekontrolowane wahania warunków �rodo-
wiska, w którym badany uk³ad siê znajduje czy zmiany
w funkcjonowaniu samego organizmu [14]. Na potrze-
by modelowania matematycznego powsta³o wiele spe-
cjalistycznych programów, jak MatLab, CellDesigner
czy Promot, oferuj¹cych najnowocze�niejsze rozwi¹za-
nia informatyczne do tworzenia symulacji komputero-
wych dla uk³adów o ró¿nym stopniu skomplikowania.

Poza modelowaniem matematycznym chêtnie wy-
korzystywanym w biologii syntetycznej narzêdziem
s¹ meta serwery, przewiduj¹ce struktury drugo-, i trze-
ciorzêdowe bia³ek oraz ich funkcje, najczê�ciej na pod-
stawie przyrównania wprowadzonych przed badacza

Rys. 2. Tworzenie z³o¿onego elementu (part) z dwóch podstawowych � B0034, bêd¹cego miejscem
wi¹zania  rybosomów (RBS) oraz C0010, bêd¹cego przyk³adowym bia³kiem (�ród³o: Parts Registry)
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sekwencji aminokwasowych do zaimplementowanych
ju¿ w bazie serwera danych. I-TASSER jest jednym
z najpopularniejszych i najlepszych takich serwerów,
wysoko oceniane s¹ tak¿e ROBETTA, HMMSTR/
ROSETTA czy MODELLER. Do przewidywania struk-
tur drugorzêdowych polipeptydów stosuje siê progra-
my APSSP, JPred, PhD, PREDATOR czy PSIPred.

7. Wykorzystanie biologii syntetycznej
w biotechnologii i medycynie

M a r n e r  w swojej publikacji o biologii syntetycz-
nej wymienia trzy g³ówne dziedziny, na których rozwój
mo¿e mieæ ona znacz¹cy wp³yw: konstrukcja biomo-
leku³ i biomateria³ów, synteza niskoprodukcyjna i na
skalê masow¹ ró¿nego rodzaju substancji chemicznych,
w tym biopaliw, oraz tworzenie �my�l¹cych� uk³adów
biologicznych, odpowiadaj¹cych w konkretny, prze-
widywalny sposób na zmiany zachodz¹ce w �rodowis-
ku zewnêtrznym [22]. Najwiêksze nadzieje zwi¹zane
s¹ z produkcj¹ na skalê wielkoprzemys³ow¹ biopaliw
i zwi¹zków wykorzystywanych w medycynie przez
bakterie [1, 2, 29, 30]. Jako przyk³ady mo¿na podaæ
model bakterii Escherichia coli stworzony do badañ
zwi¹zanych z produkcj¹ biopaliw [11], dro¿d¿e Sac-
charomyces cerevisiae wytwarzaj¹ce kwas artemi-
synowy � substrat antybiotyku na wielo-lekooporne
szczepy Plasmodium wywo³uj¹ce malariê [28], czy
te¿ projekt dru¿yny z Cambridge na konkurs biologii
syntetycznej iGEM 2009, który opiera³ siê na zmo-
dyfikowanych E. coli bêd¹cych barwnymi sensorami
ska¿enia wód jonami metali ciê¿kich [31].

Biologia syntetyczna wykracza zdecydowanie poza
ramy �typowej� biotechnologii. Wykorzystanie che-
micznej syntezy genów umo¿liwia tworzenie od nowa
bia³ek nieistniej¹cych w przyrodzie, o cechach dok³ad-
nie wybranych przez twórcê; w tym tak¿e enzymów po-
siadaj¹cych np. okre�lone biokatalityczne w³a�ciwo�ci
[22]. Grupa E l l i s - B e h n k e  stworzy³a syntetyczne
bia³ko RADDA16-I, które w roztworach soli samo sie-
ciuje formuj¹c hydro¿el i potrafi tworzyæ fibrylarn¹ ma-
triks in vivo. Zespó³ przebada³ m³ode chomiki, którym
przeciêto nerw wzrokowy, a nastêpnie wstrzykniêto
RADDA16-I. Badania wykaza³y, ¿e nast¹pi³a regene-
racja tkanki nerwowej w poprzek ciêcia, ³¹cz¹c dwa
koñce nerwu, a tak¿e, ¿e funkcje wzrokowe nerwów
u chomików zosta³y czê�ciowo przywrócone [12].

8. Kwestie etyki w biologii syntetycznej

Biologia syntetyczna jest dziedzin¹, której pewne
dzia³ania mog¹ wydawaæ siê dwuznaczne z punktu wi-
dzenia etyki. Z powodu bardzo szybkiego jej rozwoju

brakuje zapisów prawnych, które regulowa³yby spo-
soby wykorzystania jej osi¹gniêæ czy granice, których
nie powinna przekraczaæ. Definicja ¿ycia w obliczu
biologii syntetycznej nabiera innego znaczenia, ni¿
przyjmuje siê ogólnie, jako ¿e mo¿liwe staje siê po-
woli tworzenie go �od podstaw�. Jakkolwiek nie uda³o
siê zsyntetyzowaæ ab initio nawet komórki minimal-
nej, nie mo¿na zapomnieæ, ¿e nawet same próby mog¹
siê niektórym wydawaæ etycznie dwuznaczne i byæ
poddawane dyskusji.

Najczê�ciej pojawiaj¹ce siê pytanie jest w¹tpli-
wo�ci¹ natury bioetycznej � czy tak dalece posuniête
manipulowanie ¿ywymi organizmami nie jest narusze-
niem pewnego naturalnego porz¹dku. Na rozwi¹zanie
czekaj¹ równie¿ problemy zwi¹zane z tworzeniem
organizmów potencjalnie niebezpiecznych dla cz³o-
wieka, które mog³yby zostaæ wykorzystane np. przez
bioterrorystów. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e problemy
natury etycznej dotycz¹ce nauk biologicznych zazwy-
czaj nie ograniczaj¹ siê do jednej dziedziny tylko,
i tak jest te¿ w tym przypadku � dyskutowane zagad-
nienia bardzo czêsto pokrywaj¹ siê zakresem z in¿y-
nieri¹ genetyczn¹, biologi¹ molekularn¹, biotechno-
logi¹ czy biomedycyn¹.

9. Podsumowanie

Biologia syntetyczna jest uznawana za jedn¹ z naj-
bardziej przysz³o�ciowych dziedzin obecnie rozwija-
nych w nauce, jako ¿e poci¹ga za sob¹ ogromne mo¿-
liwo�ci; nie tylko w zakresie badañ kompleksowych
uk³adów biologicznych, ale przede wszystkim w ich
praktycznym wykorzystaniu na skalê gospodarcz¹
w medycynie, farmacji i szeroko rozumianym prze-
my�le biotechnologicznym. W 2007 roku powsta³o
czasopismo naukowe Systems and Synthetic Biology
[33], skupiaj¹ce artyku³y z zakresu biologii syntetycz-
nej, za� sam¹ dziedzinê wspiera i propaguje w sposób
wyj¹tkowy Massachusetts Institute of Technology
(MIT) w Cambridge (MA, USA), który ustanowi³
miêdzynarodowy konkurs biologii syntetycznej iGEM
(International Genetically Engineered Machine), zrze-
szaj¹cy m³odzie¿ akademick¹ i pracowników nauko-
wych z ca³ego �wiata [32].
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1. Wstêp

Pod koniec XIX wieku zaobserwowano, ¿e barw-
niki wstrzykniête do cia³ zwierz¹t wybarwiaj¹ okre�-
lone tkanki. Paul E h r l i c h  w 1906 r. postulowa³,
¿e jest mo¿liwe po³¹czenie barwników z niektórymi
metalami o w³a�ciwo�ciach toksycznych. Mo¿e to byæ
drog¹ do stworzenia nowego rodzaju leków tkankowo-
specyficznych [18]. Kontynuacj¹ tej my�li s¹ prowa-
dzone w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat badania
nad immunotoksynami, które maj¹ byæ wykorzystane
w celowanej terapii przeciwnowotworowej.

Konwencjonalne terapie stosowane obecnie w le-
czeniu nowotworów maj¹ liczne ograniczenia. Radio-
terapia oddzia³uje negatywnie nie tylko na nowotwór,

ale równie¿ na normalne, zdrowe tkanki z nim s¹sia-
duj¹ce. Wiêkszo�æ chemioterapeutyków oraz promie-
niowanie jonizuj¹ce, wykorzystywane w radioterapii,
powoduj¹ uszkodzenia DNA prowadz¹ce do mutacji,
które s¹ jedn¹ z przyczyn powstawania nowotworów.
Z kolei chirurgiczne usuniecie tkanki nowotworowej
ma zastosowanie wy³¹cznie na wczesnych etapach
rozwoju raka i nie ma zastosowania w przypadku
nowotworów hematologicznych [64].

Od pocz¹tku historii badañ nad immunotoksyna-
mi, koncepcje dotycz¹ce ich konstrukcji przybiera³y
wiele form. Na pocz¹tku koniugaty syntetyzowano
metodami chemicznymi z wykorzystaniem przeciwcia³
(pocz¹tkowo poliklonalnych, pó�niej wypartych przez
przeciwcia³a monoklonalne) oraz toksyn hamuj¹cych
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produkcjê bia³ek na poziomie rybosomalnym. Próbo-
wano równie¿ wykorzystaæ inne cz¹steczki wyka-
zuj¹ce powinowactwo do powierzchni komórek no-
wotworowych, takie jak hormony, czynniki wzrostu,
cytokiny, transferrynê, "-2-makroglobulinê oraz inne
cz¹steczki zdolne do oddzia³ywania ze strukturami
powierzchniowymi znajduj¹cymi siê na komórkach
nowotworowych [18].

Do produkcji immunotoksyn u¿ywa siê ró¿nych
toksyn pochodzenia ro�linnego (rycyna, abryna, ge-
lonina czy saporyna), grzybicznego (restryktocyna),
zwierzêcego (cytotoksyczne kationowe peptydy z jadu
kobry indochiñskiej � Naja naja siamensis) [65] oraz
bakteryjnego (toksyna b³onicza, egzotoksyna A Pseudo-
monoas aeruginosa) [64]. Wykazuj¹ one bardzo silne
w³a�ciwo�ci toksyczne, niewielka ich ilo�æ po dostaniu
siê do komórki jest w stanie spowodowaæ jej �mieræ.
W przypadku najsilniejszych z nich wystarczy wnik-
niêcie zaledwie jednej cz¹steczki [61]. Wiêkszo�æ grup
badawczych konstruuje immunotoksyny na bazie tok-
syny b³oniczej Corynebacterium diphtheriae, egzotok-
syny A P. aeruginosa oraz rycyny z Ricinus communis.

W oparciu o datê odkrycia, metodê konstrukcji
oraz skuteczno�æ mo¿na wyró¿niæ trzy generacje im-
munotoksyn.

Immunotoksyny pierwszej generacji by³y prymi-
tywnymi cz¹steczkami sk³adaj¹cymi siê z kompletnego
bia³ka toksyny z wprowadzonymi mutacjami, maj¹-
cymi na celu inaktywacjê domeny wi¹¿¹cej receptor. Do
toksyny do³¹czano metodami chemicznymi (poprzez
wytworzenie mostków dwusiarczkowych lub wi¹zañ
amidowych) przeciwcia³a poliklonalne, które z czasem
zosta³y wyparte przez przeciwcia³a monoklonalne.
Cz¹steczki tego typu wykazywa³y niski stopieñ pene-
tracji tkanki nowotworowej oraz przed³u¿ony okres
po³owicznego rozpadu, wi¹¿¹cy siê z wystêpowaniem
niepo¿¹danych skutków ubocznych. Ponadto ze wzglê-
du na du¿y rozmiar, cz¹steczki te indukowa³y wysok¹
immunogenno�æ ogóln¹, co znacz¹co obni¿a³o ich
skuteczno�æ [64].

Kolejnym krokiem w kierunku zniwelowania wad
i zwiêkszenia skuteczno�ci by³o stworzenie drugiej ge-
neracji immunotoksyn. Toksyny w nich wykorzystane
by³y ca³kowicie pozbawione domeny wi¹¿¹cej recep-
tor, a cz¹steczkê no�nikow¹ do³¹czano metodami in¿y-
nierii genetycznej. W celu zwiêkszenia specyficzno�ci
jako cz¹steczki no�nikowe wykorzystano fragmenty
przeciwcia³ rekombinowanych oraz cDNA koduj¹ce
czynniki wzrostowe lub cytokiny, wykazuj¹ce powino-
wactwo do cz¹steczek powierzchniowych ulegaj¹cych
nadekspresji w komórkach nowotworowych [12, 64].

Ostatni¹ i najnowsz¹ grup¹ s¹ immunotoksyny
trzeciej generacji, czyli tzw. immunotoksyny bispecy-
ficzne. Ich cech¹ charakterystyczn¹, od której wywo-
dzi siê ich nazwa, jest zdolno�æ do rozpoznawania

dwóch ró¿nych struktur na powierzchni komórek no-
wotworowych. Dziêki tej innowacji uzyskano znacz-
ny wzrost specyficzno�ci oraz spadek niepo¿¹danej
toksyczno�ci [64, 84].

W poni¿szej pracy przedstawiono obecny stan wie-
dzy na temat budowy, sk³adników oraz wykorzystania
immunotoksyn w celowanej terapii przeciwnowotwo-
rowej, z któr¹ onkologia wi¹¿e coraz wiêksze nadzieje.

2. Toksyny bia³kowe

Mechanizm cytotoksyczno�ci immunotoksyn zale-
¿y od zastosowanej do ich konstrukcji toksyny. G³ów-
nie s¹ to bia³ka hamuj¹ce translacjê. Wykazuj¹ one
liczne podobieñstwa w sposobie dzia³ania jak równie¿
w strukturze.

2.1. Toksyny bakteryjne

Zarówno toksyna b³onicza C. diphtheriae jak i eg-
zotoksyna A P. aeruginosa posiadaj¹ domenê katali-
tyczn¹, która przeprowadza reakcjê ADP-rybozylacji
czynnika translacyjnego EF-2. Jednak¿e poza iden-
tycznym mechanizmem hamuj¹cym translacjê, PE
i DT ró¿ni¹ siê znacz¹co pod wzglêdem sekwencji
aminokwasowej oraz rozmieszczenia poszczególnych
domen w cz¹steczce [42, 51].

2.1.1. Toksyna b³onicza
Corynebacterium diphtheriae (DT)

DT jest bia³kiem o d³ugo�ci 535 aminokwasów,
sk³adaj¹cym siê z jednego ³añcucha [42]. Wytwarzane
jest przez C. diphtheriae � tlenow¹, Gram-dodatni¹
pa³eczkê, która wywo³uje b³onicê. W strukturze tego
bia³ka mo¿na wyró¿niæ fragment A zawieraj¹cy enzy-
matyczn¹ domenê C (aminokwasy 1�193) znajduj¹c¹
siê na C-koñcu oraz fragment B, w sk³ad którego
wchodzi domena wi¹¿¹ca R (aminokwasy 482�535)
oraz domenê T � transmembranowa (aminokwasy
205�379), która zawiera dziewiêæ "-helis. Pierwsze
trzy helisy tworz¹ rejon amfipatyczny, który pomaga
w stabilizacji cz¹steczki na powierzchni b³ony komór-
kowej. Helisy 5, 6, 8 i 9 s¹ niepolarne, uprotonowanie
ich anionowych reszt prowadzi do utraty ³adunku,
co pozwala domenie C na przej�cie przez b³onê.
W formie monomerycznej DT wykazuje w³a�ciwo�ci
toksyczne i ma kszta³t litery Y, natomiast w postaci
dimeru jest nietoksyczna [64].

W formie natywnej toksyna b³onicza wi¹¿e siê do
nab³onkowego czynnika wzrostu wi¹¿¹cego heparynê
(HB-EGF), który znajduje siê w b³onie komórkowej.
Nastêpnym etapem jest transport DT do retikulum
endoplazmatycznego w postaci pêcherzyka, który po-
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wstaje na drodze endocytozy zale¿nej od receptora.
Dynamina, bêd¹ca rozpuszczalnym bia³kiem cyto-
plazmatycznym u³atwia od³¹czenie siê pêcherzyka od
b³ony komórkowej. Podczas transportu przez cytozol,
pêcherzyk zostaje op³aszczony przez klatrynê, która
tworzy wokó³ niego strukturê przypominaj¹c¹ klatkê.
Tu¿ przed po³¹czeniem siê pêcherzyka z retikulum en-
doplazmatycznym klatryna zostaje od³¹czona. ATPazy
znajduj¹ce siê w pêcherzyku odpowiadaj¹ za zakwasze-
nie wewnêtrznego �rodowiska do pH = 6. W kwaso-
wym pH domena T ulega zmianom konformacyjnym,
w wyniku czego ulega czê�ciowemu rozfa³dowaniu,
a hydrofobowe ³añcuchy boczne zostaj¹ wyekspono-
wane na zewn¹trz cz¹steczki bia³ka. W ten sposób tok-
syna b³onicza na�laduje strukturê bia³ek b³onowych
(transmembranowych), co zapewnia ³atwiejsze wbu-
dowanie siê do b³ony pêcherzyka [68]. Kolejnym eta-
pem jest utworzenie kana³u, poprzez który domena C
mo¿e przemie�ciæ siê do cytoplazmy, gdzie nastêpuje
redukcja wi¹zania dwusiarczkowego i od³¹czenie od
domeny T. Bia³ko Hsp 90 odpowiada za uzyskanie
prawid³owej struktury trzeciorzêdowej przez domenê
C. Receptor (HB-EGF) wraca do b³ony komórkowej
poprzez egzocytozê, natomiast pozosta³o�ci domeny T
i B zostaj¹ zdegradowane [64] (rys. 1).

Wewn¹trz cytoplazmy domena katalityczna prze-
nosi cz¹steczkê ADP rybozy z NAD na 715 resztê
zmodyfikowanej posttranslacyjnie histydyny (zwanej
diftamid) w cz¹steczce czynnika translacyjnego EF-2
[86]. Powoduje to jego inaktywacjê w wyniku czego
zatrzymana zostaje synteza bia³ek i komórka umiera
[21]. Jest to reakcja nieodwracalna, podczas której
zachodzi zmiana konfiguracji NAD z anomeru $ do ".
Czynniki translacyjne EF-2 wystêpuj¹ce u eukariotów,
dro¿d¿y i archeonów s¹ wra¿liwe na toksyny ADP-
rybozyluj¹ce, natomiast bakteryjne EF-2 s¹ niewra¿-
liwe. Mutanty niezdolne do wytwarzania diftamidu
wykazuj¹ odporno�æ na dzia³anie DT [64].

2.1.2. Egzotoksyna A Pseudomonas aeruginosa (PE)

P. aeruginosa jest Gram-ujemn¹ bakteri¹ bêd¹c¹
patogenem oportunistycznym. Najpowa¿niejszymi cho-
robami wywo³ywanymi u ludzi przez P. aeruginosa s¹:
ostry wewn¹trzga³kowy infekcyjny stan zapalny, zapa-
lenie wsierdzia, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, posocznica oraz zapalenia p³uc u osób
chorych na mukowiscydozê.

Egzotoksyna A nale¿y do rodziny mono-ADP-rybo-
zylotransferaz. £añcuch bia³kowy ma d³ugo�æ 638 ami-
nokwasów, z czego 613 aminokwasów tworzy w³a�ci-
we bia³ko, natomiast pozosta³e 25 wchodzi w sk³ad
silnie hydrofobowego peptydu sygnalnego, który jest
odcinany podczas sekrecji. Na N-koñcu znajduje siê
domena Ia (aminokwasy 1�252), która jest odpowie-

dzialna za rozpoznanie komórki. Domena II (amino-
kwasy 253�364) zbudowana jest z sze�ciu ci¹g³ych
" helis nastêpuj¹cych po sobie i jest niezbêdna do tego,
aby zasz³a translokacja domeny katalitycznej poprzez
b³onê. Funkcja domeny Ib (aminokwasy 365�404) nie
zosta³a dotychczas dok³adnie zbadana, ale przypuszcza
siê, ¿e mo¿e byæ potrzebna podczas sekrecji toksyny.
Domena III (aminokwasy 405�613) wraz z czterema
ostatnimi aminokwasami domeny Ib (400�404) tworz¹
katalityczn¹ czê�æ bia³ka, która jest odpowiedzialna
za proces zahamowania syntezy bia³ek w komórkach
docelowych [1, 50, 95].

Pierwszym etapem w mechanizmie cytotoksycz-
no�ci PE jest odciêcie lizyny 613 na C-koñcu przez
karboksypeptydazê wystêpuj¹c¹ w osoczu, dziêki cze-
mu motyw REDLK ulega zmianie i powstaje REDL,
który dzia³a jak sygna³ kieruj¹cy do retikulum endo-
plazmatycznego. Nastêpnie domena Ia wi¹¿e siê z re-
ceptorem CD91 zwanym równie¿ "2MR/LRP, który
znajduje siê na powierzchni komórki. Po zwi¹zaniu siê
do powierzchni komórki egzotoksyna A mo¿e wnikn¹æ
do komórki na dwa sposoby [37, 40, 95].

Rys. 1. Mechanizm dzia³ania toksyny b³oniczej (DT).
Toksyna DT po wnikniêciu do komórki przechodzi proteolizê a nastêp-
nie redukcjê mostków dwusiarczkowych w celu oddzielenia domeny
katalitycznej (³añcuch A DT) od domeny wi¹¿¹cej (³añcuch B DT).
DT jest przecinane pomiêdzy aminokwasami 193 i 194. Nastêpnie kata-
lityczny ³añcuch A przemieszcza siê wewn¹trz endosomu, przy pomocy
domeny translokacyjnej (T), która tworzy kana³ w b³onie endosomu,
przedostaje siê do cytozolu. �mieræ komórki spowodowana przez DT

przebiega podobnie do apoptozy. EF2 � czynnik elongacyjny 2.
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Wiêkszo�æ cz¹steczek PE dziêki obecno�ci specy-
ficznego receptora wnika za po�rednictwem endocy-
tozy klatryno-zale¿nej. We wczesnych endosomach PE

pod wp³ywem lekko kwasowego �rodowiska od³¹cza
siê od CD91, przechodzi zmiany konformacyjne i jest
przecinane przez furynê pomiêdzy 279 arginin¹ a 280
glicyn¹ w wyniku czego powstaje N-koñcowy frag-
ment o masie 27 kDa oraz C-koñcowy fragment o ma-
sie 37 kDa, zawieraj¹cy domenê Ib, II oraz III. Oba te
fragmenty pozostaj¹ po³¹czone mostkiem dwusiarcz-
kowym pomiêdzy cysteinami 265 i 287. W lekko kwa-
sowym �rodowisku endosomów bia³ko ulega rozfa³-
dowaniu, powoduje to wyeksponowanie wi¹zania
dwusiarczkowego, a nastêpnie redukcjê przy udziale
izomerazy disulfidowej, w wyniku czego uwalniany jest
C-koñcowy fragment zawieraj¹cy domenê katalityczn¹.
Nastêpnie fragment ten przemieszcza siê za po�rednic-
twem pó�nych endosomów i drogi Rab9-zale¿nej do
sieci trans aparatu Golgiego. Tam na drodze pH-zale¿-
nej wi¹¿e siê do receptora rozpoznaj¹cego sekwencjê
KDEL poprzez sekwencjê REDL, która j¹ imituje.
W skutek tego C-koñcowy fragment PE zostaje prze-
transportowany do retikulum endoplazmatycznego
w czym uczestniczy kinaza tyrozynowa Src [40, 93, 96].

Druga droga, za pomoc¹ której PE mo¿e dostaæ siê
do cytoplazmy wymaga zwi¹zania przez cz¹steczkê
toksyny oprócz CD91 równie¿ DRM (mikrodomeny
odpornej na detergenty), PE zostaje wtedy przetrans-
portowane do wczesnych endosomów za po�red-
nictwem specyficznych endosomów (caveosomes) na
drodze Rab5-zale¿nej. We wczesnych endosomach PE
ulega takim samym przemianom jak w przypadku
pierwszej drogi wnikania, a nastêpnie przemieszcza
siê bezpo�rednio do retikulum endoplazmatycznego za
po�rednictwem drogi Rab6-zale¿nej. Kiedy ju¿ 37 kDa
fragment C-koñcowy znajdzie siê w retikulum endo-
plazmatycznym, wówczas sekwencje znajduj¹ce siê
w domenie II indukuj¹ sekrecje tego fragmentu do cy-
tozolu w czym uczestniczy translokon Sec61p [36, 95].

Kiedy enzymatycznie aktywna czê�æ PE znajdzie siê
w cytoplazmie, katalizuje ona reakcjê ADP-rybozylacji
czynnika translacyjnego EF-2 przebiegaj¹c¹ wed³ug
tego samego mechanizmu jaki wystêpuje w przypadku

Rys. 2. Mechanizm dzia³ania egzotoksyny A P. aeruginosa (PE).
Egzotoksyna PE po wnikniêciu ulega proteolizie a nastêpnie redukcji
mostków dwusiarczkowych w wyniku czego nastêpuje oddzielenie dome-
ny katalitycznej (domena III PE) od domeny wi¹¿¹cej (domena Ia PE).
W cz¹steczce PE nastêpuje usuniêcie C-koñcowej lizyny (K) jak równie¿
przeciêcie pomiêdzy aminokwasami 279 i 280, w wyniku czego powstaje
37 kDa C-koñcowy fragment zakoñczony sekwencj¹ REDL. Fragment ten
z kolei jest transportowany dziêki zwi¹zaniu receptora KDEL w aparacie
Golgiego do retikulum endoplazmatycznego (ER), gdzie na koniec ulega
przemieszczeniu do cytozolu. �mieræ komórki spowodowana przez PE

przebiega podobnie do apoptozy. EF2 � czynnik elongacyjny 2.

Rys. 3. Egzotoksyna A P. aeruginosa (PE).
Rysunek przedstawia strukturalne i funkcjonalne domeny PE. Domena Ia (aa 1�252) pe³ni funkcjê domeny wi¹¿¹c¹ receptor. Domena II (aa 253�364)
jest niezbêdna do translokacji toksyny poprzez b³ony komórkowe. Domena katalityczna o aktywno�ci ADP-rybozylotransferazy (aa 40 0�613) sk³ada
siê z fragmentu domeny Ib (aa 365�404) oraz domeny III (aa 405�613). Miejsce ciêcia rozpoznawane przez furynê (aa 274�280) znajduje siê

wewn¹trz domeny II, natomiast sekwencja zatrzymania ER (aa 609�613) na C-koñcu i stanowi wa¿ny motyw PE.
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DT. Ostanie badania struktury PE wskazuj¹ na to,
¿e interakcja tego bia³ka z EF-2 ³udz¹co przypomina
normalne oddzia³ywanie EF-2 z podjednostk¹ 60S
rybosomu [31, 81, 95].

2.2. Toksyny ro�linne

Bia³ka inaktywuj¹ce rybosomy (RIP)
Bia³ka inaktywuj¹ce rybosomy (RIP) s¹ rodzin¹

toksyn ro�linnych, które uszkadzaj¹ rybosomy w spo-
sób nieodwracalny. Mo¿na je podzieliæ na dwa typy.
RIP typu I (hemitoksyny) s¹ zbudowane z jednego ³añ-
cucha bia³kowego, wykazuj¹cego analogiê funkcjo-
naln¹ do ³añcucha A np. rycyny albo abryny, jednak¿e
z powodu braku ³añcucha B s¹ du¿o mniej toksyczne.

RIP typu II (holotoksyny), np. rycyna, abryna, s¹
heterodimerami o masie oko³o 60�65 kDa, w sk³ad
których wchodzi enzymatycznie aktywny ³añcuch A
po³¹czony mostkiem dwusiarczkowym z ³añcuchem
B, który pe³ni funkcjê domeny wi¹¿¹cej i mo¿e ³¹czyæ
siê z receptorami znajduj¹cymi siê na powierzch-
ni komórki, zakoñczonymi grup¹ galaktozylow¹. Jest
równie¿ bardzo prawdopodobne, ¿e ³añcuch B odpo-
wiada za kontrole wewn¹trzkomórkowego transportu
³añcucha A oraz jego translokacje poprzez b³ony orga-
nelli komórkowych [18].

Bia³ka inaktywuj¹ce rybosomy s¹ rRNA N-gliko-
zydazami, poniewa¿ mog¹ usun¹æ pojedyncz¹ resztê
adeninow¹ z rRNA [13, 18]. W przypadku holotoskyn
domena B wi¹¿e siê z powierzchni¹ komórki, nastêpnie
katalityczna domena A ulega translokacji do cytozolu.
Aby proces ten przebiega³ prawid³owo, niezbêdna jest
redukcja mostku dwusiarczkowego ³¹cz¹cego obie
omeny. Dok³adny mechanizm przemieszczenia dome-
ny A przez b³onê komórkow¹ nie jest znany, proces
ten jest najprawdopodobniej ró¿ny dla poszczegól-
nych toksyn ro�linnych. RIP uniemo¿liwiaj¹ przy³¹-
czanie siê czynnika translacyjnego EF-1 i EF-2 do
podjednostki 60S rybosomu poprzez usuniêcie A4324

w 28S rRNA. Rycyna usuwa równie¿ s¹siaduj¹c¹
G4323. �mieræ komórki jest zwi¹zana z apoptoz¹.

2.3. Toksyny zwierzêce

C y t o t o k s y c z n e  k a t i o n o w e  p e p t y d y
z  j a d u  N a j a  n a j a  s i a m e n s i s

W jadzie indochiñskiej kobry pluj¹cej znaleziono
wiele cytotoksycznych peptydów kationowych (CTX)
wykazuj¹cych du¿¹ homologiê i sk³adaj¹cych siê
z 60�63 aminokwasów, które tworz¹ cztery mostki
dwusiarczkowe buduj¹ce centralny, globularny region,
z którego wystaj¹ trzy pêtle.

W przeciwieñstwie do niektórych kationowych
peptydów takich jak melityna, która wystêpuje w jadzie
pszczo³y i powoduje lizê komórek ka¿dego rodzaju,

CTX preferencyjnie zabija komórki czerniaka oraz ko-
mórki nowotworowe centralnego uk³adu nerwowego.
Ponadto wykazano, ¿e CTX równie¿ powoduje lizê
b³on komórkowych nowotworowych limfocytów T
w stê¿eniach du¿o ni¿szych ni¿ te, które powoduj¹ lizê
normalnych, zdrowych limfocytów T. £atwy sposób
izolacji oraz wysoka wydajno�æ tego procesu stanowi¹
kolejn¹ zaletê CTX. Struktura CTX jest dobrze pozna-
na i scharakteryzowana. Ma³y rozmiar tych peptydów
jest kolejn¹ zalet¹, gdy¿ dziêki temu nie oddzia³uj¹
one z przeciwcia³ami monoklonalnymi skierowanymi
przeciw antygenom specyficznym dla nowotworów,
a wiêc nie obni¿aj¹ aktywno�ci immunotoksyn [65].

2.4. Toksyny grzybowe

R e s t r y k t o c y n a  A s p e r g i l l u s  r e s t r i c t u s
Restryktocyna produkowana jest przez A. restrictus,

nale¿y do grzybowych rybotoksyn i jest jednym z naj-
silniejszych znanych inhibitorów translacji. Mechanizm

Rys. 4. Ro�linne toksyny i chemiczne koniugaty.
Holotoskyny (np. rycyna i abryna) zawieraj¹ domenê katalityczn¹ (A)
i wi¹¿¹c¹ (B) po³¹czone ze sob¹ mostkiem dwusiarczkowym, natomiast
hemitoksyny zawieraj¹ tylko domenê katalityczn¹ (A). Ca³a cz¹steczka
rycyny posiada wiele grup wêglowodanowych oraz reszt, które wi¹¿¹
siê do komórek w¹troby i innych zdrowych tkanek. Redukcja mostku
dwusiarczkowego pozwoli³a otrzymaæ ³añcuch A rycyny (RTA), który
ma zmniejszon¹ zdolno�æ wi¹zania do normalnych tkanek. Aby bardziej
obni¿yæ niespecyficzne wi¹zanie do normalnych tkanek skonstruowano
rRA (rekombinowany RTA w Escherichia coli), dgA (chemicznie degli-
kozylowany RTA) oraz bR (chemicznie zablokowane grupy wêglowoda-
nowe na RTA). Immunotoksyny otrzymywane metodami chemicznymi
zawieraj¹ toksynê po³¹czon¹ najczê�ciej z przeciwcia³em monoklonal-
nym. Miejsce po³¹czenie toksyny z przeciwcia³em oraz stosunek toksyny

do przeciwcia³a w chemicznych koniugatach nie jest sta³y.



244 MICHA£ KAMIÑSKI, RADOS£AW STACHOWIAK, JACEK BIELECKI

jej dzia³ania jest prosty: restryktocyna przecina poje-
dyncze wi¹zanie fosfodiestrowe w 28S rRNA w wy-
niku czego translacja zostaje zatrzymana. Ze wzglêdu
na brak domeny wi¹¿¹cej, aby restryktocyna zadzia³a,
niezbêdne jest dostarczenie jej do komórki [9]. Jest
to zalet¹ w przypadku wykorzystania restryktocyny
do tworzenia immunotoksyn, dziêki czemu mo¿na
pomin¹æ etap usuwania oryginalnej domeny wi¹¿¹cej,
która jest niepo¿¹dana.

3. Cz¹steczki no�nikowe

Do konstruowania immunotoksyn mo¿na wyko-
rzystaæ kilka rodzajów cz¹steczek no�nikowych (roz-
poznaj¹ ró¿ne struktury powierzchniowe), np. prze-
ciwcia³a lub ich fragmenty, cytokiny, czynniki wzrostu
oraz rozpuszczalne receptory [18]. Cz¹steczki te s¹
niezbêdne, gdy¿ to w³a�nie one odpowiadaj¹ za spe-
cyficzno�æ immunotoksyn.

3.1. Przeciwcia³a i ich pochodne

G³ównym rodzajem cz¹steczek no�nikowych wy-
korzystywanych w immunotoksynach s¹ przeciwcia³a
lub ich fragmenty. Dzieje siê tak ze wzglêdu na ich
zdolno�ci do selektywnego rozpoznawania i wi¹zania
ró¿norodnych antygenów. Pierwsze immunotoksyny
wykorzystywa³y poliklonalne przeciwcia³a po³¹czone
z niemodyfikowanym bia³kiem toksyny np. b³oniczej
[83]. W ci¹gu kolejnych lat badañ przeciwcia³a po-
liklonalne zosta³y wyparte przez przeciwcia³a mono-
klonalne (mAb). Koniugaty zbudowane z przeciwcia³
po³¹czonych z toksyn¹ znalaz³y szerokie zastosowa-
nie, pocz¹wszy od oczyszczania szpiku kostnego ex
vivo a skoñczywszy na leczeniu hematologicznych
i litych nowotworów [18].

W przypadku komórek nowotworowych, wiele
u¿ywanych przeciwcia³ monoklonalnych jest skie-
rowanych przeciwko antygenom ró¿nicowania, które
wystêpuj¹ równie¿ na normalnych komórkach zdro-
wych tkanek. Jednak¿e komórki rakowe charaktery-
zuj¹ siê du¿o wy¿szym poziomem ekspresji niektórych
antygenów ró¿nicowania, dziêki czemu mog¹ byæ pre-
ferencyjnie zabijane. W przypadku, gdy przeciwcia³a
monoklonalne skierowane przeciwko komórkom nowo-
tworowym reaguj¹ z normalnymi tkankami, nie musi
to stanowiæ powodu do zaprzestania wykorzystywania
danej immunotoksyny, gdy¿ niskie zagêszczenie anty-
genów, bariery anatomiczne oraz ma³o wydajna endo-
cytoza mog¹ obni¿aæ efektywno�æ zabijania normal-
nych komórek posiadaj¹cych na swojej powierzchni
struktury wystêpuj¹ce równie¿ na komórkach nowo-
tworowych. Z drugiej strony niektóre interakcje im-
munotoksyn z normalnymi komórkami, uszkadzaj¹ce

tkanki niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania
organizmu, mog¹ byæ niemo¿liwe do wykrycia standar-
dowymi metodami. Z tego w³a�nie powodu potrzebne
s¹ odpowiednie modele zwierzêce, na których mo¿na
by testowaæ bezpieczeñstwo nowych terapeutyków,
które mia³yby byæ stosowane do leczenia ludzi [18].

Jedn¹ z najwiêkszych wad przeciwcia³ monoklo-
nalnych jako cz¹steczek no�nikowych jest ich immuno-
genno�æ spowodowana mysim pochodzeniem. W przy-
padku gdy w terapiach poprzedzaj¹cych zastosowanie
immunotoksyny podawano immunosupresanty lub
w przypadku gdy chory ma obni¿on¹ odporno�æ w wy-
niku przebywanej choroby, immunogenno�æ nie od-
grywa tak znacz¹cej roli. Jednak¿e w sytuacji gdy
organizm jest w stanie wytworzyæ normaln¹ odpowied�
immunologiczn¹ przeciwko immunotoksynie stanowi
to du¿y problem. Zastosowanie chimerycznych lub
humanizowanych przeciwcia³ monoklonalnych mo¿e
obni¿yæ immunogenno�æ [7, 18, 51, 78, 93].

Przeciwcia³a o podwójnej swoisto�ci, rozpoznaj¹-
ce zarówno struktury powierzchniowe komórek jak
i bia³ka toksyn, s¹ równie¿ badane pod k¹tem ich
potencjalnego zastosowania jako cz¹steczek no�niko-
wych. Powstaj¹ one na skutek chemicznego po³¹cze-
nia dwóch ró¿nych przeciwcia³ monoklonalnych lub
s¹ wytwarzane przez linie komórkowe zwane hybrid-
hybrydoma powstaj¹ce na skutek po³¹czenia dwóch
hybrydom (hybrydoma powstaje w wyniku fuzji nor-
malnej komórki np. �ledziony myszy z komórk¹ no-
wotworow¹ np. ch³oniaka, u¿ywana do uzyskiwania
przeciwcia³ monoklonalnych) [7, 18, 78].

3.2. Cytokiny, czynniki wzrostu oraz hormony

Inne rodzaje cz¹steczek no�nikowych wykorzys-
tywanych do konstrukcji immunotoksyn to g³ównie
cytokiny i czynniki wzrostu, takie jak IL-2, IL-3,
IL-4, IL-6, EGF, GM-CSF, transferyna oraz NGF.
Mimo, ¿e wykazuj¹ one powinowactwo do normal-
nych komórek, to receptory przez nie rozpoznawane
ulegaj¹ podwy¿szonej ekspresji podczas aktywacji ko-
mórek, ró¿nicowania oraz rozwoju nowotworu, dziêki
czemu mo¿na je wykorzystaæ do celowania w okre�-
lone niewielkie populacje komórek [18].

Cytokiny i czynniki wzrostu s¹ bardzo efektywne
pod wzglêdem wi¹zania struktur powierzchniowych,
gdy¿ wykazuj¹ kilkukrotnie wy¿sze powinowactwo
w porównaniu do przeciwcia³ monoklonalnych. Ponad-
to na drodze endocytozy zale¿nej od receptorów mog¹
transportowaæ immunotoksyny do wnêtrza komórek
z du¿o wiêksz¹ wydajno�ci¹ ni¿ ma to miejsce w przy-
padku przeciwcia³ [34]. Kolejn¹ zalet¹ jest ludzkie po-
chodzenie cytokin i czynników wzrostowych, dziêki
czemu nie s¹ immunogenne. Du¿a dostêpno�æ sklono-
wanych sekwencji genów koduj¹cych te cz¹steczki
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umo¿liwia ³atwe manipulacje w celu stworzenia bia-
³ek fuzyjnych [18].

Potencjalnymi wadami wi¹¿¹cymi siê z zastosowa-
niem cytokin lub czynników wzrostu jako cz¹steczek
no�nikowych w immunotoksynach jest bardzo szybkie
tempo usuwania ich z organizmu. Powa¿ny problem
stanowi równie¿ mo¿liwo�æ promowania proliferacji
komórek docelowych w przypadku gdy stê¿enie cyto-
kin/czynników wzrostu by³oby niewystarczaj¹ce do
uzyskania efektu toksycznego. Kolejn¹ wad¹ jest obec-
no�æ w organizmie rozpuszczalnych receptorów i ligan-
dów, które mog¹ obni¿aæ skuteczno�æ immunotoksyny
zawieraj¹cej tego typu cz¹steczki no�nikowe [18, 54].

Hormony rzadko s¹ wykorzystywane w roli cz¹ste-
czek no�nikowych, a zwi¹zki powsta³e z po³¹czenia
hormonów z toksynami bia³kowymi nosz¹ nazwê hor-
monotoksyn [18].

4. Skutki uboczne dzia³ania immunotoksyn

Wszystkie immunotoksyny wywo³uj¹ niepo¿¹dan¹
toksyczno�æ w stosunku do zdrowych tkanek. W�ród
skutków ubocznych mo¿na wyró¿niæ trzy najwa¿niej-
sze objawy, które pojawiaj¹ siê podczas stosowania
wiêkszo�ci immunotoksyn. S¹ to zespó³ przesiêkania
naczyniowego (VLS), hepatotoksyczno�æ oraz zespó³
hemolityczno-mocznicowy (HUS). Stanowi to du¿y
problem, gdy¿ w znacznym stopniu ogranicza mo¿li-
wo�æ stosowania immunotoksyn w terapii klinicznej.

4.1. Zespó³ przesiêkania naczyniowego (VLS)

Zespó³ przesiêkania naczyniowego jest g³ównym
skutkiem ubocznym limituj¹cym dawki immunotok-
syn [43, 95]. Objawy towarzysz¹ce VLS to zwiêkszo-
na przepuszczalno�æ naczyñ krwiono�nych, wycieka-
nie p³ynów, wskutek czego powstaje �ródmi¹¿szowy
obrzêk i uszkodzenie organów. Poza tym zaobserwo-
wano równie¿ pojawienie siê podci�nienia, hypoalbu-
minemiê (obni¿one stê¿enie albumin krwi), mocznicê
oraz obrzêk p³uc [64].

Po do¿ylnym podaniu terapeutyku cz¹steczki immu-
notoksyny, aby dostaæ siê do tkanek, maj¹ do pokona-
nia barierê, jak¹ stanowi¹ �ciany naczyñ krwiono�nych,
musz¹ wiêc przej�æ przez wewnêtrzn¹ ich warstwê ko-
mórek �ródb³onka [42, 43]. W momencie, w którym
nastêpuje kontakt miêdzy komórkami �ródb³onka
a cz¹steczkami immunotoksyny, zachodz¹ procesy
inicjuj¹ce powstanie VLS [43]. Mechanizm pozostaje
na razie niejasny. Najprawdopodobniej zawiera ci¹g
zdarzeñ, które zaczynaj¹ siê w komórkach �ródb³onka
i ³¹cz¹ w sobie kaskadê reakcji odpowiedzi zapalnej
oraz aktywno�æ cytokin [88]. Przypuszcza siê, ¿e nie-
specyficzne wch³anianie immunotoksyn przez makro-

fagi skutkuje uwolnieniem cytokin, które po�rednicz¹
w kolejnych reakcjach skutkuj¹cych wyst¹pieniem
VLS. Natomiast wnikanie immunotoksyn do komórek
�ródb³onka powoduje uwalnianie tlenku azotu, który na
skutek utleniania powoduje uszkodzenia, które równie¿
indukuj¹ powstanie VLS [64, 87].

Dowiedziono, ¿e istnieje motyw aminokwasowy
odpowiedzialny za indukcjê VLS przez ró¿ne cz¹s-
teczki immunotoksyn, który jest odpowiedzialny za
ich wi¹zanie siê do komórek �ródb³onka i inicjacjê,
a nastêpnie propagacjê VLS. Ten zidentyfikowany mo-
tyw to (x)D(y), gdzie w miejscu x wystêpuj¹ takie ami-
nokwasy jak: leucyna, izoleucyna, glicyna lub walina,
natomiast w miejscu oznaczonym y znajduje siê wali-
na, leucyna lub seryna. Z wcze�niejszych badañ wy-
nika, ¿e wprowadzenie mutacji w obrêbie tego motywu
lub w sekwencjach blisko z nim s¹siaduj¹cych mo¿e
zmniejszyæ lub nawet zapobiec powstaniu VLS [88].

Grupa badaczy z Szanghaju przeprowadzi³a do-
�wiadczenie, w którym poprzez mutacje wprowadzili
zmiany w motywie podejrzewanym o wywo³ywanie
VLS. Otrzymali oni osiem ró¿nych zmutowanych wer-
sji immunotoksyny SMFv-PE38KDEL zawieraj¹cych
zmiany w sekwencji aminokwasowej wewn¹trz bada-
nego motywu. Przeprowadzono testy cytotoksyczno�ci
na liniach komórkowych a nastêpnie in vivo na modelu
mysim. Po zebraniu i porównaniu wyników stwier-
dzono, ¿e uda³o im siê tak zmodyfikowaæ cz¹steczkê
immunotoksyny, ¿e jej podanie praktycznie nie wywo-
³ywa³o VLS, a skuteczno�æ zabijania komórek docelo-
wych by³a równie¿ prawie nie zmieniona w porówna-
niu do cz¹steczki wyj�ciowej [88].

Poza wy¿ej wspomnian¹ mutagenez¹ istniej¹ rów-
nie¿ inne metody zmniejszenia objawów VLS. Mo¿na
to osi¹gn¹æ poprzez konstruowanie immunotoksyn,
których czas pó³trwania w osoczu jest krótki oraz
przez zmniejszenie rozmiarów cz¹steczek. Ponadto
podawanie leków przeciwzapalnych oraz �rodków
zapobiegaj¹cych wi¹zaniu siê immunotoksyn do ko-
mórek �ródb³onka mo¿e mieæ równie¿ pozytywny
efekt w postaci zmniejszenia czêsto�ci wystêpowania
zespo³u przesiêkania naczyniowego [64, 87].

4.2. Hepatotoksyczno�æ

Hepatotoksyczno�æ zwi¹zana jest w du¿ym stop-
niu z produkcj¹ cytokin przez komórki Kupffera w w¹-
trobie [42]. Stanowi to kolejny czynnik limituj¹cy
dawki potencjalnych terapeutyków opartych o immu-
notoksyny [43]. Zosta³o to najlepiej zbadane na przy-
k³adzie egzotoksyny A P. aeruginosa, która jest wy-
korzystywana w wielu immunotoksynach.

Badania in vitro nad wp³ywem PE dowodz¹, ¿e
zwiêksza ona produkcjê TNF-" w ludzkich leuko-
cytach oraz w mysich komórkach Kupffera [11, 27].
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Dowiedziono równie¿, ¿e TNF-" ³¹czy siê z w¹trobo-
wym receptorem dla TNF (TNF-R), co indukuje apop-
tozê hepatocytów poprzez blokowanie aktywacji czyn-
nika transkrypcyjnego NF-6B. Jest to nietypowe, gdy¿
zazwyczaj TNF-" aktywuje NF-6B. Ponadto poprzez
receptor TNF-R zachodzi in vivo indukcja hepatotok-
syczno�ci zale¿nej od limfocytów T. Poza tym udo-
wodniono, ¿e PE w sposób po�redni indukuje prolifera-
cje splenocytów, aktywuje limfocyty T cytotoksyczne,
wp³ywa na wydzielanie przez limfocyty T CD8+ per-
foryn oraz indukcje hepatotoksyczno�ci in vivo. PE
wp³ywa równie¿ na zwiêkszenie ilo�ci produkowa-
nych cytokin (oprócz TNF-"), takich jak IL-1 ", IL-2,
IL-6, IFN-( oraz IL-18 [11].

4.3. Zespó³ hemolityczno-mocznicowy (HUS)

Efekt uboczny w postaci HUS zaobserwowano je-
dynie w przypadku badañ nad immunotoksyn¹ BL22
(RFB4Fv-PE38). W przypadku badania pozosta³ych
immunokonigatów zawieraj¹cych elementy egzotok-
syny A nie stwierdzono wyst¹pienia HUS [43, 61].
Objawami typowymi dla zespo³u hemolityczno-mocz-
nicowego s¹ ostra niewydolno�æ nerek, ich mikroan-
giopatyczna niedokrwisto�æ oraz trombocytopenia [61].
Niestety mechanizm oraz czynniki odpowiedzialne za
wywo³ywanie HUS przez BL22 s¹ jak dot¹d nieznane.

4.4. Inne skutki uboczne

Do pozosta³ych skutków ubocznych, wystêpuj¹cych
nie tylko podczas podawania immunotoksyn nale¿¹:
nudno�ci, wymioty, biegunka, odpowiedzi zapalne itp.
W celu z³agodzenia tych objawów mo¿na podawaæ
profilaktyczne leki.

5. Próby zastosowania immunotoksyn

W krajach wysoko rozwiniêtych gospodarczo od-
setek ludzi choruj¹cych na nowotwory stale siê po-
wiêksza. Dotychczas nie uda³o siê opracowaæ w pe³ni
skutecznej terapii przeciwnowotworowej, która by³aby
wysoce specyficzna i zarazem skuteczna, dlatego te¿
coraz wiêcej uwagi po�wiêca siê immunotoksynom.
Badania nad nimi s¹ prowadzone w wielu laborato-
riach na ca³ym �wiecie. Jednak¿e zanim te potencjalne
terapeutyki zostan¹ zatwierdzone i wprowadzone do
u¿ycia w terapiach klinicznych, musz¹ one przej�æ
szereg bardzo rygorystycznych testów, maj¹cych na
celu okre�lenie ich parametrów farmakokinetycznych
jak równie¿ zidentyfikowanie i ewentualne wyelimi-
nowanie niepo¿¹danych efektów ubocznych.

Testy przedkliniczne przeprowadzane s¹ in vitro na
hodowlach komórkowych oraz in vivo na modelach

zwierzêcych, którymi zazwyczaj s¹ myszy, szczury lub
te¿ ma³py. Nastêpnym etapem s¹ testy kliniczne, prze-
prowadzane na ludziach. Ich celem jest zasadnicze
okre�lenie skuteczno�ci oraz przede wszystkim bez-
pieczeñstwa stosowanie danego terapeutyku. Mo¿na
wyró¿niæ 5 faz testów klinicznych � faza 0, I, II, III
i IV. W ka¿dym kolejnym etapie grupa pacjentów pod-
dawana badaniu jest coraz liczniejsza, pocz¹wszy od
10�15 osób a skoñczywszy na kilku tysi¹cach.

W poni¿szym rozdziale przedstawiono wybrane
immunotoksyny i stopieñ zaawansowania badañ nad
nimi oraz wyniki ich zastosowania w testach przedkli-
nicznych i klinicznych.

5.1. Testy przedkliniczne

5.1.1. Immunotoksyny oparte o PE

Wiêkszo�æ immunotoksyn przechodz¹cych obecnie
etap badañ przedklinicznych jest oparta o egzotoksy-
nê A P. aeruginosa. Informacje na temat wiêkszo�ci
z nich znajduj¹ siê w tabeli I. Oto kilka przyk³adów.

Szwajcarska grupa badawcza pod przewodnictwem
Sandry Z i m m e r m a n n  skonstruowa³a immunotok-
synê (MOC31-ETA252-613) sk³adaj¹c¹ siê z ETA252-613,
czyli fragmentu PE pozbawionego domeny I (wi¹¿¹-
cej) i zawieraj¹cego dwie lizyny na N-koñcu, po³¹czo-
nego z przeciwcia³em monoklonalnym MOC31 skie-
rowanym przeciwko EGP-2 � antygenowi obecnemu
na powierzchni wielu komórek nowotworowych, m.in.
drobnokomórkowego raka p³uc (SCLC) oraz raka
gruczo³owego p³uc. Zalet¹ tego antygenu jest jego
ograniczona obecno�æ na zdrowych komórkach na-
b³onkowych. Badana immunotoksyna wykaza³a cyto-
toksyczno�æ wzglêdem komórek SCLC, w których
ekspresji ulega EGP-2, niezale¿nie od stopnia ich
oporno�ci na chemioterapiê. Myszy pozbawione grasi-
cy z podskórnymi ksenograftami opornego na chemio-
terapiê SCLC oraz raka gruczo³owego p³uc zosta³y
poddane dzia³aniu MOC31-ETA252-613. W przypadku
obu modeli nowotworów skuteczno�æ podanej immu-
notoksyny by³a zale¿na od obecno�ci EGP-2 na po-
wierzchni komórek, wielko�ci dawki by³a odwrotnie
proporcjonalna do rozmiarów nowotworu. Brak efek-
tu w stosunku do du¿ych, aktywnych ksenograftów
mo¿e byæ spowodowany niewystarczaj¹c¹ penetracj¹
tkanek nowotworu przez badan¹ immunotoksynê, co
mo¿e wynikaæ z du¿ych rozmiarów cz¹steczki [19].

Kolejn¹ immunotoksyn¹ godn¹ zwrócenia uwagi
jest G28-5 sFv-PE40. Cz¹steczk¹ no�nikow¹ u¿yt¹ do
jej konstrukcji jest G28-5 sFv, jedno ³añcuchowa czê�æ
zmienna przeciwcia³a monoklonalnego G28-5 skiero-
wanego przeciwko antygenowi CD40, który ulega sil-
nej ekspresji w komórkach nowotworów z³o�liwych
limfocytów B, takich jak bia³aczka limfocytów B, NHL
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CD19-ETA� scFv po³¹czone z PE38KDEL CD19 Ch³oniak, bia³aczka [75]

Anty-Tac(Fv)-PE38KDEL [LMB2] scFv po³¹czone z PE38KDEL CD25 CD25 [67]
+ komórki nowotworowe [67]

Anty-Tac(Fv)-PE40KDEL scFv po³¹czone z PE40KDEL CD25 Bia³aczka limfatyczna [38]
przewlek³a

RTF5(scFv)-ETA� scFv po³¹czone z PE40 CD25 Ch³oniak [3]

RFB(dsFv)-PE38 [BL22] scFv po³¹czone z PE38 CD22 Bia³aczka [39]

G28-5sFv-PE40 scFv po³¹czone z PE40 CD40 Ch³oniak Burkitt�a [20]

Ki4(scFv)-ETA� scFv po³¹czone z PE40 CD30 Ch³oniak Hodkin�a [35]

CD7-ETA scFv po³¹czone z PE40 CD7 Ostra bia³aczka [62]
limfoblastyczna

OVB3-PE mAb po³. mostkiem dwusiarczk. Jajnikowy Jajnika [91]
z PE

B3-Lys-PE38 [LMB-1] mAb chemicznie po³¹czone LeY Ró¿ne [69]
z PE38

B1(dsFv)-PE38 dsFv po³¹czone z PE38 LeY LeY [5]
+ komórki nowotworowe

B3(dsFv)-PE38 dsFv po³¹czone z PE38 LeY LeY [5]
+ komórki nowotworowe

BR96sFv-PE40 [SGN-10] dsFv po³¹czone z PE40 LeY LeY [24]
+ komórki nowotworowe

IL4(38-37)PE38KDEL [NBI-3001] IL4 po³¹czone z PE38KDEL IL4-R Piersi, SCCHN, trzustki, [32]
neuroblastoma

IL13-PE38QQR IL13 po³¹czone z PE38QQR IL13-R G³owy i szyi [33]

scFv(FRP5)-ETA scFv po³¹czone z PE40 erbB2 Jajnika, prostaty [72]

AR209[e23(Fv)PE38KDEL] scFv po³¹czone z PE38KDEL erbB2 P³óc, prostaty [79, 80]

Erb-38 scFv po³¹czone z PE38 erbB2 Naskórkowy, piersi [66]

MR1(Fv)-PE38 scFv po³¹czone z PE38 EGFRvIII Gliomblastoma [4]

TP38 TGF-a po³¹czone z PE38 EGFR Glioma [70]

TP40 TGF-a po³¹czone z PE40 EGFR Glioma, prostate, [47]
epidermoid

425.3PE mAb chemicznie po³¹czone z PE EGFR Piersi [2]

A5-PE40 scFv po³¹czone z PE40 PSMA Prostaty [94]

SS1(dsFv)PE38[SS1P] dsFv po³¹czone z PE38 Mezotelina Jajnika, trzustki [28]

scFv(MUC1)-ETA scFv po³¹czone z PE40 MUC1 Piersi [77]

9.2.27-PE mAb chemicznie po³¹czone z PE HMW-MAA Gliomblastoma [29]

TP-3(scFv)-PE38 scFv po³¹czone z PE38 Antygen Ostrosarcoma [55]
osteosarcomy

TP-3(dsFv)-PE38 dsFv po³¹czone z PE38 Antygen Ostrosarcoma [55]
osteosarcomy

8H9(dsFv)-PE38 dsFv po³¹czone z PE38 Glikoproteina Piersi, ostrosarcoma, [56]
powierzchniowa neuroblastoma

4D5MOCB-ETA scFv po³¹czone z PE40KDEL Ep-CAM P³uc, jelita grubego, SCC [12]

HB21(Fv)-PE40 scFv po³¹czone z PE40 TfR Jelita grubego [76]

Skróty: dsFV, Fv, stabilizowany mostkiem dwusiarczkowym; EGFR, receptor naskórkowego czynnika wzrostu; EGFRvIII, mutant delecyjny EGFR;
erbB2, HER2/neu-receptor; HMW-MAA, antygen czerniaka o du¿ej masie molekularnej; IL13-R, receptor interleukiny 13; IL4-R, receptor interleu-
kiny 4; LeY, antygen Lewisa; mAb, przeciwcia³o monoklonalne; MUC1, bia³ko z rodziny mucin; PE, egzotoksyna P. aeruginosa (aa 1-613); PE38,
skrócona forma PE (aa253-364 i 381-613); PE38KDEL, PE38 z motywem zatrzymania retikulum endoplazmatycznego (KDEL) na C-koñcu;
PE38QQR, PE38 z zamienionymi lizynami 590 i 606 na glutaminy i lizyn¹ 613 na argininê; PE40, skrócona forma PE (aa 253-613); PE40 KDEL,
PE40 z motywem zatrzymania retikulum endoplazmatycznego (KDL) na C-koñcu; PSMA, antygen b³onowy specyficzny dla prostaty; SCC, rak
p³askokomórkowy; SCCHN, rak p³askokomórkowy g³owy i szyi; scFv, jedno³añcuchowe Fv; TfR, receptor transferryny; TGF-", transformuj¹cy
czynnik wzrostu alfa [wg 40, zmienione].

Tabela I
Testy przedkliniczne immunotoksyn opartych o PE

Immunotoksyna Konstrukcja
Wi¹zany
antygen

Nowotwór
Pi�mien-
nictwo
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(ch³oniak nieziarniczy), HD (choroba Hodgkina) oraz
ró¿nego rodzaju szpiczakach. W badaniu wykorzysta-
no myszy SCID posiadaj¹ce ksenografty ludzkiego
ch³oniaka. Zaobserwowano terapeutyczn¹ wydajno�æ,
która by³a zale¿na od dawki oraz harmonogramu po-
dawania immunotoksyny. Ze wzglêdu na wystêpowa-
nie CD40 na rozmaitych zdrowych ludzkich tkankach,
przeprowadzono badanie na makakach w celu okre�-
lenia niepo¿¹danej toksyczno�ci, których wyniki by³y
obiecuj¹ce w przypadku dawek o dzia³aniu terapeu-
tycznym, dziêki czemu G28-5 sFv-PE40 zosta³o za-
kwalifikowane do testów klinicznych [20, 90, 95].

IL-4(38-37)-PE38KDEL lub inaczej NBI-3001 jest
immunotoksyn¹ skierowan¹ przeciwko receptorowi dla
IL-4, który jest znajdowany na powierzchni komórek
guzów litych i z³o�liwych nowotworów hematologicz-
nych. W testach przedklinicznych przeprowadzonych
na komórkach ró¿nych nowotworów, wykazano regre-
sje u myszy nios¹cych ksenografty ludzkiego raka
piersi, g³owy, szyi, SSCHN oraz raka trzustki [42, 95].
NBI-3001 przesz³o pozytywnie etap testów przedkli-
nicznych i zosta³o dopuszczone do testów klinicznych.

Grupa niemieckich badaczy opracowa³a immuno-
toksynê scFv(FRP5)-ETA, zawieraj¹c¹ jedno-³añcu-
chow¹ czê�æ zmienn¹ przeciwcia³a monoklonalnego
skierowanego przeciwko komórkom nowotworowym
z nadekspresj¹ ErbB2 (HER2). Eksperymenty in vitro
wykaza³y silne w³a�ciwo�ci przeciwnowotworowe
w stosunku do komórek raka piersi, raka jajnika,
SSCHN i raka prostaty. Na modelach zwierzêcych
zaobserwowano zahamowanie wzrostu przeszczepio-
nych ludzkich nowotworów oraz nowotworów mysich
i szczurzych transfekowanych ludzkim c-erbB2. Za-
równo bezpo�rednie nastrzykniêcie raka, jak i do¿ylne
podanie immunotoksyny efektywnie usunê³o podskór-
nie rosn¹ce nowotwory. Ze wzglêdu na dobre wyniki
w testach przedklinicznych, scFv(FRP5)-ETA zosta³o
dopuszczone do testów klinicznych [7, 14, 95].

Inna niemiecka grupa badawcza skonstruowa³a
i przeprowadzi³a badania nad A5-PE40, immunotok-
syn¹ opart¹ o jedno ³añcuchow¹ czê�æ zmienn¹ prze-
ciwcia³a monoklonalnego skierowanego przeciwko
PSMA. Jest to specyficzny dla komórek prostaty an-
tygen wystêpuj¹cy równie¿ w naczyniach krwiono�-
nych wiêkszo�ci innych guzów litych. W badaniach
in vitro na hodowlach komórkowych, w których eks-
presji ulega PSMA wykazano wysok¹ skuteczno�æ
cytotoksyczn¹ badanej immunotoksyny. Ponadto testy
na myszach nios¹cych ksenografty wykaza³y znacz¹ce
zahamowanie wzrostu nowotworów [57, 95].

5.1.2. Immunotoksyny oparte o DT

DT388GMCSF jest immunotoksyn¹ zawieraj¹c¹
toksynê b³onicz¹ pozbawion¹ domeny wi¹¿¹cej. Wyka-

zano, ¿e zabija ona wiêkszo�æ z³o�liwych CFC (colony
forming cell � komórka tworz¹ca kolonie) oraz czê�æ
LTC-IC (long-term culture-initiating cells � komórka
inicjuj¹ca d³ugoterminow¹ hodowlê) ostrej bia³aczki
szpikowej (AML). Jednak¿e w pó�niejszych bada-
niach, pomimo pocz¹tkowego zmniejszenia siê ilo�ci
komórek bia³aczki w szpiku kostnym myszy, zaobser-
wowano wzrost z³o�liwych komórek, które nie odpo-
wiada³y na ponowne podanie preparatu [81, 96].

Kolejn¹ immunotoksyn¹ skonstruowan¹ przez ten
sam zespó³ jest DT388-IL-3 skierowana przeciwko ko-
mórkom posiadaj¹cym na swojej powierzchni IL-3R.
Komórki ostrej bia³aczki szpikowej wykazuj¹ wy-
sok¹ ekspresjê podjednostki " IL-3R. Podczas badañ
in vitro zaobserwowano siln¹ cytotoksyczno�æ wobec
komórek AML. Ponadto w hodowlach potraktowa-
nych DT388-IL-3 wykazano ponowny wzrost komórek
LTC-IC i SC-IC, co mo¿e sugerowaæ, ¿e ta immuno-
toksyna jest specyficzna wobec komórek progenitoro-
wych bia³aczki [81, 87].

5.2. Testy kliniczne

Wiêkszo�æ z opisywanych immunotoksyn bêd¹cych
na etapie badañ klinicznych przedstawiona jest rów-
nie¿ w tabeli II.

5.2.1. Immunotoksyny oparte o PE

BL22 jest immunotoksyn¹, w sk³ad której wchodzi
PE38 po³¹czone mostkiem dwusiarczkowym z czê�ci¹
zmienn¹ przeciwcia³a anty-CD22 (RFB4). BL22 skie-
rowany jest przeciwko bia³aczkom i ch³oniakom.
Pierwsz¹ fazê testów klinicznych przeprowadzano na
pacjentach choruj¹cych na ró¿ne typy bia³aczki, wobec
których standardowe metody okaza³y siê nieskuteczne
i którzy nie mieli wcze�niej wytworzonych przeciw-
cia³ anty-PE38. Zaobserwowano wysok¹ skuteczno�æ
w przypadku stosowania tego preparatu wobec HCL
(hairy cell leukemia � bia³aczka w³ochatokomórkowa).
Po kilkukrotnym podaniu immunotoksyny poziom
przeciwcia³ wytworzonych przeciwko preparatowi by³
na niskim poziomie. Niestety u dwóch pacjentów cho-
ruj¹cych na HCL po podaniu BL22 wyst¹pi³ zespó³
hemolityczno-mocznicowy. Ponadto w�ród pacjentów
z HCL efektem ubocznym ograniczaj¹cym wielko�æ
stosowanych dawek by³ zespó³ uwolnienia cytokin.
BL22 jest pierwszym preparatem od momentu odkry-
cia analogów purynowych, który spowodowa³ u du¿ej
czê�ci pacjentów z HCL poddanych badaniu ca³kowit¹
remisjê nowotworu. Sukces odniesiony w�ród pacjen-
tów z HCL opornym na chemioterapiê jest zwi¹zany
z wysokim poziomem i konserwatywno�ci¹ CD22
na komórkach HCL. Druga faza testów klinicznych
na wiêkszej grupie pacjentów potwierdzi³a wyniki
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otrzymane w pierwszej fazie. Czêsto�æ wystêpowania
HUS i immunogenno�æ by³a obni¿ona, natomiast ilo�æ
ca³kowitych remisji i pozosta³ych pozytywnych od-
powiedzi na podanie BL22 by³a znacznie wy¿sza
[7, 8, 15, 41�43, 61, 95].

LMB-2 (anty-Tac(Fv)-PE38KDEL) w pierwszej
fazie testów klinicznych zosta³ podany 35 pacjentom
choruj¹cym na bia³aczki, ch³oniaki lub HD, które by³y
oporne na standardow¹ chemioterapiê. U wszystkich

pacjentów z HCL zaobserwowano odpowied� w³¹cznie
z jednym przypadkiem ca³kowitej remisji. Pacjenci
z CLL (przewlek³a bia³aczka limfocytowa/chronic lym-
phocytic leukemia), ATL (bia³aczka doros³ych limfo-
cytow T/adult T-cell leukemia), CTCL (ch³oniak skóry
z komórek T/cutaneous T-cell lymphoma) oraz HD
odpowiedzieli czê�ciow¹ remisj¹. Najczêstszymi skut-
kami ubocznymi by³o podwy¿szenie poziomu transami-
naz, co by³o zwi¹zane z gor¹czk¹, która by³a wywo³ana

Chemiczne konigaty

RFT5-dgA CD25 mAb dgA Rycyna HD [74]

RFB4-dgA CD22 mAb dgA Rycyna B-NHL, CLL [71]

RFB4-Fab�-dgA CD22 Fab� dgA Rycyna B-NHL [25]

HD37-dgA CD19 mAb dgA Rycyna B-NHL [82]

Anti-CD7-dgA CD7 mAb dgA Rycyna T-NHL [23]

K
i
-4.dgA CD30 mAb dgA Rycyna HD [73]

LMB-1 Ley mAb Lys-PE38 PE Ró¿ne nowotwory [58]

TF-CRM107 TFR Tf CRM107 DT Glejak [49]

B43-PAP CD19 mAb PAP PAP ALL [85]

Anti-B4-bRicin CD19 mAb bR Rycyna B-NHL [52]

Ber-H2-Sap6 CD30 mAb Sap6 Saporyna HD [92]

Anti-My9-bRicin CD33 mAb bR Rycyna AML [53]

454A12-rRA TFR mAb rRA Rycyna CSF [48]

N901-bR CD56 mAb bR Rycyna SCLC [53]

Toksyny rekombinowane

Ontak IL2R IL-2 DAB
389

DT CTCL, CLL, NHL [16]

BL22 CD22 dsFv PE38 PE HCL, CLL, NHL [44]

LMB-2 CD25 scFv PE38 PE NHL, bia³aczki [45]

DT388-GM-CSF GM-CSF GM-CSF DT388 DT AML [22]

B3(Fv)-PE38 Ley scFv PE38 PE Ró¿ne nowotwory [60]

B3(dsFv)-PE38 Ley dsFv PE38 PE Ró¿ne nowotwory [6]

TP40 EGFR TGF" PE404a PE Rak pêcherza, CIS [26]

TP38 EGFR TGF" PE38 PE Glejak [70]

BR96(scFv)-PE40 Ley scFv PE40 PE Ró¿ne nowotwory [63]

erb38 erbB2 dsFv PE38 PE Rak piersi [59]

NBI-3001 IL4R IL-4(38-37) PE38KDEL PE Glejak [89]

IL13-PE38QQR IL13R IL-13 PE38QQR PE Nowotwór nerek [46]

SSI(dsFv)-PE38 Mezotelina dsFv PE38 PE Miêdzyb³onniak [10]

DAB
389

EGF EGFR EGF DAB
389

DT Ró¿ne nowotwory [17]

* W�ród wymienionych toksyn znajduje siê rekombinowany ³añcuch A rycyny (rRA), zablokowana rycyna (bR), deglikozylowa-
ny ³añcuch A rycyny (dgA), przeciwwirusowe bia³ko ro�lin rodzaju Phytolacca (PAP), skrócona toksyna b³onicza (DT388 lub
DAB

389
), skrócona egzotoksyna A P. aeruginosa (PE38 lub PE40) i zmutowana toksyna b³onicza (CRM107). Cz¹steczkami no�ni-

kowymi poza przeciwcia³ami monoklonalnymi (mAb) s¹ interleukina-2, -4 i -13 (IL-2, IL-4 i IL-13); czynnik stymuluj¹cy tworze-
nie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF); naskórkowy czynnik wzrostu (EGF); transformuj¹cy czynnik wzrostu (TGF-
") i transferryna (Tf). PE404A jest to PE40 z alaninami w pozycji 265, 287, 372 i 379 zamienionymi na cysteiny. PE38QQR jest to
PE38 z dwoma glutaminami i jedn¹ arginin¹ zamienionymi na 3 lizyny w pozycjach 590, 606 i 613. W�ród chorób znajduj¹ siê
ch³oniak nieziarniczy (NHL), ch³oniak skóry z komórek T (CTCL), choroba Hodgkina (HD), przewlek³a bia³aczka limfocytowa
(CLL), rak �ródnab³onkowy (CIS), ostra bia³aczka szpikowa (AML), nowotwory przerzutowe takie jak nowotwór mózgowo-rdze-
niowy (CSF), nowotwór nerek, drobnokomórkowy rak p³uc (SCLC), ostra bia³aczka limfoblastyczna (ALL) i bia³aczka w³ochato-
komórkowa (HCL) [wg 15, zmienione].

Tabela II
Immunotoksyny poddane testom klinicznym w ostatnich latach*

Immunotoksyna Antygen
Cz¹steczka
no�nikowa

Skrócona
toksyna

Wyj�ciowa
toksyna

Choroba
Pi�mien-
nictwo
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przez wysoki poziom cytokin. Tylko u niewielkiej gru-
py pacjentów przerwano terapiê ze wzglêdu na poja-
wienie siê neutralizuj¹cych przeciwcia³. W przypadku
pacjentów z CLL po 16 cyklach podawania prepara-
tu nie zaobserwowano odpowiedzi immunologicznej
w postaci przeciwcia³. Obecnie LMB-2 przechodzi
drug¹ fazê testów klinicznych [7, 8, 41�43, 95].

NBI-3001, immunotoksyna wspomniana w poprzed-
nim rozdziale, ze wzglêdu na wysok¹ toksyczno�æ
w stosunku do w¹troby przy niskich dawkach postano-
wiono wykorzystaæ do terapii miejscowej wieloposta-
ciowych glejaków. W przypadku jednego z pacjentów
poddanych terapii wyst¹pi³a rozleg³a nekroza glejaka,
która po wielu miesi¹cach zaowocowa³a ca³kowit¹
remisj¹. Skutkami ubocznymi by³y obrzêki. W�ród
kilku pacjentów wymagaj¹cych ponownej operacji,
toksyczne efekty w stosunku do zdrowych komórek
mózgu zosta³y wykluczone. W pierwszej i drugiej
fazie testów klinicznych spo�ród wszystkich pacjentów
u 71% zaobserwowano nekrozê glejaka. NBI-3001
przetestowano równie¿ w�ród chorych na nowotwór
nerek oraz niedrobnokomórkowy nowotwór p³uc
(NSCLC). Niestety, nie zaobserwowano remisji u ¿ad-
nego z badanych, jedynie u czê�ci z nich rozwój cho-
roby zahamowano [42, 95].

W pierwszej fazie testów klinicznych scFv(FRP5)-
ETA podano miejscowo pacjentom z nowotworami,
w których ekspresji ulega ErbB2. Grupa ta liczy³a
11 osób chorych na raka piersi lub jelita grubego
z przerzutami. Terapia trwa³a od 7�10 dni. U 60%
pacjentów nast¹pi³o znaczne zmniejszenie siê nowo-
tworu. Ca³kowity zanik guzów nastrzykniêtych pre-
paratem wyst¹pi³ u 40% pacjentów, a u 20% zaobser-
wowano czê�ciowe zmniejszenie. Brak odpowiedzi
wyst¹pi³ u osób z nowotworami charakteryzuj¹cy-
mi siê �rednim poziomem ekspresji ErbB2, natomiast
czê�ciowa redukcja lub ca³kowity zanik nowotworu
u osób z wysok¹ nadekspresj¹. U dwóch z trzech pa-
cjentów przebadanych dok³adnie pod k¹tem przeciw-
cia³ skierowanych przeciw immunotoksynie wykryto
ich obecno�æ. Objawami niepo¿¹danymi wywo³anymi
podaniem scFv(FRP5)-ETA by³ przej�ciowy ból i sta-
ny zapalne w miejscu zastrzyku. Wysoka skuteczno�æ
miejscowej terapii z u¿yciem scFv(FRP5)-ETA oraz
niewiele przypadków wyst¹pienia skutków ubocznych
sugeruj¹, ¿e podawanie do¿ylne mo¿e równie¿ okazaæ
siê skuteczne [14].

5.2.2. Immunotoksyny oparte o DT

DAB389IL-2 zwany równie¿ denileukin diftitox lub
Ontak zosta³ poddany testom klinicznym. W pierwszej
fazie w�ród 35 pacjentów chorych na CTCL zaobser-
wowano 5 ca³kowitych remisji i 8 czê�ciowych. W dru-
giej grupie badanych cierpi¹cych na NHL wyst¹pi³a

jedna ca³kowita remisja i dwie czê�ciowe. Najczêst-
szymi skutkami ubocznymi by³ wzrost poziomu trans-
aminaz, spadek stê¿enia albumin krwi, wysypki oraz
niedoci�nienie. W trzeciej fazie w�ród badanych za-
obserwowano zarówno czê�ciowe, jak i ca³kowite
remisje oraz znaczn¹ poprawê stanu skóry. VLS, spo-
wodowany uwolnieniem cytokin wskutek zabicia
limfocytów T w warstwie oko³onaczyniowej skóry
w³a�ciwej, przebiega³ w wiêkszo�ci przypadków bez
obrzêku p³uc, a profilaktyczne podanie steroidów zapo-
biega³o jego wyst¹pieniu. Immunogenno�æ po pierw-
szym cyklu wzros³a z 32% do 100%, jednak¿e w nie-
których przypadkach ponowne podanie by³o skuteczne,
co �wiadczy ¿e przeciwcia³a anty-DAB389IL-2 nie s¹
w pe³ni skuteczne. Denileukin diftitox zosta³ zatwier-
dzony przez FDA do leczenia zaawansowanych form
CTCL. Wykaza³ równie¿ skuteczno�æ wobec innych
typów nowotworów, takich jak ch³oniak T-komór-
kowy tkanki podskórnej, CLL, B-NHL. Denileukin
diftitox jest jak na razie jedyn¹ immunotoksyn¹ do-
puszczon¹ do u¿ycia. Okaza³ siê skuteczny równie¿
w stosunku do kilku rodzajów nowotworów hemato-
logicznych [42, 43, 95, 96].

DT388GM-CSF (DTGM) jest immunotoksyn¹ skie-
rowan¹ przeciwko komórkowym AML, w których
ekspresji ulega GM-CSFR. Badania przeprowadzono
na grupie 31 osób chorych na nawracaj¹cy i oporny
na chemioterapiê AML. Wyst¹pi³a jedna ca³kowita
remisja oraz dwie czê�ciowe. Typowym skutkiem
ubocznym by³ zespó³ uwolnienia cytokin, w celu jego
unikniêcia zamieniono GM-CSF na IL3, która w prze-
ciwieñstwie do GM-CSF nie wi¹¿e siê do monocytów
i makrofagów. W�ród 14 z 20 pacjentów posiadaj¹cych
wcze�niej wytworzone przeciwcia³a anty-DT zaobser-
wowano DTGM w osoczu w stê¿eniach wystarczaj¹-
cych do wyst¹pienia cytotoksyczno�ci [42, 43, 96].

W przypadku preparatu o nazwie DAB389EGF
w pierwszej fazie testów klinicznych podano go pa-
cjentom z nowotworami prostaty, g³owy, szyi, piersi,
p³uc, nerek lub ¿o³¹dkowo-jelitowymi. Odpowied� na
leczenie by³a niestety ograniczona poprzez wyst¹pie-
nie kwasicy kanalikowo-nerkowej oraz odpowiedzi
immunologicznej na DAB389EGF. Obecnie pracuje siê
nad wykorzystaniem tej immunotoksyny do terapii
osób z nowotworami mózgu lub trzustki [42].

6. Podsumowanie

W ci¹gu ostatnich czterech dekad wiele immunotok-
syn przebadano pod wzglêdem skutecznego leczenia
ró¿nego rodzaju nowotworów. Badania prowadzone
by³y zarówno na hodowlach komórkowych, jak rów-
nie¿ na modelach zwierzêcych oraz pacjentach. Z ba-
dañ tych wynika, ¿e najwiêksz¹ skuteczno�æ posiadaj¹
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te preparaty, które oparte s¹ o immunotoksyny o sto-
sunkowo ma³ych cz¹steczkach oraz zawieraj¹ce czyn-
niki wzrostu lub czê�æ zmienn¹ przeciwcia³ jako cz¹s-
teczkê no�nikow¹. Najbardziej wra¿liwymi okaza³y
siê nowotwory hematologiczne, ze wzglêdu na du¿y
dostêp preparatu do docelowych komórek.

Jednak¿e istnieje wiele typów chorób, wobec których
immunotoksyny bêd¹ wymaga³y zastosowania ³¹czonej
terapii. Ich czasy rozpadu po³owicznego s¹ zbyt ma³e,
przez co penetracja guzów litych jest ma³o efektywna.
Prawdopodobnie lepsze wyniki mo¿e daæ po³¹czenie
stosowania immunotoksyn z innymi rodzajami terapii.
Jednym ze sposobów zwiêkszenia skuteczno�ci mo-
g³oby byæ zastosowanie chemioterapii w celu usuniêcia
znajduj¹cych siê w tkance nowotworowej niezwi¹za-
nych z b³on¹ receptorów dla przeciwcia³ lub ich frag-
mentów wykorzystanych w konstrukcji immunotoksyn.
Kolejn¹ mo¿liwo�ci¹ jest zredukowanie nowotworu
np. za pomoc¹ chirurgii, radioterapii czy chemioterapii,
a nastêpnie potraktowanie mikroskopijnych pozosta-
³o�ci immunotoksynami.

Wci¹¿ poszerzaj¹ca siê wiedza na temat mechaniz-
mów dzia³ania toksyn, dostêpno�æ nowych przeciw-
cia³ skierowanych przeciwko ró¿norodnym, coraz bar-
dziej specyficznym antygenom nowotworowym oraz
coraz szybszy postêp w badaniach powiêkszaj¹cy wie-
dzê na temat mechanizmów rz¹dz¹cych powstawa-
niem nowotworów mo¿e spowodowaæ, i¿ dalsze ba-
dania nad immunotoksynami zaowocuj¹ stworzeniem
pierwszej skutecznej celowanej terapii antynowotwo-
rowej. Olbrzymia rzesza ludzi oczekuje na to z nadzie-
j¹, gdy¿ zachorowalno�æ na raka stale ro�nie.
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1. Wstêp

Jednym z g³ównych problemów konwencjonalnej
terapii antynowotworowej jest brak specyficzno�ci
leków wobec komórek nowotworowych, co skutkuje
ich toksyczno�ci¹ wobec wszystkich komórek, zarów-
no rakowych jak i tych zdrowych. Dlatego jednym
z g³ównych celów badañ dotycz¹cych terapii anty-
nowotworowych sta³o siê poszukiwanie metody, która
umo¿liwi³aby selektywne dzia³anie leków na komórki
guza. Bakterie ju¿ od wielu lat próbowano wyko-
rzystywaæ w walce z chorobami nowotworowymi.
Stosowano celowe infekcje, które w wielu przypad-
kach prowadzi³y do regresji lub ca³kowitego zaniku
guza. Jednak efekty uboczne by³y czêsto bardzo po-
wa¿ne, a ponadto, nie znano mechanizmów moleku-
larnych tego dzia³ania. Po pewnym czasie zamiast
¿ywych kultur bakterii zaczêto stosowaæ izolowane
preparaty bakteryjnych toksyn. Konieczne jednak by³y
dok³adne studia dotycz¹ce mechanizmów dzia³ania

stosowanych mikroorganizmów, jak i ich toksyn. Pod
koniec XX wieku analizy poszerzono o kolejne, po-
tencjalnie u¿yteczne, gatunki mikroorganizmów.

Obecnie mikroorganizmy stosuje siê w terapiach
antynowotworowych jako wektory dostarczaj¹ce enzy-
my indukuj¹ce dzia³anie leków antynowotworowych.
Modulacji aktywno�ci uk³adu immunologicznego do-
konuje siê równie¿ poprzez zastosowanie szczepionek
DNA. Ponadto, u¿yteczne w terapii okaza³y siê nie-
które bakteryjne bia³ka, takie jak toksyna w¹glika,
azuryna czy produkowany przez oceaniczne bakterie
Salinotropa tropica zwi¹zek NPI-0052, wykazuj¹cy
aktywno�æ inhibitora proteasomów. Jednym z g³ównych
celów terapii antynowotworowej jest z³amanie tole-
rancji dla protein niskoimmunogennych, do których
nale¿¹ m.in. bia³ka nowotworowe oraz podwy¿szenie
poziomu odpowiedzi immunologicznej wobec komórek
nowotworowych. W tym celu, oprócz szczepionek
DNA, stosuje siê immunotoksyny, czyli po³¹czenie
toksyn z przeciwcia³ami monoklonalnymi (MAbs),
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czynnikami wzrostu lub cytokinami specyficznie wi¹¿¹-
cymi siê do danego antygenu/receptora na powierzchni
komórki nowotworowej.

Prezentowana praca skupia siê na strategiach wyko-
rzystuj¹cych produkty mikroorganizmów w terapiach
antyrakowych, a wiêc na zastosowaniu modyfikowa-
nych bakteryjnych toksyn w postaci immunotoksyn,
wykorzystaniu atenuowanej toksyny w¹glika oraz innych
bakteryjnych bia³ek, takich jak azuryna i NPI-0052.

2. Antynowotworowa aktywno�æ toksyny w¹glika

W nowoczesnej terapii antynowotworowej, poza
zastosowaniem ¿ywych komórek bakterii, testowane
jest równie¿ wykorzystanie do walki z rakiem bak-
teryjnych toksyn. Najdok³adniej przebadana zosta³a
w tym aspekcie toksyna produkowana przez Bacillus
anthracis kodowana przez geny zlokalizowane na plaz-
midzie pOX2. Jest to egzotoksyna typu AB sk³adaj¹ca
siê z trzech podjednostek: PA (protective antigen)
� antygenu ochronnego (83 kDa), czynnika obrzêku
(EF � edema factor; 89 kDa), bêd¹cego zale¿n¹ od kal-
moduliny cyklaz¹ adenylanow¹ powoduj¹c¹ podnie-
sienie poziomu cAMP w komórce, co doprowadza
do rozregulowania wodnej homeostazy oraz czynnika
letalnego (LF � lethal factor; 90 kDa), bia³ka o aktyw-
no�ci zale¿nej od cynku proteazy, której celem dzia³a-
nia s¹ kinazy MAPK (MAPKK � mitogen-activated
protein kinase kinase, kinazy aktywowane mitogenami)
odpowiedzialne za przekazywanie sygna³ów w komór-
ce [22, 73]. Poszczególne podjednostki toksyny wy-
stêpuj¹ce samodzielnie, zarówno PA, jak i EF czy LF
nie s¹ toksyczne dla komórek eukariotycznych. Trzy
podjednostki toksyny zaopatrzone w sekwencje syg-
na³owe s¹ transportowane niezale¿nie na zewn¹trz
komórki bakteryjnej, a sk³adanie dojrza³ej toksyny ma
miejsce na powierzchni komórek eukariotycznych [26].
Podjednostka PA ³¹czy siê z receptorem ATR/TEM8
(anthrax toxin receptor), znajduj¹cym siê na powierzch-
ni komórki docelowej, nastêpnie jest proteolitycznie
trawiona przez komórkow¹ proteazê furynow¹ [11].
Powsta³y C-terminalny fragment peptydu PA (63 kDa)
heptameryzuje, co pozwala na przy³¹czenie czynnika
�mierci LF lub/i EF. Kompleks ten przedostaje siê do
wnêtrza komórki w endosomie. Kwa�ne �rodowisko
endosomu skutkuje konformacyjn¹ zmian¹ komplek-
su, heptamer wbudowuje siê w b³onê endosomu;
w wyniku tego w b³onie tworzy siê por, przez który
LF/EF wydostaj¹ siê do cytoplazmy. W cytoplazmie
LF proteolitycznie modyfikuje N-koñce kinaz rodzi-
ny MEK (MEK1, MEK2, MEK3), zaburzaj¹c w ten
sposób ich zdolno�æ do aktywacji MAPKs, a do-
k³adniej ERK (extracellular-signal-regulated kinase,
kinazy regulowane sygna³em zewn¹trzkomórkowym),

p38 kinazy (P38 mitogen-activated protein kinase)
i JNK kinazy (c-Jun N-terminal kinase) [24, 85, 88].

Rodzina kinaz serynowo-treoninowych MEK od-
grywa kluczow¹ rolê w regulacji odpowiedzi komórko-
wej na mitogeny i stres �rodowiskowy. Ich nieprawi-
d³owa aktywacja prowadzi do karcynogenezy. Kinazy
MEK poprzez fosforylacjê aktywuj¹ kinazy MAPK
(mitogen-activated protein kinases). Jest to grupa bia-
³ek o niezwykle istotnej funkcji w komórce � uczest-
nicz¹ one m.in. w regulacji cyklu komórkowego oraz
aktywacji limfocytów i makrofagów [24, 88]. Poprzez
przeprowadzane modyfikacje czynnik LF blokuje
zatem w komórce miêdzy innymi szlaki transdukcji
sygna³ów niezbêdne do funkcjonowania prawid³owej
odpowiedzi immunologicznej. Wykazano, ¿e zakty-
wowane makrofagi poddane dzia³aniu bia³ka LF, wy-
twarza³y o wiele mniej tlenku azotu � dzia³aj¹cego
bakteriobójczo jako element odpowiedzi nieswoistej,
co sprzyja³o rozprzestrzenianiu siê bakterii i rozwo-
jowi infekcji. Ponadto, skutkiem dzia³ania LF by³o
zaburzenie zdolno�ci tych komórek do odpowiedzi na
stres zewn¹trzkomórkowy, na takie czynniki jak reak-
tywne zwi¹zki tlenu � ROI oraz rozregulowanie pro-
dukcji cytokin. Procesy te powoduj¹ lityczn¹ �mieræ
makrofagów. Wprowadzony do komórek nowotworo-
wych czynnik letalny LF hamuje ich zdolno�æ do od-
powiedzi na sygna³y o proliferacji/onkogenezie, co
skutkuje zahamowaniem wzrostu guza i spadkiem
angiogenezy [32, 72]. �cie¿ka sygnalizacyjna MEK/ERK
reguluje równie¿ ekspresjê cykliny D. Jej aktywacja jest
niezbêdna do progresji cyklu komórkowego w trakcie
przej�cia faz G1/S; odgrywa równie¿ kluczow¹ rolê w
procesie metastazy a jej funkcjonowanie wp³ywa na
procesy angiogenezy [10]. Zwrócenie uwagi na drogê
MEK/ERK jako potencjalnego celu do nowych strate-
gii walki z rakiem nast¹pi³o w wyniku odnotowania
w wielu ludzkich guzach zaktywowanego czynnika
ERK lub podwy¿szonej jego ilo�ci. Podsumowuj¹c,
inaktywacja MEKs le¿y u podstaw patogenezy w¹g-
lika, podczas gdy niew³a�ciwa aktywacja tej �cie¿ki
sygnalizacyjnej przyczynia siê do onkogenezy [10, 64].

Wiele dowodów wskazuje na makrofagi jako g³ów-
ny obiekt ataku LT (anthrax lethal toxin). Udokumento-
wano, ¿e iniekcja LT do wnêtrza guza, który rozwin¹³
siê z linii komórkowej pochodz¹cej od makrofagów
hamowa³a jego wzrost [32, 37]. Ta unikalna wra¿li-
wo�æ makrofagów na LT sugeruje, ¿e toksyna w¹glika
mo¿e byæ u¿yteczna w terapii pewnych rodzajów nowo-
tworów limfoidalnych, a tak¿e podczas przerw miêdzy
kolejnymi aplikacjami chemioterapii, kiedy to system
immunologiczny pacjenta jest szczególnie os³abiony.
Z drugiej strony, w zastosowaniu do leczenia nowo-
tworów innego typu, musi byæ zachowana szczególna
ostro¿no�æ ze wzglêdu na mo¿liwe efekty uboczne do-
tycz¹ce zaburzeñ funkcjonowania makrofagów [10].
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W badaniach in vitro dotycz¹cych dzia³ania toksyny
w¹glika, liniê nowotworow¹ otrzyman¹ w wyniku
transfekcji onkogenu H-Ras (H-Ras nale¿y do nadro-
dziny bia³ek sygnalizacyjnych Ras) do komórek linii
NIH 3T3 (mysie fibroblasty podatne na transformacjê
nowotworow¹ z zastosowaniem wirusa miêsaka) pod-
dano dzia³aniu LT i obserwowano zmiany ich morfo-
logii. Komórki po traktowaniu toksyn¹ uzyskiwa³y
wygl¹d charakterystyczny dla nie transformowanych
oraz utraci³y zdolno�æ do formowania skupisk w pó³-
p³ynnym agarze (ta cecha jest typowa dla komórek
nowotworowych). Dodatkowo, w przeciwieñstwie do
makrofagów potraktowanych LT, NIH 3T3 nie zosta³y
zabite [23]. Tak wiec in vitro toksyna LT hamowa³a
proces karcynogenezy. Iniekcja LT do wnêtrza guza
hamowa³a tak¿e wzrost nowotworów subkutykular-
nych powsta³ych z Ras � transformowanych fibro-
blastów. W niektórych przypadkach obserwowano tez
regresjê guza. Analizy linii komórkowych otrzyma-
nych z ró¿nych rodzajów guzów udokumentowa³y, ¿e
wzrost niektórych z nich (znacz¹co: czerniaka, raka
piersi i jelita grubego) zosta³ zahamowany w wyniku
poddania ich dzia³aniu toksyny w¹glika LT. Jednocze�-
nie wzrost wielu obecnych w tej samej myszy guzów,
do których nie wstrzykniêto toksyny, równie¿ uleg³
zahamowaniu. Efekt ten spowodowany jest pobudze-
niem uk³adu odporno�ciowego przez antygeny nowo-
tworowe uwolnione z zabitych komórek nowotworo-
wych w ognisku nastrzykniêtym toksyn¹ [10, 44, 64].

Wprowadzenie do organizmu pacjenta silnie letal-
nej toksyny nie jest obojêtne dla zdrowych komórek.
Kwesti¹ kluczow¹ w stosowaniu tej procedury jest
ustalenie optymalnej dawki oraz drogi podania prepa-
ratu tak, aby efekt antynowotworowy by³ jak najsil-
niejszy przy jak najmniejszych efektach ubocznych.
Problem toksyczno�ci preparatu mo¿e byæ rozwi¹zany,
je�li bêdziemy w stanie skierowaæ kompleks toksyny
do konkretnych komórek. Unikalna droga proteoli-
tycznej aktywacji podjednostki PA na powierzchni ko-
mórek docelowych stworzy³a mo¿liwo�æ genetycznej
modyfikacji tego bia³ka aby uzale¿niæ jego proteolitycz-
ne ciêcia od enzymów nadeksprymowanych w tkankach
nowotworowych [59, 60]. W tym celu wykorzystano
fakt, ¿e wiele komórek nowotworowych charaktery-
zuje siê podwy¿szonym poziomem ekspresji bia³ka
MMP (matrix metaloproteinase) � matriks metalopro-
teinazy. Jego nadekspresja w niektórych z³o�liwych
guzach jest uznawana za marker komórek nowotworo-
wych. Fakt ten wykorzystano dla skierowania toksyny
w¹glika do komórek nowotworowych. Skonstruowano
gen koduj¹cy zmutowan¹ proteinê PA podlegaj¹c¹
aktywacji przez bia³ka MMP, w której miejsce ciêcia
przez proteazê furynow¹ (RKKR) zast¹pione zosta³o
sekwencj¹ aminokwasow¹ (GPLGMLSQ) rozpozna-
wan¹ przez MMP. Poniewa¿ bia³ka MMP s¹ nadprodu-

kowane w tkankach nowotworowych i w przeciwieñ-
stwie do szeroko rozpowszechnionych proteaz fury-
nowych, tylko w niewielu rodzajach zdrowych, teore-
tycznie zmutowana toksyna PA-L1/LF (PA-L1 to
zmutowana wersja bia³ka PA) aktywowana w³a�nie
przez tê proteazê powinna wykazywaæ specyficzno�æ
wobec komórek nowotworowych (Rys. 1) [62, 64, 85].

Opisane wy¿ej badania udokumentowa³y selektyw-
n¹ toksyczno�æ LT wobec wielu ludzkich linii komór-
kowych czerniaka, w�ród nich linii MALME-3M,
SK-MEL-28, HT144 oraz M14-MEL, wskazuj¹c na LT
jako potencjalny czynnik terapeutyczny dla tego ro-
dzaju nowotworu [64]. Ta wybiórcza cytotoksyczno�æ
LT zosta³a pó�niej powi¹zana z aktywuj¹c¹ mutacj¹
BRAF wystêpuj¹c¹ w tych rodzajach czerniaka [4].
Projekt zsekwencjonowania genomu komórek nowo-
tworowych [1] realizowany w Instytucie Sangera,
a tak¿e pó�niejsze eksperymenty zidentyfikowa³y mu-
tacjê BRAF V600 jako wystêpuj¹c¹ w oko³o 70%
przypadków ludzkiego czerniaka, a tak¿e w mniej-
szym procencie w innych rodzajach nowotworów
z³o�liwych, takich jak rak okrê¿nicy [9], jajnika czy
brodawczak tarczycy, wystêpuj¹c w sumie w ok. 8%
wszystkich rodzajów ludzkich nowotworów z³o�li-
wych [21]. Bia³ko BRAF nale¿y do rodziny kinaz
serynowo-treoninowych i odgrywa istotn¹ rolê w pro-
cesach przekazywania sygna³ów i wzro�cie komórko-
wym; na drodze przekazywania sygna³ów znajduje siê
bezpo�rednio po bia³ku RAS a przed MEK [33].
Mutacja BRAF V600E to mutacja punktowa polega-
j¹ca na zamianie waliny 600 na kwas glutaminowy
� zast¹pienie obojêtnego aminokwasu na aminokwas
o ³adunku ujemnym, co na�laduje proces fosforylacji
treoniny 599 i seryny 602 powoduj¹c w ten sposób
zmianê aktywno�ci bia³ka - prze³¹czenie cz¹steczki
bia³ka na �w³¹czon¹� [89]. Mutacja V600E powoduje
destabilizacjê nieaktywnej konformacji kinazy (unie-
mo¿liwiaj¹cej wi¹zanie substratu oraz ATP) poprzez
zaburzenie interakcji pomiêdzy resztami treoniny i se-
ryny (G596 i V600) w obrêbie pêtli aktywacyjnej
a G464 i V471 pêtli P (miejsce wi¹zania ATP) [27].
Zaobserwowano zale¿no�æ wystêpowania mutacji
BRAF w komórkach nowotworowych od obecno�ci
aktywuj¹cej mutacji w sekwencji aminokwasowej
bia³ka RAS [21]. Obecno�æ którejkolwiek z wymie-
nionych mutacji jest wystarczaj¹ca do rozregulowania
kaskady kinaz MEK-ERK, której aktywno�æ jest nie-
zbêdna do prze¿ycia komórek nowotworowych nios¹-
cych te mutacje [64]. Niedawne badania przeprowadzo-
ne przez R o s e n  i wsp. [82] wykaza³y wra¿liwo�æ
komórek rakowych z mutacj¹ BRAF na zahamowanie
aktywno�ci kinaz MEK. Nowotwory z mutacj¹ RAS
okaza³y siê mniej wra¿liwe na ten proces, co wynika
z faktu, ¿e RAS mo¿e równie¿ aktywowaæ �cie¿kê PI3K
w celu podtrzymania prze¿ycia komórek guza [18].
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Toksyna w¹glika LT, wykazuj¹ca zdolno�æ do inakty-
wacji MEK1/2 oraz innych MEKs poprzez ich en-
zymatyczn¹ inaktywacjê, jest wybiórczo toksyczna
wobec komórek czerniaka nios¹cych mutacjê BRAF,
ale nie tych z mutacj¹ RAS, co potwierdzone zosta³o
w eksperymentalnej terapii z przeszczepem ludzkich
komórek czerniaka SK-MEL-28 myszom. Wysoka
toksyczno�æ bia³ka dla organizmu zwierz¹t wywo³y-
wana przez dzik¹ wersjê LT obserwowana u myszy
sugerowa³a konieczno�æ stworzenia toksyny, o obni¿o-
nej toksyczno�ci, ale z zachowaniem jej w³a�ciwo�ci
antynowotworowych [10, 64].

L i u  i wspó³pracownicy [64] przeprowadzili ba-
dania maj¹ce na celu porównanie skuteczno�ci dzia-
³ania antynowotworowego PA/LF niezmutowanej oraz
PA-L1/LF. Analizowano skuteczno�æ ró¿nych dawek
i sposobu podania toksyny, przeprowadzono ocenê
dzia³ania preparatu in vitro oraz in vivo na komór-
ki nowotworowe oraz ocenê skutków ubocznych to-
ksyczno�ci terapii dla organizmu zwierz¹t do�wiad-
czalnych. W³a�ciwo�ci antynowotworowe PA-L1/LF
in vitro, oszacowano z wykorzystaniem czterech ludz-
kich nowotworowych linii komórkowych zawieraj¹-
cych mutacjê BRAF V600E: Colo205 i HT29 (nowo-
twór okrê¿nicy), SK-MEL-28 i HT144 (czerniak)
pochodz¹cych z kolekcji NCI60 ludzkich komórek no-
wotworowych [81] oraz sze�ciu linii z niezmutowanym

genem BRAF: MDA-MB-231 (rak piersi), A594/ATCC
i NCI-H460 (rak p³uc), PC-3 (rak prostaty), SN12C
(rak nerki) i SF539 (rak o�rodkowego systemu nerwo-
wego). Toksyczno�æ PA/LF oraz PA-L1/LF wobec
opisanych komórek oceniano na podstawie ¿ywotno�ci
komórek po 72 godz. inkubacji odpowiednio z dzik¹
oraz zmutowan¹ toksyn¹. Wszystkie cztery badane
linie zawieraj¹ce mutacjê BRAF okaza³y siê wra¿liwe
na dzia³anie PA-L1/LF na porównywalnym poziomie
jak w przypadku zastosowania PA/LF. Uzyskane wyni-
ki wskaza³y, ¿e wra¿liwo�æ na PA/LF b¹d� PA-L1/LF
nie jest unikalna dla linii komórkowej czerniaka,
poniewa¿ podobne rezultaty uzyskano w przypadku
komórek raka okrê¿nicy. Pozosta³e linie komórkowe
(poza MDA-MB-231 raka p³uc) by³y oporne zarówno
na dzia³anie zmutowanej, jak i dzikiej toksyny. W celu
wykluczenia mo¿liwo�ci, jakoby brak dzia³ania toksyn
na komórki bez mutacji BRAF uzale¿niony móg³ byæ
od braku receptora dla PA b¹d� MMP na ich po-
wierzchni, linie te poddano równie¿ inkubacji z innym
rekombinowanym bia³kiem PA � PA/FP59 (fusion pro-
tein 59 � bia³ko fuzyjne powsta³e z po³¹czenia reszt
aminokwasowych 1-254 LF oraz domeny egzotoksyny
Pseudomonas odpowiedzialnej za ADP-rybozylacjê
czynnika elongacji) [62]. Zaobserwowano podobny po-
ziom toksyczno�ci jak w przypadku komórek z mutacj¹
BRAF. Wykazano w ten sposób, ¿e na powierzchni

Rys. 1. Mechanizm dzia³ania zmutowanej toksyny w¹glika, aktywowa-
nej przez MMP. Zaburzenie przekazywania sygna³u MEK/MAPKs.
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badanych komórek obecne by³y zarówno receptory dla
PA jak i bia³ko MMPs [64].

Pozytywne efekty eksperymentów in vitro zapo-
cz¹tkowa³y analizy cytotoksyczno�ci PA-L1/LF in vivo
na modelu mysim (myszy linii C57BL/6). W tym celu
zwierzêtom podano dootrzewnowo sze�æ dawek od-
powiednio PA/LF lub PA-L1/LF i na podstawie prze-
¿ywalno�ci zwierz¹t oraz oceny uszkodzeñ organów
(analiza histologiczna) oceniano maksymaln¹ tole-
rowan¹ dawkê (MTD6, maximum tolerated 6 doses).
Uzyskane dane zademonstrowa³y znacznie ni¿sz¹ to-
ksyczno�æ dla ca³ego organizmu w przypadku zmuto-
wanej LT; MTD6 dla dzikiej LT by³a znacznie ni¿sza
ni¿ dla toksyny aktywowanej przez MMP. Nastêp-
nie analizie poddano antynowotworowe w³a�ciwo�ci
PA-L1/LF in vivo. W tym celu przeszczepiono my-
szom odpowiednio komórki czerniaka zawieraj¹ce
mutacjê BRAF lub komórki niedrobnokomórkowego
raka p³uc bez tej mutacji. Po rozwiniêciu siê nowo-
tworów, myszom zaaplikowano sze�æ dawek PA/LF,
PA-L1/LF b¹d� PBS (kontrola negatywna) i badano
procent obserwowanej nekrozy guzów oraz prolife-
racjê komórek. Analizy histologiczne wykaza³y wyso-
k¹ skuteczno�æ zmutowanej toksyny PA-L1/LF wobec
wszystkich trzech badanych linii, ³¹cznie z t¹ nie po-
siadaj¹c¹ mutacji BRAF; w przypadku niezmutowa-
nej LT efekt wobec guzów by³ niewielki b¹d� ¿aden
[63]. Dostarczana ogólnoustrojowo PA-L1/LF wyka-
zywa³a silniejszy efekt antynowotworowy ni¿ PA/LF,
przy jednoczesnej mniejszej toksyczno�ci dla ca³ego
organizmu wynikaj¹cej prawdopodobnie z faktu ogra-
niczonej ekspresji MMPs na powierzchni zdrowych
komórek przy nadprodukcji bia³ka na powierzchni
komórek nowotworowych [62, 64].

Kolejne badania efektu terapeutycznego in vivo
PA-L1/LF objê³y linie nowotworowe (nie zawieraj¹ce
mutacji BRAF) � A549/ATCC (rak p³uc) oraz B16-BL6
(czerniak). We wcze�niejszych eksperymentach in vitro
linie te by³y oporne na cytotoksyczne dzia³anie
PA-L1/LF, ale okaza³y siê wra¿liwe na dzia³anie pre-
paratu w testach in vivo. Dane te wskazuj¹, ¿e pra-
wdopodobnie silne antynowotworowe dzia³anie zmu-
towanej LT mo¿e byæ zwi¹zane z kierowaniem siê
PA-L1/LF do naczyñ krwiono�nych w okolicy guza.
Zaobserwowano ponadto, ¿e PA-L1/LF silnie hamuje
migracjê ludzkich pierwotnych komórek �ródb³onka
zgodnie z gradientem czynników angiogenezy takich
jak VEGF (czynnik wzrostu �ródb³onka naczyniowe-
go), FGF2 (czynnik wzrostu fibroblastów 2), EGF
(epidermalny czynnik wzrostu) i IGF (insulinopodobny
czynnik wzrostu) [64]. Ten proces migracji jest istot-
nym etapem procesu nowotworzenia [67]. Blokowanie
procesu angiogenezy przez PA-L1/LF potwierdzone
zosta³o równie¿ w badaniach in vivo na myszach po-
zbawionych odporno�ci (nude) [64]. Myszy nude nie

produkuj¹ przeciwcia³, mo¿na wiêc z ich wykorzysta-
niem badaæ efekty zaaplikowanych zwierzêtom zwi¹z-
ków terapeutycznych, a tak¿e rozwój nowotworów.
W tkankach nowotworowych indukcja procesu angio-
genezy przez komórki rakowe nastêpuje w wyniku ich
komunikacji z komórkami stromy, takimi jak makro-
fagi, fibroblasty czy komórki endotelialne. Komuni-
kacja ta mo¿e odbywaæ siê poprzez bezpo�rednie inter-
akcje, b¹d� poprzez wydzielanie czynników wzrostu
i angiogenezy [83, 95]. W badaniach nad wp³ywem
toksyny w¹glika na ekspresjê czynników angiogenezy,
przeprowadzonych na czterech ludzkich liniach nowo-
tworowych � A549/ATCC (nowotwór p³uc), HT144
(czerniak), Colo205 oraz HT29 (nowotwór okrê¿nicy)
i z u¿yciem 11 g³ównych czynników angiogenezy
stwierdzono, ¿e interleukina-8 (IL-8) by³a jedynym
czynnikiem, którego ekspresja regulowana by³a dzia-
³aniem LT [64].

We wcze�niejszych badaniach z u¿yciem komórek
HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells)
równie¿ obserwowano wp³yw LT na poziom ekspresji
genu koduj¹cego IL-8. LT obni¿a poziom IL-8 poprzez
oddzia³ywanie z 3� UTR genu, co powoduje destabili-
zacjê mRNA [8]. IL-8, nale¿¹ca do chemokin, wystê-
puje w monocytach, neutrofilach, makrofagach oraz
limfocytach T. Odgrywa ona istotn¹ rolê w procesie
angiogenezy zwi¹zanym z rozwojem guzów, dlatego
te¿ zwrócono uwagê na mo¿liwo�æ wykorzystania tej
cytokiny jako potencjalnego celu w terapii antynowo-
tworowej [68, 83]. Poszukiwano odpowiedzi na py-
tanie, czy wp³yw toksyny w¹glika na poziom IL-8
uzasadnia silnie antynowotworowe w³a�ciwo�ci PA-L1/
LF. Udokumentowano, ¿e w³a�ciwo�ci te nie zosta³y
upo�ledzone w wyniku traktowania PA-L1/LF ko-
mórek zawieraj¹cych gen koduj¹cy IL-8 pozbawiony
koñca 3�UTR. W tym celu sklonowano cDNA genu
pozbawiony fragmentu koduj¹cego 3�UTR zawiera-
j¹cego region bogaty w AU bêd¹cy celem dzia³ania LT.
Tak zmutowany gen koduj¹cy Il-8 sklonowano na �ssa-
czym� wektorze ekspresyjnym pIRESHgy2b pod kon-
trol¹ promotora CMV i transfekowano nim badane
linie komórkowe A549/ATCC (rak p³uc) i C32 (czer-
niak). W dalszym etapie eksperymentu tak przygoto-
wane komórki przeszczepiono myszom pozbawionym
odporno�ci (linia nude). Po rozwiniêciu siê guzów
zwierzêtom podawano PBS (kontrola negatywna)
b¹d� PA-L1/LF i obserwowano efekt. Okaza³o siê, ¿e
antynowotworowe dzia³anie PA-L1/LF nie zosta³o ob-
ni¿one w przypadku komórek ze zmienionym genem
koduj¹cym IL-8 co wskazuje, ¿e efekt terapeutyczny
zmutowanej LT nie bazuje jedynie na obni¿aniu po-
ziomu IL-8, choæ guzy myszy transfekowanych zre-
kombinowanym wektorem ros³y wolniej ni¿ w przy-
padku myszy, które otrzyma³y pusty wektor. Zjawisko
to pozostaje jednak nie do koñca wyja�nione [64].
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Silniejsze dzia³anie antynowotworowe PA-L1/LF
w stosunku do dzikiej formy toksyny wyt³umaczone
zosta³o jej zwiêkszon¹ �dostêpno�ci¹ biologiczn¹� oraz
d³u¿szym okresem pó³trwania w organizmie zwierz¹t.
Przenikanie bia³ka do komórki zwi¹zane jest z jego
proteolityczn¹ obróbk¹ i zdolno�ci¹ PA do tworzeniem
heptamerów po zwi¹zaniu receptora znajduj¹cego siê
na powierzchni [61]. Usuwanie PA z krwiobiegu wa-
runkowane jest szybko�ci¹ tego procesu [69]. Ponie-
wa¿ proteaza furynowa wystêpuje powszechnie na po-
wierzchni wielu komórek organizmu eukariotycznego,
podczas gdy produkcja MMPs ograniczona jest do nie-
wielkiej liczby komórek zdrowych, PA-L1/LF utrzy-
muje siê d³u¿ej w ustroju zwierzêcia. Hipoteza ta zo-
sta³a zweryfikowana eksperymentalnie poprzez do¿ylne
wstrzykniecie myszom odpowiednio dzikiej LT lub
zmutowanej i oszacowanie wspó³czynnika usuwania
bia³ek PA z ustroju. Po 6 godzinach od momentu
wstrzykniêcia ilo�æ PA by³a prawie niewykrywalna,
podczas gdy stê¿enie PA-L1/LF utrzymywa³o siê nadal
na do�æ wysokim poziomie. Poza skuteczniejszym anty-
nowotworowym dzia³aniem PA-L1/LF w stosunku do
PA/LT, zmutowana toksyna charakteryzuje siê s³absz¹
immunogenno�ci¹ ni¿ dzika LT [63, 64]. Bia³ko PA
cechuje silna immunogenno�æ. Jest ono g³ównym kom-
ponentem jedynej przeznaczonej dla ludzi, dopuszczo-
nej do stosowania, szczepionki przeciwko w¹glikowi
(Anthrax Vaccine Absorbed) [2]. Fakt ten zwróci³ uwa-
gê naukowców na potencjalny problem zmniejszenia
efektu terapeutycznego PA po kilku cyklach leczenia
w wyniku wytworzenia przeciwcia³ neutralizuj¹cych.
Bia³ka PA zale¿ne od aktywacji przez MMPs s¹ mniej
wydajnie internalizowane i procesowane w komórce ni¿
PA ciête przez furyny, co wynika z opisanej uprzednio
ograniczonej ekspresji MMPs [10, 64]. Mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e APCs mog¹ przez to mniej wydajnie pre-
zentowaæ peptydy PA-L1/LF drog¹ MHC klasy II, co
powinno skutkowaæ s³absz¹ odpowiedzi¹ humoraln¹.
W celu zweryfikowania tego za³o¿enia oszacowano ak-
tywno�æ przeciwcia³ neutralizuj¹cych PA po podaniu
myszom C57BL/6 sze�ciu dawek odpowiednio PA b¹d�
PA-L1/LF. Potwierdzono ni¿sz¹ immunogenno�æ zmuto-
wanej toksyny w porównaniu z toksyn¹ typu dzikiego,
a w zwi¹zku z tym mo¿liwo�æ wielokrotnego jej u¿ycia
bez utraty terapeutycznych w³a�ciwo�ci preparatu [64].

Podsumowuj¹c, PA-L1/LF charakteryzuje siê wy¿-
sz¹ aktywno�ci¹ antynowotworow¹ ni¿ dzika wersja
bia³ka. Wynika to z jej kierowania siê do regionów
unaczynienia guza, wyd³u¿onego czasu pó³trwania
w krwiobiegu oraz ni¿szego powinowactwa do zdro-
wych tkanek o ograniczonej ekspresji bia³ka MMPs
w porównaniu do dzikiej LT. PA-L1/LF wykazuje po-
nadto s³absz¹ immunogenno�æ, co prawdopodobnie
umo¿liwi wielokrotne stosowanie jej jako leku. Uzys-
kane jak dot¹d dane eksperymentalne sugeruj¹, ¿e od-

powiednio zmieniona LT bêd¹ca silnym inhibitorem
wielu �cie¿ek sygnalizacyjnych MEK mo¿e okazaæ
siê nowatorskim i u¿ytecznym chemioterapeutykiem
[10, 63, 64]. Kolejnym krokiem bêdzie zapewne prze-
prowadzenie testów klinicznych z zastosowaniem
PA-L1/LF. Ponadto, dziêki postêpom in¿ynierii gene-
tycznej terapia ta mo¿e zostaæ rozszerzona poprzez
zastosowanie innych toksyn.

W wielu badaniach prowadzonych ju¿ w latach
90-tych zaobserwowano fakt zwiêkszonej ekspresji uPA
(urokinazowego aktywatora plazminogenu) oraz re-
ceptorów uPAR na powierzchni komórek nowotworo-
wych róznego typu. Dodatkowo ekspresja uPA i uPAR
jest �ci�le skorelowana z inwazyjno�ci¹ i przerzuto-
waniem nowotworów. Receptory uPAR wi¹¿¹ pro-uPA
(prourokinazowy aktywator plazminogenu), co dopro-
wadza do jego aktywacji i przekszta³cania plazmino-
genu w plazminê. Plazmina degraduje sk³adniki b³ony
podstawowej i macierzy pozakomórkowej, które to
dzia³anie jest istotnym etapem przerzutowania nowo-
tworów. Wykorzystuj¹c te obserwacje skonstruowano
zmutowan¹ podjednostkê PA toksyny w¹glika (PrAg),
w której miejsce ciêcia rozpoznawane przez proteazê
furynow¹ zast¹piono sekwencj¹ aminokwasow¹ proce-
sowan¹ przez uPA. Dalszym etapem by³o otrzymanie
hybrydowej toksyny FP59, zawieraj¹cej N-koniec (ami-
nokwasy 1-254) po³¹czony z ADP-rybozyluj¹c¹ domen¹
egzotoksyny A Pseudomonas aeruginosa. Otrzymana
toksyna aktywowana i internalizowana jest selektywnie
przez nowotworowe komórki nadeksprymuj¹ce na swo-
jej powierzchni uPAR, w obecno�ci pro-uPA i plaz-
minogenu, wywo³uj¹c efekt cytotoksyczny [60].

Innym przyk³adem toksyny bêd¹cej potencjaln¹
broni¹ w walce z rakiem jest produkowana przez Clo-
stridium perfringens enterotoksyna (CPE). Rozpoznaje
ona receptory CLDN3 i CLDN4 ulêgaj¹ce nadekspre-
sji w komórkach rakowych prostaty. Jej zastosowanie
wywo³uje silny efekt cytotoksyczny na liniê komór-
kow¹ nowotworu pochodzenia ludzkiego [65].

3. Immunotoksyny

3.1. Budowa i mechanizm dzia³ania
toksyny dyfterytu i egzotoksyny A
Pseudomonas aeruginosa

Immunotoksynami s¹ po³¹czenia toksyn z przeciw-
cia³ami monoklonalnymi (MAbs), specyficznie wi¹¿¹-
cymi siê do okre�lonego antygenu/receptora, np. na
powierzchni komórki nowotworowej. Czêsto, choæ
mylnie, tym terminem okre�lane s¹ bia³ka hybrydowe
bêd¹ce fuzjami bia³kowymi czynników wzrostu lub
cytokin z modyfikowanymi toksynami. W terapiach
antynowotworowych tworzone s¹ g³ównie z wykorzys-
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taniem dwu toksyn bakteryjnych: toksyny dyfterytu
(DT), produkowanej przez Corynebacterium dipthe-
riae oraz wytwarzanej przez Pseudomonas aeruginosa
egzotoksyny A (PE). Pomimo znacznych ró¿nic w se-
kwencji aminokwasowej i po³o¿eniu miejsca aktyw-
nego oraz domeny wi¹¿¹cej, mechanizm dzia³ania DT
i PE jest zbli¿ony. Zarówno DT, jak i PE katalizuj¹
ADP-rybozylacjê dyftamidy (modyfikowanej histydy-
ny 699) czynnika elongacyjnego EF-2 w cytozolu, co
skutkuje zahamowaniem procesu translacji i �mierci¹
komórki [13, 74]. Toksyna PE jest jedno³añcuchowym
bia³kiem sk³adaj¹cym siê z 613 aminokwasów buduj¹-
cych 3 funkcjonalne domeny: domenê wi¹¿¹c¹ rozpo-
znaj¹c¹ odpowiedni receptor, domenê odpowiedzialn¹
za translokacjê toksyny do cytozolu oraz domenê
o aktywno�ci enzymatycznej [39]. DT sk³ada siê rów-
nie¿ z jednego ³añcucha polipeptydowego licz¹cego
535 aminokwasów. Bia³ko zbudowane jest z domeny
enzymatycznej A (aa 1-193), transmembranowej T oraz
wi¹¿¹cej B (aa 482-535) [79]. W terapii antynowotwo-
rowej wykorzystywane s¹ koniugaty toksyn z odpo-
wiednim ligandem ³¹cz¹cym siê z komórkami doce-
lowymi. Przy ich u¿yciu tworzy siê rekombinowane
bia³ka sk³adaj¹ce siê ze skróconego bia³ka toksyny
(pozbawionego naturalnej domeny wi¹¿¹cej, rozpozna-
j¹cej receptor) oraz ligandu, które ³¹cz¹ siê selektywnie
z receptorem na powierzchni komórki docelowej. Po
przy³¹czeniu siê i internalizacji immunotoksyny do
komórki docelowej, enzymatyczny fragment toksyny
musi przedostaæ siê do cytozolu, gdzie powinien wy-
wo³aæ efekt letalny. Po internalizacji jedna moleku³a
toksyny jest w stanie zabiæ komórkê, co czyni z im-
munotoksyn jeden z potencjalnie najskuteczniejszych
preparatów terapeutycznych [45, 46].

Mimo, ¿e hamowanie procesu translacji jest wy-
starczaj¹ce by ostatecznie doprowadziæ do �mierci
komórki, ostatnie badania dowodz¹, ¿e w obecno�ci
toksyny �mieræ komórki nastêpuje w wyniku jej apop-
tozy a nie nekrozy [12, 41]. Dziêki zastosowaniu
immunotoksyn, niszczone mog¹ byæ tylko okre�lone
komórki, bez szkody dla reszty organizmu. Po�ród naj-
aktywniejszych w badaniach klinicznych wymieniæ
nale¿y immunotoksyny wi¹¿¹ce siê z komórkami no-
wotworów hematologicznych, których przyk³adem
jest stworzona na bazie PE toksyna LMB2 � fragment
zmienny przeciwcia³a anty-CD25 po³¹czony ze skróco-
n¹ PE. Badania wykaza³y jej aktywno�æ kliniczn¹
w przewlek³ej bia³aczce limfocytowej B-komórkowej
i neoplazji komórek T [42, 49, 78]. Natomiast, na bazie
DT skonstruowana zosta³a toksyna Ontak, nazywana
te¿ DAB389IL-2 (skrócona DT po³¹czona z IL2), sto-
sowana w postaci leku o tej samej nazwie. Ontak sto-
sowana jest w leczeniu jednego z rodzajów NHL
(ch³oniaków z³o�liwych nale¿¹cych do rodzaju Non-
Hodgkin Lymphoma) [58], a tak¿e ch³oniaków skóry

T-komórkowych (CTCL; cutaneous T-cell lympho-
ma), w przebiegu których komórki rakowe eksprymuj¹
na swojej powierzchni receptor IL-2 [25, 70].

Do konstrukcji immunotoksyn stosowane s¹ skróco-
ne formy PE i DT. Jedn¹ z najczê�ciej u¿ywanych jest
PE38 � fragment bia³ka o masie cz¹steczkowej 38 kDa
[48]. Skrócona wersja DT u¿ywana do konstrukcji
rekombinowanych toksyn to DT388, sk³adaj¹ca siê
z pierwszych 388 aminokwasów DT b¹d� DAB486
zawieraj¹ca metioninê i pierwszych 485 aminokwa-
sów N-koñca bia³ka [7, 43]. Domena enzymatyczna
PE zlokalizowana jest w pobli¿u koñca karboksylo-
wego bia³ka, domena wi¹¿¹ca � po stronie koñca
aminowego; w przypadku DT sytuacja jest odwrotna.
Aby umo¿liwiæ domenie enzymatycznej translokacjê
do cytozolu bez ligandu, ligand umieszczany jest na
N-koñcu w przypadku PE, a na C-koñcu DT (czyli od
strony domeny wi¹¿¹cej) [45]. W celu zwiêkszenia
specyficzno�ci immunotoksyn po³¹czonych z przeciw-
cia³ami monoklonalnymi (mAb) i zapobieganiu przy-
padkowemu ich przy³¹czaniu (np. poprzez czê�æ Fc
przeciwcia³a) i uszkadzaniu zdrowych komórek, toksy-
ny poddaje siê pewnym modyfikacjom, jak np. mutacja
powoduj¹ca zamianê w DT Leu390 i Ser525 na Phe.
Zamiana tych aminokwasów skutkuje znacznym obni-
¿eniem powinowactwa do niespecyficznych celów,
przy jednoczesnym zachowaniu zdolno�ci do translo-
kacji toksyny do cytozolu komórki [35]. Tak zmutowa-
na toksyna nosi nazwê CRM107. Inna mutacja polega
na zmianie sekwencji aminokwasowej C-koñca PE
z natywnej sekwencji aminokwasowej REDLK na
KDEL, co skutkuje zwiêkszeniem powinowactwa do
receptora, a w zwi¹zku z tym wzmocnieniem cyto-
toksyczno�ci [50]. Aby unikn¹æ skomplikowanych
i kosztownych etapów oczyszczania toksyny i ligandu,
ich wi¹zania in vitro oraz oczyszczania powsta³ego
koniugatu, stosuje siê szczepy E. coli transformowane
plazmidem koduj¹cym rekombinowane toksyny [12].

Eukariotyczne systemy ekspresyjne nie s¹ stosowa-
ne do produkcji rekombinowanych toksyn, poniewa¿
ich EF-2 jest silnie podatny na dzia³anie toksyn. Otrzy-
mano jednak komórki owadzie i ro�linne bêd¹ce opor-
ne na dzia³anie toksyn, w zwi¹zku z czym mog¹ one
byæ wykorzystane do produkcji modyfikowanych to-
ksyn [17, 91]. Problemem zwi¹zanym z testami przed-
klinicznymi jest brak odpowiednich modeli zwierzê-
cych do testowania skuteczno�ci preparatów. Testy
przeprowadzane na myszach nie s¹ wiarygodne ponie-
wa¿ mysi receptor lub antygen mo¿e nie wi¹zaæ im-
munotoksyny z równym powinowactwem jak antygen
pacjenta. St¹d te¿ konieczno�æ przeprowadzania testów
toksyczno�ci na naczelnych, co wi¹¿e siê ze znacznym
podniesieniem kosztów, przy czym nie zawsze po-
zwala na faktyczne przewidzenie toksyczno�ci w wy-
padku zastosowania preparatu w terapiach ludzi [45].
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Immunotoksyny jak dot¹d okaza³y siê najskuteczniej-
sze w leczeniu nowotworów hematologicznych. Wy-
nika to z faktu, ¿e w wielu przypadkach w tych nowo-
tworach z³o�liwe komórki kr¹¿¹ w naczyniach, staj¹c
siê dostêpne dla do¿ylnie podanego leku. Ponadto, pa-
cjenci maj¹ na ogó³ silnie os³abiony system immuno-
logiczny, co czêsto uniemo¿liwia wytworzenie prze-
ciwcia³ skierowanych przeciw toksynie [28, 45, 46].
Zastosowanie immunotoksyn w leczeniu guzów litych
jest znacznie trudniejsze, co wynika nie tylko ze �ci�-
lejszego upakowania komórek, ale równie¿ z faktu, ¿e
u pacjentów z guzami litymi stopieñ immunosupresji
jest ni¿szy, a w zwi¹zku z tym wzrasta prawdopo-
dobieñstwo wytworzenia przeciwcia³ neutralizuj¹cych
toksynê [45, 46].

3.2. Testy kliniczne wybranych immunotoksyn

Immunotoksyna Ontak (inaczej denileukin diftitox
lub DAB389IL-2) powsta³a w wyniku fuzji skróconej
formy DT (sk³adaj¹cej siê z pierwszych 389 amino-
kwasów) i ludzkiej IL-2 [90]. Wi¹¿¹cy IL-2 receptor
IL2R zbudowany jest z 3 podjednostek: alfa (CD25),
beta (CD122) i gamma (CD132). IL2R niektórych
typów obecny jest na powierzchni wielu rodzajów
komórek nowotworowych bia³aczek T- i B-komórko-
wych, jak na przyk³ad CTCL czy ATL (adult T-cell
leukemia), a tak¿e na powierzchni wielu normalnych
limfocytów T, maj¹cych zdolno�æ odrzucenia prze-
szczepu. W testach przedklinicznych immunotoksyna
Ontak mia³a wyd³u¿ony okres pó³trwania, zwiêkszon¹
cytotoksyczno�æ oraz by³a lepiej tolerowana w stosun-
ku do uprzednio badanej DAB486IL-2. W decyduj¹cej
III fazie testów klinicznych CTCL, u 7 z 71 badanych
pacjentów obserwowano ca³kowit¹ remisjê CTCL,
a u 14 czê�ciow¹ [25, 70]. Ostatecznie, Ontak zosta³
zatwierdzony przez FDA (Agencja ds. ¯ywno�ci i Le-
ków � Food and Drug Agency, http://www.fda.gov/)
do leczenia zaawansowanych przypadków CTCL, pod-
czas gdy we wczesnych stadiach zaawansowania
rekomendowane jest raczej stosowanie beksarotenu
(organiczny zwi¹zek chemiczny, nale¿¹cy do retino-
idów III generacji, o dzia³aniu cytostatyczym, stoso-
wany w leczeniu CTCL) [6]. W testach klinicznych
DAB389Il-2 wykazuje aktywno�æ równie¿ wobec in-
nych rodzajów nowotworów hematologicznych, jak
np. przewlek³a bia³aczka limfocytowa B-komórkowa
[30] i ch³oniak B-NHL [20]. Jednym z czynników limi-
tuj¹cych zastosowanie Ontak w leczeniu CTCL, CLL
(chronic lymphocytic leukemia; chroniczna bia³aczka
limfatyczna) czy NHL jest brak IL2R o wysokim po-
winowactwie, wynikaj¹cy na ogó³ z braku podjednost-
ki CD122. Niektóre czynniki, takie jak ma�lan argininy
czy reksinoidy zdolne s¹ do zwiêkszenia ilo�ci recep-
torów CD25 i/lubCD122, a w zwi¹zku z tym mog³yby

potencjalnie rozszerzyæ zakres skutecznego zastoso-
wania Ontak. Jako ¿e podjednostka CD25 wystêpuje
na wiêkszo�ci komórek nowotworowych znacznie po-
wszechniej ni¿ CD122 czy CD132, rozpoczêto poszu-
kiwania ligandu, który móg³by zast¹piæ IL-2 [45, 46].

W tym celu stworzono immunotoksynê anti-
Tac(Fv)-PE40 oraz jej krótsz¹ wersjê anti-Tac(Fv)-
PE38 (LMB-2). Koniugat ten sk³ada siê z rekombi-
nowanego jedno³ancuchowego fragmentu zmiennego
przeciwcia³a anty-Tac (specyficznie wi¹¿¹cego ³añcuch
alfa IL2R, a wiêc CD25), powsta³ego w wyniku fuzji
czê�ci zmiennej ³añcucha ciê¿kiego (VH) z czê�ci¹
zmienn¹ ³añcucha lekkiego (VL), fuzjowanego czê�ci¹
VL do skróconej PE [47]. Przeciwcia³o anty-Tac ³¹czy
siê z wystêpuj¹c¹ pojedynczo podjednostk¹ CD25
z wiêkszym powinowactwem ni¿ IL-2. Skonstruowane
immunotoksyny wykazywa³y selektywn¹ cytotoksycz-
no�æ wobec eksprymuj¹cych CD25 linii komórek bia-
³aczkowych otrzymanych od pacjentów. W celu otrzy-
mania stabilniejszej formy LMB-2 skonstruowano
immunotoksynê, w której �linker� peptydowy ³¹cz¹cy
czê�ci zmienne zast¹piony zosta³ wi¹zaniem dwu-
siarczkowym miêdzy resztami cystein. Tak otrzymany
koniugat, nazwany BL22, okaza³ siê cytotoksyczny
wobec linii komórkowych CD22+, nawet u pacjentów
z HCL opornych na chemioterapiê analogami puryny.
Wynika to z faktu, i¿ cz¹steczka CD22 jest silnie kon-
serwowana i eksprymowana na powierzchni komórek
HCL mimo ich oporno�ci na analogii puryny [45, 51].
Tabela I przedstawia wybrane immunotoksyny pod-
dane testom klinicznym w ostatnich latach.

3.3. Problemy terapii z zastosowaniem immunotoksyn

Zastosowanie immunotoksyn do leczenia nowo-
tworów wymaga rozwi¹zania kilku problemów, takich
jak ich immunogenno�æ, toksyczno�æ dla organizmu,
ograniczony okres pó³trwania preparatów oraz wcze�-
niej wspomniany problem wiarygodnego modelu
badawczego. Je�li chodzi o immunogenno�æ, to jest
ona odnotowywana po jednym cyklu z u¿yciem
immunotoksyn u 50�100% pacjentów z guzem litym
i u 0�40% pacjentów cierpi¹cych na nowotwór he-
matologiczny. Obecno�æ powstaj¹cych przeciwcia³
neutralizuj¹cych obni¿a poziom aktywnych biolo-
gicznie immunotoksyn, zmniejszaj¹c w ten sposób ich
skuteczno�æ [45, 46]. W przypadku wielu czynników
biologicznych (jak np. interferon) stosuje siê pegyla-
cjê � przy³¹czanie glikolu polietylenowego do bia³ka,
co umo¿liwia stworzenie �bariery ochronnej�, która
nie tylko zapobiega immunogenno�ci, ale tak¿e przed-
³u¿a okres pó³trwania terapeutyku. Jednak¿e wyko-
rzystanie tej techniki w testach przedklinicznych do
obni¿enia immunogenno�ci LMB-2 okaza³o siê ma³o
skuteczne. Wynika to prawdopodobnie z faktu, ¿e
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pegylacja toksyny mo¿e przyczyniaæ siê do obni¿enia
jej aktywno�ci [87].

Dwa zwi¹zki: deoksyspergualin i CTLA4Ig sku-
tecznie hamowa³y odpowied� immunologiczn¹ na
toksynê PE w testach przedklinicznych. Warto jednak
zaznaczyæ, ¿e jak do tej pory u ¿adnego z badanych
pacjentów cierpi¹cych na CLL nie odnotowano po-
jawienia siê neutralizuj¹cych przeciwcia³ przeciw
LMB-2 czy BL22 [45]. Najczê�ciej obserwowanym
efektem ubocznym terapii immunotoksynami jest VLS
(vascular leak syndrome), co zwi¹zane jest zapewne
z faktem uszkodzenia komórek endotelialnych przez
immunotoksynê, a tak¿e hepatotoksyczno�ci¹ [56].
Zaobserwowano jednak, ¿e LMB-2 i BL22 nie wp³y-
waj¹ znacz¹co na funkcjonowanie w¹troby. Jako ¿e
nerki s¹ dominuj¹c¹ drog¹ wydalania rekombinowa-
nych immunotoksyn, obserwowany jest te¿ efekt ich
toksyczno�ci w stosunku do tych organów. W celu
przezwyciê¿enia opisanych problemów korzystne mo¿e
okazaæ siê po³¹czenie immunotoksyn z inn¹ terapi¹
antynowotworowa [45, 46].

4. Bakteryjne bia³ka o aktywno�ci antynowotworowej

4.1. Azuryna

Jedn¹ z nowszych strategii w terapii antynowotwo-
rowej z zastosowaniem produktów mikroorganizmów
jest wykorzystanie azuryny, niebieskiego bia³ka za-
wieraj¹cego mied�, produkowanego przez Pseudomo-
nas aeruginosa [5, 66]. Pocz¹tkowo azurynie przy-

pisywano udzia³ w transporcie elektronów podczas
procesu denitryfikacji przeprowadzanej przez P. aeru-
ginosa. Jednak badania mutantów nie potwierdzi³y tej
hipotezy i obecnie przyjmuje siê, ¿e bia³ko to mo¿e
funkcjonowaæ raczej jak modulator warunków wystê-
puj¹cych w organizmie gospodarza zwi¹zanych z ak-
tywno�ci¹ supresora nowotworowego p53 i ephrin/Eph,
bêd¹cych komponentami �cie¿ek sygnalizacyjnych
[14]. Azuryna, jak równie¿ rustycyjanina nale¿¹ca do
tej samej rodziny bia³ek, jest zdolna do przedostania
siê do wnêtrza komórek ssaczych i hamowania pro-
gresji cyklu komórkowego lub indukcji apoptozy [94].
W przeciwieñstwie do rustycyjaniny, azuryna znacznie
skuteczniej wnika do wnêtrza komórek nowotworo-
wych ni¿ do tych zdrowych. Za proces ten odpowie-
dzialna jest prawdopodobnie sk³adaj¹ca siê z 28 amino-
kwasów domena Azu 50�77 dzia³aj¹ca jako potencjalna
bia³kowa domena PTD (Protein Transduction Domain)
umo¿liwiaj¹ca przenoszenie bia³ek do wnêtrza komórek
nowotworowych. Po internalizacji, azuryna formuje
kompleks z bia³kiem p53, dziêki czemu wp³ywa na jego
stabilizacjê oraz powoduje wzrost wewn¹trzkomórko-
wego poziomu p53, a w efekcie przyczynia siê do in-
dukcji apoptozy, b¹d� zablokowania cyklu komórko-
wego w fazie G1, zale¿nie od rodzaju komórek [5, 93].

Bia³ko p53 odgrywa istotn¹ rolê w wielu procesach
komórkowych, ³¹cznie z transkrypcj¹, napraw¹ DNA,
kontrol¹ cyklu komórkowego oraz apoptoz¹. W uszko-
dzonych komórkach p53 blokuje progresjê cyklu ko-
mórkowego i kieruje komórki na drogê apoptozy.
Zwiêkszony poziom p53 wp³ywa na wzmo¿on¹ produ-
kcje bia³ek Bax, a w efekcie na wyp³yw cytochromu c,

Ontak IL2R IL-2 DAB389 (DT) CTCL, CLL, NHL [20, 28, 30]
DT388-GM-CSF GM-CSF GM-CSF DT388 AML [31]

DT388-IL3 IL3R IL3 DT388 AML, MDS [29]
TF-CRM107 TFR Tf CRM107 (DT) Glejak [57]
BL22 (CAT-3888
lub GCR-3888) CD22 DsFv PE38 HCL, CLL, NHL [52]
LMB-2 CD25 ScFv PE38 NHL,  Leukemie [53]
TP40 (TGF"-PE40) EGFR TGF" PE40 4A Nowotwór z³o�liwy

pêcherza moczowego, CIS [34]
erb38 erbB2 DsFv PE38 Rak piersi [71]

NBI-3001 IL4R IL-4(38�37) PE38KDEL Glejak mózgu [77]

Tabela I
Immunotoksyny poddane testom klinicznym w ostatnich latach

Immunotoksyna Antygen Ligand Skrócona toksyna Zastosowanie Pi�miennictwo

CTCL (Cutaneous T-cell Lymphoma) � ch³oniaki skóry T-komórkowe, CLL (Chronic Lymphocytic Leukemia ) � przewlek³e bia³aczki
limfatyczne, NHL (Non-Hodgkin�s Lymphoma) � ch³oniaki nieziarnicze, AML (Acute Myelogenous Leukemia) � ostra bia³aczka szpi-
kowa, MDS (myelodysplastic syndrome) � Zespo³y mielodysplastyczne (mielodysplazja szpiku), HCL (Hairy Cell Leukemia) � bia-
³aczka w³ochatokomórkowa, CIS (carcinoma in situ) � rak przedinwazyjny, DT388 lub DAB389 � skrócona forma toksyny DT, R �
receptor, CRM107 � DT z mutacj¹ powoduj¹c¹ zamianê Leu390 i Ser525 na Phe, Tf � transferyna, PE38 lub PE40 � skrócone formy
PE, Fv (variable fragment) � czê�æ zmienna przeciwcia³a, DsFv (disulfide stabilized Fv) � Fv stabilizowana mostkiem disiarczkowym,
ScFv (single chain Fv) � pojedynczy ³añcuch Fv, PE40 4A � toksyna PE40 z Cys zastapion¹ Ala w pozycjach 265, 287, 372 i 379,
erbB2 (HER2/neu � Human Epidermal growth factor Receptor 2) � receptor typu 2 dla EGF.
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którego cz¹steczki pobudzaj¹ z kolei kaspazy, co
prowadzi do programowanej �mierci komórki [80].
W wielu ludzkich nowotworach p53 jest inaktywowa-
ny (przez onkogeny) b¹d� zmutowany, dlatego te¿ od
lat poszukiwano sposobu na reaktywacjê p53 w ko-
mórkach nowotworowych, umo¿liwiaj¹c¹ skierowanie
komórki na drogê apoptozy. Badania wykaza³y, ¿e
azuryna ³¹czy siê z N-terminaln¹ domen¹ (NTD) p53,
która jest równie¿ miejscem wi¹zania dla wielu onko-
genów, jak np. MDM2. Udokumentowano, ¿e azuryna
charakteryzuje siê wy¿szym powinowactwem do p53
ni¿ MDM2, mo¿e wiêc aktywowaæ p53 poprzez wy-
parcie onkogenu z miejsca wi¹zania [5]. W badaniach
in vivo na myszach pozbawionych odporno�ci stwier-
dzono promowan¹ przez azurynê regresjê czerniaka
oraz raka piersi, bez obserwowanej toksyczno�ci czy
�mierci normalnych komórek [80]. Badania przepro-
wadzone z wykorzystaniem komórek czerniaka linii
UISO-Mel-2 wykaza³y zdolno�æ azuryny do penetra-
cji do wnêtrza komórek i indukcji apoptozy w komór-
kach zawieraj¹cych p53; efektywno�æ azuryny okaza³a
siê znacznie mniejsza w przypadku komórek nie eks-
prymuj¹cych p53 (linia UISO-Mel-6). Podanie azury-
ny nagim myszom z przeszczepionym nowotworem
UISO-Mel-2 skutkowa³o regresj¹ nowotworu bez po-
wodowania istotnej toksyczno�ci [76, 93].

Pocz¹tkowo s¹dzono, ¿e zastosowanie azuryny
w terapii antynowotworowej ograniczone jest do jej
zdolno�ci do aktywacji zmutowanego b¹d� inaktywo-
wanego p53 (a wiêc do tych nowotworów, w których
bia³ko to nie funkcjonuje prawid³owo); z biegiem
czasu odkryto jej udzia³ w hamowaniu tak¿e �cie¿ki
sygnalizacyjnej ephrin/Eph, promuj¹cej progresjê no-
wotworu [14]. Efryny oddzia³uj¹ na receptory zwi¹-
zane z kinaz¹ tyrozyny nadeksprymowane na wielu
komórkach nowotworowych [36]. Badania wykaza³y
znaczne strukturalne podobieñstwo miêdzy azuryn¹
(i innymi bia³kami z tej rodziny) i zewn¹trzkomór-
kow¹ domena receptorów Eph. Zwrócono wiêc uwa-
gê na mo¿liwo�æ wykorzystania tego bakteryjnego
bia³ka jako antagonisty zapobiegaj¹cego wi¹zaniu
efryn do receptorów, a w rezultacie zatrzymania pro-
gresji guza poprzez zaburzenie �cie¿ki sygnalizacyj-
nej ephrin/Eph i zaburzenie neowaskularyzacji tkanki
nowotworowej, a w konsekwencji hamowania wzros-
tu guza [14, 86].

Azuryna i jej pochodne silnie wi¹¿¹ siê z recepto-
rem EphB2, a tak¿e z kilkoma receptorami typu Eph.
Badania z zastosowaniem syntetycznej krótszej formy
azuryny Azu96-113, przeprowadzone na kilku liniach
nowotworowych komórek ludzkich, wykaza³y reduk-
cjê prze¿ywania komórek glejaka linii LN-229 [14].
Jako ¿e wiele badañ wskazuje na istotn¹ rolê nad-
ekspresji EphB2 w proliferacji komórek raka piersi,
a azuryna silnie wi¹¿e siê z tym receptorem interferuj¹c

ze �cie¿k¹ ephrin/Eph, zaburzenie tego procesu mo¿e,
przynajmniej w pewnym stopniu, przyczyniaæ siê do
opisanego ju¿ wcze�niej efektu indukcji �mierci ko-
mórkowej i obserwowanej in vivo u myszy regresji
raka piersi i czerniaka [14, 75, 92]. Powa¿nym proble-
mem zwi¹zanym z zastosowaniem azuryny, jak i in-
nych bia³ek z tej samej rodziny, jest pojawienie siê
z czasem przeciwcia³ neutralizuj¹cych, uniemo¿liwiaj¹-
cych skuteczn¹ d³ugotrwa³¹ terapiê. Dlatego te¿ istotne
jest stosowanie skróconych form azuryny lub synte-
tycznych peptydów, z zachowaniem domeny wi¹¿¹cej
p53 lub receptor Eph, które to formy wywo³uj¹ s³ab¹
odpowied� immunologiczn¹ organizmu [14]. Obec-
nie prowadzone s¹ badania maj¹ce na celu dok³adne
poznanie szczegó³ów tworzenia kompleksu azuryny
z p53, mog¹ce w przysz³o�ci pomóc w opracowaniu
nowych strategii walki z rakiem.

4.2. NPI-0052

Innym badanym w ostatnich latach zwi¹zkiem
o potencjalnym zastosowaniu w terapii antynowotwo-
rowej jest produkowany przez oceaniczne bakterie
Salinotropa tropica NPI-0052, wykazuj¹cy aktywno�æ
inhibitora proteasomów [15]. Proteasomy odpowie-
dzialne s¹ . za degradacjê bia³ek w komórce, a zabu-
rzenia transdukcji sygna³u UPS (ubiquitin-proteasome
signaling) zwi¹zane s¹ z wieloma jednostkami choro-
bowymi. Dlatego te¿ inhibitory proteasomów wydaj¹
siê obiecuj¹cym czynnikiem terapeutycznym [16, 38].
Wykazano, ¿e NPI-0052 indukuje apoptozê komórek
szpiczaka mnogiego opornych na konwencjonalne
leczenie i terapiê z u¿yciem bortezomibu, bez znacz¹-
cego wp³ywu na ¿ywotno�æ normalnych limfocytów
[3, 16]. W badania in vivo na wszczepionych myszom
komórkach szpiczaka mnogiego NPI-0052 by³ dobrze
tolerowany, wp³ywa³ na przed³u¿enie prze¿ycia zwie-
rz¹t oraz obni¿a³ czêsto�æ nawrotów choroby. Po-
dobn¹ aktywno�æ zwi¹zek ten prezentowa³ w przy-
padku komórek CLL oraz nowotworu okrê¿nicy [16].
Obecnie badanie antynowotworowych w³a�ciwo�ci
NPI-0052 znajduje siê w I fazie testów klinicznych [2].

5. Zastosowanie niemetylowanych bakteryjnych
dinukleotydów CpG, agonistów TLR9,
w terapiach antynowotworowych

Podrozdzia³ ten jedynie sygnalizuje mo¿liwo�ci te-
rapii antynowotworowych z u¿yciem agonistów TLR9.

W organizmach krêgowców pierwsz¹ liniê obrony
przeciwko infekcjom stanowi wrodzony uk³ad im-
munologiczny. Konserwowane struktury bakteryjne,
charakterystyczne dla du¿ych grup mikroorganizmów,
selektywnie rozpoznawane przez specyficzne recep-
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tory nosz¹ nazwê wzorów molekularnych zwi¹zanych
z patogenami i okre�lane s¹ skrótem PAMP (pathogen
associated molecular patterns), a wi¹¿¹ce je recep-
tory nazwano PRR (pattern recognition receptors).
Du¿¹ grupê tego typu receptorów stanowi¹ receptory
TLR (Toll like receptors). Jak do tej pory zidenty-
fikowano ponad 10 klas ssaczych receptorów TLR.
Dla wielu klas uda³o siê okre�liæ stymuluj¹ce je ligan-
dy. Stymulacja receptora zapocz¹tkowuje kaskadê
sygnalizacyjn¹ pobudzaj¹c¹ komórki uk³adu immu-
nologicznego g³ównie do produkcji wielu cytokin
[40]. Z punktu widzenia terapii antynowotworowych
najistotniejsze znaczenie maj¹ receptory TLR9, dla
których ligandem jest DNA zawieraj¹cy metylowane
motywy CpG. Receptory TLR9 zlokalizowane s¹
w fagoendosomach g³ównie komórek prezentuj¹-
cych antygen, takich jak np. komórki dendrytyczne.
Umo¿liwia to receptorom rozpoznanie bakteryjnego
DNA obecnego w tych strukturach po degradacji mi-
kroorganizmów [19, 84]. Ju¿ od pocz¹tków XX wieku
zauwa¿ono, ¿e zastosowanie pr¹tków BCG daje po-
zytywne rezultaty w terapiach niektórych chorób
nowotworowych. Aktywnym czynnikiem stymuluj¹-
cym uk³ad immunologiczny w tego typu terapiach,
sprzê¿onych czêsto z innymi strategiami leczniczy-
mi, jest bakteryjny DNA. Pozytywne rezultaty osi¹ga-
ne s¹ g³ównie w leczeniu powierzchniowego raka
pêcherza moczowego.

W celach terapeutycznych stosowane s¹ obecnie
syntetyzowane sztucznie oligodeoksynukleotydy (CpG
ODN), zawieraj¹ce ró¿n¹ liczbê motywów CpG
i oporne na dzia³anie nukleaz. Wykorzystywane s¹ one
zarówno jako adiuwanty w szczepionkach antybak-
teryjnych, jak i terapeutycznych szczepionkach anty-
nowotworowych Opracowano ju¿ wiele klas CpG
ODN o ró¿nej budowie i w³a�ciwo�ciach biolo-
gicznych, jak równie¿ wiele strategii dostarczania
ich do organizmu cz³owieka lub zwierz¹t razem z kon-
kretnym antygenem [54, 55]. CpG ODN stymuluj¹
g³ównie wrodzon¹ odpowied� immunologiczn¹ cha-
rakteryzuj¹c¹ siê wydzielaniem cytokin i chemokin
grupy Th-1 przez limfocyty B i komórki dendry-
tyczne [19]. Jak dot¹d wiele do�wiadczeñ wykonano
na mysim modelu zwierzêcym. Jednak odnoszenie
otrzymanych danych do terapii ludzi jest raczej nie-
w³a�ciwe ze wzglêdu na odmienna lokalizacjê i ró¿-
nice w funkcjonowaniu receptorów TLR9 u ludzi
i myszy. Onkologiczne testy kliniczne z zastosowa-
niem agonistów TLR9 oraz ich wyniki omówione
s¹ dok³adnie w kilku pracach przegl¹dowych miêdzy
innymi autorstwa A. M. K r i e g a  [54]. Obiecu-
j¹ce dane uzyskano w niektórych testach klinicz-
nych wskazuj¹cna synergistyczne dzia³anie chemio-
terapii i stymulatorów uk³adu immunologicznego
takich jak CpG ODN.

6. Podsumowanie

Choroby nowotworowe to jedna z g³ównych przy-
czyn zgonów na �wiecie. Pomimo zidentyfikowania na
poziomie molekularnym wielu potencjalnych miejsc
dzia³ania, gdzie odbywa siê walka z rakiem, nadal
istotnym problemem pozostaje kwestia wybiórczego
dzia³ania cz¹steczek terapeutycznych na komórki
nowotworowe. Zintensyfikowane w ostatnich latach
badania dotycz¹ce zastosowania produktów mikro-
organizmów w terapiach antynowotworowych powin-
ny przy�pieszyæ opracowywania nowych terapii anty-
nowotworowych poprzez umo¿liwienie selektywnego
dzia³ania tych cz¹steczek na komórki rakowe. Wiele
z opisanych w niniejszej pracy produktów pochodz¹-
cych od mikroorganizmów znajduje siê obecnie w ró¿-
nych fazach badañ klinicznych, jednocze�nie wci¹¿
poszukiwane i testowane s¹ ich zmodyfikowane wer-
sje, które cechowa³aby wiêksza skuteczno�æ czy obni-
¿ona toksyczno�æ dla ca³ego organizmu. Badania nad
zastosowaniem azuryny oraz NPI-0052 znajduj¹ siê
obecnie w I fazie badañ klinicznych. Jak do tej pory
jedyn¹ zatwierdzon¹ przez FDA immunotoksyn¹ jest
Ontak, stosowany w leczeniu ch³oniaków skóry T-ko-
mórkowych (CTCL). Badania nad zastosowaniem
kilku kolejnych immunotoksyn, jak LMB-2 i BL22
daj¹ do�æ obiecuj¹ce wyniki, jednocze�nie testom
przedklinicznym poddawanych jest wiele innych zmo-
dyfikowanych wersji immunotoksyn bazuj¹cych na
toksynie dyfterytu b¹d� egzotoksynie A P. aerugi-
nosa. Dobre rezultaty uzyskiwano z zastosowaniem
atenuowanej toksyny w¹glika w testach na myszach,
dlatego kolejnym krokiem bêdzie zapewne poddanie
jej badaniom klinicznym.
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1. Wprowadzenie

Rodzaj Clavibacter, nale¿¹cy do rodziny Microbac-
teriaceae, ustanowiony zosta³ dla w¹skiej grupy Gram-
dodatnich patogenów ro�lin charakteryzuj¹cych siê
wysok¹ zawarto�ci¹ par GC w genomowym DNA.
Cechy wyró¿niaj¹ce i charakteryzuj¹ce ca³y gatunek
to obecno�æ w �cianie komórkowej kwasu 2,4-diamino-
mas³owego [26], powolny wzrost kolonii bakteryjnych
(od piêciu do nawet trzydziestu dni) oraz uk³ad ko-
mórek w obrêbie kolonii w kszta³cie litery V [48].

Pozycja taksonomiczna rodzaju Clavibacter ulega³a
zmianom [21]. Z dawnego rodzaju Clavibacter w ob-
rêbie którego wyró¿niano 5 gatunków: C. michiganen-
sis, C. iranicum, C. rathayi, C. tritici i C. xyli (wraz
z podgatunkami xyli i cynodontis) [14] wyodrêbniono
nowe rodzaje Rathayibacter [56, 67] i Leifsonia [22].
Bakterie nale¿¹ce do wy¿ej wymienionych rodzajów
ró¿ni¹ siê zakresem gospodarzy, rodzajem powodowa-
nych objawów chorobowych, a co za tym idzie, tak¿e
metodami zwalczania [46]. Do rodzaju Rathayibacter
zalicza siê gatunki R. iranicus, R. rathayi, R. tritici
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Epidemiology of the selected subspecies of Clavibacter michiganensis and methods of its identification and control

Abstract: The genus Clavibacter belongs to the Gram-positive bacterial phytopathogens, which cause serious diseases that lead to
heavy economic losses. The genus Clavibacter consists of only one species Clavibacter michiganensis (Cm) which is subdivided into
five subspecies according to their host specificity. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) causes bacterial wilt and
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symptoms also occur. The bacteria from subspecies Cmm, Cms, and Cmi are quarantine organisms, under strict quarantine control.

The virulence factors typical for Clavibacter are, extracellular cellulase, hpersensitive response inducing proteins,
exopolysaccharides, and secreted enzymes such as xylanse, polygalacturonase and serine protease. For Cmm it was shown that
the essential pathogenicity determinants are located on plasmid while all the gene functions required for infection, successful
colonization, and suppression of plant defenses are carried on the chromosome. In case of Cms it is similar but more detrminats
have chromosomal origin.

The detection and identification of these Gram-positive pathogens are based on biochemical and physiological characteristics,
as well as pathogenicity assays. For immunological tests, diagnostic kits are available for some subspecies, but these kits have
experimental limitations because of serological cross-reactivity. Recently several PCR based techniques have been proposed
for Cmm and Cms detection and identification.
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[67] i R. toxicus [56]. Natomiast do rodzaju Leifsonia
nale¿y gatunek L. xyli, w obrêbie którego wyodrêbnia
siê dwa podgatunki L. xyli subsp. cynodontis i L. xyli
subsp. xyli [22].

Do rodzaju Clavibacter zawieraj¹cego najgro�niej-
sze, podlegaj¹ce obowi¹zkowemu zwalczaniu patogeny
ro�lin, zalicza siê tylko jeden gatunek C. michiganen-
sis, w obrêbie którego wyró¿nia siê piêæ podgatunków:
� C. m. subsp. insidiosus (Cmi), bêd¹cy przyczyn¹

wiêdniêcia lucerny siewnej (Medicago sativa) i in-
nych pastewnych ro�lin str¹czkowych;

� C. m. subsp. michiganensis (Cmm), powoduj¹cy
wiêdniecie i raka bakteryjnego pomidora (Lycoper-
sicon esculentum), pora¿a tak¿e inne ro�liny z ro-
dziny Solanaceae;

� C. m. subsp. nebraskensis (Cmn), wywo³uj¹cy pla-
misto�æ, gnicie i wiêdniecie kukurydzy zwyczajnej
(Zea mays);

� C. m. subsp. sepedonicus (Cms), powoduj¹cy wiêd-
niêcie i bakteriozê pier�cieniow¹ bulw ziemniaka
(Solanum tuberosum); inni przedstawiciele psianko-
watych, jak pomidor czy ober¿yna, mog¹ ulec zaka-
¿eniu w wyniku sztucznej inokulacji;

� C. m. subsp. tessellarius (Cmt), wywo³uj¹cy plamis-
to�æ li�ci � objawy podobne do objawów powodo-
wanych przez wirusa mozaiki na pszenicy zwyczaj-
nej (Triticum aestivum).
Obowi¹zkowemu zwalczaniu podlegaj¹ bakterie

nale¿¹ce do 3 podgatunków: Cmi, Cmm i Cms. Symp-
tomy w postaci wiêdniêcia oraz brak wektorów owa-
dzich stanowi¹ cechy wspólne dla bakterii nale¿¹cych
do gatunku C. michiganensis [46]. Mimo, i¿ wszyst-
kie bakterie nale¿¹ce do tego gatunku s¹ patogenami
wa¿nych gospodarczo ro�lin, najwiêcej uwagi po�wiê-
ca siê identyfikacji i eliminacji ze �rodowiska bakterii
nale¿¹cych do dwóch podgatunków: Cmm, Cms.

Wyst¹pienie Cms na polach uprawnych powoduje
znaczne straty gospodarcze. Bezpo�rednie straty wy-
nikaj¹ z wiêdniêcia czê�ci nadziemnych ziemniaka
i gnicia wtórnego bulw, zarówno podczas wzrostu
ro�lin na polu, jak i w czasie ich pó�niejszego prze-
chowywania. Nawet w przypadku infekcji bezobjawo-
wych (latentnych) mo¿e doj�æ do redukcji plonów.
Straty po�rednie zwi¹zane s¹ z przepisami krajowymi
i wymogami Unii Europejskiej, podjêtymi w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania Cms. Nale¿¹ do nich:
obowi¹zkowe przeprowadzanie badañ na obecno�æ
patogena w materiale siewnym i eksportowym oraz
zakaz eksportu materia³u z terenów, na których stwier-
dzono obecno�æ patogena [49]. Wystêpowanie bakterii
z podgatunku Cms ogranicza siê do terenów o klimacie
umiarkowanym, gdy¿ optymalna temperatura ich wzro-
stu jest stosunkowo niska. Zwalczanie tych mikro-
organizmów jest trudne; istnieje niebezpieczeñstwo
d³ugotrwa³ej obecno�ci bakterii na materia³ach i sprzê-

cie u¿ywanym podczas uprawy ziemniaka, a choroba
mo¿e przebiegaæ w sposób bezobjawowy [49].

Podgatunek Cmm wywo³uje raka bakteryjnego po-
midora. Choroba ta zosta³a po raz pierwszy opisana
w USA, w roku 1910. Obecnie, na ca³ym �wiecie, po-
woduje ogromne straty gospodarcze, zarówno w upra-
wach polowych, jak i szklarniowych. Infekcja mo¿e
prowadziæ do wyst¹pienia plamisto�ci owoców i li�ci
lub zamierania m³odych ro�lin, które s¹ bardziej po-
datne na zaka¿enie [20]. Cmm rozprzestrzeniany jest
g³ównie przez wodê, wiatr oraz zaka¿one nasiona,
w których zachowuje ¿ywotno�æ nawet do 8 miesiêcy
[20]. Bakterie maj¹ zdolno�æ wnikania do tkanek
ro�linnych poprzez rany, powstaj¹ce w obrêbie korzeni
oraz naturalne otwory takie jak: szparki, hydatody,
znamiona s³upków [20]. �ród³em infekcji ro�lin upra-
wianych w szklarniach s¹ bakterie prze¿ywaj¹ce na
szcz¹tkach ro�linnych oraz sprzêcie stosowanym do
pielêgnacji [20]. W przypadku wykrycia raka bakteryj-
nego uprawa podlega ca³kowitemu zniszczeniu [48].

2. Choroby wywo³ywane przez bakterie
z gatunku C. michiganensis

2.1. Bakterioza pier�cieniowa ziemniaka (Cms)

C z y n n i k  e t i o l o g i c z n y
Bakterie nale¿¹ce do podgatunku Cms tworz¹ na

pod³o¿ach laboratoryjnych kremowe lub jasno ¿ó³te
kolonie, g³adkie, czêsto �luzowate. Komórki bakterii
pobranych bezpo�rednio z materia³u ro�linnego maj¹
kszta³t kulisty, w przeciwieñstwie do cylindrycznych
form uzyskanych z hodowli na pod³o¿ach mikrobio-
logicznych [49]. W obu przypadkach wzrost jest po-
wolny. Cms nie tworzy spor i jest wra¿liwa na wyso-
kie temperatury [63, 65]. W komórkach bakterii z tego
podgatunku wykazano aktywno�æ takich enzymów jak
katalaza czy celulaza, enzymów hydrolizuj¹cych skro-
biê, rozk³adaj¹cych eskulinê oraz katalizuj¹cych syn-
tezê kwasów z laktozy. Cms jako �ród³o wêgla mo¿e
wykorzystywaæ m.in.: L-arabinozê, D-xylozê, galak-
tozê, D-glukozê, D-fruktozê, D-mannozê, mannitol,
arbutynê, eskulinê, celobiozê, maltozê, laktozê, sacha-
rozê, trehalozê, D-rafinozê i D-turanozê [49].

Cms jest podgatunkiem s³abo zró¿nicowanym za-
równo pod wzglêdem genetycznym, biochemicznym,
jak i serologicznym. Badania genomu bakterii Cms
z zastosowaniem amplifikacji sekwencji powtarzalnych
takich jak REP (Repetetive Extragenic Elelement) czy
BOX, potwierdzi³y wysoki stopieñ podobieñstwa ge-
netycznego pomiêdzy szczepami nale¿¹cymi do tego
podgatunku [8, 43, 58]. Niewielkie zró¿nicowanie
w obrêbie badanych szczepów wykazano tak¿e anali-
zuj¹c sk³ad polisacharydów zewn¹trzkomórkowych
(extracellular polysaccharides, EPS) [63, 65].
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� r ó d ³ a  z a k a ¿ e n i a
G³ównym �ród³em zaka¿enia Cms s¹ pora¿one sa-

dzeniaki. Rozmna¿aj¹c siê w tkankach m³odych ro�lin,
bakterie migruj¹ w wi¹zkach naczyniowych do ³odyg
i ogonków li�ciowych. Nastêpnie kolonizacji ulegaj¹
tkanki w obrêbie korzeni i rozwijaj¹cych siê bulw po-
tomnych. Zaka¿enie tych ostatnich odgrywa du¿¹ rolê
w dalszym rozprzestrzenianiu siê choroby. Zdrowe
bulwy mog¹ ulec infekcji w efekcie wnikania bakterii
przez uszkodzone tkanki. Komórki patogena s¹ odpor-
ne na wysychanie, istnieje wiêc mo¿liwo�æ zachowania
jego ¿ywotno�ci nawet podczas d³ugotrwa³ego spadku
wilgotno�ci. Fakt ten powoduje, i¿ kolejnym �ród³em
zaka¿enia staj¹ siê materia³y i narzêdzia u¿ywane pod-
czas uprawy i przechowywania ziemniaków [19].

Czêst¹ praktyk¹, wykorzystywan¹ przez rolników,
w celu zwiêkszenia ilo�æ materia³u siewnego jest kro-
jenie sadzeniaków. Procedura ta, wykonywana nie od-
ka¿anym no¿em, mo¿e prowadziæ do rozprzestrzenia-
nia siê infekcji; wed³ug ró¿nych �róde³, zainfekowana
bulwa mo¿e byæ �ród³em zaka¿enia od 10 do nawet
30 krojonych kolejno bulw [63]. Przenoszenie ko-
mórek bakteryjnych poprzez system korzeniowy ro�lin
nie odgrywa znacz¹cej roli w epidemiologii bakteriozy
pier�cieniowej. W przypadku wysadzenia mieszanki
zdrowych oraz pora¿onych bulw zaobserwowano jedy-
nie nieznaczne przenoszenie patogena poprzez system
korzeniowy. Po zastosowaniu barier glebowych trans-
fer Cms zosta³ ca³kowicie zatrzymany [44, 63, 65].

Bakterie z podgatunku Cms zdolne s¹ do prze¿y-
wania w wodach powierzchniowych przez okres do
oko³o 21 dni, w zale¿no�ci od warunków �rodowisko-
wych. Czas ten mo¿e siê zwiêkszyæ nawet do 35 dni,
je¿eli komórki bêd¹ zawieszone w sterylnej wodzie
i przechowywane w temp. 20°C. Natomiast w temp.
oko³o 10°C czas prze¿ycia spada do 7 dni [63, 65].
Mimo, i¿ patogen zachowuje ¿ywotno�æ w wodach po-
wierzchniowych przez okres od 1 do 3 tygodni, zaka-
¿enie t¹ drog¹ wydaje siê byæ ma³o prawdopodobne.
Zwi¹zane jest to zwykle ze zbyt ma³¹ liczb¹ komórek
bakterii (poni¿ej 104 jtk/ml). Je¿eli w zbiornikach
wodnych znajduj¹ siê ro�liny (¿ywiciele po�redni)
umo¿liwiaj¹ce rozmna¿anie siê bakterii do wysokiej
gêsto�ci, istnieje zagro¿enie rozprzestrzenienia siê
mikroorganizmów na nawadniane uprawy. Ryzyko
rozprzestrzeniania siê choroby na tej drodze jest jednak
stosunkowo niewielkie, poniewa¿ Cms ma ograni-
czony zakres potencjalnych ro�lin ¿ywicielskich. Nie
rozmna¿a siê na przyk³ad w tkankach Solanum dul-
camara � przedstawicielu wodnych ro�lin psianko-
watych, obecnych na kontynencie europejskim [64].
Ponadto zaobserwowano, i¿ przechowywanie Cms w
wodzie czêsto powodowa³o utratê wirulencji [66].

Istniej¹ doniesienia mówi¹ce, i¿ tak¿e owady mog¹
byæ wektorami Cms. Dotycz¹ one nielicznych ga-

tunków chrz¹szczy, skoczków i mszyc. Taki sposób
przenoszenia bakterii z podgatunku Cms wystêpuje
rzadko, gdy¿ najczê�ciej liczba przenoszonych ko-
mórek patogena jest niewystarczaj¹ca do zapocz¹t-
kowania infekcji [63].

O b j a w y  i  p r z e b i e g  c h o r o b y
Bakterioza pier�cieniowa ziemniaka, powodowana

przez Cms, jest chorob¹ wi¹zek przewodz¹cych, za-
równo bulw, ³odyg, jak i li�ci [49]. We wczesnej fazie
infekcji, po przekrojeniu bulwy w czê�ci przystolono-
wej, obserwuje siê charakterystyczne przebarwienie
stref otaczaj¹cych naczynia. Obszar ten, wraz z roz-
wojem bakteriozy, staje siê miêkki, ulega rozpadowi,
uwalniaj¹c kremowy, bezwonny �luz zawieraj¹cy ko-
mórki bakteryjne. Dalsze przebarwienie i gnicie jest
wynikiem zarówno aktywno�ci produkowanych przez
Cms celulaz [49], jak i infekcji wtórnych, powodowa-
nych na przyk³ad przez bakterie z rodzaju Pectobac-
terium wywo³uj¹ce mokr¹ zgniliznê.

Objawy na czê�ci nadziemnej ro�lin ziemniaka
ujawniaj¹ siê pó�no, czasami dopiero pod koniec okre-
su wegetacji. Prowadzi to do mylenia symptomów
bakteriozy z symptomami innych chorób lub skutkami
suszy czy starzenia. Wiêdniêcie nastêpuje w sposób
powolny, pocz¹tkowo ogranicza siê do krawêdzi ni¿ej
po³o¿onych li�ci. Je¿eli zaka¿enie dotyczy m³odej
czê�ci fyllosfery, mo¿liwy jest jej dalszy wzrost, jed-
nak¿e w efekcie czêsto powstaj¹ �le ukszta³towane,
zdeformowane ro�liny. Z powodu zablokowania wi¹-
zek przewodz¹cych przez bakterie i wytwarzane przez
nie EPS li�cie odbarwiaj¹ siê, ¿ó³kn¹, a ostatecznie,
wraz z ³odygami, obumieraj¹. Niekiedy jednak na
ro�linach jest ca³kowicie brak �ladów pora¿enia lub
jedynym symptomem bakteriozy jest redukcja wiel-
ko�ci bulw [49]. Objawy na ro�linach, je¿eli wystêpuj¹,
obserwuje siê od czerwca do sierpnia [49].

C z y n n i k i  w p ³ y w a j ¹ c e  n a  r o z w ó j  c h o r o b y
Rodzaj objawów oraz ich nasilenie zale¿ne jest od

takich czynników jak wielko�æ i rodzaj inokulum bak-
teryjnego oraz odmiana ziemniaka. Jednak najwiêksze
znaczenie zdaj¹ siê mieæ warunki �rodowiskowe takie
jak temperatura, wilgotno�æ, nas³onecznienie i sk³ad
gleby [63, 65]. Optymalna temperatura wzrostu dla Cms
wynosi oko³o 20�23°C. Jest, wiêc stosunkowo niska,
co ogranicza zasiêg wystêpowania choroby do ch³od-
niejszych rejonów �wiata, takich jak pó³nocna, pó³noc-
no-zachodnia oraz Europa �rodkowa i Ameryka. Mimo
to rozwój symptomów bakteriozy pier�cieniowej zacho-
dzi szybciej w wysokich temperaturach, zwykle powy-
¿ej 24°C. Prawid³owo�æ ta dotyczy tak temperatur po-
wietrza, jak i gleby [63, 65]. Temperatura wp³ywa tak¿e
na rodzaj obserwowanych objawów. Rozmna¿anie siê
bakterii w glebie o temp. 25°C stymuluje defoliacjê,
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temp. 21°C stwarza optymalne warunki do rozwoju
typowych objawów bakteriozy pier�cieniowej, nato-
miast w temp. 15°C ro�liny wykazuj¹ nietypowe ozna-
ki zaka¿enia Cms [40].

W celu wyhodowania odmian ziemniaka odpornych
na bakteriozê pier�cieniow¹, tworzono mieszañce so-
matyczne pomiêdzy dzikim gatunkiem � Solanum
acaule subsp. acaule, który wykazywa³ wysok¹ od-
porno�æ na infekcjê Cms a ziemniakiem zwyczajnym
(S. tuberosum). Nie uzyskano jednak mieszañców od-
pornych na Cms. Stwierdzono natomiast, i¿ w ro�linach
z wy¿sz¹ zawarto�ci¹ materia³u genetycznego S. acaule
subsp. acaule namna¿anie komórek bakteryjnych za-
chodzi³o mniej efektywnie. Zaobserwowano, ¿e niska
podatno�æ ro�lin z gatunku S. acaule subsp. acaule na
Cms jest �ci�le uzale¿niona od temperatury. W temp.
21°C indukowana by³a odporno�æ ro�lin na zaka¿enie
Cms, natomiast w temp. 15°C ro�liny by³y podatne na
infekcjê. Przeprowadzone przez L a u r i l a  i wsp. [40]
badania wykaza³y, i¿ S. acaule subsp. acaule jest raczej
podgatunkiem tolerancyjnym, ni¿ odpornym na Cms.

W glebie komórki Cms mog¹ przetrwaæ stosunko-
wo krótko. D³u¿szy ni¿ kilka tygodni okres prze¿ywal-
no�ci (do 3 lat) obserwowano jedynie wówczas, gdy
w glebie obecne by³y resztki ro�lin ¿ywicielskich [19].
Obni¿enie temp. gleby do 4°C oraz niska zawarto�æ
wody sprzyjaj¹ zachowaniu ¿ywotno�ci Cms [64].
Istniej¹ jednak sprzeczne dane na temat wp³ywu wil-
goci na rozwój symptomów choroby. Niektóre �ród³a
podaj¹, ¿e nadmiar wody hamuje wyst¹pienie obja-
wów [53]; inne podaj¹ przyk³ady silniejszego pora-
¿enia ro�lin ziemniaka, w przypadku intensywnego
nawadniania pól [63, 65].

Istnieje tak¿e zale¿no�æ miêdzy rozwojem bakte-
riozy, a natê¿eniem �wiat³a s³onecznego [63, 65]. Ro�-
liny rosn¹ce na pod³o¿u bogatym w fosfor i zwi¹zki
azotu wykazuj¹ zwiêkszon¹ podatno�æ na kontamina-
cjê Cms [63].

I n n e  r o � l i n y  z a k a ¿ a n e  p r z e z  C m s
Lista ro�lin ¿ywicielskich dla Cms ogranicza siê

przede wszystkim do ziemniaka, ober¿yny i pomidora,
nale¿¹cych do rodziny psiankowatych. Jednak zna-
czenie gospodarcze ma tylko infekcja ziemniaka. Wy-
t³umaczeniem takiego stanu rzeczy mo¿e byæ fakt, i¿
przenoszenie patogena zachodzi znacznie efektywniej
poprzez bulwy, ni¿ nasiona. Badaj¹c rolê gatunków
ro�lin uprawnych w rozprzestrzenianiu Cms, przepro-
wadzono sztuczn¹ inokulacjê takich ro�lin jak: kuku-
rydza (Zea mays), pszenica (Triticum sp.), jêczmieñ
(Hordeum sp.), owies (Avena sp.), fasola (Phaseolus
sp.), groszek (Lathyrus sp.), rzepak (Brassica napus),
cebula (Allium cepa) oraz piêæ odmian buraka cukro-
wego (Beta vulgaris subsp. vulgaris). Patogena wykry-
to we wszystkich ro�linach, za wyj¹tkiem cebuli i bura-

ka. Ponowna izolacja komórek bakteryjnych mo¿liwa
by³a jedynie z tkanek: kukurydzy, fasoli, groszku i rze-
paku, przy czym na tym ostatnim obserwowano nawet
symptomy pora¿enia. ¯adna z ro�lin inokulowanych
poprzez system korzeniowy nie wykazywa³a obecno�ci
Cms w te�cie immunofluorescencyjnym (IF). Anali-
zuj¹c prawdopodobieñstwo rozmna¿ania lub choæby
prze¿ywania bakterii w chwastach, sztucznie zainoku-
lowano trzyna�cie gatunków chwastów, najczê�ciej
wystêpuj¹cych w uprawach ziemniaka. W tkankach
wiêkszo�ci ro�lin Cms zachowywa³a ¿ywotno�æ przez
okres 4 do 8 tygodni. Badania wykazywa³y jednak
obecno�æ niewielkiej liczby bakterii w 1 g tkanki. Na
tej podstawie wysuniêto wniosek, i¿ ro�liny uprawne
i chwasty nie odgrywaj¹ wiêkszej roli w epidemiologii
bakteriozy pier�cieniowej [63, 65].

2.2. Rak bakteryjny pomidora (Cmm)

C z y n n i k  e t i o l o g i c z n y
Podobnie jak wszystkie podgatunki C. michiganen-

sis, Cmm patogen pomidora nie posiada zdolno�ci do
ruchu ani wytwarzania przetrwalników. Do hodowli
bakterii Cmm wymagana jest po¿ywka zawieraj¹ca
agar od¿ywczy z glukoz¹ lub pod³o¿e zawieraj¹ce do-
datek peptonu i wyci¹gu dro¿d¿owego. Uzyskiwane
kolonie s¹ g³adkie, l�ni¹ce, okr¹g³e, zazwyczaj ¿ó³te.
Niekiedy izoluje siê szczepy wytwarzaj¹ce ró¿owe,
czerwone, pomarañczowe barwniki lub nie wytwa-
rzaj¹ce ¿adnych barwników [20]. W�ród cech bio-
chemicznych, niejednokrotnie wykorzystywanych do
identyfikacji patogena, najwa¿niejszymi s¹: tlenowy
metabolizm glukozy, produkcja kwasu z mannozy
w warunkach tlenowych, hydroliza skrobi, ¿elatyny,
eskuliny i kazeiny oraz wydzielanie siarkowodoru.
Cmm wytwarza katalazê, ale nie wykazuje aktywno�ci
oksydazy. Komórki Cmm mog¹ wykorzystywaæ octan
lub bursztynian sodu jako jedyne �ród³o wêgla; s¹ od-
porne na zasolenie i rosn¹ na pod³o¿u zawieraj¹cym 6%
NaCl. Do wa¿niejszych enzymów wytwarzanych przez
tego patogena nale¿¹ tak¿e celulazy i lipazy [61, 48].

Komórki Cmm wykazuj¹ zmienn¹ morfologiê, fakt
ten utrudnia ich prawid³ow¹ identyfikacjê [63, 65]. Na
podstawie analizy polimorfizmu rejonu nie koduj¹cego
wystêpuj¹cego miêdzy genami 16S i 23S rRNA [11],
a tak¿e ró¿nych innych technik okre�lanych jako finger-
printing t.j. RAPD PCR [12, 17] rep PCR [17, 36, 38,
43], AFLP [17] zaobserwowano zró¿nicowanie gene-
tyczne szczepów Cmm.

� r ó d ³ o  z a k a ¿ e n i a
Cmm kolonizuje ro�linê � gospodarza za pomoc¹

dwóch mechanizmów determinuj¹cych pó�niejsze ob-
jawy chorobowe. Rezultatem infekcji systemicznej jest
zablokowanie przez bakterie wi¹zek przewodz¹cych,
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a co za tym idzie, wiêdniêcie ro�liny. Rzadziej docho-
dzi do wzrostu bakterii na powierzchni ro�liny, w ra-
nach powsta³ych w wyniku uszkodzeñ mechanicznych
lub w aparatach szparkowych [20]. Najpowa¿niejszym
�ród³em raka bakteryjnego w uprawach polowych jest
stosowanie niecertyfikowanych, ska¿onych nasion [26].
Ich kontaminacja ma zazwyczaj charakter powierzch-
niowy i wynika z kontaktu z zainfekowanym mi¹¿szem
owoców [48]. Si³a kie³kowania i dojrzewanie takiego
materia³u siewnego jest zredukowana, a uzyskane ro�-
liny s¹ mniej ¿ywotne i s³abiej plonuj¹. Najwiêkszym
zagro¿eniem jest wprowadzanie patogena na tereny
wolne od choroby. Je¿eli pogoda sprzyja rozwojowi
raka, nawet niewielka liczba komórek bakteryjnych
mo¿e staæ siê przyczyn¹ rozleg³ych zaka¿eñ [61].

Uprawy szklarniowe s¹ zagro¿one g³ównie ze wzglê-
du na mo¿liwo�æ przetrwania Cmm w pora¿onych reszt-
kach organicznych [48]. Okres zachowania ¿ywotno�ci
mo¿e wynosiæ nawet do kilkunastu miesiêcy, ale doty-
czy to przede wszystkim bakterii zasiedlaj¹cych resztki
ro�linne pozostaj¹ce w glebie [48]. Istniej¹ doniesienia
o wykryciu komórek Cmm w resztkach ro�linnych po-
zostawionych na powierzchni gleby przez 26 miesiêcy,
a w materiale ro�linnym zakopanym, przez 18 miesiêcy
[24]. Potwierdza to przypuszczenie, i¿ stosowanie
sprawdzonych, czystych pod wzglêdem obecno�ci
Cmm nasion, nie zapewnia likwidacji ognisk raka bak-
teryjnego [28]. Je¿eli ska¿eniu uleg³a gleba, bakterie
wnikaj¹ do tkanki przewodz¹cej poprzez uszkodzenia
mechaniczne ³odyg lub korzeni i rozprzestrzeniaj¹ siê
poprzez systemem naczyñ; rozmna¿aj¹ siê do gêsto�ci
nawet 109 jtk/gram tkanki [27]. Przeprowadzaj¹c ana-
lizê prze¿ywalno�ci Clavibacter w glebie, zanotowano
obecno�æ ¿ywych komórek w temp. � 20°C, po okresie
dziewiêciu miesiêcy. Wzrost w temp. do 5°C powodo-
wa³ skrócenie tego okresu do 3 tygodni [4]. Poniewa¿
Cmm mo¿e prze¿ywaæ na powierzchni narzêdzi i po-
jemników, zabiegi takie jak defoliacja czy ciêcie
ro�lin, mog¹ prowadziæ do rozprzestrzeniania siê cho-
roby wywo³ywanej przez te bakterie [48].

O b j a w y  i  p r z e b i e g  c h o r o b y
W warunkach szklarniowych chorobê we wczesnym

etapie mo¿na rozpoznaæ dziêki matowo-zielonym lub
oleistym plamom, pomiêdzy wi¹zkami naczyniowymi
li�ci. Zmiany z czasem przybieraj¹ postaæ nekro-
tyczn¹, nadaj¹c ro�linie wygl¹d jakby pora¿onej s³oñ-
cem [48]. Do pierwszych symptomów infekcji spowo-
dowanej przez Cmm nale¿y odwracalne wiêdniêcie
ro�lin podczas upalnych dni, w kolejnym etapie wiêd-
niêcie powodowane przez zatykanie wi¹zek naczynio-
wych staje siê trwa³ym i prowadzi do odwodnienia
ro�lin [20]. Je¿eli warunki �rodowiskowe nie sprzyjaj¹
podzia³om komórkowym bakterii, objawy w postaci od-
wracalnego wiêdniêcia mog¹ pozostaæ niezauwa¿one,

ze wzglêdu na prowadzon¹ podczas uprawy defoliacjê
[48]. Po przekrojeniu ³odyg lub ogonków li�ciowych,
obserwuje siê obecno�æ ¿ó³tych lub czerwonobr¹zo-
wych przebarwieñ wi¹zek przewodz¹cych. W przy-
padku silnej infekcji naczyniowej ³odygi ³atwo trac¹
tkankê okrywaj¹c¹ oraz wykazuj¹ nadmiern¹ lepko�æ
z powodu obecno�ci �luzu bakteryjnego [48].

Owoce ro�lin zaka¿onych systemicznie opadaj¹
nierozwiniête b¹d� staj¹ siê marmurkowate [48]. Pod-
czas upraw polowych pierwszym symptomem raka
jest wysychanie i zwijanie siê krawêdzi dojrza³ych li�ci
[20]. W przypadku wnikania Cmm poprzez hydatody
pierwszym objawem jest ¿ó³kniêcie brzegów blaszki
li�ciowej, prowadz¹ce do powstawania nekroz [48].
Zaka¿one ro�liny charakteryzuje s³aby wzrost i powol-
ne usychanie, czêsto bez objawów wiêdniêcia. W sta-
dium zaawansowanym choroby, na li�ciach i szypu³-
kach pojawiaj¹ siê bia³e brodawki [48, 20]. Rodzaj
i nasilenie symptomów zale¿y od odmiany pomidora
i wieku uprawy w momencie zaka¿enia [48]. Je¿eli in-
fekcja nast¹pi³a w pó�nej fazie wegetacji, ro�liny mog¹
prze¿yæ ca³y cykl wegetacyjny i plonowaæ. W takim
przypadku istnieje jednak du¿e prawdopodobieñstwo
kontaminacji nasion [27]. Owoce ro�lin pomidora, po-
ra¿onych Cmm, wykazuj¹ niekiedy charakterystyczne
plamisto�ci zwane �ptasimi oczkami�. Pocz¹tkowo
przybieraj¹ one postaæ ma³ych wybrzuszeñ, systema-
tycznie zwiêkszaj¹ swoj¹ �rednicê do kilku milime-
trów, staj¹ siê br¹zowe, chropowate i otoczone bia³aw¹
obwódk¹ [48]. Poniewa¿ sezon upraw szklarniowych
trwa ca³y rok, objawy raka bakteryjnego pomidora
mog¹ byæ obserwowane od stycznia do grudnia [48].

I n n e  r o � l i n y  z a k ¿ a n e  p r z e z  C m m
Pomimo, i¿ najwiêksze znaczenie ekonomiczne ma

infekcja pomidora, zaka¿enie bakteriami z gatunku
Cmm zosta³o potwierdzone w przypadku takich ro�lin
z rodziny psiankowatych jak: Solanum douglasii,
Solanum nigrum, Solanum triflorum. Istniej¹ tak¿e
doniesienia o mo¿liwo�ci infekowania: fasoli (Phase-
olus sp.), groszku (Lathyrus sp.), ogórka (Cucumis
sp.), kukurydzy (Zea mays), melona (Cucumis melo),
a tak¿e najczê�ciej uprawianych zbó¿: pszenicy (Triti-
cum sp.), ¿yta (Secale sp.), jêczmienia (Hordeum sp.)
oraz owsa (Avena sp.) [20].

�ród³em zaka¿enia bakteriami z rodzaju Clavibac-
ter s¹ przede wszystkim zainfekowane tkanki ro�lin
zarówno z widocznymi objawami chorobowymi jak
i bez objawów. Ponadto �ród³em infekcji mog¹ byæ
bakterie zasiedlaj¹ce powierzchnie li�ci wielu, wymie-
nionych wcze�niej gatunków ro�lin bez ich zaka¿ania
[19]. O tym, i¿ bakterie z rodzaju Clavibacter mog¹
byæ epifitami, �wiadczyæ mo¿e obecno�æ w ich komór-
kach licznych barwników chroni¹cych komórki przed
promieniowaniem UV [34].
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3. Czynniki warunkuj¹ce patogeniczno�æ

Procesami o najistotniejszym znaczeniu dla roz-
woju s¹: kolonizacja przez bakterie komórek i tkanek
gospodarza, namno¿enie siê bakterii oraz dalsze roz-
przestrzenianie siê choroby. Syntetyzowane podczas
infekcji czynniki wirulencji wp³ywaj¹ na powiêksza-
nie siê symptomów, czym po�rednio przyczyniaj¹ siê
do dalszego rozprzestrzeniania choroby. W rozwoju
infekcji wywo³ywanej przez Cms najwa¿niejsz¹ rolê
odgrywaj¹ zewn¹trzkomórkowe celulazy oraz bia³ka
indukuj¹ce odpowied� nadwra¿liwo�ci (hypersen-
sitive response, HR) [63, 65] a tak¿e egzopolisacha-
rydy (EPS) produkowane w postaci kompleksów,
o ró¿nym sk³adzie i masie cz¹steczkowej. Wykazuj¹
one powinowactwo do glikoprotein zawartych w �cia-
nie komórek ziemniaka i bior¹ udzia³ w rozpoznaniu
patogena oraz inicjacji transdukcji sygna³u, prowa-
dz¹cego do ekspresji genów warunkuj¹cych reakcjê
odporno�ciow¹ [54, 65]. Cms wytwarza tak¿e amy-
lazy, jednak ich rola w rozwoju procesu chorobowego
jest mniejsza [39].

Natomiast bakterie z gatunku Cmm oprócz celulaz
i EPS wytwarzaj¹: poligalakturonazy, pektynometylo-
esterazy oraz ksylanazy. Badania przeprowadzone
przez badaczy z kilku niezale¿nych laboratoriów do-
wodz¹, i¿ to w³a�nie bia³ka zaanga¿owane w degra-
dacjê sk³adników �cian komórkowych, odgrywaj¹
najwa¿niejsz¹ rolê w rozwoju choroby [27].

C e l u l a z y
Celulazy s¹ jednymi z najwa¿niejszych czynników

wirulencji C. michiganensis. Degradacja polisachary-
dów �cian komórkowych ro�lin nie tylko warunkuje
przenikanie patogena do tkanek ro�linnych, ale tak¿e
umo¿liwia wykorzystanie celulozy jako �ród³a wêgla
[39]. Celulaza jest wydzielanym zewn¹trzkomórkowo
bia³kiem o wielko�ci 78 kDa, sk³adaj¹cym siê z trzech
domen. N-terminalna domena katalityczna po³¹czona
jest poprzez ³¹cznik z domen¹ wi¹¿¹c¹ celulozê (Cel-
lulose Binding Domain, CBD). Budowa czê�ci katali-
tycznej, pozwala na zakwalifikowanie enzymu do ro-
dziny celulaz A, okre�lanych tak¿e mianem hydrolaz
glikozylowych. Domena ta wykazuje odpowiednio 51%
i 50% podobieñstwa do endo-$-1,4-glukonaz wy-
twarzanych przez bakterie z gatunków Paenibacillus
(Bacillus) polymyxa i Acidothermus cellulolyticus
[39]. Domena C-terminalna celulazy C. michiganen-
sis zwana tak¿e Dom3, charakteryzuje siê wyj¹tkow¹,
je�li chodzi o bakteryjne enzymy celulolityczne budo-
w¹; przypomina domeny ro�linnych bia³ek � "-ekspa-
syn. Bia³ka te, zlokalizowane w �cianie komórkowej,
pozwalaj¹ na wyd³u¿ane siê komórek podczas wzro-
stu nawet do 50%; indukuj¹ one wzrost komórkowy
poprzez degradacjê wi¹zañ pomiêdzy glikanami [27].

Obecno�æ domeny Dom3 ma istotny sens biologiczny,
jako ¿e enzym ten umo¿liwia degradacjê celulozy,
tym samym rozlu�nia strukturê �ciany komórkowej.
O istotno�ci trzeciej domeny celulazy �wiadczy brak
wirulencji szczepów nie zdolnych do jej wytwarzania.
Pe³n¹ aktywno�æ celulazy zapewnia tylko obecno�æ
wszystkich trzech domen, chocia¿ produkty bia³kowe
nie zawieraj¹ce CBD lub analogu ekspasyny, tak¿e
katalizuj¹ degradacjê rozpuszczalnej karboksymetylo-
celulozy [39, 65].

Aktywno�æ celulazy nie wp³ywa na proces koloni-
zacji ro�liny, ale jest niezbêdna do wywo³ania obja-
wów chrobowych. Czêsto spotykane podczas uprawy
ziemniaków infekcje latentne, stanowi¹ce powa¿ny
problem diagnostyczny, mog¹ byæ zwi¹zane z obni-
¿eniem poziomu ekspresji genu celA zlokalizowanego
w obrêbie plazmidu pCS1 i koduj¹cego celulazê [47].
Bezpo�rednim wynikiem dzia³ania enzymu, kodo-
wanego przez ten gen, jest zmniejszenie grubo�ci
kana³ów w ksylemie oraz brak integralno�ci �cian
komórek buduj¹cych ksylem. Fakt ten powoduje blo-
kowanie naczyñ przewodz¹cych, upo�ledzenie trans-
portu wody, czego konsekwencj¹ jest wiêdniêcie i za-
mieranie zainfekowanej ro�liny [47].

Celulazy wytwarzane przez obydwa podgatunki
bakterii: Cmm i Cms wykazuj¹ wysoki poziom podo-
bieñstwa sekwencji (ponad 84% identyczno�ci); w obu
przypadkach obecne s¹ trzy domeny, po³¹czone se-
kwencjami ³¹cznikowymi [39]. Ponadto, w przypadku
obydwu omawianych podgatunków, gen celA kodu-
j¹cy typow¹ celulazê zlokalizowany jest w obrêbie
plazmidu a nie DNA genomowego. Natomiast na
chromosomie Cmm zlokalizowany jest gen celB.
Kodowany przez niego enzym posiada tylko dwie
domeny: katalityczn¹ oraz wi¹¿¹c¹ substrat. Pozba-
wiony jest C-terminalnej domeny Dom3. Poniewa¿
pozbawiony plazmidu szczep CMM100 nie wykazuje
aktywno�ci celulolitycznej wydaje siê, i¿ ekspresja
genu zlokalizowanego na chromosomie nie nastêpuje
lub mo¿e zachodziæ na niskim poziomie. W komór-
kach Cmm zidentyfikowano tak¿e zlokalizowan¹ na
chromosomie sekwencjê genu expA, która warunkuje
biosyntezê bia³ka odpowiadaj¹cego budow¹ ro�linnym
ekspasynom. Gen expA zlokalizowany jest w znacz-
nym oddaleniu od genu celB [27].

W komórkach Cms gen celA zlokalizowany jest na
plazmidzie pCS1 (50,5 kpz) [37]. Natomiast w przy-
padku patogena pomidora (Cmm) sekwencjê genu
celA koduj¹c¹ endo-$-1,4-glukonazê, zawiera plazmid
o nazwie pCM1 (27,5 kpz), analogiczny do plazmidu
CS1 Cms [35]. Mutanty Cmm pozbawione plazmidu
pCM1 nie wywo³uj¹ symptomów wiêdniêcia na zain-
fekowanych ro�linach pomidora, a wprowadzenie
plazmidu zawieraj¹cego wymienione geny, w wyniku
komplementacji, przywraca bakteriom zdolno�æ do
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wywo³ywania objawów chorobowych [9, 27]. Brak
genu celA nie wp³ywa na intensywno�æ podzia³ów
komórkowych bakterii z obu podgatunków [47].

B i a ³ k a  i n d u k u j ¹ c e  o d p o w i e d �
n a d w r a ¿ l i w o � c i  (H R)

Podczas kolonizacji organizmu ro�linnego bak-
terie rozprzestrzeniaj¹ siê w tkankach gospodarza
poprzez wi¹zki przewodz¹ce i w kolejnych etapach
wywo³uj¹ objawy chorobowe. Je¿eli jednak infekcja
nie dotyczy typowego gospodarza, mo¿e powodowaæ
indukcjê reakcji oporno�ci w tkance ro�linnej, w efek-
cie czego obserwowana jest reakcja nadwra¿liwo�ci
[65]. Geny zwi¹zane z indukcj¹ reakcji nadwra¿li-
wo�ci (hrp) i patogeniczno�ci¹, bêd¹ce istotnymi
czynnikami wirulencji fitopatogenów Gram-ujemnych,
koduj¹: bia³ka strukturalne systemu sekrecyjnego typu
III, bia³ka efektorowe, wydzielane za spraw¹ tego me-
chanizmu oraz bia³ka regulatorowe kontroluj¹ce eks-
presjê genów. Mutanty hrp� bakterii Gram-ujemnych
nie s¹ w stanie wywo³aæ HR w ro�linach opornych ani
symptomów chorobowych w podatnych. Przeprowa-
dzone badania wykaza³y, i¿ jest to wynik zbyt wolne-
go rozmna¿ania siê komórek patogena, a w efekcie
obni¿onej efektywno�ci kolonizacji [47]. Mimo, i¿
do tej pory nie znaleziono homologów genów hrp nie
tylko w komórkach Clavibacter, ale tak¿e innych
Gram-dodatnich patogenów, niektóre podgatunki
C. michiganensis indukuj¹ HR w gatunkach ro�lin, nie
bêd¹cych ich typowymi gospodarzami [47]. W przy-
padku infekcji wywo³anej przez Cm istotny jest fakt,
i¿ zainfekowane komórki podlegaj¹ programowanej
�mierci. Prowadzi to do wyst¹pienia na powierzchni
tkanek ro�linnych zmian nekrotycznych, które �wiad-
cz¹ o ograniczeniu infekcji i zwalczaniu patogena.
Nekrozy chroni¹ ro�linê przed dalszym rozprzestrze-
nianiem siê bakterii [63, 65]. Liczne szczepy Cms po-
woduj¹ odpowied� nadwra¿liwo�ci na ro�linach tyto-
niu. Syntetyzuj¹ one bia³ka przypominaj¹ce harpiny
bakterii Gram-ujemnych. Tylko izolaty zdolne do in-
dukcji HR wywo³uj¹ symptomy bakteriozy na ziem-
niaku lub ober¿ynie. Szczepy HR� s¹ niewirulentne
tak¿e wobec ro�lin ulegaj¹cych infekcji. Równie¿
w tym wypadku niezdolno�æ do efektywnego zaka¿e-
nia wynika z niewystarczaj¹cej intensywno�ci podzia-
³ów komórek bakteryjnych i w efekcie niewielkiej po-
pulacji bakterii, chocia¿ zdolno�æ do prze¿ywania
komórek Cms wydaje siê pozostawaæ bez zmian [47].
Wyj¹tek stanowi szczep Cms P45, pozbawiony plaz-
midu pSC1, w obrêbie którego zlokalizowany jest gen
koduj¹cy celulazê. Nie wywo³uje on wyra�nych symp-
tomów pora¿enia w testach biologicznych, natomiast
indukuje reakcjê nadwra¿liwo�ci na tytoniu [39].

Hipoteza t³umacz¹ca odporno�æ na infekcjê zak³a-
da interakcjê pomiêdzy receptorami ro�lin, kodowa-

nymi przez geny R, a elicytorami mikroorganizmów,
bêd¹cymi produktami genu avr. Odporno�æ polega na
nekrotyzacji zaka¿onych obszarów, w efekcie ograni-
czone jest dalsze rozprzestrzenianie siê bakterii [1].
Cmm wywo³uje reakcjê nadwra¿liwo�ci na ro�linach
tytoniu oraz dziwaczka (Mirabilis jalapa). Do zaini-
cjowania ca³ego procesu wymagana jest odpowiednia
gêsto�æ zawiesiny komórek bakteryjnych. Obserwa-
cja symptomów HR na M. jalapa, po inokulacji tkanki
ro�linnej p³ynem pohodowlanym (cell-free culture
supernatant, CFCS), dowodzi, i¿ odpowied� ro�liny
powoduje wydzielany zewn¹trzkomórkowo elicytor,
przy czym wykluczono, i¿ funkcjê tê mia³by pe³niæ
EPS. Szczep Cmm 100, pozbawiony dwóch plaz-
midów (pCM1 i pCM2), jest zdolny do indukcji lokal-
nej nekrozy, st¹d wniosek, i¿ determinanty genetycz-
ne bia³ek indukuj¹cych HR zlokalizowane s¹ w ob-
rêbie chromosomu [1]. Analiza SDS-PAGE wyka-
za³a, i¿ Cmm syntezuje co najmniej kilka czynników
indukuj¹cych HR, których wielko�ci oszacowano na
12�16 kDa oraz 35�50 kDa [1]. Bia³ka wytwarzane
przez Cmm wykazuj¹ analogiê w stosunku do bia³ek
Cms indukuj¹cych odpowied� nadwra¿liwo�ci, jed-
nak¿e bia³ka Cms wywo³uj¹ reakcjê HR jedynie na
ro�linach tytoniu [1].

E g z o p o l i s a c h a r y d y  (E P S)
Tak jak wiêkszo�æ fitopatogenów Cms produkuje

egzopolisacharydy. Warunkuj¹ one wiele istotnych
biologicznie funkcji, miêdzy innymi takie jak: oddzia-
³ywanie z komórkami gospodarza, ochronê bakterii
przed niekorzystnymi warunkami �rodowiskowymi.
Otaczaj¹c komórki bakterii EPS chroni¹ je przed
nadmiern¹ utrat¹ wody. Poniewa¿ wiêkszo�æ sk³ad-
ników EPS wykazuje charakter kwasowy, mog¹ one
braæ udzia³ w wymianie jonów czy wi¹zaniu sub-
stancji toksycznych. Ponadto EPS umo¿liwiaj¹ adhe-
zjê komórek do powierzchni ró¿nych tkanek ro�lin-
nych, istotn¹ przede wszystkim w procesach inicjacji
i rozprzestrzenianiu siê choroby [35]. Egzopolisa-
charydy stanowi¹ mieszaninê heterogennych poli-
merów o kwasowej lub rzadziej obojêtnej naturze [42].
Zawarto�æ komponentów bia³kowych jest niska [46].
Obecno�æ EPS w postaci gêstych �luzów, w po³¹-
czeniu z du¿¹ liczb¹ komórek bakteryjnych, prowadzi
do zablokowania ksylemu, a tym samym do zabu-
rzenia transportu wody [35]. Biologiczna aktywno�æ
EPS wi¹¿e siê tak¿e z ich odczynem, a co za tym idzie,
zmian¹ pH gleby podczas infekcji [55]. Egzopoli-
sacharydy wytwarzane przez Cms sk³adem przypo-
minaj¹ te wydzielane przez Cmm oraz Cmi, poniewa¿
zawieraj¹ fukozê, galaktozê i glukozê. Dodatkowym
cukrem, nieobecnym w wydzielinach bakterii z po-
zosta³ych podgatunków C. michiganensis, jest man-
noza [35]. Cms wydziela zazwyczaj znaczne ilo�ci
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egzopolisacharydów. Mimo, i¿ ich rola w indukcji
bakteriozy zdaje siê byæ ugruntowana, nie istnieje
prosta zale¿no�æ pomiêdzy ich ilo�ci¹, a wirulencj¹
szczepów. Istniej¹ doniesienia o wyizolowaniu szcze-
pów ca³kowicie pozbawionych EPS, a mimo to wy-
soce wirulentnych [63, 65].

Wp³yw EPS na rozwój chorób wywo³ywanych
przez bakterie z gatunku C. michiganensis nie zosta³
jeszcze ostatecznie ustalony. Stwierdzono, i¿ spe³niaj¹
one szereg funkcji, m. in. chroni¹ komórki bakteryjne
przed odpowiedzi¹ zainfekowanych komórek ro�lin-
nych, inaktywuj¹c aglutyniny czy fitoaleksyny [267].
W�ród zwi¹zków wchodz¹cych w sk³ad EPS s¹ tak¿e
fitotoksyny; oczyszczony EPS wytwarzany przez ko-
mórki bakterii C. michiganensis powoduje m. in. nisz-
czenie b³on tylakoidów izolowanych chloroplastów
[27]. Zmiana sk³adu cukrowego kompleksu EPS skut-
kuje czêsto brakiem zdolno�ci do wywo³ania objawów
chorobowych. Fakt ten sugeruje, i¿ budowa chemicz-
na EPS warunkuje �rozpoznanie siê� komórek pato-
gena i gospodarza, a tym samym wczesne stadia roz-
woju choroby [35].

C z y n n i k  P a t - 1
W komórkach bakterii Cmm obecne s¹ dwa plaz-

midy pCM1 i pCM2, w obrêbie których zlokalizowa-
ne s¹ swoiste determinanty genetyczne warunkuj¹ce
patogeniczno�æ, przy czym nie ka¿dy szczep posia-
da oba plazmidy. Plazmid pCM1 zawiera sekwen-
cjê celA koduj¹c¹ endo-$-1,4-glukonazê, natomiast
w obrêbie plazmidu pCM2 (72 kpz) obecny jest gen
koduj¹cy czynnik Pat-1 przypominaj¹cy swoj¹ aktyw-
no�ci¹ proteazê serynow¹ [27]. Jest to bia³ko, o masie
molekularnej 29,7 kDa, prawdopodobnie wi¹¿¹ce siê
ze �cian¹ komórkow¹. Jego budowa wykazuje wyso-
k¹ homologiê do proteaz serynowych, zw³aszcza
"-litycznej proteazy Lizobacter enzymogenes. Zmia-
na w obrêbie kodonu startowego genu koduj¹cego
Pat-1 powoduje, i¿ ro�liny inokulowane mutantem
nie wykazuj¹ ¿adnych symptomów chorobowych.
Poni¿ej sekwencji genu strukturalnego pat-1 znaj-
duje siê motyw zawieraj¹cy wielokrotne powtórzenia
(pat-1 rep). Stwierdzono obecno�æ licznych homo-
logów pat-1 rep. Delecja tego regionu prowadzi do
znacz¹cej redukcji wirulencji, nigdy jednak do jej
ca³kowitej utraty [27].

W szczepie Cmm NCPPB382, znaleziono sekwen-
cje homologiczne do genu pat-1 zarówno na plaz-
midzie pCM2 jak i w obrêbie chromosomu. Na plaz-
midzie znajduj¹ siê dwa, homologiczne fragmenty,
zorientowane przeciwnie wzglêdem siebie, nazwane
odpowiednio phpA i phpB. Wykazano, i¿ produkty
genów php nie indukuj¹ symptomów raka pomidora
[9]. Homologiczna wzglêdem pat-1 sekwencja chro-
mosomalna chpA jest pseudogenem [9].

4. Odpowied� ro�lin na infekcjê

4.1. Odpowied� indukowana przez infekcjê
powodowan¹ przez Cms

Interakcja pomiêdzy komórkami patogena a ko-
mórkami gospodarza rozpoczyna siê od wzajemnego
rozpoznania. Jest ono mo¿liwe dziêki oddzia³ywaniom
pomiêdzy receptorami komórek ro�linnych i czyn-
nikami wytwarzanymi przez bakterie, indukuj¹cymi
b¹d� hamuj¹cymi ro�linne reakcje obronne [54].
W przypadku komórek Cms i Cmm funkcjê tê spe³-
niaj¹ EPS, jako ¿e wykazuj¹ powinowactwo do gliko-
protein buduj¹cych �ciany komórek ziemniaka [57].
Transdukcja sygna³u prowadz¹ca do ekspresji genów
ro�linnych wymaga obecno�ci receptorów zlokalizo-
wanych w b³onach komórkowych. Wykazano, i¿ b³o-
ny komórkowe, wyizolowane z odmian ziemniaków
podatnych na bakterie z gatunku C. michiganensis,
posiadaj¹ liczne receptory wi¹¿¹ce EPS wytwarzane
przez Cms. W przypadku ro�lin odpornych na infek-
cjê, liczba receptorów jest znacznie mniejsza [54, 57].

Odporno�æ na bakteriozê pier�cieniow¹ mo¿e wy-
nikaæ z wysokiego powinowactwa receptorów b³ono-
wych do tych sk³adników EPS bakteryjnych, które
indukuj¹ reakcje obronne. Wi¹zanie czynników blo-
kuj¹cych transdukcjê sygna³u do genomu komórek
ro�linnych skutkowa³oby podatno�ci¹ tkanki ro�linnej
na kolonizacjê przez Cms [54].

Z m i a n a  a k t y w n o � c i  p e r o k s y d a z y
Egzopolisacharydy produkowane przez Cms sty-

muluj¹ wiele zmian w obrêbie komórek ziemniaka. W
przypadku inokulacji ma³o podatnych odmian odpo-
wiednio wysokim inokulum bakterii, mo¿na obserwo-
waæ lokalne zmiany nekrotyczne, przypominaj¹ce od-
powied� HR w tkankach ro�lin nie bêd¹cych
¿ywicielami. Mog¹ byæ one wynikiem dzia³ania reak-
tywnych form tlenu, generowanych przez peroksyda-
zê. Zmiana aktywno�ci tego w³a�nie enzymu nale¿y
do najwa¿niejszych, spo�ród opisanych do tej pory,
skutków obecno�ci EPS w zainfekowanych tkankach
ro�linnych [54]. Sk³adniki kompleksu EPS, wi¹¿¹c siê
do zewnêtrznej domeny receptorów b³onowych, po-
woduj¹ zmianê ich konformacji. Jest ona wynikiem
reakcji fosforylacji, w wyniku której nastêpuje prze-
niesienie grup fosforanowych na domenê cytoplazma-
tyczn¹. To z kolei aktywuje peroksydazê sprzê¿on¹ z
receptorem. Aktywno�æ peroksydazy ma kluczowe
znaczenie dla ekspresji genów warunkuj¹cych odpor-
no�æ oraz produkcjê reaktywnych form tlenu (reactive
oxygen species, ROS), odgrywaj¹cych istotn¹ rolê w
reakcjach obronnych ro�liny [29]. Peroksydaza bierze
udzia³ tak¿e w procesach prowadz¹cych do lignifika-
cji �cian komórkowych, fotosyntezie, oddychaniu czy
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regulacji wzrostu [29]. Aniony ponadtlenkowe, po-
wstaj¹ce w efekcie utleniania NADPH, przez dysmu-
tazê ponadtlenkow¹, s¹ przekszta³cane w nadtlenek
wodoru. Wysokie stê¿enie rodników tlenowych oraz
nadtlenku wodoru hamuje wzrost i podzia³y komórek
patogena [29].

W komórkach bulw ziemniaka odmian podatnych
na bakteriozê pier�cieniow¹, wykazano podwy¿szenie
poziomu peroksydazy wyniku infekcji. Istnieje kilka
izoform peroksydazy, przy czym ich poziom waha siê
w zale¿no�ci od podatno�ci ro�liny oraz rodzaju infe-
kowanej tkanki. Komórki odporniejszych na Cms od-
mian ziemniaka, poddane dzia³aniu EPS, nie wykazy-
wa³y ¿adnych zmian liczby izoform peroksydaz
wewn¹trzkomórkowych i tych wydzielanych na ze-
wnatrz komórek. Analogiczne dzia³anie w przypadku
odmian podatnych prowadzi³o do syntezy nowych izo-
enzymów wewn¹trzkomórkowych oraz wydzielanych
na zewn¹trz komórek. Zwiêkszeniem aktywno�ci pe-
roksydazy charakteryzowa³a siê przede wszystkim
frakcja wewn¹trzkomórkowa. Podczas infekcji komó-
rek odpornych odmian ziemniaka nastêpuje aktywacja
peroksydaz zewn¹trzkomórkowych, g³ównie izoformy
Rf 15, która indukuje reakcjê nadwra¿liwo�ci. Mecha-
nizm tego procesu polega na indukcji aktywacji pe-
roksydazy oraz indukcji produkcji ROS. Dzia³anie
tych ostatnich skutkuje degradacj¹ struktur komórko-
wych patogena i zainfekowanych tkanek. Poniewa¿
aktywacja peroksydazy wywo³ywana przez Cms w
podatnych komórkach ro�linnych jest uwarunkowana
intensywn¹ syntez¹ bia³ek enzymatycznych de novo,
proces ten jest d³ugotrwa³y. W tym czasie mo¿e doj�æ
do efektywnej kolonizacji ro�liny przez bakterie. W
tym przypadku nie ma mo¿liwo�ci indukcji powsta-
wania lokalnych nekroz gdy¿ podatne na patogena ko-
mórki ro�linne nie produkuj¹ izoformy Rf 15 [ 30].

Z m i a n a  p H  � r o d o w i s k a
Jak ju¿ wspomniano wcze�niej EPS stanowi¹ mie-

szaninê zwi¹zków o charakterze kwasowym b¹d� obo-
jêtnym [42]. Podczas infekcji powoduj¹ one obni¿e-
nie pH w tkankach ro�linnych, co z kolei indukuje
wiêdniêcie ro�lin i degradacjê komórek. Badaj¹c zwi¹-
zek pomiêdzy obecno�ci¹ polisacharydów a odczynem
pod³o¿a, ustalono, ¿e zmiana jest tym wiêksza, im
bardziej badana odmiana jest podatna na pora¿enie.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ wzrost stê¿enia jonów
wodorowych nie wynika jedynie z bezpo�redniego
dzia³ania patogena. Cms podczas hodowli na pod³o¿u
laboratoryjnym powoduje obni¿enie pH po¿ywki z 6,3
do 4,5. Natomiast, podczas infekcji ro�lin rosn¹cych
w kulturach in vitro, pH pod³o¿a w przypadku ro�lin
podatnych obni¿a³o siê do warto�ci 2,5. Tak du¿e
zakwaszenie �rodowiska spowodowane by³o wydzie-
laniem do pod³o¿a, tak¿e przez ro�liny, niskocz¹stecz-

kowych kwasów. Proces ten mo¿e byæ efektem uwal-
niania do pod³o¿a zawarto�ci rozpadaj¹cych siê w wy-
niku infekcji komórek. Powi¹zanie rozwoju bakte-
riozy pier�cieniowej z odczynem EPS potwierdzaj¹
badania, w których wyizolowane wydzieliny bakteryj-
ne zast¹piono kwasem octowym. Jego obecno�æ pro-
mowa³a analogiczne do EPS symptomy pora¿enia
[55]. Warto wspomnieæ, i¿ ro�liny wykszta³ci³y me-
chanizmy ochronne pozwalaj¹ce na przywrócenie od-
powiedniego pH w �rodowisku. Badaj¹c mo¿liwo�ci
buforuj¹ce wydzielin korzeniowych stwierdzono, i¿
odporne na Cms odmiany ziemniaka szybciej i efek-
tywniej neutralizuj¹ kwa�ne wydzieliny bakteryjne.
Równie¿ do�wiadczenia na komórkach ro�linnych,
poddanych dzia³aniu roztworu EPS, potwierdzi³y s³ab-
sze mo¿liwo�ci adaptacyjne komórek podatnych ro�lin
ziemniaka [55].

S y n t e z a  b i a ³ e k  o  d z i a ³ a n i u
p r z e c i w b a k t e r y j n y m

Ro�liny, stale pozostaj¹c w kontakcie z patogenami,
mog¹ produkowaæ liczne substancje o dzia³aniu prze-
ciwbakteryjnym i przeciwgrzybowym. Nale¿¹ do nich:
glukanazy, inhibitory "-amylaz, peptydy inaktywuj¹ce
rybosomy czy tioniny. Te ostatnie nale¿¹ do amfi-
patycznych bia³ek, zwiêkszaj¹cych przepuszczalno�æ
b³on komórkowych. Syntetyzowana przez S. tubero-
sum pseudotionina, Pth-St1, hamuje rozwój m. in. Cms
oraz Ralstonia solanaceanum. Bia³ko to, wielko�ci
5 kDa, produkowane jest w ilo�ci oko³o 1,5 mg na
kilogram masy ro�liny. Ekspresja genu warunkuj¹cego
biosyntezê pseudotioniny jest tkankowo specyficzna
i ogranicza siê do komórek ³odyg, bulw oraz p³atków
korony. Ni¿sze stê¿enia pseudotioniny mog¹ wystêpo-
waæ tak¿e w li�ciach. Bia³ko to wykazuje silniejsze
dzia³anie antybakteryjne ni¿ tioniny. Ró¿nica w pozio-
mie aktywno�ci antybakteryjnej pseudotioniny i tio-
niny sugeruje, i¿ mechanizm dzia³ania obu zwi¹zków
jest odmienny, natomiast w trakcie infekcji wymienio-
ne zwi¹zki mog¹ dzia³aæ komplementarnie [37].

4.2. Odpowied� indukowana przez infekcjê
powodowan¹ przez C. m. subsp. ichiganensis

Mechanizm interakcji miêdzy komórkami ro�lin
pomidora i bakterii z podgatunku Cmm nie zosta³ do-
k³adnie poznany, a dotychczasowe badania, maj¹ce na
celu uzyskanie odmian odpornych na bakterie powo-
duj¹ce raka bakteryjnego, zakoñczy³y siê niepowo-
dzeniem [27]. Stosowanie klasycznych metod hodow-
lanych pozwoli³o na uzyskanie odmian mniej wra¿li-
wych b¹d� tolerancyjnych. Trzeba jednak podkre�liæ,
i¿ ¿adna z uzyskanych linii hodowlanych nie wykazy-
wa³a odporno�ci na Cmm, pozwalaj¹cej na jej wyko-
rzystanie w uprawach komercyjnych [18]. Czê�ciowy
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lub nawet ca³kowity brak symptomów chorobowych,
charakterystycznych dla raka bakteryjnego nie �wiad-
czy³ o zmniejszeniu podatno�ci ro�lin na infekcjê, po-
niewa¿ nadal dochodzi³o do kolonizacji tkanek gospo-
darza. Naturalnie wystêpuj¹ca, w ró¿nych odmianach
pomidora, tolerancja na tego patogena, wynika z pro-
dukcji zwi¹zków hamuj¹cych podzia³y komórkowe
Cmm [18].

P r o d u k c j a  t o m a t y n y
Ro�liny pomidora produkuj¹ znaczne ilo�ci fito-

aleksyn alkaloidowych. Niedojrza³e owoce zawieraj¹
"-tomatynê, glikozylowany alkaloid o silnej aktywno-
�ci przeciwgrzybowej i przeciwbakteryjnej. Podczas
infekcji nastêpuje indukcja produkcji tomatyny i jej
akumulacja do poziomu hamuj¹cego podzia³y ko-
mórkowe bakterii. W efekcie dochodzi do aktywnej
obrony ro�liny przed zaka¿eniem. Dziêki poznaniu
sekwencji genomu Cmm, zidentyfikowano gen tomA,
koduj¹cy tomatynazê. Enzym ten katalizuje reakcjê
deglikozylacji "-tomatyny, do nietoksycznej toma-
tydyny [27, 37]. Znaczenie tomatynazy dla zaha-
mowania infekcji zosta³o potwierdzone w badaniach,
w których wykorzystywano mutanty Cmm tomA�;
tomatyna hamowa³a wzrost mutantów nie wytwarza-
j¹cych enzymu umo¿liwiaj¹cego deglikozylacjê toma-
tyny, znacznie silniej, ni¿ wzrost szczepów bakterii
typu dzikiego [37].

5. Metody identyfikacji C. michiganensis

5.1. Wykrywanie C. m. subsp. sepedonicus

Wykrywanie Cms nastrêcza du¿ych trudno�ci, po-
niewa¿ wczesne objawy bakteriozy mog¹ byæ masko-
wane przez naturalne procesy fizjologiczne, takie jak
starzenie czy te¿ aktywno�æ innych mikroorganizmów
patogennych. Coraz czê�ciej wystêpuj¹ce infekcje
latentne, charakteryzuj¹ siê brakiem jakichkolwiek
symptomów chorobowych nawet przez 2�3 sezony
wegetacyjne. W efekcie dochodzi do rozprzestrze-
niania siê bakterii na coraz to wiêkszych obszarach.
Z tego wzglêdu, na terenie Stanów Zjednoczonych,
nie hoduje siê odmian ziemniaka wykazuj¹cych
zwiêkszon¹ tolerancjê na Cms. Bezobjawowe zaka-
¿enia powoduj¹, i¿ wizualna ocena plantacji jest nie-
wystarczaj¹ca, zw³aszcza, je�li dotyczy rozwijaj¹cych
siê ro�lin, a nie dojrza³ych bulw. Badania laboratoryj-
ne, z wykorzystaniem np. metod serologicznych, s¹
niezbêdne, tak¿e dlatego, i¿ postaæ symptomów zale-
¿y od wielu czynników i mo¿e ograniczaæ siê jedynie
do spadku biomasy ro�lin [63].

W laboratoriach diagnostycznych najczê�ciej sto-
sowanymi s¹ testy serologiczne: immunofluorescencji

po�redniej (IF) oraz immonoenzymatyczny (ELISA),
analiza profilu estrów metylowych kwasów t³uszczo-
wych (Fatty Acids Metyl Esters), ³añcuchowa reak-
cja polimerazy (PCR), fluorescencyjna hybrydyzacja
in situ (FISH), a dodatkowo testy biochemiczne
oraz testy biologiczne [58, 59, 65]. Testy serologiczne
maja niestety pewne wady. Test ELISA jest nieprzy-
datny w wykrywaniu szczepów bakteryjnych pozba-
wionych EPS, gdy¿ stanowi¹ one g³ówny antygen do
produkcji przeciwcia³ stosowanych w komercyjnie
dostêpnym te�cie ELISA. Ponadto podczas testów
serologicznych uzyskiwane s¹ wyniki fa³szywie pozy-
tywne, których przyczyn¹ s¹ niespecyficzne oddzia³y-
wania przeciwcia³ z bakteriami saprotroficznymi [63].
Technika FISH pozwala na szybk¹ identyfikacjê pa-
togena i jednocze�nie weryfikacjê wyników testów
serologicznych. W przypadku zastosowania hybrydy-
zacji in situ do wykrywania bakterii Gram-dodatnich,
a do takich nale¿y Cms, w etapie wstêpnym przepro-
wadza siê preinkubacjê próby z lizozymem degra-
duj¹cym mukopeptyd obecny w �cianie komórkowej
bakterii, w efekcie u³atwiona jest penetracja oligo-
nukleotydów do komórek.

Wykrywanie Cms metod¹ PCR polega ma ampli-
fikacji fragmentów DNA plazmidowego, jednak ist-
niej¹ tak¿e testy, wykorzystuj¹ce specyficzno�æ innych
elementów genomu [52]. W literaturze opisanych
zosta³o wiele róznych starterów, których u¿yteczno�æ
zosta³a poddana weryfikacji [2]. Testowana jest rów-
nie¿ u¿yteczno�æ mikromacierzy umo¿liwiajacych
wykrycie i identyfikacjê bakterii na podstawie obec-
no�ci w tkankach ro�lin, mRNA kodowanego przez
ró¿ne geny [25, 62].

W Polsce obowi¹zuj¹ce procedury wykrywania,
zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu siê bak-
terii z rodzaju Clavibacter zawarte s¹ w kilku aktach
prawnych. Obowi¹zuj¹ce jest Rozporz¹dzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia
2007 r. w sprawie szczegó³owych sposobów postêpo-
wania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenia-
niu siê bakterii C. m. subsp. sepedonicus [Dz.U. Nr 70
poz. 427 z 19 kwietnia 2007] na podstawie art. 10
ust. 1 pkt 1�4 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o ochronie ro�lin [Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 94, z pó�n. zm.]. Przepisy rozporz¹dzenia wdra-
¿aj¹ postanowienia dyrektywy Rady 93/85/EWG
z dnia 4 pa�dziernika 1993 r. w sprawie zwalczania
bakteriozy pier�cieniowej ziemniaka [Dz. Urz. WE L
259 z 18.10.1993, str. 1, z pó�n. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 131,
z pó�n. zm.] oraz Dyrektywa Komisji 2006/56/WE
z dnia 12 czerwca 2006 r., zmieniaj¹ca za³¹czniki do
dyrektywy Rady 93/85/EWG w sprawie zwalczania
bakteriozy pier�cieniowej ziemniaka [Dziennik Urzê-
dowy L 182, 04/07/2006 P. 0001�0002].



279EPIDEMIOLOGIA WYBRANYCH PODGATUNKÓW BAKTERII CLAVIBACTER MICHIGANENSIS...

N a j n o w s z e  m e t o d y  w y k r y w a n i a  C m s
Poniewa¿ zwalczanie Cms polega przede wszystkim

na nak³adania kwarantanny na obszarach jej wystêpo-
wania, niezwykle istotnym jest szybkie i wiarygodne
wykrywanie tego fitopatogena. Opracowano wiele
metod spe³niaj¹cych te za³o¿enia.

Do identyfikacji Cms za pomoc¹ techniki PCR wy-
korzystuje siê oligonukleotydowe sekwencje startero-
we homologiczne do genu koduj¹cego 16S rRNA oraz
sekwencji insercyjnej IS1121, obecnej w wielu pow-
tórzeniach zarówno na plazmidzie, jak i genoforze. Ten
drugi rodzaj starterów pozwala na specyficzne wykry-
wanie i identyfikacjê bakterii z podgatunku Cms, tak¿e
w przypadku bezplazmidowego szczepu Cms P45.

Zastosowanie analizy restrykcyjnej RFLP (Restric-
tion Fragment Length Polymorphisms) amplifikowa-
nego w reakcji PCR fragmentu genu 16S rRNA, po-
zwala na identyfikacjê patogena ziemniaka w�ród
pozosta³ych podgatunków C. michiganesis. Niestety
nawet tak czu³a metoda jak¹ jest reakcja PCR nie
zawsze pozwala na wykrycie niewielkiej liczby ko-
mórek patogena. Zastosowanie metody Nested � PCR
i dwóch par starterów pozwala na zwiêkszenie czu-
³o�æ analizy, w efekcie mo¿liwe jest wykrywanie Cms
na ro�linach niewykazuj¹cych objawów infekcji. Taka
modyfikacja klasycznej procedury PCR, pozwala na
tysi¹ckrotne zwiêkszenie czu³o�ci testu; mo¿liwe jest
wykrycie patogena w przypadku obecno�ci w miesza-
nie reakcyjnej 100 komórek [41].

W przypadku wykrywania komórek patogena
w tkance ro�linnej pojawiaj¹ siê jednak dodatkowe
trudno�ci zwi¹zane z hamowaniem aktywno�ci poli-
merazy DNA przez niektóre sk³adniki homogenatu
komórek ziemniaka. W efekcie mo¿na uzyskaæ wy-
niki fa³szywie negatywne. Problem ten mo¿na roz-
wi¹zaæ przy pomocy wewnêtrznej kontroli. W tym
przypadku oprócz specyficznych starterów warunku-
j¹cych amplifikacjê fragmentów materia³u genetycz-
nego patogena, wprowadza siê tak¿e oligonukleotydy
pozwalaj¹ce na powielenie sekwencji homologicznych
do fragmentów genomu ziemniaka (Multiplex PCR).
Nie uzyskanie produktów amplifikacji DNA ziem-
niaka wskazuje na obecno�æ w mieszaninie reakcyjnej
inhibitorów reakcji PCR [51].

Znacznie szersze mo¿liwo�ci zastosowania reakcji
PCR, bez pó�niejszej identyfikacji produktów ampli-
fikacji w ¿elu agarozowym, daje zastosowanie ampli-
fikacji DNA w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR).
W tym przypadku do przeprowadzenia reakcji ampli-
fikacji i wykrycia jej produktów niezbêdny jest termo-
cykler sprzêgniêty z fluorometrem. Produkty reakcji
mog¹ byæ wykrywane dziêki zastosowaniu barwników
takich jak bromek etydyny lub barwników fluorescen-
cyjnych (np. SYBR Green) interkaluj¹cych z amplifiko-
wanym, dwuniciowym DNA. W innych modyfikacjach

Real-Time PCR wykorzystuje siê ró¿nego rodzaju
sondy znakowane barwnikami fluorescencyjnymi (np.
sondy TaqMan PCR, Molecular Beacon). Ogólna za-
sada polega na wykrywaniu obecno�ci znakowanej
sondy, a nie produktu reakcji PCR. Sondy typu TaqMan
PCR, Molecular Beacon (tzw. latarnia molekularna)
znakowane s¹ dwoma barwnikami; pierwszy zwykle
fluoresencencyjny pe³ni funkcjê �sygnalizatora� (re-
porter), drugi �wyciszacza� (quencher). Je¿eli znajdu-
j¹ce siê w mieszaninie reakcyjnej DNA matrycowy
hybrydyzuje ze znakowan¹ sond¹ TaqMan PCR to
polimeraza DNA maj¹ca równocze�nie w³a�ciwo�-
ci nukleazy dobudowuj¹c komplementarny ³añcuch
DNA degraduje sondê. W efekcie degradacji sondy
nastêpuje od³¹czenie �sygnalizatora� od �wyciszacza�.
Obecno�æ �sygnalizatora� rejestrowana jest za pomo-
c¹ fluorometru. W przypadku maj¹cej kszta³t spinki
sondy Molecular Beacon, w której sygnalizator i wy-
ciszacz zlokalizowane s¹ na przeciwleg³ych, komple-
mentarnych do siebie koñcach sondy, hybrydyzacja
sondy z produktami reakcji PCR powoduje �rozwiniê-
cie� spinki i �wiecenie sygnalizatora. Real-Time PCR
pozwala na skrócenie czasu analizy (nie ma potrzeby
wykonywania elektroforezy) ale tak¿e na monitorowa-
nie przebiegu reakcji oraz ilo�ciowe oznaczenie pro-
duktu amplifikacji. Dodatkow¹ zalet¹ tego typu testu
jest mo¿liwo�æ prowadzenia ca³ego procesu ampli-
fikacji w jednej, zamkniêtej od momentu dodania
wszystkich sk³adników mieszaniny reakcyjnej, pro-
bówce. Ten sposób prowadzenia testu pozwala w za-
sadzie wyeliminowaæ fa³szywie pozytywne wyniki,
których przyczyn¹ w te�cie PCR jest kontaminacja
próby przez DNA niewiadomego pochodzenia.

W ostatnich latach opracowane zosta³y systemy
tzw. Smart Real-Time PCR, pozwalaj¹ce na prowadze-
nie wykrywania i identyfikacji Cms, bezpo�rednio na
polu, lub w laboratoriach zlokalizowanych w punktach
kontroli granicznej (Port Check 5th FP Project).

Jedn¹ z najnowszych metod, opartych na amplifi-
kacji kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym,
jest AmpliDet RNA. Jest to po³¹czenie izotermalnej
amplifikacji nukleotydów NASBA (Nucleic Acid
Sequence Based Amplification) oraz detekcji tego pro-
cesu przy pomocy sond Molecular Beacon). Synteza
RNA jest mo¿liwa przy zastosowaniu trzech enzy-
mów: odwrotnej transkryptazy AMV, RNazy H oraz
polimerazy RNA bakteriofaga T7 i dotyczy obszaru
16S rRNA. Amplifikowany jest specyficzny dla pod-
gatunku Cms fragment 16S rRNA, w efekcie metoda
ta pozwala na wykrywanie Cms w homogenizowanej
tkance bulw ziemniaka. Powielanie RNA zamiast
DNA, powoduje, i¿ metoda ta mo¿e byæ wykorzysta-
na nie tylko w celach diagnostycznych, ale tak¿e do
badania ¿ywotno�ci komórek. Teoretycznie, AmpliDet
RNA pozwala na wykrycie takich ilo�ci 16S rRNA,
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które odpowiadaj¹ obecno�ci w mieszaninie reakcyj-
nej jednej komórki bakteryjnej. W praktyce jednak
wymagana jest obecno�æ 10 komórek zdolnych do
tworzenia kolonii, gdy¿ czê�æ RNA ulega degradacji
podczas izolacji [62].

Nie tylko metody biologii molekularnej okazuj¹
siê warto�ciowymi, je�li chodzi o diagnostykê Cms.
Nadal prowadzone s¹ do�wiadczenia nad wykorzys-
taniem testów biochemicznych, pozwalaj¹cych na wy-
krywanie charakterystycznej dla patogena aktywno�ci
enzymatycznej. Testy API 50CH zawieraj¹ pod³o¿a
z dodatkiem wielu wêglowodanów, rekomendowa-
nych do wykrywania Cms. Test API ZYM pozwala
na identyfikacjê 20 egzoenzymów. Zastosowanie API
50CH wymaga przygotowania zmodyfikowanego
pod³o¿a YMA (Yeast Mannitol Agar) poniewa¿ bak-
terie z gatunku C. michiganensis nie rosn¹ na wielu
standardowych po¿ywkach. Testy typu API, stosuje
siê w przypadku wykrywania wielu gatunków mikro-
organizmów. Jednak, ze wzglêdu na bardzo wolne
podzia³y komórkowe w przypadku Cms metoda ta
nie jest u¿yteczna. Rozwi¹zaniem jest wprowadzanie
indykatorów zmian pH. Test API 50CH pozwala na
rozró¿nienie bakterii z podgatunku Cms od innych
bakterii z gatunku C. michiganensis oraz patogenów
ziemniaka, z rodzaju Pectobacterium i Ralstonia.
Identyfikacjê mo¿na wykonaæ tak¿e stosuj¹c API
ZYM, w te�cie tym bakterie z podgatunku Cms ró¿-
ni¹ siê co najmniej jedn¹ aktywno�ci¹ enzymatycz-
n¹ od bakterii z pozosta³ych podgatunków C. michi-
ganensis [50].

5.2. Wykrywanie C. m. subsp. michiganensis

Patogen pomidora nale¿y do organizmów podlega-
j¹cych obowi¹zkowemu zwalczaniu. O ka¿dym podej-
rzeniu wyst¹pienia Cmm nale¿y powiadomiæ organy
Pañstwowej Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa.
Podobnie jak w przypadku Cms, nie ma metod zwal-
czania choroby po wyst¹pieniu symptomów. Ochrona
ro�lin ogranicza siê do wysiewania sprawdzonego,
wolnego od patogena materia³u, dezynfekcji sprzêtu,
stosowania p³odozmianu oraz usuwaniu resztek ro�lin-
nych pozosta³ych w glebie po uprawach. Je¿eli po-
twierdzona zostanie obecno�æ Cmm, miejsce uprawy
podlega izolacji, a uzyskane plony � zniszczeniu [48].

Procedura diagnostyczna dotyczy: izolacji mikro-
organizmu z pora¿onych tkanek, zidentyfikowania
gatunku patogena i okre�lenia stopnia wirulencji. Ist-
niej¹ odrêbne metodyki wykrywania patogena w ro�-
linach i nasionach [48]. Je¿eli wynik przynajmniej
jednego testu wstêpnego jest pozytywny musi zostaæ
zweryfikowany w testach patogeniczno�ci prowadzo-
nych z wykorzystaniem ro�lin wska�nikowych i w tes-
tach serologicznych: aglutynacja, IF lub ELISA [48].

N a j n o w s z e  m e t o d y  w y k r y w a n i a  C m m
Wykrywanie i identyfikacja Cmm stanowi powa¿-

ny problem, w szczególno�ci je¿eli komórki patogena
wystêpuj¹ w ma³ej liczbie. Dlatego te¿, prowadzone
s¹ intensywne badania pozwalaj¹ce na opracowanie
efektywnych metod jego wykrywania [16]. Posiewy
na specyficzne pod³o¿a mikrobiologiczne, zalecane
jako jedna z metod identyfikacji, charakteryzuj¹ siê
stosunkowo nisk¹ czu³o�ci¹, ze wzglêdu na wolny
wzrost Cmm i mo¿liwo�æ zaciemniania obrazu przez
bakterie saprotroficzne [20].

Sortowanie immunomagnetyczne komórek bakte-
rii IMS (Immunomagnetic Separation) pozwala na
ominiêcie tego problemu. Kulki magnetyczne op³asz-
czone specyficznymi przeciwcia³ami, pozwalaj¹ na
wybiórcz¹ izolacjê komórek Cmm z badanej próby.
Wyizolowane w ten sposób komórki wysiewane s¹ na
pod³o¿a selektywne. IMS mo¿e byæ tak¿e technik¹
poprzedzaj¹c¹ przeprowadzenie reakcji PCR ze star-
terami specyficznymi dla Cmm [16]. Po³¹czenie IMS
i reakcji PCR jest metod¹ czu³¹, poniewa¿ umo¿liwia
specyficzne wykrywanie 10 j.t.k. patogena w 1 ml za-
wiesiny. Zastosowanie IMS pozwala na wyizolowanie
90% komórek Cmm z mieszaniny, w której obecne jest
jest tysi¹ckrotnie wiêcej komórek bakterii z rodzaju
Pseudomonas sp. Stosowanie w procedurze IMS prze-
ciwcia³ poliklonalnych daje bardzo dobre rezultaty.
Najprawdopodobniej ich ni¿sza specyficzno�æ, pro-
wadz¹ca do tworzenia mniej stabilnych kompleksów
z antygenem, u³atwia uwalnianie komórek z komplek-
sów, które tworz¹ z mikrokulkami [16].

Zastosowanie do wykrywania Cmm w tkance ro�-
linnej, metody PCR ograniczone jest obecno�ci¹ inhi-
bitorów polimerazy w homogenatach tkanek ro�-
linnych. Efektywno�æ testu PCR mo¿na zwiêkszyæ
poprzez zastosowanie tzw. BIO-PCR, w którym
w pierwszym etapie badania rozmna¿a siê bakterie na
specyficznym, optymalnym dla Cmm pod³o¿u mikro-
biologicznym [10]. W rezultacie nawet je¿eli w orygi-
nalnej próbie by³y tylko pojedyncze komórki bakterii
po etapie �wzbogacenia� mo¿na je ³atwo wykrywaæ.
Tak wiêc Bio-PCR, pozwala na obni¿enie poziomu
wykrywalno�ci komórek mikroorganizmów. BIO-PCR
pozwala na wykrycie jednego zaka¿onego nasiona
w partii 10000 nasion. Jest to bardzo wa¿ne, gdy¿ nawet
bardzo niski procent zainfekowanego materia³u siew-
nego mo¿e prowadziæ do epidemii raka bakteryjnego
w sprzyjaj¹cych warunkach �rodowiskowych [31].

Mimo licznych zalet opisanych powy¿ej innowa-
cyjnych technologii wykrywania i identyfikacji Cmm
i Cms nie mog¹ byæ one stosowane w oderwaniu od
tradycyjnych metod diagnostycznych. Nie mo¿na tak¿e
zapominaæ o fakcie, i¿ bardzo istotny jest sposób po-
bierania prób materia³u ro�linnego do oznaczeñ, czyli
jego reprezentatywno�æ. Uwaga ta dotyczy szczególnie
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materia³u ro�linnego nie wykazuj¹cego objawów cho-
robowych, a podejrzanego o zainfekowanie mikroorga-
nizmami podlegaj¹cymi obowi¹zkowemu zwalczaniu.
Niezale¿nie od czu³o�ci metody, któr¹ zastosujemy do
wykrywania Cms, pobieraj¹c 200 bulw ziemniaka
z partii zawieraj¹cej 25 ton, mamy tylko 96% szans na
wykrycie patogena je¿eli 1% bulw jest nim zainfeko-
wana. W³a�ciwa strategia wykrywania i identyfikacji
czynników chorobotwórczych i ochrony ro�lin wy-
maga zintegrowanego dzia³ania opartego o w³a�ciwe
pobieranie prób, testy biologiczne i immunologiczne
oraz nowoczesne technologie molekularne.

6. Nowe mo¿liwo�ci ochrony ro�lin
przed patogenami z gatunku C. michiganensis

Zwalczanie bakteryjnych patogenów ro�lin �rodka-
mi takimi jak antybiotyki czy zwi¹zki miedzi, nie tylko
nie przynosi po¿¹danych rezultatów, ale stanowi tak¿e
�ród³o zagro¿enia dla �rodowiska. Dlatego te¿ stale
prowadzone s¹ prace nad opracowaniem efektywnych
metod i preparatów. U ich podstawy le¿y zrozumienie
czynników warunkuj¹cych wirulencjê [35].

Z w a l c z a n i e  b a k t e r i o z y
p i e r � c i e n i o w e j  z i e m n i a k a

Jedna z metod ochrony ro�lin przed chorobami
opiera siê na wykorzystaniu czynników biologicznych.
Wykorzystuj¹c antagonizm szczepów bakteryjnych,
zapobiega siê rozwojowi i rozprzestrzenianiu pato-
genów. Podstaw¹ tego zjawiska mo¿e byæ produkcja
przez bakterie antagonistyczne antybiotyków, toksyn,
sideroforów, konkurencja o niszê ekologiczn¹ tak¿e
paso¿ytnictwo [15]. Chc¹c okre�liæ wp³yw wybranych
gatunków mikroorganizmów na Cms, wyizolowano
z ryzosfery ziemniaka antagonistyczne szczepy Pseudo-
monas aureofaciens oraz Pseudomonas fluorescences.
Wszystkie szczepy Pseudomonas silnie hamowa³y
wzrost komórek Cms. Na dalszym etapie badañ spraw-
dzano mo¿liwo�æ wykorzystania wyizolowanych
szczepów do ochrony upraw szklarniowych. Podobnie,
jak w przypadku testu in vitro, wszystkie badane izo-
laty, choæ w ró¿nym stopniu, ogranicza³y rozmna¿a-
nie siê komórek Cms w tkankach ro�lin. Zastosowanie
mieszaniny bakterii antagonistycznych nie wp³ynê³o
znacz¹co na podwy¿szenie skuteczno�ci metody [15].
W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, i¿
czynnikiem ograniczaj¹cym wzrost Cms mo¿e byæ
konkurencja o ¿elazo i szybszy wzrost szczepu anta-
gonistycznego zdolnego do efektywniejszej ni¿ Cms
kolonizacji ro�lin [15].

Istotn¹ rolê mog¹ odgrywaæ tak¿e wytwarzane
przez bakterie antagonistyczne bakteriocyny, bêd¹ce
zwi¹zkami bia³kowymi o aktywno�ci bakteriobójczej

lub bakteriostatycznej. Mechanizm ich aktywno�ci jest
ró¿ny, pocz¹wszy od indukcji lizy komórek patogena
do zak³ócenia procesu translacji. Najczêstszym wyni-
kiem dzia³ania bakteriocyn jest indukcja tworzenia por
w b³onie komórkowej [32]. Bakterie z podgatunku
Cmm wytwarzaj¹ liczne substancje o dzia³aniu prze-
ciwbakteryjnym, niektóre dzia³aj¹ antagonistycznie
wzglêdem Cms [33]. Ze szczepów Cmm wyizolowano
metabolity, które scharakteryzowano jako bia³ka bo-
gate w reszty glicyny, alaniny i izoleucyny, o masie
molekularnej 13,7 kDa, których dzia³anie polega na
zak³óceniu syntezy lipidów i peptydoglikanu [33].

W�ród produkowanych przez Cmm metabolitów,
wykryto peptyd okre�lony mianem michiganiny A,
bêd¹cy przedstawicielem lantybiotyków B [32, 33].
Lantybiotyki stanowi¹ grupê bakteriocyn z licznymi
modyfikacjami potranslacyjnymi. Michiganina A wy-
kazuje silne dzia³anie przeciwbakteryjne wzglêdem
Cms. Swoj¹ budow¹ michiganina A przypomina bak-
teriocynê wytwarzan¹ przez promieniowce Actinopla-
nes liguriae. Minimalne stê¿enie hamuj¹ce (Minimum
Inhibitry Concentratin, MIC) michiganiny A, w sto-
sunku do szczepu Cmm 2136 wynosi³o 30 pmol/ml,
co odpowiada 30 nM [32].

Z w a l c z a n i e  r a k a  b a k t e r y j n e g o  p o m i d o r a
Bakterie z podgatunku Cmm mog¹, jak przedsta-

wiono powy¿ej, byæ antagonistyczne wzglêdem Cms.
S¹ jednak przede wszystkim organizmami podlegaj¹-
cymi obowi¹zkowemu zwalczaniu, a ich rozprzestrze-
nianie próbuje siê ograniczaæ w oparciu o metodê bio-
logiczn¹ [6]. W trakcie badañ, maj¹cych na celu
identyfikacjê szczepów potencjalnie antagonistycz-
nych, w stosunku do Cmm wyró¿niono bakterie nale-
¿¹ce do czterech grup: fluorescencyjne Pseudomonas,
promieniowce z rodzaju Actinomycetes, bakterie z ro-
dzaju Bacillus sp. oraz niezidentyfikowane bakterie
Gram-ujemne. Wyselekcjonowane szczepy by³y od-
porne na kwas nalidyksowy, ampicylinê oraz chloram-
fenikol a ich rozprzestrzenianie w obrêbie korzeni sa-
dzonek pomidora zachodzi³o z ró¿n¹ intensywno�ci¹
[6]. Wykorzystanie zawiesiny wyizolowanych mikro-
organizmów do ochrony nasion i korzeni sztucznie
inokulowanych ro�lin pomidora skutkowa³o opó�nie-
niem rozwoju choroby, fakt ten ma istotne znaczenie,
gdy¿ starsze ro�liny s¹ mniej podatne na raka [6].

Zastosowanie do ochrony ro�lin mog¹ tak¿e znale�æ
olejki ro�linne, znane z przeciwbakteryjnych i prze-
ciwgrzybicznych w³a�ciwo�ci. W przeciwieñstwie do
�rodków chemicznych, ich stosowanie jest bezpieczne,
zarówno dla konsumenta jak i �rodowiska. Mo¿liwo�æ
tworzenia kolonii przez Cmm zosta³a ca³kowicie za-
trzymana przez olejki wytwarzane przez oregano (Ori-
ganum vulgare), tymianek (Thymus capitatus) i le-
biodkê kreteñsk¹ (Origanum dictamnus) zastosowane
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odpowiednio w stê¿eniach: 100, 85 oraz 100 µg/ml.
Majeranek (Origanum majorana) czy miêta polej
(Mentha pulegium) wywo³ywa³y 80% redukcjê wzros-
tu komórek Cmm przy stê¿eniu 200 µg/ml; lawenda
(Lavandula angustifolia) ca³kowicie hamowa³a rozwój
komórek bakteryjnych w stê¿eniu 600 µg/ml. Oprócz
mniejszej toksyczno�ci, stosowanie olejków ro�lin-
nych nie prowadzi do selekcji patogenów odpornych
na stosowany �rodek [13].

Niektóre odmiany papryki rocznej (Capsicum an-
nuum) charakteryzuj¹ siê wysok¹ odporno�ci¹ na cho-
roby bakteryjne, a jednym z elementów ich mecha-
nizmu obronnego s¹ peptydy wystêpuj¹ce w tkance
li�ciowej. Przeprowadzono badania wp³ywu tych mo-
leku³ na wzrost komórek Cmm. Ekstrakty uzyskane
ze �cian komórkowych odpornych na patogeny bakte-
ryjne odmian papryki hamowa³y rozwój Cmm, a sku-
teczno�æ waha³a siê od 61% do 87%, w zale¿no�ci
od odmiany [60].

7. Podsumowanie

Mimo licznych prowadzonych w wielu krajach
badañ bakterie z gatunku Clavibacter michiganensis
ci¹gle stanowi¹ bardzo powa¿ne zagro¿enie dla ro�lin
ziemniaka i pomidora. Zakoñczenie sekwencjonowania
genomu Cmm (AM711867) oraz Cms (AM849034)
oraz analiza uzyskanych wyników powinny dostar-
czyæ informacji o genach warunkuj¹cych biosyntezê
czynników determinuj¹cych wirulencjê oraz zaan-
ga¿owanych w interakcjê patogen � ro�lina [5, 26].
Z ca³¹ pewno�ci¹ wyniki tych badañ dostarcz¹ infor-
macji o ró¿nicach sekwencji DNA w obrêbie genomu
bakterii obydwu omawianych podgatunków. Tym
samym pojawiaj¹ siê nowe mo¿liwo�ci opracowania
skutecznych metod wykrywania, identyfikacji i zwal-
czania tych patogenów. Uzyskana wiedza mo¿e tak¿e
doprowadziæ do opracowania metod prowadz¹cych do
uzyskania ro�lin odpornych na infekcje wywo³ywane
przez Cmm i Cms.
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1. Wstêp

Pierwsze doniesienia dotycz¹ce objawów infekcji
bakteriami rodzaju Bartonella pochodz¹ z czasów
I wojny �wiatowej, kiedy to pojawi³y siê okre�lenia:
�gor¹czka okopowa� (trench fever) czy te¿ �gor¹czka
wo³yñska� (Wolhynian fever). Choroba obserwowana
w�ród ¿o³nierzy charakteryzowa³a siê nawracaj¹c¹
5-dniow¹ gor¹czk¹ i silnymi bólami, uniemo¿liwiaj¹-
cymi udzia³ w walce. Kolejne epidemie na skalê euro-
pejsk¹ pojawi³y siê podczas II wojny �wiatowej. Ko-
relacja miêdzy niskim standardem bytowania ludno�ci,
�okopowymi� warunkami ¿ycia a pojawianiem siê
infekcji wydaje siê byæ zatem bardzo wyra�na. Czyn-
nik etiologiczny gor¹czki okopowej izolowany z krwi
chorych i przenoszony przez wszy, ze wzglêdu na po-
dobieñstwo do Rickettsia prowazekii, zosta³ zaliczony
do tego samego rodzaju jako Rickettsia quintana, na-
stêpnie nast¹pi³a zmiana nazwy rodzajowej na Rocha-
limaea quintana a ostatecznie na Bartonella quintana
[30]. Po szczegó³owych badaniach ju¿ na poziomie
DNA � analizie sekwencji 16S rRNA, testach hybry-
dyzacyjnych oraz porównawczych analizach sekwen-
cji nukleotydowych genów � do rodzaju Bartonella

zaklasyfikowano 24 gatunki i podgatunki, z czego
przynajmniej po³owa jest patogennych dla cz³owieka
[62]. G³ównie trzy gatunki stymuluj¹ proliferacyjne
zmiany naczyñ krwiono�nych: B. quintana, B. henselae
i B. bacilliformis. Rodzaj Bartonella nale¿y do "-Pro-
teobacteria, najbli¿ej spokrewniony jest z Brucella
abortus oraz, co ciekawe, Agrobacterium tumefaciens,
bakteri¹ indukuj¹c¹ powstawanie guzów nowotworo-
wych ro�lin [65]. S¹ to Gram-ujemne, czêsto zakrzy-
wione, tlenowe oksydazo- i katalazo-ujemne pa³eczki
o skomplikowanych wymaganiach pokarmowych (m.in.
wymagaj¹ do wzrostu heminy) [30].

Aktualnie bakterie rodzaju Bartonella klasyfi-
kowane s¹ jako tzw �emerging pathogens�. Infekcje
mikroorganizmami tego rodzaju wywo³uj¹ ró¿norod-
ne objawy chorobowe, od zaka¿eñ bezobjawowych
po bardzo ciê¿kie, czêsto �miertelne choroby. Konse-
kwencje infekcji zale¿ne s¹ od gatunku/szczepu pa-
togenu oraz statusu immunologicznego gospodarza.
Do schorzeñ zwi¹zanych z zaka¿eniem zalicza siê bak-
teryjn¹ naczyniakowato�æ (BA � bacillary angiomato-
sis) objawiaj¹c¹ siê zmianami angioproliferacyjnymi
�ródb³onka naczyñ krwiono�nych skóry, g³ównie u osób
o obni¿onej odporno�ci, ustêpuj¹cymi po zastosowaniu
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antybiotyków: tetracykliny, chloramfenikolu i amino-
glikozydów [15, 30]. Skutkiem infekcji B. quintana
jest dodatkowo schorzenie plamica w¹trobowa (po-
dobne zmiany w¹trobowe) (PH � peliosis hepatitis),
przy czym w obu przypadkach wystêpuje zwiêkszona
proliferacja komórek eukariotycznych [37]. Infekcje
B. quintana, oprócz gor¹czki okopowej, BA i PH,
mog¹ byæ tak¿e przyczyn¹ zapalenia wsierdzia [58].
Najgro�niejsze dla ludzi s¹ skutki infekcji B. bacilli-
formis. Choroba nosi nazwê choroby Carriona i wy-
stêpuje endemicznie w Andach (choæ znana jest ju¿
z czasów prekolumbijskich z terenów dzisiejszego
Ekwadoru i Peru). Pierwsze jej objawy to gor¹czkowa
anemia (�Oroya fever�), która doprowadza do hemo-
litycznej anemii i nieleczona charakteryzuje siê 85%
�miertelno�ci¹. Chroniczna faza infekcji nosz¹ca nazwê
�verruga peruana� charakteryzuje siê zmianami angio-
proliferacyjnymi skóry wynikaj¹cymi z proliferacji
kolonizowanych komórek �ródb³onka. W ostrej fazie
choroby wywo³ywanej zaka¿eniem B. bacilliformis
dochodzi czêsto do infekcji oportunistycznymi pato-
genami, co mo¿e sugerowaæ, ¿e podobnie jak podczas
infekcji wirusem HIV mamy do czynienia ze zjawis-
kami immunosupresji [61].

Objawem infekcji B. henselae jest choroba okre�la-
na jako choroba kociego pazura (CSD � cat scratch
disease), samozanikaj¹cy lokalny stan zapalny i po-
wiêkszenie wêz³ów ch³onnych, BA u osób z obni¿on¹
odporno�ci¹, BP (bacillary peliosis � zmiany w w¹tro-
bie, �ledzionie), bakteriemia i neuroretinitis (zapalenie
siatkówki i nerwu wzrokowego). Charakterystyczne dla
powstaj¹cych grudek naczyniowych s¹ obfite krwa-
wienia ju¿ przy najmniejszych zranieniach. Powstaj¹ce
zmiany s¹ czêsto morfologicznie nieodró¿nialne od
typowych zmian nowotworowych, takich jak haeman-
gioma (naczyniak krwiono�ny) czy miêsak Kaposi�ego.
Charakterystyczne dla zmian chorobowych jest wystê-
powanie skupisk naczyñ krwiono�nych, których na-
b³onek bardzo szybko proliferuje i pozostaje w �cis³ym
kontakcie z agregatami bakteryjnymi. Podobne zmiany
histopatologiczne wystêpuj¹ w wypadku PH w w¹tro-
bie � a tak¿e �verruga peruana�. Guzy w BA maj¹
³agodny, naczyniowy charakter, czêsto naciekaj¹ ma-
krofagami i PMN (neutrofilami) [15, 30].

Wspólny dla bakterii rodzaju Bartonella jest he-
motropowy tryb ¿ycia zwi¹zany z paso¿ytnictwem
wewn¹trzerytrocytowym, silne powinowactwo do ko-
mórek endotelialnych (EC) i �wykorzystanie� stawo-
nogów � wszy, pche³, prawdopodobnie tak¿e kleszczy
� jako wektorów [5, 6, 12, 15, 39]. Bakterie rodzaju
Bartonella charakteryzuje silnie zaznaczony tropizm
gatunkowy. Wiele gatunków ssaków, zarówno dzikich
jak i udomowionych, jest naturalnym rezerwuarem
bakterii, ale tylko dla dwu gatunków (B. quintana
i B. bacilliformis) rezerwuarem jest cz³owiek [15].

Infekcje Bartonella zaobserwowano u wszystkich ba-
danych ssaków, przy czym poszczególne gatunki
rodzaju Bartonella s¹ zdolne do kolonizacji ograni-
czonej liczby gatunków ssaków [62]. Rezerwuarem
B. henselae s¹ koty, które to wydaj¹ siê byæ wa¿nym
ogniwem w rozwojowym cyklu bakterii, dlatego za-
równo CSD, jak i BA oraz PH traktuje siê jako zoono-
zy. Ostatnie dane epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e
tak¿e bartonellozy wywo³ywane przez inne gatunki
tego rodzaju nale¿y traktowaæ jako potencjalne cho-
roby odzwierzêce [11, 23].

W Polsce wypadki bartonelloz s¹ stosunkowo rzad-
kie. Analiza epidemiologiczna zachorowañ na barto-
nellozy w Polsce w latach 1998�2001 wykaza³a nisk¹
zapadalno�æ na CSD. Przeciwcia³a swoiste dla B. hen-
slae zidentyfikowano w 168 próbach surowic pobra-
nych od 265 osób ze wstêpnym rozpoznaniem klinicz-
nym bartonellozy [40].

Znamy sekwencjê nukleotydow¹ genomów przed-
stawicieli piêciu gatunków rodzaju Bartonella, miê-
dzy innymi: dwu specyficznych dla ludzi patogenów
B. bacilliformis i B. quintana, gatunku specyficznego
dla kotów i infekuj¹cego ludzi B. henselae oraz gatun-
ku specyficznego dla szczurów B. tribocorum, czêsto
stosowanego jako modelowy mikroorganizm w bada-
niach interakcji patogenu z komórkami eukariotycz-
nymi [1]. Wielko�æ zsekwencjonowanych genomów
waha siê od 1.44 Mpz (1283 genów) do 2.62 Mpz
(2136 genów). Geny obecne we wszystkich genomach
to 959 genów charakteryzuj¹cych siê wysokim pozio-
mem syntenii. Przeprowadzona analiza porównawcza
genomów wskazuje na stale zachodz¹ce w nich zmia-
ny, zarówno nabywanie nowych genów na drodze
horyzontalnego transferu jak i utratê genów [19, 46].

Celem prezentowanej pracy przegl¹dowej jest
przedstawienie mechanizmów oddzia³ywania bakterii
rodzaju Bartonella z komórkami eukariotycznymi ze
szczególnym uwzglêdnieniem szlaków prowadz¹cych
do zmian angioproliferacyjnych.

2. Interakcje Bartonella spp. z komórkami
eukariotycznymi

Komórki �ródb³onka naczyñ krwiono�nych s¹ pier-
wotn¹ nisz¹ ekologiczn¹ kolonizowan¹ przez mikro-
organizmy rodzaju Bartonella. Pierwsze badania inter-
akcji bakterii z komórkami eukariotycznymi wykaza³y,
¿e hodowla B. henselae czy te¿ B. quintana z ludz-
kimi komórkami nab³onkowymi ¿y³ pêpowinowych
(HUVEC � human umbilical vein endothelial cells)
prowadzi do zwiêkszenia poziomu ich proliferacji
[16]. Wzrost komórek by³ szybszy, osi¹ga³y one wiêk-
sze rozmiary i zmienia³y kszta³t na wrzecionowaty.
Kolonizacja �ródb³onka naczyñ krwiono�nych roz-
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poczyna siê od kontaktu agregatu bakteryjnego z po-
wierzchni¹ komórek eukariotycznych. Adhezjê bakterii
do komórek �ródb³onka umo¿liwiaj¹ bia³ka OM oraz
po³¹czone w pêczki pili typu IV (bundle-forming pili)
[4, 15, 17]. Piêæ z dziewiêciu bia³ek OMP, szczególnie
Omp43 B. henselae, wi¹¿e receptory na powierzchni
endotelium (g³. ICAM-1). Nastêpnie skupisko bakterii
zostaje otoczone przez koli�cie wokó³ niego wyrasta-
j¹ce z komórki nab³onkowej wypustki cytoplazma-
tyczne, co wi¹¿e siê z przebudow¹ cytoszkieletu i gro-
madzeniem F-aktyny pod b³on¹ komórkow¹. Kiedy
wypustka otoczy z wszystkich stron agregat bakterii,
dochodzi do zamkniêcia nad nim jej brzegów (brzegi
wypustki dotykaj¹ce do siebie szczytowymi swymi
powierzchniami ulegaj¹ fuzji) i utworzenia inwasomu.
B³ona otaczaj¹ca agregat bogata jest w ICAM-1 (cz¹st-
ki adhezyjne oddzia³uj¹ce normalnie z LFA-1 na limfo-
cytach i umo¿liwiaj¹ce ich przyleganie), które lokuj¹
siê licznie w szczytowej czê�ci wypustki i bezpo�red-
nio oddzia³uj¹ z bakteriami, F � aktynê i inne bia³ka
bogate w fosfotyrozynê [66]. W³ókna aktynowe s¹
�okrêcone� wokó³ podstawowej czê�ci formuj¹cego
siê inwasomu i kotwicz¹ go tym samym w p³ytkach
adhezyjnych. Inwasom w obrazie mikroskopowym
stanowi lit¹, globularn¹ strukturê o �rednicy od 5 do
15 mikrometrów, lokuj¹c¹ siê w komórce gospodarza
dystalnie w stosunku do j¹dra komórkowego. Sam
proces internalizacji (wnikania/pobierania bakterii
przez komórkê eukariotyczn¹) via inwasom trwa ok.
24 godzin [17]. Obecno�æ w komórce tak du¿ego i sil-
nie osadzonego w komórce inwasomu znacznie ogra-
nicza jej mobilno�æ. Po oko³o piêciu dniach od infek-
cji bakterie uwalniane s¹ do krwiobiegu, wnikaj¹ do
nowych komórek �ródb³onka oraz dokonuj¹ inwazji
erytrocytów. Obserwowano tak¿e inny przebieg inter-
nalizacji, tak¿e zale¿ny od rearan¿acji cytoszkieletu
aktynowego, przebiegaj¹cy z udzia³em ma³ych GTPaz
(Rho, CDC42 i Rac) i przypominaj¹cy proces induko-
wanej przez wiele innych wewn¹trzkomórkowych pato-
genów endocytozy. W wypadku B. bacilliformis jest
to jedyny mechanizm internalizacji [15].

Bakterie Bartonella sp. zdolne s¹ do wewn¹trzery-
trocytowego paso¿ytnictwa, nie prowadz¹cego do roz-
padu krwinek. Hemoliza jest raczej wyj¹tkiem w�ród
rodzaju Bartonella, wystêpuj¹cym tylko w przypadku
B. bacilliforms [28, 53]. Erytrocyty pe³ni¹ raczej pa-
sywn¹ rolê w procesie adhezji [64], �nios¹� po prostu
rozpoznawane przez patogen receptory: integryny
i glikoforyny A/B [7]. Wnikniêcie do erytrocytu zapo-
cz¹tkowane jest formowaniem charakterystycznych
rowków w b³onie krwinki, z udzia³em bakteryjnej de-
forminy. Jest to ma³a (ok. 1.4 kDa) hydrofobowa cz¹st-
ka, oporna na wysok¹ temperaturê i proteazy, o du¿ym
powinowactwie do albuminy. Do osi¹gniêcia pe³nej
aktywno�ci wymaga obecno�ci grupy innych bia³ek

(o wielko�ci ok. 36 kDa), podobnie jak deformina
obecnych w supernatancie hodowlanym, czyli wydzie-
lanych przez bakterie do �rodowiska. S¹ one albo bez-
po�rednio odpowiedzialne za deformacjê b³on ludz-
kich erytrocytów, przypuszczalnie stanowi¹c elementy
bia³kowego kompleksu deformuj¹cego, albo te¿ s¹ nie-
zbêdne do sekrecji innych bia³ek odgrywaj¹cych rolê
w tym procesie. Po wnikniêciu do krwinki dochodzi
do namna¿ania bakterii otoczonych b³on¹ wakuolarn¹
wewn¹trz erytrocytu. Proces ten trwa do kilku (�red-
nio 5) dni, po czym liczba bakterii w erytrocycie po-
zostaje ju¿ sta³a (do 15 bakterii na erytrocyt, �red-
nio 8) do koñca ¿ycia erytrocytu, którego d³ugo�æ nie
ulega zmianie pod wp³ywem infekcji. Wewn¹trzerytro-
cytowe paso¿ytnictwo pozwala przetrwaæ B. triboco-
rum w szczurzych krwinkach nawet do kilku tygodni.
Ta cecha jest przystosowaniem bakterii do charakte-
rystycznej drogi transmisji miêdzy organizmami gospo-
darzy, za po�rednictwem stawonogów od¿ywiaj¹cych
siê ssacz¹ krwi¹ [22, 45, 53].

3. Patogeneza, czynniki wirulencji

W patogenezie Bartonella sp. bior¹ udzia³ erytro-
cyty, komórki �ródb³onkowe jako g³ówne nisze zasie-
dlana przez te bakterie, a tak¿e prawdopodobnie kr¹-
¿¹ce we krwi progenitorowe komórki szpiku kostnego.
Fizjologiczne zmiany w zainfekowanych komórkach
�ródb³onka obejmuj¹: inwazjê zachodz¹c¹ dziêki za-
indukowanej przez mikroorganizm rearan¿acji cyto-
szkieletu aktynowego i utworzenie inwasomu, akty-
wacjê czynnika transkrypcyjnego NF6B, stymulacjê
odpowiedzi prozapalnej, zahamowanie procesu apop-
tozy komórek endotelium i bezpo�redni¹ indukcjê ich
proliferacji oraz po�redni¹ promocjê angioproliferacji
(tzw parakrynna pêtla produkcji VEGF � vascular
endothelial growth factor) przez zainfekowane makro-
fagi [14, 27]. Aktywacja NF6B prowadzi do zwiêk-
szonej ekspresji genów koduj¹cych cz¹stki adhezyjne
i cytokiny prozapalne, co skutkuje pojawieniem siê
ostrej reakcji zapalnej, krytycznej dla rekrutacji mo-
nocytów/makrofagów, które potem podtrzymuj¹ pro-
dukcjê VEGF [24].

Istotnymi czynnikami wirulencji bakterii rodzaju
Bartonella s¹ uk³ady sekrecyjne typu IV. Jak dot¹d
opisano trzy tego typu systemy VirB/VirD4, Vbh (virB
� homologous) i Trw [46]. Odgrywaj¹ rolê w procesach
adaptacji patogenu do �rodowiska. Ciekawe, ¿e w ge-
nomie najstarszego ewolucyjnie gatunku B. bacillifor-
mis brak jest genów koduj¹cych te systemy sekrecji,
choæ przebieg procesów patogenezy jest podobny, lecz
nie identyczny, jak w wypadku innych gatunków ro-
dzaju Bartonella. Bakterie wszystkie innych gatunków,
co najmniej ich przedstawiciele o zsekwencjonowanych
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genomach, koduj¹ bia³ka co najmniej jednego T4SS.
Prawdopodobnie geny koduj¹ce bia³ka uk³adów sekre-
cyjnych nabyte drog¹ poziomego transferu zast¹pi³y
funkcjonalnie inne geny wirulencji i ich aktywno�æ
zadecydowa³a o sukcesie ewolucyjnym �m³odszych�
gatunków Bartonella. Jak dot¹d najdok³adniej przeba-
dany zosta³ system VirB/VirD4 B. henselae po�redni-
cz¹cy w dezorganizacji funkcji komórek �ródb³onka
naczyñ kodowany przez geny zlokalizowanego chro-
mosomowo operonu. Uk³ad ten jest blisko �spokrew-
niony� z koniugacyjnym systemem AvhB/TraG plaz-
midu pTiC58 Agrobacterium tumefaciens [14]. Rola
tego systemu badana by³a in vitro z wykorzystaniem
linii komórkowych w odniesieniu do B. henslae oraz
na modelu szczurzym na przyk³adzie bliskiego �krew-
niaka� B. henselae � B. tribocorum [18, 41]. Produkty
genów operonu tworz¹ w os³onach komórki aparat
sekrecyjny, zdolny do wydzielania efektorów: od po-
jedynczych monomerycznych bia³ek po ich z³o¿one
kompleksy. Po wnikniêciu do organizmu gospodarza
bakterie zasiedlaj¹ pierwotn¹ niszê, któr¹ stanowi¹
komórki endotelium i z której okresowo (w przedzia-
³ach czasowych ok. 5 dni) uwalniane s¹ do krwiobiegu,
gdzie dochodzi do inwazji erytrocytów i ustanowienia
bakteriemii [53]. Mutanty w genach sk³adników T4SS
(type four secretion system) nie s¹ zdolne do wnikania
do komórek endotelium. Aktywno�æ uk³adu sekrecyj-
nego T4SS jest równie¿ konieczna do wywo³ywania
inwazji erytrocytów [50].

Region DNA zawieraj¹cy geny virB/virD4 oraz
geny koduj¹ce efektory tego uk³adu sekrecyjnego sta-
nowi wyspê patogenno�ci PAI. Organizacja genetycz-
na genów koduj¹cych bia³ka buduj¹ce aparat sekre-
cyjny oraz ich sekwencje nukleotydowe s¹ silnie
konserwowane, podczas gdy nukleotydowe sekwencje
koduj¹ce efektory systemu podlegaj¹ wielu zmianom.
Czêsto�æ mutacji w obrêbie genów koduj¹cych bia³ka
Bep ((Bartonella-translocated effector proteins) zna-
cz¹co przewy¿sza czêsto�æ zmian w obrêbie genów
metabolizmu podstawowego [46]. Na locus T4SS
u B. tribocorum, sk³ada siê 10 genów virB (virB2-
virB11) i poni¿ej nich po³o¿one fic-1 oraz virD4.
Organizacja operonu i sekwencja aminokwasowa
homologów 10 bia³ek VirB2-11 w proteomach B. hen-
selae i modelowej B. tribocorum jest bardzo podobna
[18], wiêkszo�æ z tych genów tworzy jedn¹ jednostkê
transkrypcyjn¹ oraz wykazuje sprzê¿enie translacyjne.
Pomiêdzy virB6 a virB7 w genomach obu gatunków
wystêpuje fragment DNA zdolny do tworzenia struk-
tury szpilki do w³osów, przypominaj¹cy terminator
transkrypcji co wskazuje, ¿e mog¹ one byæ transkry-
bowane oddzielnie. Transkrypcja genu poprzedzaj¹-
cego virB2 ukierunkowana jest ju¿ przeciwnie do po-
zosta³ych genów operonu. U Bartonella sp. w przeci-
wieñstwie do homologicznego regionu u A. tumefaciens

operon nie zawiera genu virB1 [51]. Kluczowymi
czynnikami w patogenezie s¹ bia³ka VirB4 oraz VirD4
[14, 18]. Produkty 10 genów virB i bia³ko VirD4 bu-
duj¹ pilus oraz kompleks poru (bia³ka VirB: 3, 6, 8, 9,
10), który przenika przez obie b³ony bakterii Gram-
ujemnych oraz membranê komórek docelowych. Sil-
nie immunogenne bia³ko VirB5 wchodzi w sk³ad koñ-
cowej czê�ci pilusa i funkcjonuje jako adhezyna;
VirB2 jest g³ównym bia³kiem buduj¹cym pilus-pilin¹.
Bia³ko VirD4 (T4CP � type 4 secretion coupling pro-
tein) zlokalizowane w b³onie wewnêtrznej komórki
bakteryjnej rozpoznaje transportowany substrat. Wy-
kazuje te¿, podobnie jak VirB4 i VirB11, aktywno�æ
ATPazy, co dostarcza energii niezbêdnej do translo-
kacji efektora/ów [14]. Poni¿ej operonu koduj¹cego
bia³ka T4SS zlokalizowane s¹ geny koduj¹ce bia³ka
efektorowe BepA-G) translokowane do komórek do-
celowych. Bia³ka Bep wykazuj¹ modu³ow¹ budowê,
a ich sekwencje aminokwasowe charakteryzuj¹ siê
wysokim poziomem plastyczno�ci. S¹ to proteiny
o konserwowanej czê�ci karboksylowej i N-koñcu
o zmiennej sekwencji aminokwasowej [54]. Wszyst-
kie siedem bia³ek Bep zawiera w C-terminalnym frag-
mencie konserwowany region BID (Bep intracellular
delivery domain), który wraz z dodatnim ³adunkiem
tej domeny stanowi podwójny sygna³ rozpoznawany
przez aparat sekrecyjny T4SS. BepA, B i C s¹ homo-
logiczne i w czê�ci N-terminalnej posiadaj¹ domenê
FIC (filamentation induced by cAMP) o niewyja�-
nionej funkcji [14]. Udokumentowano, ¿e w³a�ciwym
substratem T4SS jest domena karboksylowa BepA,
to ona jest translokowana do komórek docelowych
[49]. N-koñcowe domeny bia³ek Bep D, E, F zawie-
raj¹ tak¿e charakterystyczne dla bia³ek Eukaryota
sekwencje aminokwasowe, których tyrozyna pod-
lega fosforylacji w trakcie translokacji do komórek
docelowych, co pozwala na indukcjê zmian w pro-
cesach przekazywania sygna³u komórek gospodarza.
Dla bia³ka BepD zaj�cie tej modyfikacji zosta³o udo-
wodnione [3, 41, 54].

Funkcja bia³ek Bep nie jest dok³adnie poznana.
Najdok³adniej scharakteryzowano bia³ko BepA, które
odpowiedzialne jest za blokowanie procesu apoptozy
(to zjawisko opisano ni¿ej). Ciekawy jest fakt, ¿e tak¹
sam¹ funkcjê wykazuje jego 15 kDa domena BID.
S c h e i n d e g g e r  i wsp. stosuj¹c pomiar procesów
bakteryjnej angiogenezy in vitro udokumentowali, ¿e
podczas infekcji komórek HUVEC dzikim szczepem
B. henslae dochodzi do tworzenia charakterystycz-
nych wypustek a proces ten jest zahamowany gdy
w te�cie stosowane s¹ mutanty z bepA-D. Dostar-
czenie in trans (na plazmidzie) do komórek mutan-
tów genów bep pozwoli³o ustaliæ rolê ich produk-
tów. Mutacja komplementowana by³a przez gen bepA
ale nie bepG [48]. Wyniki te zgodne s¹ z danymi



289BARTONELLA SP. � MECHANIZM INDUKOWANEJ PRZEZ BAKTERIE ANGIOGENEZY

przedstawionymi przez R h o m b e r g  i wsp., którzy
wykazali, ¿e bia³ka BepA i BepG dzia³aj¹ antagoni-
stycznie. BepG blokuje aktywno�æ uk³adu sekrecyj-
nego VirB/VirD4 i proces endocytozy a jednocze�nie
promuje pobranie inwasomu bakteryjnego [43].

Wiele bakterii rodzaju Bartonella koduje tak¿e dru-
gi system tego typu, mianowicie Trw T4SS. Bia³ka
B. tribocorum buduj¹ce ten system wykazuj¹ oko³o
80% identyczno�ci sekwencji aminokwasowych w sto-
sunku do bia³ek maszynerii koniugacyjnej plazmidu
oporno�ciowego R388, a koduj¹ce go geny stanowi¹
wyspê patogenno�ci [56]. Na stosunkowo niedawne
uzyskanie tego fragmentu DNA przez B. tribocorum
drog¹ horyzontalnego transferu genów wskazuje do-
datkowo obecno�æ w dystalnej pozycji locus genu ko-
duj¹cego niefunkcjonaln¹ fagow¹ integrazê. Organi-
zacja genetyczna i regulacja loci trw przez represjê
(KorA/KorB), s¹ konserwowane w�ród przedstawicieli
poszczególnych gatunków. Bia³ka KorA/KorB kodo-
wane s¹ w obrêbie locus trw i w sposób negatywny kon-
troluj¹ ekspresjê genów koduj¹cych wszystkie sk³ad-
niki T4SS. W homologicznym systemie plazmidu
pKM101 (tak¿e R388) heterodimer bia³ek KorA/KorB
wi¹¿e siê do specyficznej powtórzonej nukleotydowej
sekwencji odwróconej (inverted repeats) � tzw. kor-box
� i tym samym blokuje transkrypcjê z promotora,
na który ta nukleotydowa sekwencja zachodzi [36].
Sekwencja kor-box jest obecna we wszystkich promo-
torach locus trw [56]. Mutanty w locus trw, szczegól-
nie w genie trwE (odpowiednik virB10) zdolne s¹
tylko do kolonizacji niszy pierwotnej (EC), nie wnikaj¹

za� do erytrocytów [15, 52]. Podobnie mutanty B. bir-
tlesii w obrêbie tego locus nie s¹ w stanie wywo³aæ
bakteriemii u myszy [31]. Do ekspresji genów locus
trw dochodzi na etapie opuszczenia pierwotnej niszy,
in vitro bowiem powinowactwo bakterii do erytro-
cytów jest niewielkie. Pomimo, ¿e locus trw koduje
wszystkie bia³ka konieczne do uformowania poru oraz
pilusa, w tym uk³adzie nie jest kodowane bia³ko � ho-
molog VirD4, niezbêdne do translokacji bia³ek efek-
torowych do komórek docelowych. Za po�rednictwem
Trw dokonuje siê kontakt bakteria � erytrocyt, ko-
nieczny do zaj�cia inwazji erytrocytów, a aktywno�æ
systemu Trw nie jest potrzebna do infekcji EC. Alter-
natywna hipoteza zak³ada, ¿e brak bia³ka homologicz-
nego do VirD4 mo¿e byæ komplementowany przez
VirD4 drugiego systemu sekrecyjnego. Podjednostki
pilusa tego systemu T4SS decyduj¹ o tropizmie ko-
mórkowym bakterii m.in. odpowiadaj¹ za wi¹zanie do
antygenów grup krwi na powierzchni erytrocytów.
Wysoki poziom zmienno�ci struktury aparatu sekrecyj-
nego Trw mo¿e byæ odpowiedzialny za tropizm gatun-
kowy poszczególnych gatunków rodzaju Bartonella.
Tandemowe duplikacje w obrêbie tego locus pozwa-
laj¹ na koekspresjê wielu wariantów komponentów
pilusowych: TrwL (piliny) oraz TrwJ (komponentu
mniejszego). Inne zduplikowane geny trwI i trwH
koduj¹ homologi VirB6 wymagane do elongacji pilusa
i jego zakotwiczenia w membranie zewnêtrznej (ho-
molog VirB7) [14, 56]. Obecno�æ wielu kopii tych
genów daje mo¿liwo�æ tworzenia ró¿nych �wersji� pi-
lusów, co mo¿e decydowaæ o rozpoznawaniu ró¿nych

Rys. 1. Model dzia³ania bia³ek efektorowych B. henselae na komórki endotelium.
BepA � lokalizacja b³onowa: wzrost koncentracji cAMP dziêki wp³ywowi na poziom heterotrimerycznych bia³ek G: GPCR (G-protein coupled
receptors), cyklaz adenylanowych: AC (cAMP producing adenylate cyclases), fosfodiesteraz degraduj¹cych cAMP: PDE (cAMP-degrading
phosphodiesterases). Niektóre efektory zawieraj¹ motywy fosforylacji tyrozynowej, charakterystyczne dla Eukaryota (SH2: Src homology 2);
fosforylacja przez Src umo¿liwia ingerencjê w komórkowe szlaki sygnalizacyjne. Hamowanie apoptozy i rekrutacja bia³ych krwinek skutkuje stanem
zapalnym, sprzyjaj¹cym angioproliferacji. Przemiany cytoszkieletu niezbêdne s¹ dla pobrania agregatu bakteryjnego na drodze inwasomu, po�rednio
maj¹ zatem równie¿ wp³yw na d³ugotrwa³¹ kolonizacjê, promuj¹c¹ proliferacjê endotelium. Mitogenno�æ B. henselae jest niezale¿na od VirB/VirD4

T4SS (dzia³anie przeciwstawne) [wg 41].
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receptorów na powierzchni erytrocytów gospodarza
i tym samym decydowaæ o specyficzno�ci w zakresie
gospodarza [14].

Poza wymienionymi wy¿ej systemami sekrecji
T4SS w genomach Bartonella sp. zidentyfikowano
jeszcze kilka czynników, które mog¹ braæ udzia³
w patogenezie. S¹ to miêdzy innymi Hbp/Pap 31 (HbpA
u B. quintana i jego homolog: Pap31 u B. henselae)
z grupy bia³ek wi¹¿¹cych heminê (hemin binding pro-
tein) [8]. HbpA wykazuje cechy typowe dla bia³ek
zewnêtrznej b³ony bakteryjnej OMP, przypisuje siê mu
tak¿e funkcje po�redniczenia w adhezji do fibronekty-
ny oraz do heparyny obecnej na powierzchni komórek
endotelium. Innym istotnym czynnikiem patogenezy
jest indukcyjny autotransporter Bartonella � IBA
(inducible Bartonella autotransporter), w³a�ciwie ca³a
rodzina pokrewnych bia³ek, kodowanych przez geny
iba, których ekspresja jest specyficznie regulowana
podczas infekcji EC lub w trakcie ich opuszczania.
Odgrywaj¹ one tak¿e rolê w procesie inwazji erytro-
cytów [57]. BadA, najwiêksze znane bia³ko bakteryj-
ne � 340 kDa � jest silnie immunogenn¹ adhezyjn¹,
autotransporterem o modu³owej strukturze i domenach
homologicznych do YadA Yersinia enterocolitica
(rodzina TAA � trimeric autotransporter adhesins),
po�rednicz¹c¹ w wi¹zaniu do glikoprotein ECM
(kolagen I/III/IV, laminina i fibronektyna), komórek
nab³onka i �ródb³onka, blokuj¹c¹ proces fagocytozy
oraz odpowiedzialn¹ za autoaglutynacjê bakterii. Eks-
presja BadA jest dodatkowo niezbêdna do aktywacji
HIF-1 (hypoxia-inducible factor-1: czynnika induko-
wanego niedotlenieniem) i sekrecji VEGF (czynnika
wzrostu nab³onka naczyñ krwiono�nych) [25, 44, 59].
Homologiczne bia³ka b³ony zewnêtrznej zidentyfiko-
wane w proteomach szczepów B. quintana nazwano
VomPA-D (variably expressed outer-mambrane pro-
tein A-D). Bior¹ one tak¿e udzia³ w procesach auto-
agregacji komórek oraz adhezji do kolagenu. Nie s¹
jednak wytwarzane przez wszystkie szczepy a me-
chanizmy warunkuj¹ce zmienno�æ ich ekspresji nie s¹
do koñca wyja�nione. Szczepy nie wytwarzaj¹ce Vomp
nie indukuj¹ sekrecji VEGF [55, 69].

Locus ial (invasion associated locus) konserwowa-
ny w genomach Bartonella sp. [35] sk³ada siê z 2 ge-
nów: ialA oraz ialB. Pierwszy z nich koduje hydrolazê
polifosforanów nukleozydów (rodzina MutT), enzym
u³atwiaj¹cy usuwanie z komórki bakterii toksycznych
pochodnych nukleotydów oraz reguluj¹cy poziom
nukleotydów sygnalizacyjnych [9]. Gen ialB koduje
bia³ko wielko�ci 18-kDa zlokalizowane w b³onie we-
wnêtrznej o 60% identyczno�ci do sekwencji amino-
kwasowej Ail (adhesion and invasion locus) Yersinia
enterocolitica. Bia³ka Ial Bartonella sp. s¹ prawdopo-
dobnie zaanga¿owane w proces inwazji erytrocytów,
choæ mechanizm tego zjawiska nie jest w szczegó³ach

poznany [34]. Udokumentowano, i¿ wprowadzenie do
nieinwazyjnych komórek E. coli genów ialA oraz ialB
nadaje tym bakteriom in vitro fenotyp inwazyjny
wzglêdem czerwonych krwinek oraz ¿e unieczynnie-
nie genu ialB B. bacilliformis skutkuje obni¿eniem
poziomu wnikania do erytrocytów o 50% [15]. Powy-
¿ej locus ial zlokalizowane s¹: gen ctpA (koduj¹cy
karboksyterminaln¹ proteazê, czê�ciowo homologicz-
n¹ do proteazy S. Typhimurium warunkuj¹cej prze-
trwanie patogenu wewn¹trz makrofagów) i gen filA
(koduj¹cy filamentowy peptyd A, pod wzglêdem
sekwencji aminokwasowej podobny np. do bia³ka M1
S. pyogenes, zaanga¿owanego równie¿ w procesy ad-
hezji i inwazyjno�ci [22, 33].

4. Inhibicja apoptozy

Istotnym elementem indukcji angiogenezy przez
bakterie z rodzaju Bartonella jest hamowanie apop-
tozy komórek endotelialnych zarówno na wczesnych,
jak i pó�niejszych etapach infekcji [27]. G³ówn¹ rolê
odgrywa w tym procesie substrat T4SS � bia³ko BepA
zlokalizowane w b³onie cytoplazmatycznej komórki
gospodarza. Jego aktywno�æ skutkuje podwy¿szeniem
poziomu komórkowego cAMP oraz zwiêkszon¹ eks-
presj¹ genów zale¿nych od tego czynnika. BepA, jak
pokazuj¹ badania S c h m i d a  i wsp. [49], chroni EC
przed apoptoz¹ indukowan¹ przez limfocyty T cyto-
toksyczne, które s¹ mechanizmem obronnym w trak-
cie chronicznych infekcji �ródb³onka przez patogeny
wewn¹trzkomórkowe. Bia³ko BepA pozytywnie regu-
luje ekspresjê genów wchodz¹cych w sk³ad regulonów
CREM/CREB (odpowiednio: cAMP response element
modulator, cAMP response element binding), zale¿-
nych od NF6B i cAMP, na co wskazuj¹ porównawcze
analizy transkryptomu komórek linii HUVEC zain-
fekowanych B. henselae szczepem dzikim oraz mu-
tantem awirulentnym ()virB4) [47]. Wczesne etapy
apoptozy mikroorganizmy rodzaju Bartonella hamuj¹
przez wp³yw na poziom kaspazy: 3 oraz 8, pó�niejsze
� dziêki wp³ywowi na endonukleazy bior¹ce udzia³ we
fragmentacji DNA. Aktywno�æ antyapoptotyczna
ograniczona jest do komórek pochodzenia nab³onko-
wego i prawdopodobnie silnie zale¿y od aktywacji
GTPazy Rac, która przyczynia siê do wzmo¿onej pro-
liferacji i blokowania apoptozy [27].

5. NF6B � g³ówny regulator reakcji zapalnej

Komórki �ródb³onkowe odgrywaj¹ istotn¹ rolê
w stymulacji stanu zapalnego. Kontroluj¹ one prze-
puszczalno�æ naczyñ krwiono�nych, pozwalaj¹c na
przej�cie leukocytów do miejsca infekcji i produkcjê
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cytokin prozapalnych IL-1, IL-6, IL-8 oraz cz¹stek ad-
hezyjnych. Udzia³ w odpowiedzi wrodzonej umo¿li-
wiaj¹ im receptory TLR, które przekazuj¹ sygna³ pro-
wadz¹cy do aktywacji czynnika transkrypcyjnego
NF6B i w efekcie ekspresji cytokin i chemokin, rekru-
tuj¹cych makrofagi odpowiedzialne bezpo�rednio za
stymulacjê procesu angiogenezy [16]. Zmiany angio-
proliferacyjne powstaj¹ce w trakcie infekcji B. hen
selae infiltrowane s¹ przez PMN oraz makrofagi. Te
komórki dziêki stymulacji, wydzielaj¹ VEGF i inne
mitogeny dla komórek nab³onkowych, w tym te¿
cytokiny prozapalne: TNF", IL-1$, IL-6. Tak wiêc
przyk³adowo w komórkach HMEC-1 zainfekowanych
B. henselae transkrypcja genu koduj¹cego chemokinê
nale¿¹c¹ do rodziny chemokin C-C: MCP-1 osi¹ga
znacznie wy¿szy poziom od tego w komórkach nieza-
infekowanych [32]. Mechanizm warunkuj¹cy to zja-
wisko jest niezale¿ny od aktywacji TLR4 � wiadomo
bowiem, ¿e LPS Bartonella sp. nie aktywuje tych
receptorów. Toksyczno�æ LPS B. henslae jest zdecy-
dowanie ni¿sza w porównaniu z warto�ci¹ wykazywa-
n¹ przez LPS przeciêtnego przedstawiciela Enterobac-
teriaceae, co oszacowano poprzez pomiar produkcji
IL-8 po aktywacji TLR4 przez bakteryjny lipopolisa-
charyd. Brak stymulacji TLR4 przez LPS B. henselae
wynika z jego nietypowej budowy (niska zawarto�æ
wêglowodanów, nietypow¹ struktur¹ rdzenia lipidu A,
pentaacetylacj¹ lipidu A). Podobna budowa LPS wystê-
puje w przypadku patogenów wewn¹trzkomórkowych
powoduj¹cych chroniczne infekcje, jak np. Chlamydia
spp., czy Legionella spp. [15, 68]. Do aktywacji NF6B
dochodzi natomiast w konsekwencji interakcji EC
z bia³kami powierzchniowymi OMP (g³. OMP1) Barto-
nella sp. [20] oraz VirB � T4SS [50]. MCP-1 ³¹czy siê
z receptorem CCR2B zlokalizowanym na powierzchni
monocytów i makrofagów, co warunkuje ich chemo-
taksjê. Dziêki interakcji PMN najpierw z E-selektyn¹,
potem z endotelialnymi ligandami np. ICAM-1 oraz
dzia³aniu chemoatraktanta (Il-8) s¹ one równie¿ rekru-
towane do miejsca infekcji. Geny koduj¹ce wszystkie
te czynniki ulegaj¹ wzmo¿onej ekspresji w komórkach
nab³onkowych po aktywacji NF6B, co sumarycznie
skutkuje najpierw ostr¹, potem za� chroniczn¹ odpo-
wiedzi¹ zapaln¹ w zainfekowanym �ródb³onku [16].

6. Parakrynna pêtla proliferacji komórek
�ródb³onka naczyñ

Angiogeneza jest sekwencj¹ �ci�le powi¹zanych ze
sob¹ i regulowanych zmian, od proliferacji i migracji
komórek nab³onkowych, po ich reorganizacjê w nowe
naczynia krwiono�ne. ¯ywe B. henselae i B. quintana,
a tak¿e ich lizaty komórkowe indukuj¹ zarówno proli-
feracjê, jak i migracjê komórek nab³onkowych [15, 21].

Fizjologiczna angiogeneza u osób doros³ych zachodzi
bardzo rzadko, za� wystêpuj¹ca patologicznie jest
markerem m.in. powstawania guza i procesu metastazy.
Centraln¹ rolê odgrywa w tym procesie mitogen cha-
rakterystyczny dla komórek nab³onkowych: VEGF,
który odpowiedzialny jest tak¿e za podobne zjawisko
w przypadku miêsaka Kaposi�ego. Aktywno�æ tego
czynnika zapewnienia odpowiedni przep³yw krwi
w guzach [67]. Czynnik ten po pierwsze wp³ywa na
proliferacjê komórek endotelium � we wspó³pracy
z angiopoietynami [27], efrynami, ale i specyficznym
pozakomórkowym bia³kiem bakteryjnym [21, 29]. Po
drugie umo¿liwia migracjê komórek nab³onkowych
oraz zmianê morfologii monowarstwy endotelium, co
dzieje siê na skutek fosforylacji lekkiego ³añcucha
miozyny za po�rednictwem GTPaz RhoA. Co ciekawe,
komórki nab³onkowe zainfekowane Bartonella sp.
maj¹ bardzo ograniczon¹ zdolno�æ ruchu, prawdopo-
dobnie ze wzglêdu na formowanie w nich gêstych
aktynowych w³ókien w wyniku rearan¿acji cytoszkie-
letu [63]. Tak wiêc komórki, które uczestnicz¹ w budo-
wie nowych naczyñ krwiono�nych nie s¹ komórkami
zainfekowanymi, odpowiadaj¹ tylko na VEGF produ-
kowany przez makrofagi [15]. Pojawienie siê VEGF
jest regulowane przez wiele czynników: reaktywne
formy tlenu, hipoglikemiê oraz hipoksjê wystêpuj¹c¹
w wielu guzach. Reakcja komórek na takie warunki
skutkuje bowiem aktywacj¹ odpowiednich czynników
transkrypcyjnych, które to z kolei podwy¿szaj¹ po-
ziom ekspresji genu koduj¹cego VEGF. Tak na przy-
k³ad hipoksja indukuje transkrypcjê genu koduj¹cego
HIF1 (hypoxia inducible factor 1), który nastêpnie
uaktywnia transkrypcjê genu koduj¹cego VEGF. Opi-
sano te¿ mechanizm aktywacji VEGF bez udzia³u tego
czynnika [15, 38]. Bartonella sp. indukuj¹ angioproli-
feracjê na dwa niezale¿ne sposoby: bezpo�rednio
przez inhibicjê apoptozy i indukcjê proliferacji ko-
mórek nab³onkowych oraz po�rednio, poprzez stymu-
lacjê parakrynnej pêtli angioproliferacji [15]. Zarówno
VEGF, jak i IL-1$ � stymuluj¹ca dzia³anie VEGF � s¹
uwalniane z makrofagów w odpowiedzi na infekcjê
B. heselae [24, 42]. Neutrofile tak¿e s¹ zdolne do pro-
dukcji VEGF, jednak ten przypadek jest s³abiej po-
znany (EC, w porównaniu do aktywowanych komórek
uk³adu odporno�ciowego, s¹ s³abymi producentami
VEGF � brak autokrynnej stymulacji) [24, 29].

Poza VEGF w promowaniu angioproliferacji uczest-
niczy tak¿e niezidentyfikowany czynnik bakteryjny.
Wykazano, i¿ ten angiogeniczny czynnik B. bacilifor-
mis jest wra¿liwy na wysok¹ temperaturê, ma masê
cz¹steczkow¹ wiêksz¹ ni¿ 14 kDa oraz wytr¹ca go
45% siarczan amonu, st¹d wnioskuje siê o jego bia³-
kowym charakterze. O czynnikach angiogennych
B. quintana i B. henselae wiadomo mniej, jednak wyka-
zano ich inaktywacjê po dzia³aniu trypsyn¹. Postuluje
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siê rolê bia³ka GroEL, które odnajdywane jest we frak-
cji membran bakteryjnych, aczkolwiek mo¿e byæ ak-
tywnie wydzielane poza komórkê poprzez T4SS. Jego
rola nie zosta³a ca³kowicie wyja�niona; nie wiadomo,
czy dzia³a ono bezpo�rednio, czy te¿ stanowi bia³ko
opiekuñcze dla w³a�ciwego bia³ka stymuluj¹cego pro-
liferacjê [15]. Tkanki z naczyniakowych zmian BA
wykazuj¹ te¿ wysoki poziom markerów angiogenicz-
nego �ródb³onka � receptorów VEGF: VEGFR1
i VEGFR2. Regu³¹ jest, ¿e nadekspresji VEGF towa-
rzyszy nadekspresja jego receptorów w komórkach
endotelium oraz ostatecznie z³o�liwa transformacja
tych komórek w kierunku angiosarcomy [2]. Zmiany
angiogenne powodowane infekcj¹ Bartonella sp. s¹
raczej ³agodne (podobnie jak ³agodne s¹ guzy typu
haemangioma), co mo¿e sugerowaæ, ¿e mechanizm
zale¿ny od VEGF nie jest w tym wypadku jedynym
odpowiedzialnym za obserwowany fenotyp. W endote-
lium dotkniêtym �verruga peruana� zaobserwowano te¿
wysoki poziom ekspresji genu koduj¹cego angiopoie-
tynê 2. Bia³ko to mo¿e dzia³aæ jako chemoatraktant
dla kr¹¿¹cych progenitorowych komórek nab³onko-
wych [10]. Wykazano tak¿e jego wp³yw na promocjê

wzrostu nowotworowych guzów [60]. Aktywacja re-
ceptora angiopoietyny 2 stymuluje pobudzenie szlaku
sygnalizacyjnego kinazy fosfoinozytolu-3/akt, co jest
zwi¹zane z hamowaniem apoptozy a tak¿e angioproli-
feracj¹ [26]. Komórki tkanek dotkniêtych zmianami
typu �verruga peruana� wykazuj¹ tak¿e wysoki poziom
aktywnej MAP-kinazy (P-MAPK). Wydaje siê wiêc,
¿e na indukcjê procesu angioproliferacji sk³adaj¹ siê
efekty wspó³dzia³ania autokrynnej produkcji angio-
poietyny 2 i parakrynnej � VEGF [10].

B. henselae wykazuje zdolno�æ do znacznie szyb-
szego wzrostu w dziel¹cych siê komórkach endo-
telium. Bakterie indukuj¹ce zmiany histopatologiczne
typu BA lub BP tworz¹ sobie wiêc dogodn¹ niszê,
zapewniaj¹c¹ im optymalne warunki do ¿ycia [24].

7. Podsumowanie

Bakterie z rodzaju Bartonella jeszcze do niedawna
uwa¿ane by³y za mikroorganizmy zupe³nie niegro�ne.
Dzi� wiadomo, i¿ powoduj¹ one wiele zmian chorobo-
wych, na tyle powa¿nych, ¿e zaliczono Bartonella sp.

Rys. 2. Model angioproliferacji wywo³anej infekcj¹ Bartonella sp. [wg 13]. Obja�nienia w tek�cie
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do grupy tzw �emerging pathogens�. Charakterystycz-
ny dla licznych gatunków tego rodzaju �tryb ¿ycia�,
paso¿ytnictwo wewn¹trzerytrocytowe, przenoszenie za
po�rednictwem wektorów � krwiopijnych stawonogów,
a tak¿e specyficzno�æ do dwóch typów komórek: ery-
trocytów i �ródb³onka. I w³a�nie wp³yw bakterii na
endotelium ma kluczowe znaczenie w patogenezie in-
fekcji. Bartonella sp. maj¹ bowiem zdolno�æ promowa-
nia proliferacji, hamowania apoptozy w �ródb³onku za-
równo bezpo�rednio � za spraw¹ czynników wirulencji,
z których najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ T4SS VirB/VirD4
i translokowane przezeñ bia³ka efektorowe � jak i po-
�rednio, z wykorzystaniem eukariotycznej maszynerii
regulacyjnej. W konsekwencji tych oddzia³ywañ budo-
wane s¹ nowe naczynia krwiono�ne, powstaj¹ charak-
terystyczne guzy endotelialne, co czêsto histopatolo-
gicznie mo¿e byæ nieodró¿nialne od typowych zmian
neoplastycznych tej tkanki. Aktywacja NF6B, stan za-
palny, wzmo¿ona produkcja VEGF i dzia³anie angio-
poietyn � wszystko to towarzyszy zarówno infekcji
Bartonella sp., jak i formowaniu naczyniaków. Guzy
stymulowane po infekcji Bartonella spp. s¹ raczej
³agodne, jednak¿e ich powstawanie mo¿e stanowiæ
dowód na to, i¿ korelacje infekcji i stanu zapalnego
z kancerogenez¹ (mo¿e niebezpo�rednie) naprawdê
istniej¹. Coraz szersza staje siê zatem grupa bakterii
wi¹zanych epidemiologicznie lub na poziomie mole-
kularnym z nowotworzeniem: od uznanego za kance-
rogen H. pylori, przez np. S. enterica sv. Typhi, której
nosicielstwo w pêcherzyku ¿ó³ciowym zwiêksza ryzyko
raka tego narz¹du (czego dowodz¹ dane epidemiolo-
giczne), przez mikroorganizmy produkuj¹ce specyficz-
ne toksyny, maj¹ce wp³yw na przebieg eukariotycznego
cyklu komórkowego, regulacjê szlaków sygnalizacyj-
nych, ¿ycia i �mierci naszych komórek, po Bartonella
sp. i wywo³ywan¹ przez nie angioproliferacjê.
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1. Wstêp

Udokumentowane licznymi doniesieniami nauko-
wymi zanieczyszczenie �rodowiska zwi¹zkami che-
micznymi o w³a�ciwo�ciach cytotoksycznych i geno-
toksycznych ze wzglêdu na zagro¿enie zdrowia i ¿ycia
ludzi oraz w³a�ciwe funkcjonowanie ekosystemów
budzi potrzebê opracowania tanich, szybkich i efek-
tywnych testów do monitorowania poziomu nie-
bezpiecznych substancji w wodzie pitnej, wodach
powierzchniowych, glebie, powietrzu, �ciekach i ¿yw-
no�ci. St¹d, w ci¹gu ostatnich 15 lat obserwuje
siê dynamiczny wzrost zainteresowania jak równie¿
finansowania badañ, szczególnie na terenie USA,
Japonii i w Europie dotycz¹cych technologii biosen-

sorowych stanowi¹cych wed³ug dyrektyw Unii Euro-
pejskiej (Water Framework Directive � WFD, Marine
Strategy Framework Directive) podstawowe, szyb-
kie i ekonomiczne narzêdzie biomonitoringu �rodo-
wiskowego [13].

Dokonuj¹c przegl¹du literatury mo¿na zauwa¿yæ
pewn¹ ewolucjê aplikacyjn¹ mikrobiologicznych bio-
sensorów, pocz¹wszy od konstruktów genowych
sk³adaj¹cych siê z pojedynczych, specyficznie reagu-
j¹cych na okre�lone grupy zwi¹zków (np. metale ciê¿-
kie, benzen i jego pochodne) [25, 39], z regu³y bê-
d¹cych w transkrypcyjnej fuzji z okre�lonym genem
reporterowym lux, luc, gfp lub lacZ [2, 6, 7], a¿ po
kreowane obecnie uk³ady genetyczne, które pozwa-
laj¹ na jednoczesn¹ detekcjê efektu cytotoksycznego

POTENCJA£ APLIKACYJNY
BIOSENSORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

Marzena Matejczyk*

Politechnika Bia³ostocka, Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska,
Zak³ad Biologii Sanitarnej i Biotechnologii, ul. Wiejska 45 E, 15-351 Bia³ystok

Wp³ynê³o w lipcu 2010 r.

1. Wstêp. 2. Ogólna definicja biosensora. 3. Klasyfikacja i w³a�ciwo�ci ca³okomórkowych biosensorów mikrobiologicznych.
4. Mechanizmy odpowiedzi komórkowej na stres i ich zastosowanie w biosensorach bakteryjnych. 5. Charakterystyka funkcjonal-
no�ci biosensora z promotorem recA. 6. Nowatorskie trendy w technologii biosensorowej. 7. Podsumowanie

The potential of application of microbial biosensors

Abstract: The increasing levels of environmental pollution and its hazardous mutagenic and carcinogenic effects on living organisms,
including human health requires specific, sensitive, rapid and effective tests for monitoring the presence of cytotoxic and genotoxic
agents in surface, subsurface water, soil, sediments, sewage, air and in food products.

Recently, microbial (or bacterial) biosensors use reporter lux, luc or gfp genes with genetic fusion of selected promoters have
been developed to detect a variety of chemicals, genotoxic agents and factors, which are responsible for DNA damage, oxidative
damage or cell growth inhibition. Nowadays, the most popular microbial biosensors are based on analysis of the intensity of reporter
gene expression, typically by creating transcriptional fusion between SOS promoter region and reporter gene in genetically engineered
microorganisms (GEMs), usually in Escherichia coli strains. Living bacterial-based biosensors can perform functional sensing and
provide measurement, such as bioavailability, cytotoxicity and genotoxicity or general toxicity. Microbial biosensors are being
characterized of high level of specificity, fast response time, low cost, portability, ease of use and giving a continuous in situ and real
time signal, so are famous for dynamic development and represent of the advantages compared with traditional methods, for example
chromatography. For living cells biosensors, bacteria are suitable due to their easy and rapid growth rate, very often on standard
medias and low cost of their culturability.

Current trends in biosensors technology have been directing to creation more sensitive and flexible genetic constructs for simul-
taneous biomonitoring cytotoxic and genotoxic action of analyzed samples.

The presented review focuses on characterization of general definition and classification of biosensors. Nowadays trends for
creation of more robust genetic constructs for bacterial biosensors are also discussed.

1. Introduction. 2. The general definition of biosensor. 3. The classification and properties of whole-cells microbial biosensors.
4. The stress response mechanisms and its application in bacterial biosensors. 5. The characterization of biosensor�s activity with
recA promoter. 6. The nowadays trends in biosensors technology. 7. Summary

S³owa kluczowe: genotoksyczno�æ, biosensory mikrobiologiczne, SOS regulon
Key words: genotoxicity, microbial biosensors, SOS regulon

* Autor korespondencyjny: M. Matejczyk, Politechnika Bia³ostocka, Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska, Zak³ad
Biologii Sanitarnej i Biotechnologii, ul. Wiejska 45 E, 15-351 Bia³ystok; tel: (+48) 85 7469562; fax: (+48) 85 7469559; e-mail:
m.matejczyk@pb.edu.pl



298 MARZENA MATEJCZYK

i genotoksycznego badanej próby. Wspó³czesne techno-
logie biosensorowe pod¹¿aj¹ w kierunku opracowania
narzêdzi, które w tani, szybki, precyzyjny i wiarygodny
sposób pozwol¹ na in situ �rodowiskowy pre-screening
wody, gleby, powietrza, ¿ywno�ci. To ukierunkowanie
biosensorów mikrobiologicznych na urz¹dzenia s³u-
¿¹ce do kompleksowej analizy cytotoksycznego i ge-
notoksycznego oddzia³ywania prób wzglêdem ¿ywej
komórki poci¹ga za sob¹ mo¿liwo�æ badania global-
nego wp³ywu badanych prób na fizjologiê, biochemiê
oraz kondycjê DNA w ¿ywej komórce [1, 3, 4]. Warto
wspomnieæ o fakcie niebezpieczeñstwa wystêpowania
i tworzenia w �rodowisku, jak równie¿ i w organiz-
mach ¿ywych, kompleksów zwi¹zków chemicznych
i ich metabolitów, których genotoksyczno�ci nie zna-
my, a które mog¹ mieæ wp³yw na kondycjê materia³u
genetycznego. W konsekwencji nasuwaj¹ siê pytania
dotycz¹ce opracowania technik umo¿liwiaj¹cych bada-
nie genotoksyczno�ci nie tylko prób laboratoryjnych
stanowi¹cych swego rodzaju wzorce reaktywno�ci bio-
sensora wzglêdem danych zwi¹zków chemicznych, lecz
przede wszystkim prób wody, wyci¹gów glebowych
lub roztworów produktów spo¿ywczych potencjalnie
mog¹cych zawieraæ mieszaninê niebezpiecznych sub-
stancji daj¹cych w konsekwencji oddzia³ywania na po-
ziomie DNA efekt genotoksyczny. Kontynuuj¹c nale¿y
podkre�liæ, i¿ z zastosowaniem bakteryjnych biosen-
sorów jeste�my w stanie okre�liæ kompleksowy efekt
genotoksyczny badanej próby wzglêdem ¿ywej komór-
ki, co automatycznie uwzglêdnia fakt mo¿liwo�ci two-
rzenia nieznanych nam kompleksów zwi¹zków che-
micznych na terenie komórki jako skutek wnikniêcia
okre�lonego zwi¹zku chemicznego, b¹d� wielu zwi¹z-
ków chemicznych. Obecnie jeste�my �wiadkami �wy-
buchu� dynamicznego wzrostu zainteresowania kon-
strukcj¹ coraz to bardziej z³o¿onych pod wzglêdem
technik in¿ynierii genetycznej biosensorów bakteryj-
nych a szczególnie zawieraj¹cych w swojej budowie
promotory komórkowych systemów naprawczych, np.
SOS, którego aktywacja w wyniku uszkodzeñ DNA
umo¿liwia okre�lenie kompleksowego genotoksycz-
nego efektu analizowanych prób [3, 10, 15, 20].

Bior¹c pod uwagê ci¹gle wzrastaj¹c¹ atrakcyjno�æ
biosensorów w ró¿nych dziedzinach ¿ycia cz³owieka,
pocz¹wszy od ich zastosowañ do monitoringu �rodo-
wiskowego [41, 42], ¿ywno�ci, poprzez aplikacje
medyczne, a w koñcu jako alternatywne narzêdzie
do �pre-screeningu� nowych zwi¹zków chemicznych
i leków, w tym leków przeciwnowotworowych zde-
cydowano siê w przed³o¿onej pracy na dokonanie
przegl¹du g³ównych rodzajów biosensorów mikro-
biologicznych, ich aplikacji oraz nowoczesnych tren-
dów badawczych maj¹cych na celu opracowanie co-
raz bardziej efektywnych, wydajnych i tanich technik
biosensorowych.

2. Ogólna definicja biosensora

Biosensor to urz¹dzenie wykrywaj¹ce, przekazu-
j¹ce i zapisuj¹ce informacje zwi¹zane ze zmianami
fizjologicznymi i biochemicznymi mikroorganizmów
w uk³adzie. Jest to rodzaj sondy, która sk³ada siê
z czê�ci biologicznej � bioczujnika oraz przetwarza-
cza konwertuj¹cego zmiany biologiczne w sygna³ [5].
Biosensor to analityczne urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce
szybk¹, dok³adn¹, niskopoziomow¹ detekcjê wielu
substancji [4]. £¹czy w sobie czujnik biologiczny
i przetwornik wysy³anego przez niego sygna³u, który
jest proporcjonalny do stê¿enia analitu [23]. Dzia³a-
nie biosensorów bazuje na specyficznych interakcjach
pomiêdzy enzymami i ich substratami, na wzajem-
nym rozpoznawaniu przeciwcia³ i antygenów, na do-
stêpno�ci specyficznych moleku³ dla ich receptorów
lub na wysokim powinowactwie kwasów nukleino-
wych do ich sekwencji komplementarnych [4]. Funk-
cjonalno�æ biosensora zale¿y od specyficzno�ci bio-
chemicznej sk³adnika biologicznego, którego dobór
uzale¿niony jest od jego operacyjnej i �rodowisko-
wej stabilno�ci oraz od rodzaju analitu podlegaj¹cego
detekcji [10]. Komponentem biologicznym biosen-
sora mo¿e byæ:

● enzym (enzyme-based biosensors),
● przeciwcia³o (antybody-based biosensors),
● DNA (DNA biosensors),
● receptor (receptor-based biosensors),
● ca³y mikroorganizm (cell-based biosensors), np.

ca³okomórkowe biosensory bakteryjne (whole-
cell bacterial biosensors),

● kolonia bakteryjna [11, 35].
Sygna³ wysy³any przez czujnik biologiczny mo¿e

wynikaæ z procesów (zmiana koncentracji protonów,
uwolnienie lub pobór gazów, emisja �wiat³a, absorp-
cja) wywo³anych przez metabolizm zwi¹zków roz-
poznawanych przez element biologiczny. Przetwornik
przekszta³ca biologiczn¹ reakcjê w mo¿liwy do zmie-
rzenia sygna³ (pr¹d, potencja³ lub absorpcja �wiat³a
w sensie elektrochemicznym lub optycznym), który
mo¿e byæ pó�niej wzmocniony, przetworzony i zapa-
miêtany w celu dalszych analiz [23]. Kluczowym pro-
blemem budowy biosensorów jest unieruchomienie
komponentu biologicznego na powierzchni przetwor-
nika sygna³u, które zapewnia stabilizacjê biomateria³u
i wymagan¹ blisko�æ czujnika i odbiornika. Osi¹gane
jest to za pomoc¹ adsorpcji fizycznej, usieciowienia
moleku³, wi¹zania kowalencyjnego oraz zamkniêcia
wewn¹trz b³ony, polimeru lub mikrokapsu³y [34]. Ta-
kie po³¹czenie i wspó³dzia³anie elementów umo¿liwia
bardzo szybkie, czu³e i precyzyjne wykrywanie nawet
bardzo ma³ych stê¿eñ okre�lonych zwi¹zków maj¹-
cych toksyczny, mutagenny lub kancerogenny wp³yw
na organizmy ¿ywe [24, 26].
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Wyró¿niamy wiele rodzajów biosensorów. S¹ one
najczê�ciej klasyfikowane ze wzglêdu na metody
transdukcji sygna³u biologicznego (np. elektroche-
miczne, optyczne, piezoelektryczne, termiczne) oraz
zastosowane czujniki biologiczne (np. enzymatyczne,
receptorowe, komórkowe) [34]. Mog¹ byæ tak¿e dzie-
lone na specyficzne (diagnostyczne testy do kontroli
okre�lonego zanieczyszczenia) lub szerokozakresowe
(zdolne okre�laæ ogólne zmiany chemiczne w �rodo-
wisku, g³ównie wywo³uj¹ce zaburzenia w systemach
biologicznych) [11, 24].

Technologie biosensorowe s¹ wykorzystywane do
wykrywania fenoli, metali ciê¿kich i wielu pestycy-
dów oraz do okre�lania biologicznego zapotrzebowa-
nia na tlen. Maj¹ tak¿e swoje zastosowanie w anali-
zach nowo pojawiaj¹cych siê zanieczyszczeñ takich
jak �rodki powierzchniowo czynne, hormony i anty-
biotyki. Biosensory oferuj¹ mo¿liwo�æ nie tylko ozna-
czenia zwi¹zków chemicznych, ale tak¿e biologicz-
nych efektów ich obecno�ci w �rodowisku, takich jak
toksyczno�æ i zaburzenia wydzielania wewnêtrznego,
co daje znacznie szersz¹ informacjê na temat badane-
go analitu [34, 43]. Zestawienie biosensorów mikro-
biologicznych oraz ich poziomów detekcji umieszczo-
no w tabeli I.

3. Klasyfikacja i w³a�ciwo�ci ca³okomórkowych
biosensorów mikrobiologicznych

Takie cechy mikroorganizmów jak:
● zdolno�æ do detekcji szerokiego zakresu sub-

stancji chemicznych,
● mo¿liwo�æ modyfikacji genetycznych,
● szeroki zakres pH i temperatury, w których mo¿-

liwe jest prowadzenie badañ,
czyni¹ je idealnymi biologicznymi materia³ami detek-
cyjnymi, które mog¹ byæ zintegrowane z ró¿norodnymi
przetwornikami (np. amperometrycznymi, potencjome-
trycznymi, kalorymetrycznymi, konduktometrycznymi,

kolorymetrycznymi, luminescencyjnymi lub fluorys-
cencyjnymi) [23].

Biosensory ca³okomórkowe mog¹ byæ wykorzysty-
wane do badania toksyczno�ci wielu komponentów
�rodowiska, w³¹czaj¹c glebê, osady i wodê, na zasa-
dzie sprzê¿enia bakterii z przetwornikami odpowiedzi
komórkowej w mierzalny sygna³. S¹ one konstruowa-
ne w wyniku po³¹czenia genu reporterowego (generu-
j¹cego sygna³), z komponentem wykrywaj¹cym dan¹
substancjê zanieczyszczaj¹c¹. Ekspozycja na specy-
ficzny analit wywo³uje zmiany chemiczne lub fizycz-
ne w komórce, w³¹czaj¹c w to nawet uszkodzenia
DNA czy b³ony lipidowej [22]. Biosensory mierz¹ te
zmiany w fizjologii lub zachowaniu organizmów, bê-
d¹ce skutkiem stresu wywo³anego obecno�ci¹ zwi¹z-
ków toksycznych [14, 19]. W momencie gdy bio-
sensor jest wystawiany na dzia³anie danego ska¿enia,
komponent detekcyjny wymusza konkretne reakcje
metaboliczne w komórce i w³¹czenie lub wy³¹czenie
genu reporterowego [22, 36]. Produkt ekspresji genu
powinien byæ ³atwy do zmierzenia. Geny reporterowe
mog¹ byæ naturalnym sk³adnikiem materia³u genetycz-
nego danych szczepów bakteryjnych lub byæ wprowa-
dzane na drodze manipulacji genetycznych [38].

Efektywno�æ biosensora zale¿y od wyboru od-
powiedniego promotora oraz genu reporterowego.
Generaln¹ zasad¹, jak¹ nale¿y siê kierowaæ podczas
wyboru promotora, jest jego czu³o�æ oraz specyficz-
no�æ. Niektóre promotory bakteryjne mog¹ wykryæ
stê¿enie zwi¹zku chemicznego rzêdu ppb lub nawet
jego opary. Natomiast je�li chodzi o specyficzno�æ,
promotory najczê�ciej reaguj¹ na grupy zwi¹zków (np.
metale ciê¿kie), rzadziej na konkretny sk³adnik zanie-
czyszczenia [32].

Gen reporterowy zwykle koduje enzym katalizuj¹-
cy reakcjê, która mo¿e byæ ³atwo monitorowana [36].
Biosensory ca³okomórkowe s¹ najczê�ciej zmodyfi-
kowanymi genetycznie bakteriami, które reaguj¹ na
obecno�æ lub absencjê stresora poprzez syntezê bia³-
ka reporterowego � lucyferazy, $-galaktozydazy lub

Nikiel Ni2+ Ralstonia eutropha AE2515 0,1 µM

Kobalt Co2+ Ralstonia eutropha AE2515 9 µM
Rtêæ Hg2+ E. coli HMS174 0,2 ng/g
Rtêæ biologicznie dostêpna E. coli HMS174 10 pM
Mied� biologicznie dostêpna P. fluorescent DF57 z transpozonem Tn5::luxAB 0,3 ppm
Fosfor biologicznie dostêpny Synechococcus PCC 7942 0,3 µM
¯elazo biologicznie dostêpne Zrekombinowany szczep Pseudomonas syringae z genem gfp Oko³o 10�7 M

genotoksyny E. coli DPD1718 z fuzj¹ recA�::lux 100 ppb mitomycyny
UV Zrekombinowany szczep E. coli z fuzj¹ recA�::lux 1,2 J/cm2 dawki UV

Tabela I
Przyk³ady biosensorów mikrobiologicznych i ich granice detekcji [wg 23]

Biosensory bioluminescencyjne i fluorescencyjne

Badany analit Mikroorganizm Najni¿sze wykrywane stê¿enie
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bia³ka GFP [41]. Wywo³ana reakcja (np. emisja �wiat³a
widzialnego) wskazuje na stopieñ zmian fizykoche-
micznych w komórce [40].

Biosensory reaguj¹ na obecno�æ lub brak danego
zwi¹zku chemicznego poprzez wytwarzanie mierzal-
nego produktu ekspresji genu reporterowego [16].
W zale¿no�ci od mechanizmu reakcji oraz regulacji
promotor � gen reporterowy wyró¿nia siê trzy grupy
biosensorów:
● niespecyficzne � odpowied� komórkowa polega na

spadku intensywno�ci bioluminescencji emitowanej
przez komórki morskich bakterii z rodzaju Vibrio
z genem lux wskutek ich �mierci lub zaburzeñ me-
tabolizmu komórkowego [16, 25, 37]. Inhibicja bio-
luminescencji, która jest skutkiem toksycznego od-
dzia³ywania ró¿norodnych zanieczyszczeñ na ¿yw¹
komórkê, jest wprost proporcjonalna do stê¿enia
tych zanieczyszczeñ. Niew¹tpliw¹ wad¹ tego rodza-
ju biosensorów jest mo¿liwo�æ otrzymania fa³szy-
wego wyniku pozytywnego w testach toksyczno�ci,
gdy¿ ka¿dy naturalny spadek aktywno�ci metabo-
licznej w komórce bakteryjnej mo¿e wywo³aæ inhi-
bicjê bioluminescencji. Do tej klasy biosensorów
zaliczamy popularny test Microtox� [38].

● specyficzne � bazuj¹ na ekspresji genu reportero-
wego wywo³ywanej tylko przez okre�lone zwi¹zki
chemiczne. Promotor jest regulowany przez bia³ko
represorowe lub aktywatorowe, które jest czu³e tyl-
ko na specyficzny analit [16]. W przypadku regu-
lacji pozytywnej, po³¹czenie analitu z bia³kiem
regulatorowym powoduje odblokowanie promoto-
ra i rozpoczêcie transkrypcji genu reporterowego.
W przypadku braku w badanej próbie specyficznej
substancji toksycznej, nastêpuje ca³kowita inhibicja
promotora przez bia³ko regulatorowe i transkrypcja
genu markerowego nie zachodzi. Uwolnienie bia-
³ek represorowych z obszaru promotora i rozpoczê-
cie transkrypcji genu nastêpuje tylko w momencie
zwi¹zania represora ze specyficznym analitem [37].

● semispecyficzne � fuzja promotorów reaguj¹cych na
bardzo zró¿nicowane grupy stresorów (np. �rodki
bakteriobójcze, promieniowanie UV, promieniowa-
nie gamma, genotoksyny, stres oksydacyjny) z ge-
nem reporterowym (gfp, lux, luc, lacZ) [16]. Wyko-
rzystano w ich konstrukcji fakt, i¿ bakterie reaguj¹
na zwi¹zki chemiczne lub warunki �rodowiskowe,
które powoduj¹ aktywacjê procesów chroni¹cych
komórkê przed tymi czynnikami wywo³uj¹cymi
stres. Biosensory te mog¹ indukowaæ odpowied� na
szok cieplny (wywo³ywany przez czynniki �rodo-
wiskowe powoduj¹ce uszkodzenia bia³ek), reakcjê
SOS (aktywowan¹ w nastêpstwie uszkodzeñ DNA)
oraz odpowied� na stres oksydacyjny lub uszkodze-
nia b³ony komórkowej [38]. Pojawienie siê stresora
uruchamia kaskadê reakcji prowadz¹cych do eks-

presji genu reporterowego i emisji pozytywnego,
komórkowego sygna³u [27, 37]. Do tego rodzaju
biosensorów nale¿¹ biosensory genotoksyczno�ci
z promotorami uk³adu SOS, np. recA.
W ostatnich latach bakteryjne biosensory ca³o-

komórkowe okaza³y siê byæ bardzo warto�ciowymi
narzêdziami s³u¿¹cymi do wykrywania i szacowania
toksyczno�ci zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w natu-
ralnym �rodowisku. Maj¹ one kilka znacz¹cych zalet
[21, 26, 34]:
● indukuj¹ specyficzn¹ i ³atwo wykrywaln¹ odpowied�

na poddane detekcji zwi¹zki chemiczne;
● pozwalaj¹ na szybkie okre�lenie toksyczno�ci oraz

genotoksyczno�ci zanieczyszczeñ wzglêdem ¿ywych
komórek bakterii w krótkim czasie inkubacji;

● oszacowuj¹ biodostêpn¹ frakcjê okre�lonego zwi¹z-
ku, co ma znaczenie w procesie bioremediacji, po-
niewa¿ to substancje biodostêpne s¹ potencjalnie
biodegradowalne;

● s¹ bardzo czu³ymi urz¹dzeniami, niekiedy nawet
pojedyncze moleku³y analitu powoduj¹ reakcjê ko-
mórkow¹;

● s¹ niezast¹pionym narzêdziem w badaniach nad eks-
presj¹ genów, aktywno�ci¹ promotorów oraz regu-
lacj¹ odpowiedzi komórki bakteryjnej w warunkach
stresu;

● mog¹ byæ stosowane nawet w bardzo zanieczysz-
czonym �rodowisku;

● w porównaniu z metodami konwencjonalnymi s¹
one tañsze i mniej skomplikowane technicznie.
G³ówn¹ wad¹ biosensorów jest fakt, i¿ ich dzia³anie

opiera siê na systemach biologicznych � maj¹ wiêc
mniejsz¹ powtarzalno�æ ni¿ metody chemiczne, a uzys-
kiwane dziêki nim wyniki pomiarów s¹ zwykle wzglêd-
ne i nie absolutne. Biosensory bakteryjne nie s¹ tak¿e
zawsze dobrym narzêdziem do wykrywania toksycz-
no�ci zwi¹zków chemicznych w stosunku do ludzi. Po
pierwsze, bakterie s¹ bardziej odporne na wiele zwi¹z-
ków toksycznych ze wzglêdu na posiadanie w budowie
zewnêtrznej dodatkowej os³ony w postaci �ciany ko-
mórkowej, która chroni przed szokiem osmotycznym
i uszkodzeniami b³ony komórkowej. Ponadto niektóre
szkodliwe zwi¹zki staj¹ siê toksyczne dopiero pod
wp³ywem enzymów w¹trobowych, których bakterie s¹
pozbawione. Te rodzaje zwi¹zków toksycznych mog¹
byæ wiêc pominiête w procesie monitoringu za pomoc¹
biosensorów ca³okomórkowych [36].

Podobny problem pojawia siê w przypadku zasto-
sowania bakteryjnych biosensorów jako narzêdzi do
pre-screeningu aktywno�ci potencjalnych leków anty-
nowotworowych. Czê�æ z tego rodzaju leków to pro-
leki, które dopiero w organizmie cz³owieka pod wp³y-
wem obróbki enzymatycznej, g³ównie z udzia³em
enzymów w¹trobowych staj¹ siê lekiem docelowym
wykazuj¹cym w³a�ciwo�ci antykancerogenne. W takiej
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sytuacji trudne jest okre�lenie w³a�ciwego potencja³u
genotoksycznego pro-leku z zastosowaniem techno-
logii biosensorów bakteryjnych.

Wspó³czesne techniki in¿ynierii genetycznej ci¹gle
poszerzaj¹ mo¿liwo�ci aplikacyjne ca³okomórkowych
biosensorów mikrobiologicznych w wykrywaniu nie-
bezpiecznych substancji ska¿aj¹cych �rodowisko natu-
ralne. Ci¹g³e udoskonalanie biologicznych elementów
detekcyjnych i praca nad zwiêkszeniem powtarzal-
no�ci pomiarów w przysz³o�ci mog¹ uczyniæ z tych
biosensorów znakomite �ród³o informacji o otaczaj¹-
cym nas �rodowisku.

4. Mechanizmy odpowiedzi komórkowej na stres
i ich zastosowanie w biosensorach bakteryjnych

Mikroorganizmy wykszta³ci³y kilka behawioralnych
odpowiedzi na stres wywo³any zmieniaj¹cymi siê wa-
runkami �rodowiskowymi. S¹ dwa generalne pozio-
my mo¿liwych reakcji: dora�na regulacja i odpowied�
fizjologiczna oraz pó�niejsze zmiany w metabolizmie
oraz strukturach komórkowych [17]. Gdy komórka
prokariotyczna zostanie wystawiona na dzia³anie stre-
sorów fizycznych lub chemicznych dochodzi do zmian
w ekspresji specyficznych genów (w tym genów szoku
termicznego) oraz zmian w stabilno�ci wielu bia³ek
komórkowych. Oprócz wspomnianego szoku termicz-
nego istnieje wiele czynników indukuj¹cych syntezê
bia³ek szoku cieplnego bêd¹cych pod kontrol¹ specy-
ficznych sekwencji promotorowych [26]. Powszechnie
badane s¹ bakteryjne odpowiedzi komórkowe bêd¹ce
reakcj¹ na g³ód, brak dostêpu tlenu, stres oksydacyjny,
zmiany osmotyczne czy odpowied� SOS na uszkodze-
nia DNA [17]. Stres komórkowy mo¿e byæ równie¿
skutkiem pojawienia siê w �rodowisku zwi¹zku che-
micznego oraz w niektórych przypadkach zmiany pH,
którego zakres optymalny zale¿y od indywidualnych
cech szczepu. Reakcja promotorów bia³ek szoku ciepl-
nego na zwi¹zki toksyczne zosta³a wykorzystana
w konstrukcji biosensorów, bêd¹cych fuzj¹ elementów
promotorowych z okre�lonym genem reporterowym
otrzymywan¹ metodami in¿ynierii genetycznej [26].

Komórki bakteryjne (np. E. coli) nara¿one na dzia-
³anie stresorów broni¹ siê przed uszkodzeniami i �mier-
ci¹ wykorzystuj¹c ró¿norodne mechanizmy fizjolo-
gicznej, biochemicznej czy behawioralnej odpowiedzi
komórkowej [17]. Jedn¹ z mo¿liwo�ci obrony i napra-
wy uszkodzeñ jest bakteryjny regulon SOS, który sta-
nowi przyk³ad adaptacyjnej odpowiedzi bakterii na
stres. Jego wyra¿anie jest indukowane uszkodzeniami
DNA w komórce (g³ównie obecno�ci¹ jednoniciowych
fragmentów DNA), bêd¹cymi skutkiem ekspozycji ko-
mórki na zwi¹zki chemiczne, czy promieniowanie wy-
wo³uj¹ce efekt genotoksyczny. Bia³ka kodowane przez

geny tego regulonu maj¹ wp³yw na liczne funkcje ko-
mórki, w tym: metabolizm energetyczny, zatrzymanie
podzia³ów komórkowych, restrykcjê czy naprawê
DNA. Naprawa SOS obejmuje kilka mechanizmów,
w tym naprawê b³êdn¹ (mutageneza SOS), czyli napra-
wê nie dopuszczaj¹c¹ do zatrzymania replikacji nawet
kosztem zwiêkszenia liczby mutacji w DNA. Poniewa¿
niektóre mutacje mog¹ zwiêkszyæ zdolno�æ bakterii do
prze¿ycia w warunkach stresowych, zwiêkszenie licz-
by mutacji w wyniku b³êdnej naprawy DNA trakto-
wane jest czêsto jako czynnik adaptacyjny [15, 44].

Uszkodzenia materia³u genetycznego indukuj¹ce
odpowied� SOS s¹ zazwyczaj nastêpstwem dzia³ania
zwi¹zków mutagennych. Zmiany te mog¹ mieæ dwo-
jaki charakter: bezpo�redni lub po�redni. Uszkodzenia
bezpo�rednie obejmuj¹ ³¹czenie siê zwi¹zku toksycz-
nego z DNA wi¹zaniem kowalencyjnym lub pêkniê-
cia nici DNA wywo³ane przyk³adowo ekspozycj¹ or-
ganizmu na promieniowanie ã. Po�rednie uszkodzenia
materia³u genetycznego s¹ nastêpstwem pojawienia siê
reaktywnych produktów, które zmieniaj¹ strukturê
nukleotydów [15].

W normalnych warunkach transkrypcja genów
SOS jest hamowana za pomoc¹ represora � bia³ka
LexA. W wyniku pojawienia siê uszkodzeñ materia³u
genetycznego nastêpuje transkrypcja genu recA i ak-
tywacja bia³ka RecA, które zaczyna funkcjonowaæ
w sposób nieenzymatyczny jako koproteaza niezbêd-
na do przeciêcia LexA i zniesienia represji regulonu
SOS. W wyniku tego zachodzi transkrypcja genów
SOS a jej produkty naprawiaj¹ DNA. Jednym z trans-
krybowanych genów jest lexA, którego wyra¿anie siê
w miarê up³ywu czasu prowadzi do zwiêkszenia liczby
bia³ka represorowego LexA i ponownego zablokowa-
nia regulonu SOS [15, 44].

Modyfikowane genetycznie bakterie bioluminescen-
cyjne i fluorescencyjne s¹ ostatnio szeroko stosowane
w detekcji wielu zanieczyszczeñ �rodowiska. Charak-
teryzuj¹ siê one po³¹czeniem komponentu receptoro-
wego (promotora bêd¹cego przedmiotem regulacji
�rodowiskowej) z komponentem reporterowym (ge-
nem odpowiadaj¹cym za bioluminescencjê, luc lub lux
lub fluorescencjê, np. z genem gfp) [12, 18]. Biosen-
sory stosowane do wykrywania genotoksyn bazuj¹ na
wzmocnionej w stosunku do szczepów dzikich odpo-
wiedzi komórkowej bêd¹cej reakcj¹ na wywo³ywane
przez te zwi¹zki uszkodzenia DNA (modyfikacje zasad,
alkilacja, przerwanie nici DNA, wewn¹trzniciowe
usieciowienie) [8, 9, 28].

Testy oparte na bakteryjnym systemie SOS bazuj¹
na tym, i¿ odpowied� na zwi¹zki chemiczne uszkadza-
j¹ce DNA wywo³uje kaskadê reakcji, w³¹czaj¹c w to
syntezê wielu bia³ek zwi¹zanych z mutagenez¹, takich
jak RecA i UmuCD. Wyniki tego typu biomonitoringu
s¹ wykorzystywane do wykrywania zanieczyszczeñ
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bêd¹cych potencjalnym �ród³em kancerogenezy u zwie-
rz¹t i cz³owieka, gdy¿ badania dowodz¹, ¿e 60�70%
genotoksyn indukuj¹cych odpowied� SOS jest czyn-
nikiem kancerogennym tak¿e dla ssaków [20, 29, 30].
Zestawienie przyk³adowych biosensorów opartych na
indukcji bakteryjnej odpowiedzi SOS oraz ich pozio-
mów detekcji umieszczono w tabeli II.

5. Charakterystyka funkcjonalno�ci biosensora
z promotorem recA

Aktywacja regulonu SOS bêd¹cego reakcj¹ na
uszkodzenia DNA znajduje zastosowanie w pomiarze
mutagennych i genotoksycznych efektów oddzia³ywa-
nia wielu czynników chemicznych i fizycznych [20].
Mechanizm ten zosta³ wykorzystany w biosensorach
bakteryjnych zawieraj¹cych fuzjê promotora recA
wraz z genem gfp lub lux, gdzie promotor recA jest
indukowanym uszkodzeniami DNA promotorem genu
systemu SOS [20, 21]

Gen recA jest czêsto anga¿owany w uk³ady biosen-
sorowe ze wzglêdu na swoj¹ bardzo znacz¹c¹ rolê
w aktywacji odpowiedzi SOS. Bierze on udzia³ w kilku
ró¿nych mechanizmach naprawczych DNA, w tym
eliminacji luk w nici potomnej DNA, pêkniêæ podwój-
nej helisy, jak równie¿ w mechanizmie tolerancji
na b³êdy replikacyjne zwanym mutagenez¹ SOS. To
wszystko sprawia, i¿ fuzja tego promotora i genu
reporterowego gfp lub lux posiada cechy efektywnego
sensora genotoksyczno�ci. To po³¹czenie wykazuje
szybsz¹ i czulsz¹ reakcjê ni¿ fuzja innych induko-
wanych uszkodzeniami DNA promotorów takich jak
uvrA czy alkA [20].

Odpowied� komórkowa indukowanego stresem se-
mispecyficznego biosensora recA::gfp lub lux::gfp
podlega regulacji aktywatorowej. Kinetyka biolumi-
nescencji zwi¹zanej z odpowiedzi¹ SOS jest zale¿na
od biodostêpno�ci i dawki genotoksycznego zwi¹zku

chemicznego. W przypadku braku stresora nie docho-
dzi do transkrypcji genu bia³ka aktywatorowego w wy-
niku czego nastêpuje zablokowanie transkrypcji genu
reporterowego gfp. W nastêpstwie pojawienia siê czyn-
nika genotoksycznego bia³ko regulatorowe, bêd¹ce
produktem ekspresji genu aktywatorowego, indukuje
transkrypcjê genu reporterowego, w wyniku czego do-
chodzi do pojawienia siê pozytywnej odpowiedzi ko-
mórkowej. Bia³ko GFP przy wzbudzeniu �wiat³em UV
emituje zielon¹ fluorescencjê, której intensywno�æ mo-
¿emy zmierzyæ na drodze spektrofluorymetrii [26]. Ten
mierzalny sygna³ mo¿e byæ wprost proporcjonalny do
stê¿enia analizowanego zwi¹zku genotoksycznego.

Technologia reporterów bioluminescencyjnych i fluo-
rescencyjnych pozwala na szybk¹ (w przeci¹gu kilku
sekund) analizê genotoksyczno�ci zwi¹zków in vivo
bez zak³óceñ funkcji komórki. Sygna³ �wietlny pocho-
dzi od ¿ywych komórek a szybki pomiar nie wywo³uje
ich destrukcji, co sprzyja jego powtarzalno�ci. W przy-
padku wysokich stê¿eñ, wiêkszo�æ substancji wyka-
zuje dzia³anie cytotoksyczne ujawniaj¹ce siê poprzez
spadek intensywno�ci fluorescencji wraz ze wzrostem
dawki zwi¹zku [30].

6. Nowatorskie trendy w technologii biosensorowej

Zgodnie z nowatorskimi trendami w dziedzinie kreo-
wania biosensorów mikrobiologicznych szczególnie
interesuj¹ce s¹ prace polskich autorów, którzy przed-
stawiaj¹ mo¿liwo�ci aplikacyjne bakterii Vibrio harveyi
do wykrywania mutagennego oddzia³ywania zanie-
czyszczeñ w wodzie, osadach oraz tkankach ro�linnych.
Na uwagê zas³uguje fakt szybko�ci dokonania ozna-
czeñ, oko³o 4 godzin od momentu otrzymania próby
osadu w laboratorium do zakoñczenia testu [31�33].

 W pracy A h n  i wsp. [1], za zadanie badawcze
obrano poznanie korelacji pomiêdzy okre�lonym typem
promotorów zwi¹zanych z danym systemem naprawy
DNA a mechanizmem uszkodzenia DNA po zadzia³aniu
wybran¹ genotoksyn¹. W eksperymencie zastosowano
siedem szczepów bioluminescencyjnych zawieraj¹cych
genetyczne fuzje promotorów zaanga¿owanych w od-
powied� SOS (nrdA-, dinI-, sbmC-, recA-, recN-, sulA-,
alkA-) i genu lux jako genu reporterowego w E. coli.
Ka¿dy ze szczepów bakteryjnych poddano dzia³aniu
genotoksyn, takich jak: mitomycyna C, N-methyl-N�-
nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG), kwas nalidyksowy
(Nal) i tlenek 4-nitroquinolinowy (4-NQO). Ka¿da
ze stosowanych genotoksyn wywo³a³a zniszczenia
DNA jednak¿e w ró¿norodny sposób wynikaj¹cy z ich
odmiennej aktywno�ci jako zwi¹zków chemicznych.
Zró¿nicowanie komórkowej odpowiedzi E. coli z fuzj¹
siedmiu ró¿nych promotorów z genem lux pozwoli³a
na pogrupowanie biosensorów w zale¿no�ci od mecha-

mitomycyna C 0,012 µM
MNNG 0,763 µM

recA�::gfpmut3
nadtlenek wodoru 286 µM
Formaldehyd 305 µM
mitomycyna C 0,0043 µM

SOS lux test
MNNG 0,71 µM

nadtlenek wodoru 83 µM
Formaldehyd 6500 µM

Tabela II
Przyk³ady biosensorów mikrobiologicznych opartych

na bakteryjnym systemie reakcji komórkowej SOS [wg 20, 30]

Biosensor Analizowany zwi¹zek Limit detekcji*

* Minimum detekcji jest okre�lane jako stê¿enie,
dla którego wspó³czynnik wzbudzenia wynosi 2.
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nizmu aktywno�ci promotora w systemie naprawczym
DNA. Wyniki tego eksperymentu jednoznacznie wska-
zuj¹ na �cis³y zwi¹zek pomiêdzy podstawowym me-
chanizmem genotoksycznej aktywno�ci okre�lonego
zwi¹zku chemicznego a schematem komórkowej od-
powiedzi naprawczej DNA. St¹d mo¿na wnioskowaæ,
¿e w tym wypadku biosensory bakteryjne sta³y siê nie
tylko narzêdziem pozwalaj¹cym na monitoring geno-
toksyczno�ci lecz równie¿ okaza³y siê wspania³ymi
obiektami modelowymi pozwalaj¹cymi na poznanie
molekularnych mechanizmów komórkowych.

Ze wzglêdu na oryginalno�æ eksperymentu bardzo
ciekawa wydaje siê praca autorstwa B a u m s t a r k -
K h a n  i wsp. [3], w której w obrêbie programu
badawczego TECHNOTOX (Technical Workshop on
Genotoxicity Biosensing) stworzono symulteniczny
Lux-Fluoro test w którym jednocze�nie mo¿liwe jest
dokonanie pomiaru efektu genotoksycznego (fuzja ope-
ronu lux z promotorem systemu SOS) oraz cytotoksycz-
nego (fuzja genu gfp z konstytutywnym promotorem)
wybranych zwi¹zków chemicznych oraz prób �rodowis-
kowych. W obrêbie tego programu badawczego sko-
mercjalizowano kilka testów, z czego czê�æ ma certy-
fikat ISO: SOS Chromo test, VitoTOX®, Umu test Kit
Umulac® oraz RAD54-GFP test kit GreenScreen GC.

Ponadto do najbardziej popularnych komercyjnie
dostêpnych testów biosensorowych nale¿¹: Micro-
tox� (wykrywa ogóln¹ toksyczno�æ), ToxAlert�
(wykrywa ogóln¹ toksyczno�æ), Biomet� (specyficz-
ny dla Zn, Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Hg), Cellsense� (wy-
krywa metale ciê¿kie), Biologically Heavy Metal As-
say Kit (wykrywa As) [36].

7. Podsumowanie

Technologie biosensorowe ze wzglêdu na swój
ogromny potencja³ aplikacyjny w ró¿nych dziedzinach
¿ycia cz³owieka staj¹ siê coraz bardziej popularne
i wed³ug dyrektyw Unii Europejskiej znalaz³y popar-
cie w zastosowaniu jako podstawowe, szybkie i eko-
nomiczne narzêdzie biomonitoringu �rodowiskowego.

Ró¿norodno�æ konstrukcji genowych, g³ównie ro-
dzaj stosowanego promotora jak równie¿ genu repor-
terowego z regu³y jest �ci�le skorelowana z kierun-
kiem zastosowawczym biosensora, czy to s³u¿¹cego
do detekcji okre�lonej grupy zwi¹zków chemicznych,
czy oszacowaniu ogólnego cyto- b¹d� genotokyczne-
go oddzia³ywania analizowanej próby. Zwi¹zane to
jest g³ównie z faktem ci¹gle wzrastaj¹cego dynamicz-
nego rozwoju technik in¿ynierii genetycznej, dziêki
której istnieje mo¿liwo�æ umieszczenia i funkcjonal-
nego po³¹czenia zró¿nicowanych konstrukcji geno-
wych z ró¿nymi wariantami genów reporterowych,
g³ównie lux i gfp.

Obecnie najbardziej aktualne kierunki badawcze
w technologii biosensorów mikrobiologicznych to de-
tekcja: mutagenów, pestycydów, organicznych zanie-
czyszczeñ, metali, biologicznych parametrów (takich
jak: biologiczne zapotrzebowanie na tlen, wydajno�æ
bioremediacji, itd.), okre�lanie genotoksyczno�ci.

Badania laboratoryjne owocuj¹ ci¹gle poszerzaj¹-
c¹ siê list¹ skomercjalizowanych, biosensorów mikro-
biologicznych, co jest najdoskonalszym potwierdze-
niem ich potencja³u aplikacyjnego.
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1. Wprowadzenie

Pêcherzyki b³onowe (OMV, outer membrane ve-
sicle) s¹ to zewn¹trzkomórkowe struktury wytwarzane
przez wiêkszo�æ bakterii Gram-ujemnych. OMV po-
wstaj¹ przez miejscowe uwypuklenie b³ony zewnêtrz-
nej bakterii, które prowadzi do oderwania siê fragmen-
tu b³ony w postaci sferycznie zamkniêtej struktury
o �rednicy od 50 do 250 nm [4, 28, 51] (Rys. 1).
Pêcherzyki b³onowe otoczone s¹ podwójn¹ b³on¹ fos-
folipidow¹, która podobnie jak b³ona zewnêtrzna, zbu-
dowana jest z fosfolipidów, lipopolisacharydu (LPS)
i bia³ek [4, 33, 34]. Sk³ad jako�ciowy i ilo�ciowy bia-
³ek obecnych w b³onie pêcherzyka mo¿e siê ró¿niæ od
sk³adu bia³kowego b³ony zewnêtrznej. U Xanthomonas
campestris w sk³ad OMV wchodzi mniej ni¿ po³owa
bia³ek b³ony zewnêtrznej, jednak wiele z nich wystê-
puje w pêcherzykach w znacznych ilo�ciach. Ró¿nice
zaobserwowano równie¿ w budowie LPS b³ony ze-
wnêtrznej i OMV [68]. We wnêtrzu pêcherzyków s¹
obecne najczê�ciej sk³adniki przestrzeni peryplazma-
tycznej, takie jak czynniki wirulencji, enzymy, cz¹s-

teczki stanowi¹ce sygna³y zewn¹trzkomórkowe, ale
tak¿e sk³adniki cytoplazmy, takie jak DNA.

Tworzenie pêcherzyków b³onowych przez Gramu-
jemne bakterie jest naturalnie wystêpuj¹cym zjawis-
kiem, które obserwuje siê u mikroorganizmów nale¿¹-
cych do ró¿nych rodzajów, izolowanych z ró¿nych
�rodowisk, ¿yj¹cych w konsorcjach, jak i samodziel-
nie, znajduj¹cych siê w ró¿nych fazach wzrostu [5].
OMV s¹ szczególnie intensywnie uwalniane przez
bakterie patogenne [25, 39]. Przyk³adem jest entero-
toksynogenny szczep Escherichia coli, który tworzy
oko³o dziesiêciu razy wiêcej pêcherzyków b³onowych
ni¿ niepatogenny szczep E. coli [72].

Pêcherzyki b³onowe pierwszy raz zaobserwowano
w 1966 roku analizuj¹c zdjêcia mikroskopowe ko-
mórek E. coli hodowanych w warunkach niedoboru li-
zyny [34, 76]. Dalsze badania udowodni³y, ¿e bardzo
wiele Gram-ujemnych bakterii jest zdolnych do tworze-
nia OMV, w tym Pseudomonas aeruginosa, Neisseria
spp., Shewanella spp., Shigella spp., Salmonella spp.,
Vibrio spp., Porphyromonas gingivalis, Bacteroides
succinogenes, Haemophilus influenzae, Helicobacter
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pylori, Brucella melitensis i Serratia marcescens.  Do-
tychczas wiêkszo�æ prowadzonych badañ skupia³a
siê na drobnoustrojach chorobotwórczych uwalniaj¹-
cych pêcherzyki b³onowe zawieraj¹ce czynniki wiru-
lencji, natomiast niewiele jest informacji na temat bak-
terii �rodowiskowych i funkcji, jakie pe³ni¹ tworzone
przez nie OMV.

Obecnie wiadomo, ¿e nie tylko Gram-ujemne bak-
terie, ale tak¿e niektóre archeony wytwarzaj¹ pêche-

rzyki b³onowe np. Sulfolobus spp. i Ignicoccus spp.
[13, 55]. Du¿ym zaskoczeniem by³y wyniki badañ na-
ukowców z Korei Po³udniowej, którzy w 2009 r. jako
pierwsi zaobserwowali tworzenie OMV przez Gram-
dodatni¹ bakteriê � Staphylococcus aureus [40]. Na-
stêpnie T a s h i r o  i wsp. [70] wykazali, ¿e pêcherzyki
b³onowe mo¿e równie¿ tworzyæ Bacillus subtilis.

2. Mechanizm powstawania pêcherzyków b³onowych

Mimo, ¿e pierwszy raz tworzenie pêcherzyków
b³onowych przez Gram-ujemne bakterie zaobserwo-
wano ponad 40 lat temu [34, 76], to dok³adny mecha-
nizm powstawania tych struktur pozostaje nieznany.
Istnieje kilka teorii wyja�niaj¹cych to zjawisko. Trzy
g³ówne hipotezy sugeruj¹, ¿e formowanie siê pêche-
rzyków b³onowych jest spowodowane niestabilno�ci¹
b³ony zewnêtrznej, która w wyniku procesów fizycz-
nych uwypukla siê, a nastêpnie oddziela od powierzch-
ni komórki w postaci sferycznej struktury. Dopiero
w ostatnich latach naukowcom uda³o siê okre�liæ gene-
tyczne pod³o¿e powstawania pêcherzyków, z którym
wi¹¿e siê mo¿liwo�æ regulacji tego procesu.

Jedna z pierwszych teorii dotycz¹ca powstawania
OMV zosta³a opisana przez W e n s i k  i  W i t h o l t
[74]. Hipoteza ta zak³ada, ¿e pêcherzyki tworz¹ siê
wtedy, gdy synteza b³ony zewnêtrznej bakterii za-
chodzi szybciej ni¿ synteza le¿¹cej pod ni¹ warstwy
peptydoglikanu. Rozrastaj¹ca siê b³ona zewnêtrzna
fa³duje siê, a jej lokalny nadmiar zostaje oderwany
w postaci pêcherzyka.

Inna hipoteza, zaproponowana przez Z h o u  i wsp.
[79], g³osi, ¿e powstawanie pêcherzyków b³onowych
ma zwi¹zek z obrotem metabolicznym mureiny.
W przypadku bakterii Gram-dodatnich produkty me-
tabolizmu �ciany komórkowej s¹ uwalniane do �rodo-
wiska bez mo¿liwo�ci ponownego ich wykorzystania.
U bakterii Gram-ujemnych muropeptydy powsta³e
w czasie przebudowy �ciany komórkowej s¹ zatrzy-
mywane w przestrzeni peryplazmatycznej i transpor-
towane do cytoplazmy przez transb³onowe bia³ka (per-
meazy) [22]. Zgromadzone w znacznych ilo�ciach
w peryplazmie fragmenty mureiny mog¹ mechanicznie
oddzia³ywaæ na b³onê zewnêtrzn¹ bakterii, prowadz¹c
do jej wybrzuszenia i powstania pêcherzyka. Badania
prowadzone przez Z h o u  i wsp. [79] potwierdzaj¹, ¿e
pêcherzyki b³onowe zawieraj¹ fragmenty mureiny
oraz sk³adniki b³ony zewnêtrznej i przestrzeni pery-
plazmatycznej, natomiast nie wystêpuj¹ w nich bia³ka
cytoplazmatyczne.

K a d u r u g a m u w a  i B e v e r i d g e  [26, 27]
sugeruj¹, ¿e tworzenie siê OMV jest zwi¹zane z anio-
now¹ natur¹ b³ony zewnêtrznej bakterii. Wyniki ich
badañ wykaza³y, ¿e b³ona zewnêtrzna bakterii P. aeru-

Rys. 1. Kolejne etapy tworzenia pêcherzyka b³onowego
u Pseudomonas sp. LM8. (A) Uwypuklona b³ona zewnêtrzna
komórki bakteryjnej. (B) Pêcherzyk b³onowy odrywaj¹cy siê
od powierzchni komórki. (C) Tworz¹cy siê oraz uwolniony

z powierzchni komórki pêcherzyk b³onowy.
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ginosa sk³ada siê z dwóch rodzajów lipopolisachary-
du: jeden zawiera krótki ³añcuch O-swoisty o s³abym
³adunku ujemnym (LPS-A), drugi natomiast zbudowa-
ny jest z d³ugiego ³añcucha O-swoistego na³adowane-
go ujemnie (LPS-B). Pêcherzyki b³onowe powstaj¹
przewa¿nie w miejscach bogatych w LPS-B, na co
wskazuje du¿a zawarto�æ w ich b³onie tego lipopoli-
sacharydu. D³ugie, ujemnie na³adowane ³añcuchy
LPS-B odpychaj¹ siê wzajemnie przyczyniaj¹c jedno-
cze�nie do znacznego uwypuklenia b³ony zewnêtrznej
mog¹cego przekszta³ciæ siê w pêcherzyk.

Kolejny z proponowanych przez naukowców me-
chanizmów formowania siê pêcherzyków b³onowych
zwi¹zany jest z oddzia³ywaniem zewn¹trzkomórkowe-
go zwi¹zku sygna³owego na b³onê zewnêtrzn¹ bakterii.
M a s h b u r n - W a r r e n  i wsp. [49] udowodnili, ¿e
2-heptylo-3-hydroksy-4-chinolon (PQS, Pseudomonas
quinolone signal), zwi¹zek bêd¹cy sygna³em quorum
sensing u P. aeruginosa, wykazuje silne powinowac-
two do wewnêtrznego fragmentu LPS � lipidu A
i ³¹cz¹c siê z nim sprawia, ¿e ujemnie na³adowane ³añ-
cuchy lipopolisacharydu silniej siê odpychaj¹. Jedno-
cze�nie PQS wi¹¿e siê z jonami Ca2+ i Mg2+ wystêpu-
j¹cymi pomiêdzy ³añcuchami LPS b³ony zewnêtrznej
powoduj¹c jej destabilizacjê, co mo¿e prowadziæ do
wybrzuszenia b³ony i powstania pêcherzyka. Ta s h i r o
i wsp. [70] udowodnili, ¿e PQS syntetyzowany przez
P. aeruginosa mo¿e indukowaæ powstawanie OMV
u innych gramujemnych bakterii, takich jak E. coli,
Pseudomonas spp. lub Burkholderia spp. Opisywany
zwi¹zek sygna³owy nie tylko wp³ywa na intensywno�æ
wytwarzania pêcherzyków, ale równie¿ na ich wiel-
ko�æ. Badania T a s h i r o  i wsp. [70] wykaza³y, ¿e
dodanie do hodowli Gram-ujemnych bakterii zwi¹zku
PQS sprawia, ¿e uwalniane przez mikroorganizmy pê-
cherzyki s¹ wiêksze. Ponadto naukowcy dowiedli, ¿e
PQS mo¿e indukowaæ powstawanie pêcherzyków b³o-
nowych u Gram-dodatniej bakterii B. subtilis, która
bez obecno�ci tego zwi¹zku pêcherzyków nie uwal-
nia. Nie wiadomo, w jaki sposób PQS móg³by wp³y-
waæ na tworzenie OMV u bakterii pozbawionej b³ony
zewnêtrznej. Zjawisko to wymaga dalszych badañ.

M c B r o o m  i wsp. [52], jako pierwsi starali siê
udowodniæ, ¿e tworzenie pêcherzyków b³onowych
przez bakterie ma swoje pod³o¿e genetyczne. Ziden-
tyfikowali oni kilkana�cie genów E. coli, których dys-
rupcja powoduje u mutantów nadprodukcjê OMV.
Okaza³o siê, ¿e produkty wszystkich tych genów
(m.in. bia³ka TolA, TolB i Pal) pe³ni¹ wa¿ne funkcje
w budowie i funkcjonowaniu os³on bakteryjnych.
Naukowcy wykryli równie¿ trzy geny: degS, depP
i rseA, koduj¹ce bia³ka bior¹ce udzia³ w odpowiedzi
komórki na stres, których inaktywacja równie¿ pro-
wadzi do nadprodukcji pêcherzyków b³onowych.
M c B r o o m  i wsp. [52] wykazali, ¿e mutanty E. coli

charakteryzuj¹ce siê intensywnym wytwarzaniem
OMV nie syntetyzuj¹ wiêkszej ilo�ci sk³adników b³o-
ny zewnêtrznej, od szczepu dzikiego ale za to rosn¹
wolniej od niego. Brak u mutantów niektórych bia³ek
b³onowych powoduje defekty w budowie os³on bakte-
ryjnych oraz zwiêksza wra¿liwo�æ komórek na de-
tergenty, ale nie oddzia³uje negatywnie na tworzenie
pêcherzyków [52].

Najnowsze wyniki badañ prowadzonych przez
D e a t h e r a g e  i wsp. [10] rzucaj¹ nowe �wiat³o na
sposób powstawania pêcherzyków b³onowych. Propo-
nowany przez naukowców mechanizm tworzenia
OMV opiera siê na zmianie sk³adu bia³kowego b³ony
zewnêtrznej bakterii w miejscu powstawania pêche-
rzyka. B³ona zewnêtrzna po³¹czona jest z le¿¹c¹ poni-
¿ej warstw¹ mureiny i b³on¹ wewnêtrzn¹ za pomoc¹
specyficznych bia³ek, takich jak LppAB, OmpA, TolB,
TolA oraz Pal. Ilo�æ tych bia³ek w b³onie zewnêtrznej
wp³ywa na stopieñ integracji b³ony z pozosta³ymi
os³onami komórkowymi. D e a t h e r a g e  i wsp. [10]
udowodnili, ¿e w miejscu formowania siê pêcherzyka
u Salmonella sp. zmniejsza siê liczba obecnych w b³o-
nie zewnêtrznej bia³ek, dziêki czemu b³ona mo¿e
oddzieliæ siê od ni¿ej le¿¹cych warstw i utworzyæ
pêcherzyk. Dodatkowo D e a t h e r a g e  i wsp. [10]
zidentyfikowali g³ówne bia³ka obecne w pêcherzykach
(OmpC, OmpF, NmpC, OmpX, OmpA, LppAB, Pal,
TolB, TolA) i okre�lili ich znaczenie w formowaniu
siê tych struktur. Mutanty Salmonella sp. pozbawione
bia³ek OmpC, OmpF, NmpC, OmpX nie ró¿ni³y siê od
szczepu dzikiego, podczas gdy mutanty nie syntetyzu-
j¹ce bia³ek OmpA, LppAB, Pal, TolB lub TolA cha-
rakteryzowa³y siê wzmo¿onym wytwarzaniem OMV.
Naukowcy udowodnili równie¿, ¿e brak w b³onie ze-
wnêtrznej niektórych bia³ek wp³ywa na wielko�æ two-
rz¹cych siê pêcherzyków. Hodowany przez nich mu-
tant lppAB wytwarza³ mniejsze pêcherzyki ni¿ szczep
dziki, natomiast pêcherzyki uwalniane przez mutanty
pal, tolB i tolA by³y znacznie wiêksze od pêcherzy-
ków szczepu dzikiego. D e a t h e r a g e  i wsp. [10]
sugeruj¹, ¿e Salmonella sp. reguluje proces tworzenia
pêcherzyków b³onowych zmieniaj¹c sk³ad jako�cio-
wy i ilo�ciowy bia³ek b³ony zewnêtrznej w miejscu,
w którym ma powstaæ pêcherzyk. Jest to odpowied�
na zmieniaj¹ce siê warunki �rodowiska, takie jak pH,
temperatura czy si³a jonowa. Teoriê potwierdzaj¹
wcze�niejsze do�wiadczenia, które pokaza³y, ¿e ko-
mórki Salmonella sp. rosn¹ce w makrofagach cha-
rakteryzuj¹ siê obni¿onym poziomem transkryptu
bia³ek Lpp i OmpA [16]. Warto zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e czê�æ z wymienionych bia³ek jest kodowana
przez geny, które zosta³y inaktywowane w badaniach
M c B r o o m  i wsp. [52], i których brak ekspresji
przyczynia³ siê do nadprodukcji pêcherzyków b³o-
nowych. Przypuszcza siê, ¿e na powstawanie OMV
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oprócz bia³ek b³ony zewnêtrznej mog¹ mieæ wp³yw
inne czynniki, takie jak modyfikacje lipopolisachary-
du oraz wielko�æ i kszta³t komórki [10].

Mikroorganizmy wytwarzaj¹ pêcherzyki b³onowe
w okre�lonych warunkach, przystosowuj¹c siê do
zmieniaj¹cego siê �rodowiska, dlatego od dawna przy-
puszczano, ¿e istniej sposób regulacji tego procesu.
Jednak wiêkszo�æ powsta³ych na ten temat teorii
przedstawia³a tworzenie OMV, jako zjawisko zwi¹-
zane z niestabilno�ci¹ b³ony zewnêtrznej bakterii, nie-
podlegaj¹ce kontroli na poziomie genetyczny. Dopiero
D e a t h e r a g e  i wsp. [10] wyja�niaj¹, w jaki sposób
bakterie mog¹ kontrolowaæ proces powstawania pê-
cherzyków b³onowych. Wyniki ich badañ dotycz¹ce
mechanizmu tworzenia OMV przez szczep Salmo-
nella sp. mog¹ t³umaczyæ powstawanie tych struktur
u innych grup mikroorganizmów. Szczegó³owe anali-
zy ujawni³y, ¿e trzydzie�ci jeden rodzin Gram-ujem-
nych bakterii koduje przynajmniej jedno z przebada-
nych przez D e a t h e r a g e  i wsp. [10] bia³ek b³ony
zewnêtrznej: Lpp, OmpA, Pal, TolB lub TolA. Bia³ka
te nie zawsze charakteryzuj¹ siê wysok¹ homologi¹
miêdzy poszczególnymi rodzinami, ale wszystkie
posiadaj¹ konserwowane domeny odpowiedzialne za
³¹czenie siê tych bia³ek z peptydoglikanem lub z inny-
mi bia³kami. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e opisany przez
D e a t h e r a g e  i wsp. [10] mechanizm tworzenia
pêcherzyków b³onowych jest uniwersalny dla wszyst-
kich Gram-ujemnych bakterii.

3. Funkcje pêcherzyków b³onowych

Pêcherzyki b³onowe stanowi¹ swego rodzaju system
sekrecji i transportu [54]. Mikroorganizmy otaczaj¹c
podwójn¹ b³on¹ wydzielane do �rodowiska substan-
cje, chroni¹ je przed szkodliwym dzia³aniem czynni-
ków zewnêtrznych i zapewniaj¹ im bezpieczny trans-
port. Niewielkie rozmiary pêcherzyków pozwalaj¹
na dostarczenie przenoszonych przez nie zwi¹zków
w miejsca niedostêpne dla komórek bakteryjnych [37].

Prowadzone do tej pory badania wykaza³y, ¿e two-
rzenie pêcherzyków b³onowych mo¿e byæ reakcj¹ ko-
mórki bakteryjnej na dzia³anie czynników stresowych,
takich jak obecno�æ antybiotyków, czy niedobór sk³ad-
ników od¿ywczych [53].

Pêcherzyki b³onowe, w zale¿no�ci od tego, jakie
zwi¹zki przenosz¹, pe³ni¹ ró¿ne funkcje. Dostarczaj¹c
do komórek eukariotycznych czynniki wirulencji bio-
r¹ udzia³ w procesie patogenezy. Zawarte w nich auto-
lizyny degraduj¹ �cianê komórkow¹ innych bakterii
zapewniaj¹c wytwarzaj¹cym je mikroorganizmom
przewagê w walce o zasoby �rodowiska. Pêcherzyki
chroni¹ komórki drobnoustrojów przed dzia³aniem
antybiotyków, uczestnicz¹ w przekazywaniu sygna³ów

zewn¹trzkomórkowych, bior¹ udzia³ w transferze DNA
oraz redukcji metali, a tak¿e u³atwiaj¹ bakteriom roz-
k³ad trudnodegradowalnych zwi¹zków wielkocz¹stecz-
kowych. Pêcherzyki b³onowe po�rednicz¹ w oddzia-
³ywaniu bakterii z innymi komórkami tego samego
gatunku, innych rodzajów oraz z organizmami euka-
riotycznymi. S¹ to g³ówne procesy, w których uczest-
nicz¹ pêcherzyki b³onowe, jednak podstawowa rola
tych struktur ogranicza siê do ochrony i transportu za-
wartych w nich substancji. Uwalnianie pêcherzyków
b³onowych przez bakterie ma na celu efektywn¹ kolo-
nizacjê danego �rodowiska, dlatego mikroorganizmy
wytwarzaj¹ OMV w znacznych ilo�ciach, mimo, ¿e
stanowi to dla nich du¿y wydatek energetyczny.

3.1. Przenoszenie czynników wirulencji

OMV s¹ wykorzystywane przez wiele patogennych
bakterii jako przeno�niki czynników wirulencji do ko-
mórek eukariotycznych [26, 37, 54]. Badania potwier-
dzaj¹, ¿e pêcherzyki wytwarzane przez P. aeruginosa,
S. marcescens, E. coli, Actinobacillus actinomycetem-
comitans, Borrelia burgdorferi, Bacteroides fragilis,
Salmonela typhimurium, Helicobacter pyroli, Shigella
dysynteriae, Shiglla flexneri, Legionella pneumophila
i Proteus mirabilit zawieraj¹ fosfolipazê C, proteazê,
proelastazê, cytolizynê, hemolizynê, toksynê Shiga
czy cytotoksynê Vac A [2, 18, 26, 36, 37, 66, 73].
W pêcherzykach Campylobacter jejuni zidentyfikowa-
no czynnik CDT (cytoletalna toksyna rozci¹gaj¹ca,
ang. cytolethal distending toxin) w formie aktywnej
[43]. Wykazano, ¿e czynniki wirulencji mog¹ stano-
wiæ nawet po³owê bia³ek obecnych w pêcherzykach
b³onowych [68].

Otoczenie czynników wirulencji podwójn¹ b³on¹
pêcherzyka umo¿liwia ich koncentracjê i dostarczenie
bezpo�rednio do infekowanych komórek, a dodatko-
wo chroni je przed degradacj¹ proteolityczn¹. Jest do
du¿o bardziej efektywny sposób patogenezy, ni¿ bier-
ne uwalnianie czynników wirulencji do �rodowiska,
gdzie mog¹ byæ szybko inaktywowane przez enzymy
zainfekowanego organizmu [5].

Bia³ka odporne na dzia³anie enzymów proteoli-
tycznych mog¹ byæ przenoszone na powierzchni
pêcherzyków. W ten sposób transportowana jest cie-
p³olabilna enterotoksyna LT syntetyzowana przez ene-
terotoksynogenny szczep E. coli, która ³¹czy siê z ³añ-
cuchami LPS zlokalizowanymi na powierzchni b³ony
pêcherzyka [14].

OMV mog¹ chroniæ bakterie patogenne przed sys-
temem odporno�ciowym gospodarza. Tak jest w przy-
padku Legionella pneumophila, która po sfagocytowa-
niu przez komórkê makrofaga wytwarza pêcherzyki
b³onowe uniemo¿liwiaj¹ce fuzjê powsta³ego fagoso-
mu z lizosomem [18].
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Obecnie wiadomo, ¿e pêcherzyki b³onowe to nie-
zale¿ne czynniki wirulencji wywo³uj¹ce u infekowa-
nych organizmów reakcjê immunologiczn¹ [1, 6, 15,
17, 58, 59]. Wykazano, ¿e pêcherzyki b³onowe takich
bakterii jak: Moraxella catarrhalis, Vibrio cholerae,
Neisseria meningitidis, S. typhimurium, P. aerugino-
sa, E. coli zawieraj¹ antygeny typowe dla komórek je
wytwarzaj¹cych, rozpoznawane przez uk³ad odpor-
no�ciowy gospodarza. W ostatnich latach zapropono-
wano wykorzystanie pêcherzyków b³onowych jako
bezpiecznej szczepionki [7, 32]. Prowadzi siê badania
nad szczepionk¹ przeciw meningokokowemu zapale-
niu opon mózgowo rdzeniowych i krztu�cowi wywo-
³anym przez odpowiednio: N. meningitidis [3, 9, 19,
56, 57, 60] i Bordetella pertussis [63].

3.2. Przenoszenie czynników bakteriobójczych

Pêcherzyki b³onowe s¹ wykorzystywane do trans-
portu autolizyn, które w syntetyzuj¹cej je komórce
bior¹ udzia³ w przebudowie �ciany komórkowej, ale
mog¹ byæ równie¿ wykorzystywane w walce z innymi
bakteriami [5]. Autolizyny obecne w pêcherzykach
b³onowych hydrolizuj¹ �cianê komórkow¹ zarówno
bakterii Gram-ujemnych, jak i Gram-dodatnich, ale
mechanizm degradacji mureiny u obu tych grup
mikroorganizmów jest odmienny [27]. Przypuszcza
siê, ¿e skuteczno�æ dzia³ania autolizyn zale¿y od che-
motypu peptydoglikanu atakowanej komórki. Autolizy-
ny najskuteczniej hydrolizuj¹ peptydoglikan o chemo-
typie identycznym lub zbli¿onym do syntetyzuj¹cych
je komórek [5].

W przypadku bakterii Gram-ujemnych pêcherzyki
b³onowe zawieraj¹ce autolizynê ³¹cz¹ siê z b³on¹
zewnêtrzn¹ atakowanej komórki i uwalniaj¹ swoj¹ za-
warto�æ do jej peryplazmy [27]. Autolizyna dyfunduje
w przestrzeni peryplazmatycznej otaczaj¹c protoplast
i jednocze�nie w wielu miejscach rozpoczyna hydro-
lizê warstwy mureiny prowadz¹c do lizy atakowanej
komórki [5].

Bakterie Gram-dodatnie nie posiadaj¹ b³ony ze-
wnêtrznej, z któr¹ móg³by siê po³¹czyæ pêcherzyk.
Atak na �cianê komórkow¹ tych bakterii rozpoczyna
siê od adhezji pêcherzyka do powierzchni komórki,
uwolnienia autolizyny i miejscowej degradacji wars-
twy peptydoglikanu, która równie¿ koñczy siê liz¹ ata-
kowanej komórki. W ten sam sposób zachodzi hydro-
liza �ciany komórkowej bakterii pokrytej dodatkowo
warstw¹ S, autolizyna najpierw penetruje warstwê S,
po czym degraduje mureinê [29].

Opisane procesy lizy komórek zachodz¹ w ubogim
�rodowisku, przy niedoborze substancji od¿ywczych
[42]. Intensywnie rosn¹ce i dziel¹ce siê komórki bak-
teryjne s¹ w stanie szybko naprawiæ ubytki spowo-
dowane dzia³aniem zewn¹trzkomórkowych autolizyn,

m.in. dziêki bardzo intensywnie zachodz¹cej u nich
przebudowie �ciany komórkowej [5]. B e v e r i d g e
i K a d u r u g a m u w a  [4] zak³adaj¹, ¿e czynnikiem
przyczyniaj¹cym siê do wzrostu intensywno�ci wy-
twarzania pêcherzyków b³onowych przez bakterie jest
znaczny spadek ilo�ci substancji od¿ywczych w �ro-
dowisku. W takich warunkach pêcherzyki zawieraj¹ce
autolizynê umo¿liwiaj¹ eliminacjê konkurencji, a zde-
gradowane obce komórki dostarczaj¹ bakteriom wy-
twarzaj¹cym OMV zwi¹zki od¿ywcze [48]. Jednocze�-
nie uwalniane autolizyny nie zagra¿aj¹ bakteriom tego
samego szczepu, gdy¿ s¹ identyczne z ich w³asnymi
autolizynami i komórki posiadaj¹ zdolno�æ regulacji
ich stê¿enia [5]. Opisano przede wszystkim autolizyny
wytwarzane przez P. aeruginosa, ale tak¿e 15 innych
szczepów bakterii Gram-ujemnych [41, 42].

3.3. Inaktywacja antybiotyków

Badania C i o f u  i wsp. [8] wykaza³y, ¿e szczep
P. aeruginosa oporny na dzia³anie antybiotyków
$-laktamowych wytwarza pêcherzyki b³onowe zawie-
raj¹ce $-laktamazy. W komórce bakteryjnej enzymy te
zlokalizowane s¹ w przestrzeni peryplazmatycznej,
gdzie hydrolizuj¹ antybiotyki z grupy $-laktamów.
Okaza³o siê, ¿e $-laktamazy mog¹ dostawaæ siê do
wnêtrza tworz¹cych siê pêcherzyków i razem z nimi
zostaæ uwolnione do �rodowiska. B³ona OMV, podob-
nie jak b³ona zewnêtrzna bakterii, zawiera poryny two-
rz¹ce kana³y dyfuzyjne, dlatego antybiotyki $-lakta-
mowe obecne w �rodowisku mog¹ dyfundowaæ do
wnêtrza pêcherzyków i inaktywowane przez obecne
w nich $-laktamazy. W tym przypadku pêcherzyki sta-
nowi¹ pierwsz¹ liniê obrony przed dzia³aniem anty-
biotyków $-laktamowych na komórki P. aeruginosa
[8]. Udowodniono, ¿e OMV uwolnione przez jedn¹
bakteriê Gram-ujemn¹ (dawcê) mog¹ ulegaæ fuzji
z b³on¹ zewnêtrzn¹ innej Gram-ujemnej bakterii (bior-
cy), jednocze�nie wprowadzaj¹c swoj¹ zawarto�æ do
peryplazmy biorcy [29]. W ten sposób $-laktamazy
mog¹ byæ przekazywane do komórek bakteryjnych nie
posiadaj¹cych zdolno�ci syntezy tych enzymów [5].
Jako pierwszy zjawisko to zaobserwowa³ Beveridge
[5] badaj¹c fizyczny transfer $-laktamaz z komórek
P. aeruginosa do komórek Burkholderia cepacia.

K a d u r u g a m u w a  i B e v e r i d g e  [26] udo-
wodnili, ¿e dodatek gentamycyny do hodowli P. aeru-
ginosa powoduje u tej bakterii trzykrotny wzrost in-
tensywno�ci wytwarzania pêcherzyków b³onowych.
Ma to zwi¹zek z funkcj¹, jak¹ pe³ni¹ OMV w obec-
no�ci gentamycyny. Pêcherzyki b³onowe wy³apuj¹
cz¹steczki antybiotyku, co przyczynia siê do zmniej-
szenia stê¿enia gentamycyny w �rodowisku i ochro-
ny komórek P. aeruginosa przed jej bakteriobójczym
dzia³aniem.
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3.4. Transfer DNA

W pêcherzykach b³onowych wytwarzanych przez
Gram-ujemne bakterie wykryto DNA plazmidowy,
chromosomowy oraz bakteriofagowy [62]. Za po�red-
nictwem pêcherzyków b³onowych mikroorganizmy
mog¹ przekazywaæ swój materia³ genetyczny, a tak¿e
pobieraæ obcy DNA. Materia³ genetyczny zidentyfi-
kowano w pêcherzykach Neisseria gonorrhoeae,
P. aeruginosa, E. coli O157:H7 i Avibacterium para-
gallinarum [11, 26, 35, 61, 77]. Na przyk³ad wykaza-
no, ¿e pêcherzyki b³onowe u N. gonorrhoeae zawiera-
³y plazmid o wielko�ci 7,1 kpz nios¹cy geny oporno�ci
na penicylinê [62].

Przypuszcza siê, ¿e zanim kwas nukleinowy zosta-
nie umieszczony w pêcherzyku, musi zostaæ przetrans-
portowany z cytoplazmy do przestrzeni peryplazma-
tycznej komórki, jednak mechanizm tego procesu nie
zosta³ jeszcze wyja�niony [62]. Uwolniony przez bak-
teriê pêcherzyk jest zdolny do pobrania egzogennego
DNA obecnego w �rodowisku [62]. DNA wykrywa
siê nie tylko we wnêtrzu pêcherzyków b³onowych, ale
równie¿ na ich powierzchni [65].

Pêcherzyki b³onowe mog¹ stanowiæ dla bakterii
wektor bezpiecznie przenosz¹cy materia³ genetyczny
i zwiêkszaj¹cy sukces transformacji. B³ona pêcherzy-
ka pe³ni w tym przypadku podwójn¹ funkcjê: chroni
DNA przed nukleazami, a tak¿e podczas fuzji z b³on¹
zewnêtrzn¹ bakterii-biorcy umo¿liwia dostarczenie
DNA do wnêtrza komórki [62]. Ya r o n  i wsp. [77]
udowodnili, ¿e pêcherzyki zawieraj¹ce plazmidowy
DNA pochodz¹cy z E. coli mog¹ ulegaæ fuzji z b³on¹
zewnêtrzn¹ komórek E. coli nie posiadaj¹cych tego
plazmidu. Wyniki badañ Ya r o n  i wsp. [77] wyka-
za³y, ¿e materia³ genetyczny mo¿e byæ przekazywany
za pomoc¹ OMV w obrêbie rodziny Enterobacteria-
ceae, a zlokalizowane na plazmidzie geny (w tym
przypadku gen oporno�ci na ampicylinê i gen koduj¹cy
bia³ko GFP) ulegaj¹ ekspresji w komórkach biorcy.
Przypuszcza siê, ¿e pêcherzyki b³onowe stanowi¹,
obok transformacji, transdukcji i koniugacji, alterna-
tywny mechanizm transferu DNA [77].

Opisane zjawisko stwarza mo¿liwo�æ pobierania
DNA ze �rodowiska przez Gram-ujemne niekompe-
tentne komórki, takie jak E. coli, i ominiêcia bariery
zwi¹zanej z nieprzepuszczalno�ci¹ os³on komórko-
wych [62]. W�ród plazmidów przenoszonych przez
pêcherzyki b³onowe mog¹ byæ równie¿ te nie posia-
daj¹ce genów tra tworz¹cych modu³ odpowiedzialny
za transfer koniugacyjny plazmidu. Plazmid pozba-
wiony tego modu³u nie mo¿e byæ przekazywany bez-
po�rednio z komórki do komórki, gdy¿ nie posiada
genów warunkuj¹cych pierwszy etap procesu koniu-
gacji, czyli utworzenia kontaktu dawcy z biorc¹.

Ya r o n  i wsp. [77] udowodnili, ¿e plazmidy o feno-
typie Tra� mog¹ byæ przekazywane za po�rednictwem
pêcherzyków b³onowych.

3.5. Degradacja wielkocz¹steczkowych
zwi¹zków organicznych

Ma³o wiadomo na temat enzymów obecnych w pê-
cherzykach b³onowych, które uczestnicz¹ w przekszta³-
caniu zwi¹zków obecnych w �rodowisku. Przypuszcza
siê, ¿e struktury te mog¹ przenosiæ nukleazy, sachary-
dazy, czy epimerazy [65]. Dowiedziono, ¿e niektóre
transportowane w pêcherzykach enzymy wspoma-
gaj¹ bakterie w zdobywaniu niezbêdnych sk³adników
od¿ywczych. Potwierdzaj¹ to badania F o r s b e r g
i wsp. [20] dotycz¹ce pêcherzyków b³onowych two-
rzonych przez bakterie B. succinogenes zasiedlaj¹ce
¿wacz byd³a. Wspomniane mikroorganizmy nale¿¹
do bakterii celulolitycznych i charakteryzuj¹ siê wy-
sok¹ efektywno�ci¹ degradacji trudnorozk³adalnych
polimerów (celulozy, hemicelulozy, pektyn) wyko-
rzystywanych, jako �ród³o wêgla. Jest to zwi¹zane
z uwalnianymi przez B. succinogenes pêcherzykami
b³onowymi, które zawieraj¹ celulazy, ksylanazy i en-
doglukanazy skutecznie hydrolizuj¹ce polimery celulo-
zy. Wyniki badañ F o r s b e r g  i wsp. [20] wykaza³y,
¿e ponad 50% enzymów celulolitycznych uwalnia-
nych przez bakterie jest transportowanych w pêche-
rzykach. Pêcherzyki obecne s¹ w medium pomiêdzy
komórkami bakterii celulolitycznych, a tak¿e ulegaj¹
adhezji do w³ókien polimerów oddalonych od ko-
mórek zwiêkszaj¹c tym samym efektywno�æ degrada-
cji [20]. T h o m p s o n  i wsp. [71] przypuszczaj¹,
¿e Pseudomonas fragi, bakteria odpowiedzialna za
rozk³ad miêsa, wytwarza OMV zawieraj¹ce enzymy
proteolityczne. Naukowcy zaobserwowali pozytywn¹
korelacjê miêdzy ilo�ci¹ wytwarzanych pêcherzyków,
a aktywno�ci¹ proteolityczn¹ szczepu P. fragi, przy
czym bakterie nie syntetyzowa³y zewn¹trzkomórko-
wych proteaz i nie uwalnia³y OMV w bogatym �rodo-
wisku, dostarczaj¹cym im wszystkich niezbêdnych
sk³adników od¿ywczych w postaci drobnocz¹stecz-
kowych zwi¹zków [71]. Kolejnym przyk³adem jest
udzia³ pêcherzyków b³onowych w degradacji wêglo-
wodorów. Wykazano, ¿e szczep Acinetobacter sp.
HO1-N pobiera heksadekan do komórki za po�rednic-
twem pêcherzyków b³onowych [31].

3.6. Interakcje z metalami

Wykazano, ¿e mikroorganizmy dysymilacyjnie re-
dukuj¹ce Fe(III) z rodzaju Geobacter oraz gatunek
Acidiphilium cryptum produkuj¹ pêcherzyki b³onowe
w czasie wzrostu na pod³o¿u zawieraj¹cym Fe(III).
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Przypuszcza siê, ¿e rola pêcherzyków polega na zwiêk-
szeniu powierzchni kontaktu komórki z nierozpusz-
czalnymi wodorotlenkami ¿elaza, które s¹ wykorzysty-
wane jako akceptory elektronów [38, 67].

Wyniki badañ dotycz¹cych pêcherzyków b³ono-
wych wyizolowanych z hodowli Shewanella sp. wyka-
za³y, ¿e struktury te wspomagaj¹ komórki bakteryjne
w redukcji utlenionych nieorganicznych zwi¹zków nie-
których metali [23]. Ustalono, ¿e OMV s¹ zdolne do
redukcji ¿elaza, uranu i technetu w obecno�ci wodoru
jako donora elektronów. Redukcja metali zachodzi na
powierzchni pêcherzyków i odbywa siê przy udziale
obecnych w ich b³onie cytochromów [23].

Ponadto, naukowcy zaobserwowali, ¿e na powierzch-
ni komórek Shewanella sp. hodowanych w pH 7 lub
wy¿szym, pojawiaj¹ siê obszary wielko�ci oko³o 50 nm
na³adowane ujemnie [69]. Miejsca te pokrywaj¹ siê
z miejscami na powierzchni komórki, w których two-
rz¹ siê pêcherzyki b³onowe. Te ujemnie na³adowane
fragmenty b³ony bakteryjnej przyci¹gaj¹ dodatnio
na³adowane kationy, np. jony Fe(II) powstaj¹ce w cza-
sie oddychania ¿elazowego. Okaza³o siê, ¿e obecno�æ
Fe(II) zaadsorbowanego na powierzchni komórek,
wywiera negatywny wp³yw na wzrost hodowli, a tak-
¿e na redukcjê Fe(III) [44]. Bakterie pokryte jonami
Fe(II) po trzydziestu godzinach inkubacji zaczynaj¹
produkowaæ pêcherzyki b³onowe uwalniaj¹c siê jed-
nocze�nie od pokrywaj¹cego ich powierzchniê ¿elaza.
Przypuszcza siê, ¿e tworzenie pêcherzyków b³ono-
wych pozwala na usuniêcie z powierzchni komórki
zaadsorbowanych kationów uniemo¿liwiaj¹cych nor-
malny wzrost [23].

3.7. Pêcherzyki b³onowe jako sk³adnik
biofilmu bakteryjnego

Mikroorganizmy rzadko wystêpuj¹ w postaci swo-
bodnie p³ywaj¹cych komórek, wiêkszo�æ z nich ¿yje
w osiad³ych spo³eczno�ciach nieodwracalnie zwi¹za-
nych z pod³o¿em, otoczonych polisacharydow¹ ma-
triks. Biofilmy powstaj¹ w najró¿niejszych warunkach
�rodowiska, mog¹ tworzyæ siê na niemal ka¿dej po-
wierzchni sta³ej, a tak¿e na granicy faz, np. woda-
powietrze. Bakterie patogenne równie¿ kolonizuj¹
organizm rosn¹c w postaci biofilmu. Bardzo wa¿nym
sk³adnikiem biofilmu jest matriks � wytwarzana przez
komórki bakteryjne macierz zewn¹trzkomórkowa,
spajaj¹ca ca³¹ strukturê i chroni¹ca znajduj¹ce siê
w niej mikroorganizmy. W sk³ad macierzy wchodz¹
zewn¹trzkomórkowe polisacharydy tworz¹ce ruszto-
wanie biofilmu, bia³ka, lipidy oraz DNA [65]. W bio-
filmach tworzonych m.in. przez Gram-ujemne bakte-
rie mog¹ znajdowaæ siê równie¿ pêcherzyki b³onowe.
Struktury te izolowano z biofilmów powsta³ych za-

równo w warunkach naturalnych, jak i laboratoryj-
nych, tworzonych przez ró¿ne mikroorganizmy, takie
jak P. aeruginosa, S. oneidensis, E. coli, Azotobacter sp.
oraz H. pylori [64, 78].

OMV uwalnianie przez bakterie tworz¹ce biofilm
najprawdopodobniej s¹ �ród³em podstawowych sk³ad-
ników macierzy zewn¹trzkomórkowej. W h i t c h u r c h
i wsp., [75] sugeruj¹, ¿e DNA, który jest niezbêdny do
powstania biofilmu P. aeruginosa i stanowi jego
znaczn¹ czê�æ pochodzi w³a�nie z pêcherzyków b³o-
nowych. S c h o o l i n g  i wsp. [64] przypuszczaj¹,
¿e pêcherzyki s¹ te¿ �ród³em LPS pe³ni¹cego funkcje
strukturalne biofilmu. Dowiedziono, ¿e OMV bior¹
udzia³ w agregacji pojedynczych komórek [12, 30, 51].
B. gingivalis, bakteria zasiedlaj¹ca jamê ustn¹, tworzy
pêcherzyki, które �zlepiaj¹� nie tylko jej w³asne ko-
mórki, ale tak¿e komórki innych wspó³wystêpuj¹cych
w �rodowisku mikroorganizmów m.in. Capnocytopha-
ga ochracea, S. aureus, Streptococcus spp., Actinomy-
ces spp. [24, 30]. S c h o o l i n g  i B e v e r i d g e  [64]
sugeruj¹, ¿e potencjaln¹ rol¹ pêcherzyków b³onowych
mo¿e byæ udzia³ w pierwszych etapach powstawania
biofilmu poprzez agregacjê pojedynczych komórek
oraz u³atwianie ich adhezji do pod³o¿a.

Wzrost biofilmu kontrolowany jest przez procesy
wyczuwania liczebno�ci (quorum sensing). Bakterie
uwalniaj¹ do �rodowiska zewn¹trzkomórkowe cz¹-
steczki sygna³owe, zwane autoinduktorami i jednocze-
�nie odbieraj¹ sygna³y od innych bakterii. Umo¿liwia
to mikroorganizmom monitorowanie gêsto�æ popula-
cji biofilmu i dostosowanie do niej ekspresji genów.
M a s h b u r n  i W h i t e l e y  [45] udowodnili, ¿e
zwi¹zki sygna³owe, takie jak 2-heptylo-3-hydroksy-4-
chinolon (PQS), mog¹ byæ przenoszone przez pêche-
rzyki b³onowe P. aeruginosa. Ma to du¿e znaczenie
w przypadku zwi¹zków silnie hydrofobowych, których
rozprzestrzenianie w polarnej matriks biofilmu jest
utrudnione. Przypuszcza siê równie¿, ¿e zwi¹zki syg-
na³owe AHLs (acyl-homoserine lactone signals) in-
nych Gram-ujemnych bakterii, takich jak Rhodobac-
ter capsulatus i Sinorhizobium meliloti tak¿e mog¹ byæ
transportowane w pêcherzykach b³onowych [46].

Biofilm stanowi swoisty rezerwuar pêcherzyków
b³onowych, które pe³ni¹ swoje funkcje w jego obrê-
bie, ale tak¿e migruj¹ poza jego granice u³atwiaj¹c ko-
lonizacjê �rodowiska [64].

4. Podsumowanie

W ci¹gu ostatnich 10 lat wzros³o zainteresowanie
pêcherzykami b³onowymi. Wci¹¿ s¹ opisywane nowe
mikroorganizmy zdolne do produkcji tych struktur ze-
wn¹trzkomórkowych. Dodatkowo odkrywane s¹ nowe
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funkcje, które mog¹ one pe³niæ. Szczególnym zasko-
czeniem jest rola pêcherzyków b³onowych w przeno-
szeniu materia³u genetycznego i pytanie czy mo¿emy
to zjawisko uznaæ za kolejny mechanizm horyzon-
talnego transferu genów. Bardzo interesuj¹ca wydaje
siê równie¿ rola pêcherzyków b³onowych w komu-
nikacji miêdzygatunkowej, w tym z komórkami euka-
riotycznymi.

Jak wspomniano wcze�niej, pêcherzyki b³onowe
bior¹ udzia³ w procesie patogenezy organizmów euka-
riotycznych. Dodatkowo, przypuszcza siê, ¿e mog¹ one
po�redniczyæ w komunikacji z tymi organizmami. Przy-
k³adem jest symbioza bakterii wi¹¿¹cych azot atmosfe-
ryczny Rhizobium sp. i ro�lin motylkowych. Wed³ug
G o e t h a r t  i wsp. [21] prawdopodobnie bakterie
transportuj¹ czynniki Nod odpowiedzialne za tworze-
nie brodawek w³a�nie w pêcherzykach b³onowych,
które s¹ zdolne do interakcji z komórkami ro�linnymi.

Jak wspomniano we wprowadzeniu szczególna uwa-
ga badaczy skupia siê wokó³ bakterii patogennych.
Tymczasem równie¿ bakterie wystêpuj¹ce w wielu �ro-
dowiskach zarówno naturalnych, jak i antropogenicz-
nych s¹ zdolne do produkcji pêcherzyków b³onowych
i ich funkcja wydaje siê byæ szczególnie interesuj¹ca.

Kolejnym niezwykle istotnym zagadnieniem poru-
szonym przez M a s h b u r n  i wsp. [47] jest pytanie
czy nanobakterie obserwowane na powierzchni kalcy-
tu i trawertynu to nie pêcherzyki b³onowe? Pytanie to
jednak wci¹¿ pozostaje bez odpowiedzi.

Ostatnie badania potwierdzi³y zdolno�æ do tworze-
nia pêcherzyków b³onowych przez bakterie wyizolo-
wane ze z³ó¿ miedziono�nego ³upka bitumicznego wy-
stêpuj¹cego na obszarze Monokliny Przedsudeckiej.
Bakterie autochtoniczne wyizolowane z kopalni mie-
dzi Lubin s¹ zdolne do degradacji materii organicznej
³upka oraz mobilizacji metali i metaloidów wystêpu-
j¹cych w z³o¿u [50]. Wykazano, ¿e mikroorganizmy
autochtoniczne kolonizuj¹ powierzchniê ³upka bitu-

micznego tworz¹c biofilm z³o¿ony z pêcherzyków
b³onowych (Rys. 2). W�ród badanych mikroorgani-
zmów s¹ szczepy Pseudomonas sp. LM8 oraz Acine-
tobacter sp. LM3. Rola pêcherzyków u tych bakterii
nie zosta³a dotychczas poznana, aczkolwiek przypusz-
cza siê, ¿e mog¹ one mieæ znaczenie w procesach
degradacji zwi¹zków organicznych wystêpuj¹cych
w ³upku, takich jak m.in. d³ugo³añcuchowe wêglowo-
dory alifatyczne, wielopier�cieniowe wêglowodory
aromatyczne czy geoporfiryny.

Podobne zjawisko tworzenia biofilmów zaobser-
wowano w czasie badañ biodegradacji metaloporfiryn
przez mikroorganizmy. Równie¿ w tym przypadku
proces degradacji jest poprzedzony kolonizacj¹ po-
wierzchni porfiryn i wytwarzaniem znacznych ilo�ci
pêcherzyków b³onowych (Rys. 3).

Poznanie roli pêcherzyków b³onowych w proce-
sach biotransformacji metalono�nego ³upka bitumicz-
nego, jak równie¿ biodegradacji metaloporfiryn jest
istotne nie tylko ze wzglêdu na zrozumienie fizjologii
badanych mikroorganizmów, ale równie¿ mo¿e mieæ
potencjalne znaczenie aplikacyjne.

Rys. 2. Kolonizacja powierzchni miedziono�nego ³upka
bitumicznego przez mieszaninê bakterii autochtonicznych
wyizolowanych z kopalni miedzi Lubin. Widoczne liczne
pêcherzyki b³onowe buduj¹ce macierz biofilmu (strza³ka).

Rys. 3. Biofilm powsta³y w czasie wzrostu szczepu
Pseudomonas sp. LM8 na pod³o¿u mineralnym z porfiryn¹
wanadow¹. (A) Komórka bakteryjna tworz¹ca pêcherzyk.

(B) Pêcherzyki b³onowe znajduj¹ce siê w macierzy biofilmu.
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Podziêkowania
Zdjêcia zamieszczone w pracy autorzy wykonali w Labora-

torium Mikroskopii Elektronowej, IBD PAN w Warszawie. Wyko-
rzystano mikroskop elektronowy JEM 1400 (JEOL Co., Japonia
2008). Zestaw aparatury zosta³ zakupiony z funduszy struktural-
nych UE w ramach projektu CZT BIM � Wyposa¿enie Labora-
torium Obrazowania Biologicznego i Medycznego.
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�W nauce wa¿niejsze jest, aby pomys³ by³
u¿yteczny i ciekawy ni¿ by by³ s³uszny�

Wilfred Trotter (1941) [29]

1. Wprowadzenie

Cholera, nale¿y do tych zaka�nych chorób jelito-
wych, które ze wzglêdu na czêsto�æ wystêpowania
i liczbê ofiar odegra³y najwiêksz¹ rolê w historii ludz-
ko�ci. W Europie w okresie od 1817 r. do 1896 r. wy-
st¹pi³o piêæ pandemii, szósta od 1899 r. do 1923 r.
[14]. Lêk z powodu znacznej �miertelno�ci i liczby
chorych spowodowa³ mobilizacjê �rodków spo³ecz-
nych do walki z choler¹. Dwie naukowe ekspedycje:
francusk¹ i niemieck¹ wys³ano w 1883 r. do Egiptu,
kraju endemicznego wystêpowania cholery. Ich celem
by³o wykrycie bakteryjnego czynnika etiologicznego,
jako podstawy do znalezienia metod walczenia z epi-

demi¹ cholery w Europie. Niemieck¹ ekspedycj¹ kie-
rowa³ Robert K o c h. Ju¿ w 1883 r. z Egiptu, zawia-
domi³, ¿e w badaniu mikroskopowym zauwa¿y³ bak-
teriê, zakrzywion¹ pa³eczkê, w preparatach �ciany
jelitowej osób zmar³ych z powodu cholery. Jednak nie
by³ w stanie wywo³aæ objawów cholery u zaka¿onych
ni¹ zwierz¹t laboratoryjnych. Badania kontynuowa³
w Indiach, w Kalkucie i 2.02.1884 r. doniós³, ¿e wy-
izolowany przez niego drobnoustrój Vibrio comma jest
zarazkiem cholery, poniewa¿ wystêpuje tylko u cho-
rych zmar³ych z objawami cholery [9]. Brak jednego
z tzw. �postulatów Kocha�, wyst¹pienia objawów cho-
lery u zwierz¹t zaka¿anych w laboratorium, by³ po-
wodem nie uznania tego odkrycia przez niemieckich
uczonych m.in. P e t t e n k o f f e r a. Zachorowanie
pracowników laboratoryjnych potwierdzi³o s³uszno�æ
opinii K o c h a  i sta³o siê podstaw¹ do uznania cholery
za zaka�n¹ chorobê bakteryjn¹ szerz¹c¹ siê pomiêdzy
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lud�mi i za po�rednictwem wody i ¿ywno�ci. Wpro-
wadzono przepisy kwarantannowe, równie¿ w Polsce
[17] i sanitarne, niektóre nadal obowi¹zuj¹ce [3, 15].
W latach 1884�1892 opracowano szczepionkê prze-
ciwko cholerze (K o c h  i G a f f k i n) stosowan¹ m.in.
wojsku, a produkowan¹ a¿ do 2000 r. [5]. Problem labo-
ratoryjnego dowodu na chorobotwórczo�æ V. cholerae
rozwi¹zano dopiero w okresie VII pandemii cholery.

2. V. cholerae gatunkiem chorobotwórczym

Chorobotwórczo�æ (patogenno�æ), jest to w³a�ci-
wo�æ jednostki taksonomicznej drobnoustroju, który
zdolny jest do wywo³ania zachorowania zaka¿onego
nim gospodarza. Okre�lana jest na podstawie obser-
wacji laboratoryjnych, klinicznych i epidemiologicz-
nych dotycz¹cych wystêpowania danego typu, ga-
tunku lub rodzaju, którego obecno�æ wykrywana jest
badaniami diagnostycznymi w próbkach materia³u
pobranego od chorego na okre�lon¹ chorobê zaka�n¹.
W odró¿nieniu od chorobotwórczo�ci, zjadliwo�æ jest
w³a�ciwo�ci¹ szczepu ocenian¹ na podstawie reakcji
na zaka¿enie okre�lonego zwierzêcia lub odpowied-
niego modelu biologicznego. Vibrio cholerae uznano
za gatunek chorobotwórczy i zdolny do powodowania
epidemicznego, a nawet pandemicznego szerzenia siê
zachorowañ w populacji ludzkiej. Od ponad 100 lat
badania mikrobiologiczne ukierunkowane s¹ na poszu-
kiwanie w³a�ciwo�ci biochemicznych i antygenowych
umo¿liwiaj¹cych odró¿nienie V. cholerae chorobo-
twórczego i wywo³uj¹cego epidemiczne zachorowania
u ludzi od nie chorobotwórczych gatunków i rodza-
jów bakterii wolno ¿yj¹cych w wodach naturalnych
[22]. Odczyn z �czerwieni¹ choleryczn¹� nitrozoindo-
lowy ró¿nicuj¹cy V. cholerae od przecinkowców wod-
nych, opracowany przez Odo B u j w i d a, pierwsze-
go polskiego lekarza bakteriologa, ucznia R. K o c h a
by³ w u¿yciu a¿ do lat 70-tych XX wieku.

Komitet Taksonomii i Nomenklatury Miêdzynaro-
dowego Zrzeszenia Towarzystw Mikrobiologicznych
(IAMS) porz¹dkuj¹c taksonomiê rodzaju Vibrio zre-
dukowa³ liczbê gatunków z opisanych ponad 180
do 36. Wed³ug Bergey�s Manual (wyd. 2005 r.) rodzaj
Vibrio, zaliczono do rzêdu Vibrionales, rodziny Vibrio-
naceae, a 12 gatunków z rodzaju Vibrio, uznano za
chorobotwórcze dla cz³owieka, poniewa¿ bywaj¹ izo-
lowane z zachorowañ z objawami biegunki, zatrucia
pokarmowego lub zaka¿enia ran, a nawet posocznicy
[27]. V. cholerae uznano za gatunek wzorcowy i po-
szukiwano w³a�ciwo�ci charakteryzuj¹cych jego od-
miany szerz¹ce siê epidemicznie.

Pod wzglêdem zró¿nicowania struktury antygenu
somatycznego O w�ród szczepów V. cholerae wyka-
zano obecno�æ ju¿ 139 ró¿nych antygenowych grup.

Miêdzynarodowej rejestracji podlegaj¹ zachorowania
powodowane przez szczepy grupy O1, a od 1992 r.
równie¿ O 139 [18]. Stwierdzono, ¿e nie tylko szcze-
py grupy O1, ale równie¿ szczepy V. cholerae grupy
O 139 maj¹ zdolno�æ do produkcji toksyny cholerycz-
nej i mog¹ staæ siê przyczyn¹ pojawieniu siê nowej
pandemii [18].

W�ród szczepów V. cholerae O1 Japoñczycy wyró¿-
nili 3 odmiany o ró¿nym sk³adzie ilo�ciowym 3 frag-
mentów antygenu somatycznego O: Ogawa (AB), Ina-
ba (AC) i Hikojima (ABC) [23].

Ostatnio, metody genetyczne m.in. sekwencjonowa-
nia genomu, wykorzystano do okre�lania przynale¿-
no�ci izolowanych szczepów do gatunku V. cholerae
i rozpoznawania genetycznej struktury warunkuj¹cej
ewentualn¹ zjadliwo�æ. W�ród szczepów wyizolowa-
nych z wody rozpoznano dwa nowe gatunki, bardzo
blisko spokrewnione z V. cholerae i podobnie wypo-
sa¿one w genetyczne elementy i wyspy zjadliwo�ci
VSP-I i VSP-II. Przypuszcza siê, ¿e w odpowiednich
warunkach zaka¿enie siê nimi mog³yby powodowaæ
zachorowanie [8].

Diagnostyka laboratoryjna cholery opiera siê na
ograniczonej liczbie w³a�ciwo�ci umo¿liwiaj¹cych
szybkie rozpoznanie V. cholerae. W preparacie mikro-
skopowym s¹ to Gram-ujemne pa³eczki, ró¿nej wiel-
ko�ci (0,3�1,3×1,4�5,0 µm), czêsto lekko zagiête,
najczê�ciej ruchliwe posiadaj¹ce pojedyncz¹, umiesz-
czon¹ biegunowo wiæ [22]. Przecinkowce, w odró¿-
nieniu od Pseudomonadaceae uzyskuj¹ energiê na
obu drogach metabolicznych: utleniania i fermentacji
glukozy do produktów kwa�nych, bez wytwarzania
gazu. Maj¹ zdolno�æ do wzrostu w warunkach tleno-
wych i wzglêdnie beztlenowych [23]. W odró¿nieniu
od pa³eczek jelitowych Enterobacteriaceae wytwa-
rzaj¹ oksydazê indofenolow¹. Tabela I przedstawia
ró¿nicowanie podobnych do siebie bakterii Gram-
ujemnych spotykanych w próbkach materia³u od cho-
rych. Ju¿ R. K o c h  stwierdzi³, ¿e zarazki cholery
s¹ wra¿liwe na wysychanie i kwa�ny odczyn �rodo-
wiska. Ich tolerancjê na odczyn zasadowy �rodowiska,
zastosowano w pod³o¿u wybiórczo-namna¿aj¹cym
V. cholerae � alkalicznej wodzie peptonowej AWP
o pH 8,5�9,0. Oporno�æ na dzia³anie ¿ó³ci wykorzy-
stano w pod³o¿u sta³ym wybiórczym i ró¿nicuj¹cym
TCBS. Pod³o¿e to zawiera ¿ó³æ wo³owa lub du¿e stê-
¿enie glikocholanu sodu (nie dezoksycholanu), sacha-
rozê i barwny wska�nik kwasowo�ci [32]. Metoda
dwu stopniowej hodowli przez zastosowanie obu wy-
mienionych pod³o¿y przyczyni³a siê do zwiêkszenia
czu³o�ci ukierunkowanego badania bakteriologiczne-
go i mo¿liwo�ci wykrywania u ludzi nosicielstwa
przecinkowca cholery [15, 23]. V. cholerae s¹ w Pols-
ce bardzo rzadko wykrywane, miêdzy innymi dlate-
go, ¿e nie wyrastaj¹ na pod³o¿ach bakteriologicznych
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stosowanych do posiewu próbek ka³u w rutynowych
badaniach chorób biegunkowych: SS i SF.

Diagnostyka laboratoryjna cholery ulega³a zmia-
nom na skutek obserwacji epidemiologicznych np.
VII pandemii cholery. Od pocz¹tku XX wieku, na pod-
stawie w³a�ciwo�ci fenotypowych wyró¿niano 2 bio-
typy. V. cholerae: klasyczny, chorobotwórczy czynnik
etiologiczny sze�ciu pandemii cholery, wystêpuj¹cy
endemicznie w Indiach, opisany przez R. K o c h a.
V. cholerae El Tor, wykryty w 1906 r. w stacji kwaran-
tannowej El Tor na pó³wyspie arabskim u zdrowego
pielgrzyma do Mekki i uwa¿any za odmianê nie wy-
wo³uj¹c¹ cholery. W 1961 r. okaza³o siê, ¿e odmiana
El Tor pochodz¹ca z Indonezji, V. cholerae O1 Inaba,
sta³a siê czynnikiem VII pandemii cholery [1]. Od
odmiany klasycznej ró¿ni³a siê niektórymi w³a�ciwo�-
ciami wykorzystywanymi w biochemicznym ró¿nico-
waniu szczepów np.: zdolno�ci¹ do tworzenia acety-
metylkarbinolu (odczyn VP+), hemolizyny, a rów-
nie¿ oporno�ci¹ na polimyksynê B (Tabela II). Opor-
no�æ zwi¹zana by³a z odmienn¹ budow¹ �ciany ko-
mórkowej i b³ony cytoplazmatycznej, jak stwierdzi³
N o w o r y t a  [16]. Na modelach do�wiadczalnych
udowodniono, ¿e naby³a ona zdolno�æ do produkcji
toksyny cholerycznej CT, a powsta³a prawdopodobnie
ze szczepów pochodz¹cych ze �rodowiska wodnego
[10]. Aktualnie przyjmuje siê, ¿e obie odmiany mog¹
wywo³aæ zachorowania o ciê¿kim przebiegu, jednak
zachorowania o lekkim przebiegu, lub zaka¿enia bez-
objawowe, znacznie czê�ciej wystêpuj¹ przy zaka¿e-
niu V. cholerae El Tor [2].

VII pandemia cholery narodzi³a siê na wyspie Sula-
wesi (Indonezja), a nie jak sze�æ poprzednich w delcie

Gangesu. W 1961 r. zachorowania pojawi³y siê w Azji,
w 1971 r. w Afryce i w Europie, aby w latach 1991
dotrzeæ do Peru i krajów Ameryki £aciñskiej. Aktual-
ne badania genetyczne szczepów, nie daj¹ jednoznacz-
nej odpowiedzi sk¹d pochodzi³y szczepy wystêpuj¹ce
w Peru [12]. Istniej¹ podstawy do przypuszczenia, ze
z Afryki, co nie przeczy hipotezie, ¿e byæ mo¿e prze-
cinkowce cholery zosta³y przetransportowane z wod¹
balastow¹ pobieran¹ przez statki powracaj¹ce po wy-
³adowaniu obci¹¿enia w zwi¹zku z wojn¹ w Zatoce
Perskiej (ustna informacja nie opublikowana).

3. Toksyny wytwarzane przez V. cholerae

Dopiero w 1953 r. rozszyfrowano tajemnicê wywo-
³ywania objawów cholery przez V. cholerae. W bada-
niach laboratoryjnych stosowano ró¿ne testy i modele
biologiczne [23]. Najbardziej przydatnym okaza³ siê
test na gromadzenie siê p³ynu w podwi¹zanym odcin-
ku wyosobnionej przy ¿yciowo pêtli jelita cienkiego
królika. Wykazano, ¿e p³yn po hodowli V. cholerae
podany do jelita powoduje gromadzenie siê w nim
p³ynu i elektrolitów. Wykazano wiêc obecno�æ i dzia-
³anie czynnika toksycznego powoduj¹cego objawy
cholery. Okre�lono go mianem enterotoksyny, na-
zywano tak¿e choleragenem. Wykazano, ¿e toksyna
choleryczna (CT) jest wytwarzana przez szczepy
V. cholerae nale¿¹ce do grupy O1, izolowane od
chorych, natomiast nie wytwarza³y jej niektóre szcze-
py grupy O1 izolowane ze �rodowiska. Chocia¿ rzad-
ko, ale pojawia³y siê szczepy przecinkowców cho-
lery non-O1 i non-O139 produkuj¹ce toksynê cholery
i wywo³uj¹ce u ludzi sporadycznie wystêpuj¹ce zacho-
rowania cholero-podobne.

Metodami molekularnymi wykazano, ¿e toksyna
cholery (CT) nale¿y do toksyn AB, sk³ada siê z jednej
podjednostki A i trzech podjednostek B Przyjmuje siê,
¿e podjednostki B po zwi¹zaniu siê (2 lub wiêcej)
z receptorami komórek nab³onka jelita cienkiego po-
woduj¹, ¿e prawdopodobnie ca³a cz¹steczka toksyny
CT ulega endocytozie i (podobnie jak ciep³o-chwiej-
na enterotoksyna E. coli LT oraz toksyna Shiga) jest

Vibrionaceae � bakterie wodne + + � +*
Enterobacteriaceae � bakterie-pa³eczki jelitowe + + +/� �
Aeromonadaceae � bakterie wodne, wytwarzaj¹ce gaz + + + +
Pseudomonadaceae � bakterie wodno-ziemne + � � +

Tabela I
Uproszczony schemat ró¿nicowania w badaniach rutynowych Gram-ujemnych pa³eczek izolowanych z materia³u

klinicznego i pochodz¹cych ze �rodowiska

Rodzina
Glukoza

Oksydaza
Utlenianie Fermentacja gaz � Fermentacja gaz +

* wyj¹tek V. metschnikovii nie wytwarza enzymu oksydazy cytochromowej (�ci�lej: indofenolowej).

Hemoliza krwinek baranich � d
Odczyn Voges-Proskauera � +
Wra¿liwo�æ na polimyksynê S R

Tabela II
Wybrane cechy ró¿nicuj¹ce odmiany biochemiczne V. cholerae

W³a�ciwo�æ
Vibrio cholerae 01� odmiana:

klasyczna El Tor

Obja�nienia: d � reakcje ró¿ne S � wra¿liwy R � oporny
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transportowana w endosomach do aparatu Golgiego
i do retikulum endoplazmatycznego ER, gdzie pod-
jednostka A zostaje uwolniona do cytozolu lub we-
d³ug. innej hipotezy, jest odpowiednio wyekspono-
wana, tak ¿e mo¿e zaj�æ reakcja enzymatyczna. Efekt
dzia³ania zale¿y od przetransportowania toksyny
z aparatu Golgiego do ER

Podjednostka A dzia³a wewn¹trz komórki nab³onka
jelit i zaburza kaskadê sygna³ów przenoszonych przez
bia³ko G. W warunkach fizjologicznych bia³ko GDP,
które po przy³¹czeniu fosforu (fosforylowaniu) staje
siê aktywne jako GTP, tworzy aktywny kompleks
z cyklaz¹ adenylow¹ � enzymem, który przekszta³ca
ATP w przeka�nikowy c-AMP (cykliczny adenozyno
mono-fosforan). Podjednostka A toksyny CT, (CTA)
jest ADP-rybozylaz¹, która katalizuje rybozylacjê
bia³ka G. Traci ono aktywno�æ GTP-azy, przez co en-
zym cyklaza adenylowa wykazuje przetrwa³¹ aktywa-
cjê i nieustannie wp³ywa na syntezê c-AMP. W efekcie
dzia³ania c-AMP nastêpuje aktywne wydzielanie elek-
trolitów i wody z organizmu do �wiat³a jelita cienkiego,
okre�lane jako �odwrócenie dzia³ania pompy wodnej�.

Wyniki badañ molekularnych wyja�ni³y przebieg
reakcji w komórce nab³onka jelita Wykazano, ¿e akty-
wacja c-AMP � zale¿nej kinazy bia³kowej fosfory-
luj¹cej bia³ka powoduje zaburzenia w wydzielaniu
jonów tzn. wzrost poziomu wydzielania jonów Cl�

oraz brak absorpcji jonów Na+ i Cl�. Wysoki poziom
jonów wydalonych do �wiat³a jelita wywo³uje przez
osmozê gromadzenie siê wody wewn¹trz jelita i jej
ewakuacjê na zewn¹trz w postaci obfitej wodnistej
biegunki. Kliniczne objawy cholery spowodowane
s¹ odwodnieniem � utrat¹ nawet 1�2 litrów p³ynów
na godzinê, zaburzeniami elektrolitowymi, sk¹pomo-
czem, skurczami miê�ni, zapa�ci¹ kr¹¿enia i �mierci¹.
Uzupe³nienie p³ynów i elektrolitów przez podanie do-
ustnie ORL, czasem drog¹ do¿yln¹, jest dzia³aniem ra-
tuj¹cym ¿ycie. Ilo�æ niezbêdna mo¿e siêgaæ 24 litrów
p³ynów na dobê, przez kilka dni. Podanie antybiotyku
� tetracykliny, skraca okres niezbêdnego nawadniania
przez hamowanie produkcji enterotoksyny przez mno-
¿¹ce siê komórki przecinkowca cholery [2].

W wyniku badañ na modelach biologicznych wy-
kryto dzia³anie równie¿ innych substancji toksycz-
nych wytwarzanych przez V. cholerae. Nale¿y do nich
neuraminidaza, która wykazuje dzia³anie pomocnicze
w procesie patogenezy cholery: zwiêksza miejsco
wo dostêpno�æ receptorów GM1 dla toksyny cholery
poprzez przekszta³canie gangliozydów o wy¿szych
numerach w GM1.

Kompleks LPS � lipidowo-bia³kowo-cukrowy dzia-
³a toksycznie przy dootrzewnowym podaniu np.
myszom. Mo¿e powodowaæ objawy uogólnionego
szoku septycznego, utratê wagi, ale nie klasyczne
objawy cholery.

Poznano ju¿ wyposa¿enie genetyczne szczepu pan-
demicznego V. cholerae EL Tor O1 Inaba i rozpoznano
geny, których obecno�æ warunkuje wytwarzanie czyn-
ników wirulencji, które w wiêkszo�ci zblokowane s¹
w tzw. �kasecie wirulencji�, lub tzw. wyspie VP1 ogra-
niczonej przez elementy RS1 umo¿liwiaj¹ce przenosze-
nie tego odcinka. W obrêbie �kasety wirulencji� ziden-
tyfikowano co najmniej 4 geny koduj¹ce elementy
odpowiedzialne za zjadliwo�æ szczepu pandemicznego:

1. ctx AB � koduj¹ce toksynê cholery CT; podjed-
nostki A i B.

2. zot � toksynê ZOT (zonula occludens toxin) zamy-
kaj¹c¹ przestrzenie miêdzykomórkowe i zwiêk-
szaj¹c¹ przepuszczalno�æ jelita cienkiego

3. ace � toksynê pomocnicz¹ (accessory cholera
toxin) powoduj¹ca akumulacjê p³ynu w jelicie

4. cep � fimbrie u³atwiaj¹ce kolonizacjê jelita cien-
kiego

Udowodniono, ¿e fimbrie TCP odgrywaj¹ kluczo-
w¹ rolê w kolonizacji jelita cienkiego i s¹ receptorami
dla bakteriofaga CTXN, zwanego cholerafagiem,
przenosz¹cego kasetê wirulencji pomiêdzy komórka-
mi bakteryjnymi rodzaju Vibrio [7]. Ostatnio stwier-
dzono tak¿e mo¿liwo�æ transferu �kasety wirulencji�
za po�rednictwem innego vibriofaga tzw. �493� faga
wykorzystuj¹cego jako receptory MSHA-pili, tj. pili
mannozo-wra¿liwej hemaglutynacji koduj¹ce czynniki
wirulencji w wiêkszo�ci zblokowane s¹ w tzw. �kase-
cie wirulencji�, lub wyspie VP1. Jest to fragment chro-
mosomu ograniczony przez elementy RS1 umo¿liwia-
j¹ce przenoszenie tego odcinka. Istniej¹ mechanizmy
zmian d³ugo- i krótko-terminowych dokonuj¹cych siê
w pandemicznych klonach [4].

S¹ to wyniki badañ prowadzonych w warunkach
laboratoryjnych, na wybranych szczepach V. cholerae,
przy u¿yciu modeli zwierzêcych i hodowli linii ko-
mórkowych. Badani wskazuj¹ równie¿ na elementy
w komórce V. cholerae, które reguluj¹ na ekspresjê
genów w zale¿no�æ od warunków �rodowiska [11].
Wyniki modelowych badañ laboratoryjnych t³umacz¹
przebieg procesu patogenetycznego oraz powstawanie
szczepów zjadliwych.

4. V. cholerae non-O1

Wprawdzie czynnikiem etiologicznym pandemii
cholery by³y V. cholerae O1, ale w pi�miennictwie
coraz czê�ciej pojawiaj¹ siê doniesienia o szczepach
V. cholerae non-O1, lub �non cholera� Vibrio, które
izolowano od chorych lub ze �rodowiska [3]. Istniej¹
sugestie, ¿e nie tworz¹ce toksyny CT szczepy V. cho-
lerae non-O1 ze �rodowiska mog¹ tak¹ zdolno�æ uzys-
kaæ i staæ siê szczepami pandemicznymi [10]. St¹d,
gdy na pó³wyspie indyjskim pojawi³a siê nowa, epi-
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demiczna odmiana V. cholerae oznaczono j¹ w 1992 r.
jako O 139 i uznano, ¿e byæ mo¿e staæ siê ewentual-
nym czynnikiem VIII pandemii, nie rozpoznawanym
z powodu braku surowic diagnostycznych [18].
Stwierdzono, ¿e zachorowania spowodowane przez
odmiany antygenowe V. cholerae non-O1, pojawiaj¹
siê równie¿ w Europie [21], a równie¿ w Polsce [26].

Pierwsze du¿e ognisko zachorowañ z objawami
zatrucia pokarmowego wywo³ane przez V. cholerae
non-O1 wyst¹pi³o na S³owacji (w okolicy Koszyc)
u osób korzystaj¹cych ze sto³ówki i sta³o siê powo-
dem badañ epidemiologicznych. Szczepy V. cholerae
non-O1 sporadycznie izolowano od chorych zaka¿o-
nych nimi równie¿ w Polsce. Np. w P³ocku izolowano
z ¿ó³ci z wyciêtego w szpitalu zapalnego pêcherzyka
¿ó³ciowego, w Gdañsku z zaka¿enia przyrannego,
w Warszawie z krwi pacjenta zmar³ego, z objawami
septycznej hemolizy, a zaka¿onego w jeziorku Czer-
niakowskim [26]. Importowany nietypowy szczep izo-
lowano od chorej z objawami cholery po powrocie
z Indii. Okazjonalnie stwierdzano szczepy V. cholerae
non-O1 w wodach naturalnych, a pojawienie siê V. cho-
lerae non-O1 w rzece Bug w okresie upa³ów letnich
i zg³oszonych zachorowañ na cholerê na Ukrainie [25]
zaowocowa³o cyklem badañ dotycz¹cych ich poten-
cjalnej chorobotwórczo�ci dla cz³owieka i ew. spowo-
dowania zagro¿enia epidemicznego dla ludzi [19, 20].

Vibrio cholerae non-O1 najczê�ciej maj¹ w³a�ci-
wo�ci podobne do odmiany biochemicznej El Tor, ros-
n¹ przy niewielkim stê¿eniu Na Cl 0,5%, i s¹ oporne na
sole ¿ó³ci. U szczepów V. cholerae, non-O1, non O-139,
izolowanych od osób chorych z objawami cholery,
wykrywano obecno�æ kasety wirulencji i zdolno�æ do
wytwarzania toksyny CT, a niekiedy jeszcze innych
toksyn np. 1) ciep³ochwiejnej toksyny Shiga-like,
2) toksyny ST � ciep³osta³ej toksyny o 50% homologii
z ST E. coli, (stwierdzono jej obecno�æ u 41% szcze-
pów izolowanych z granicznego odcinka rzeki Bug
[20], 3) hemolizyny/cytolizyny-, bezpo�redniej ciep³o-
sta³ej hemolizyny (hemolizyna Kanagawy = TDH).
Szczepy V. cholerae non-O1 nale¿y uwa¿aæ za szcze-
py z utajon¹ zdolno�ci¹ do wywo³ywania zachorowañ
równie¿ epidemicznych [19]. Zachorowanie ludzi na
cholerê mog³oby wyst¹piæ je¿eli szczep uzyska gene-
tyczn¹ �wyspê wirulencji�, która mo¿e byæ przekazy-
wana horyzontalnie, np. drog¹ konjugacji pomiêdzy
szczepami bytuj¹cymi w �rodowisku naturalnym [4].
Istnieje hipoteza, aktualnie sprawdzana laboratoryjnie,
¿e t¹ reakcjê wspomaga obecno�æ w wodzie chityny
z pancerzyków drobnych skorupiaków planktonu
z wodnego [13] i ¿e znaczne rozmno¿enie siê plankto-
nu na skutek korzystnych zmian ekologicznych mo¿e
wp³ywaæ na pojawiania siê odmian epidemicznych
przecinkowców cholery (np. sp³yniêcie �cieków ko-

munalnych bogatych w substancje od¿ywcze i florê
jelitow¹ do zbiorników wód naturalnych). Obecno�æ
bakteriofagów litycznych, które z jednej strony ob-
ni¿aj¹ liczebno�æ komórek bakteryjnych, z drugiej
przyczyniaj¹ siê do powstania szczepów opornych
na lityczne dzia³anie bakteriofaga mo¿e wp³ywaæ na
przetrwanie szczepów V. cholerae w naturalnym �ro-
dowisku wodnym [30].

Hipoteza, ¿e zjadliwe szczepy V. cholerae wy-
dalane przez chorego cz³owieka posiadaj¹ taki za-
pas substancji od¿ywczej w postaci glikogenu, który
umo¿liwia im przetrwanie w �rodowisku i ponowne
zaka¿enie cz³owieka jest badana laboratoryjnie [1].
R. C o l w e l l, stwierdza, ¿e w niekorzystnych warun-
kach w �rodowisku szczepy bakteryjne, a wiêc i zja-
dliwe szczepy V. cholerae, mog¹ stosunkowo d³ugo
pozostawaæ ¿ywe bez przejawiania aktywno�ci (jakby
w �hibernacji�) i wymagaj¹ czasu zanim w odpowied-
nich warunkach uda siê je �o¿ywiæ�. Takim stanie po-
szukiwane bakterie mog¹ byæ niewykrywalne w ruty-
nowych badaniach.

5. Pochodzenie epidemicznych szczepów V. cholerae

Na temat jak w warunkach naturalnych, w �rodo-
wisku wodnym powstaj¹ szczepy epidemiczne istnie-
je szereg hipotez opartych o wyniki badañ prowadzo-
nych w warunkach laboratoryjnych. Podobnie badane
s¹ warunki niezbêdne dla zaka¿enia jelita cz³owieka
i dla wywo³ania procesu patogenetycznego powodu-
j¹cego objawy cholery. Badania prowadzone na oses-
kach mysich wykaza³y, ¿e pewien wp³yw blokuj¹cy
aktywno�æ chorobotwórcz¹ V. cholerae mo¿e wywie-
raæ towarzysz¹ca im flora jelitowa [6].

W patogenezie cholery odgrywa rolê naturalna
oporno�æ przecinkowca na zasadowy odczyn �rodo-
wiska (do pH 9,0) w³¹czanie oraz naturalna oporno�æ
przecinkowca cholery na sole ¿ó³ci nawet w znacznym
stê¿eniu. Oraz bardzo krótki czas pomiêdzy podzia-
³ami komórki bakteryjnej jest czynnikiem, u³atwia-
j¹cym zasiedlenie przez jelita cienkiego (zwykle wy-
ja³awianego przez ¿ó³æ) i szybkie rozmno¿enie w nim
przecinkowców.

V. cholerae jest drobnoustrojem wodnym, który
wystêpuje równie¿ i w Polsce. Jak ca³y ekosystem
�rodowiska wodnego podlega presjom m.in. klima-
tycznym Ocieplanie siê klimatu i zasolenie rzek mo¿e
wp³ywaæ na pojawienie siê warunków korzystniej-
szych dla rozmna¿ania siê przecinkowców w tym
V. cholerae w ró¿nych zbiornikach wodnych [31]. Czy
i jak mo¿e siê to wi¹zaæ ze wzrostem odmian wypo-
sa¿onych w czynniki zjadliwo�ci? Na czym pole-
gaj¹ zmiany i jak przebiegaj¹ nadal niewiele wiemy.
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Cholera nadal stanowi znaczne obci¹¿enie w wymia-
rze �wiatowym poniewa¿ zachorowania na ni¹ nadal
szerz¹ siê epidemicznie w�ród ludno�ci w wielu ubo-
gich regionach Afryki, Azji i Ameryki Po³udniowej.
Najwy¿sza �miertelno�æ pojawia siê w okresach klêsk
naturalnych, wojen i niepokojów spo³ecznych. Zacho-
rowania s¹ te¿ zawlekane do krajów rozwiniêtych
przez turystów, emigrantów i uciekinierów, niekiedy
zaka¿enie bywa zawlekane z importowan¹ ¿ywno�ci¹
(do USA z mleczkiem kokosowym). Tote¿ badania
dotycz¹ce ewentualnego pojawiania siê potencjalnie
chorobotwórczych odmian V. cholerae, leczenia cho-
rych i sposobów ochrony ludno�ci przed zachorowa-
niem s¹ nadal aktualne.

6. Podsumowanie

Chocia¿ w Polsce problem cholery jest nadal mar-
ginalnym, w 2005 r. zg³oszono i potwierdzono rozpo-
znanie jednego zachorowania importowanego z Indii,
to we Francji w latach 1973 do 2005 zarejestrowano
129 zachorowañ importowanych, oko³o 3,9 �rednio
rocznie, g³ównie rozpoznawanych w szpitalach pro-
wincjonalnych, nie akademickich [28].

Problemem opanowania epidemii cholery, zapobie-
gania powstawaniu szczepów epidemicznych nadal
zajmuje badaczy w ró¿nych placówkach na �wiecie
pracuj¹cych w ramach wspólnych projektów badaw-
czych krajów rozwiniêtych CDC w Atlancie, i krajów
rozwijaj¹cych siê (Instytut Cholery w Kalkucie w In-
diach i ICDDR w Dhaka w Bangladeszu). Do badañ
w³¹czy³y siê równie¿ Japonia i Chiny. Jak w to upa-
miêtniono na tablicy w ICCDR� wierz¹c, ¿e rozwi¹-
zanie problemu cholery w krajach rozwijaj¹cych siê
le¿y w zasiêgu ludzkich mo¿liwo�ci
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1. Wstêp

Zaka¿enia ludzkimi wirusami opryszczki rozpo-
wszechnione s¹ na ca³ym �wiecie [4]. Pomimo, i¿
a-herpeswirusy charakteryzuj¹ siê niezwykle silnym
tropizmem do skóry i b³on �luzowych, coraz czê�ciej
spotykane s¹ przypadki neuroinfekcji u dzieci i osób
doros³ych spowodowane przez ludzkie herpeswirusy
typu 1 i 2 (HHV-1 i -2; znane uprzednio jako HSV-1
i -2) [2]. Opryszczkowe zapalenie mózgu (HSE � her-
pes simplex encephalitis), nadal poci¹ga za sob¹ pra-
wie 70% �miertelno�æ w przypadku braku odpowied-
niego leczenia, a tylko niewielki odsetek pacjentów
powraca ca³kowicie do zdrowia [5, 11]. Choroba ta
charakteryzuje siê ostrym przebiegiem, wystêpowa-
niem w mózgu ogniskowych zmian o charakterze ne-
krotycznym oraz obrzêkiem tkanki nerwowej [11, 12].
Terapia przeciwwirusowa z zastosowaniem acyklowiru
jest skuteczna wy³¹cznie przy wdro¿eniu jej w pocz¹t-
kowej fazie zaka¿enia [5, 6], co zmusza do poszuki-
wania szybkich i czu³ych metod diagnostycznych.

U osób ze sprawnym uk³adem immunologicznym
powy¿ej 90% przypadków HSE spowodowane jest
przez zaka¿enia HHV-1, podczas gdy choroba o etio-
logii HHV-2 spotykana jest niezwykle rzadko [1, 5].
Ponad 60% zapaleñ mózgu wywo³anych przez herpes-
wirusa typu 1 wydaje siê byæ wynikiem reaktywacji
endogennego wirusa ze stanu latencji, w przeciwieñ-
stwie do przypadków na tle HHV-2, które spowo-
dowane s¹ raczej przez zaka¿enie pierwotne [1, 11]
i dotycz¹ czêsto pacjentów z AIDS [7].

Celem pracy by³a identyfikacja technikami serolo-
gicznymi oraz biologii molekularnej czynnika zaka�-
nego odpowiedzialnego za objawy zapalenia mózgu.

2. Opis przypadku

Pacjentkê w wieku 43 lat, bez dysfunkcji uk³adu
odporno�ciowego, przyjêto do Kliniki Neurochirurgii
WUM z powodów postêpuj¹cych zaburzeñ �wiado-
mo�ci oraz wykrycia poszerzenia uk³adu komorowego.

* Autor korespondencyjny: Katedra i Zak³ad Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Cha³ubiñ-
skiego 5, 02-004 Warszawa; Zak³ad Mikrobiologii SP CSK w Warszawie, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa; tel. 22 628 27 39
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Herpes simplex encephalitis as a complication of meningitis caused by Listeria monocytogenes � a case report

Abstract: A case of fatal herpes simplex encephalitis as a complication of meningitis caused by Listeria monocytogenes in adult,
immunocompetent patient was described. Full bacteriological examination of cerebro-spinal fluid was performed and CSF samples
were tested for the presence of different viral DNA using the real-time PCR. As a result of amplification specific sequences
of herpes simplex virus were detected and melting curve analysis determined type 1 of the virus. These findings underline the value
of real-time PCR-based methods used in current diagnostics procedures. The high level of sensitivity and accuracy provided are
favorable for the use in the detection of low-copy viremia in clinical samples, especially during neuroinfections.

1. Introduction. 2. Case report. 3. Methods used in diagnostics procedures. 4. Results and discussion. 5. Summary
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W wykonanym badaniu obrazowym technik¹ tomo-
grafii komputerowej, poza poszerzonym uk³adem ko-
morowym nie wykryto wewn¹trzczaszkowych zmian

ogniskowych (Rys. 1A), co zadecydowa³o o przepro-
wadzeniu endoskopowej wentrikulostomii komory
trzeciej. Podczas operacji stwierdzono obecno�æ licz-
nych beznaczyniowych b³on przypominaj¹cych wy-
gl¹dem pajêczynówkê, które przeciêto. Nastêpnie
przebito dno komory, ³¹cz¹c j¹ ze zbiornikiem przed-
mostowym i uzyskuj¹c wyra�ny ruch p³ynu mózgowo-
rdzeniowego (Rys. 1B). W zwi¹zku z utrzymuj¹c¹
siê przez kilka dni po operacji wysok¹ gor¹czk¹
(powy¿ej 39°C) i objawami zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych przeprowadzono trzykrotne badanie
mikrobiologiczne p³ynu mózgowo-rdzeniowego i krwi
obwodowej. W pojedynczej próbce p³ynu mózgowo-
rdzeniowego uzyskano wzrost Listeria monocyto-
genes, rosn¹cej zarówno w pod³o¿u dla bakterii
tlenowych jak i beztlenowych. Jednorazowo w po-
siewie krwi wykryto tak¿e metycylinooporny szczep
Staphylococcus haemolyticus, przy czym wzrost ob-

Rys. 1. Obraz tomografii komputerowej mózgu opisywanej
pacjentki przed (A) oraz po (B) zabiegu neurochirurgicznym

wentrikulostomii komory trzeciej

Rys. 2. Wynik reakcji (A) oraz analizy krzywych topnienia produktów (B) testu real-time PCR
w kierunku wykrywania HHV-1/2 (wydruki z aparatury).

Krzywe �Neg (�)� i �Pos (+)� oznaczaj¹ odpowiednio kontrolê ujemn¹ i dodatni¹ reakcji. Krzywe �day +3� i �day +5�
oznaczaj¹ DNA izolowane z próbek pobranych w 3 i 5 dniu po operacji. Strza³ki �HSV-1� i �HSV-2� pokazuj¹

temperatury topnienia produktów, specyficzne dla ka¿dego typu wirusa.
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serwowano tylko w pod³o¿u dla bakterii tlenowych.
Wyizolowany szczep L. monocytogenes chrakteryzo-
wa³ siê wra¿liwo�ci¹ na: ampicylinê, piperacylinê,
gentamycynê, trimetoprim-sulfametoksazol, chloram-
fenikol, erytromycynê, ciprofloksacynê oraz wanko-
mycynê. Zastosowana przeciwko L. monocytogenes
antybiotykoterapia (przy u¿yciu ampicyliny poda-
wanej drog¹ parenteraln¹) da³a pozytywny wynik
w postaci negatywizacji wyników bakteriologicznych,
poprawy parametrów obrazu cytologicznego p³ynu
mózgowo-rdzeniowego i chwilowego polepszenia siê
stanu zdrowia chorej. Wyhodowany szczep Staphylo-
coccus haemolyticus uznany zosta³ za kontaminacjê
bakteri¹ pochodz¹c¹ z flory fizjologicznej, za czym
przemawia³o pojedyncze wyhodowanie w jednym
tylko pod³o¿u do hodowli bakterii tlenowych z krwi.
Po up³ywie dwóch dni stan pacjentki pogorszy³ siê
i zlecono dalsze badania metodami biologii moleku-
larnej, w kierunku HHV-1/2, HHV-3 (VZV), HHV-5
(CMV) oraz antygenów Cryptococcus neoformans.
Wszystkie powy¿sze badania okaza³y siê byæ ujemne,
za wyj¹tkiem testów w kierunku DNA wirusa
opryszczki typu 1. Stan chorej uleg³ dalszemu pogor-
szeniu � w tomografii komputerowej g³owy stwier-
dzono obecno�æ udaru obejmuj¹cego górn¹ czê�æ
pnia mózgu. Pacjentka zmar³a po up³ywie nastêpnych
10 dni nie odzyskuj¹c przytomno�ci.

3. Metody badawcze zastosowane w diagnostyce

Do badañ mikrobiologicznych otrzymano p³yn móz-
gowo-rdzeniowy w trzecim i pi¹tym dniu po operacji.

Bakteriologiczne badanie p³ynu mózgowo-rdzenio-
wego przeprowadzono wed³ug standardowej procedu-
ry: materia³ inkubowano w pod³o¿ach wzbogaconych
s³u¿¹cych do hodowli bakterii tlenowych i beztleno-
wych w zautomatyzowanym systemie BacT/Alert
(bioMérieux). Po uzyskaniu wzrostu przeprowadzono
izolacjê szczepu bakteryjnego na standardowych pod-
³o¿ach bakteriologicznych. Identyfikacjê L. monocy-
togenes wykonano z u¿yciem testu API Listeria
(bioMérieux), a oznaczenie lekowra¿liwo�ci przepro-
wadzono metod¹ dyfuzyjno-kr¹¿kow¹ na pod³o¿u
Mueller-Hintona z dodatkiem krwi baraniej.

W reakcji PCR w kierunku identyfikacji HHV-1/2,
HHV-3 i HHV-5 u¿ywano po 10 µl ca³kowitego
DNA wyizolowanego przy u¿yciu zestawu DNA Mini
Kit (Qiagen), zgodnie z procedur¹ dostarczon¹ przez
producenta.

Wykrywanie wirusowego DNA prowadzono tech-
nik¹ real-time PCR na aparacie LightCycler 2.0 (Roche
Diagnostics) za pomoc¹ komercyjnych testów ilo�cio-
wych VZV LC PCR Kit i CMV LC PCR Kit (Artus/
Qiagen) oraz jako�ciowego HSV1/2 Detection Kit

(Roche). Oznaczenia prowadzono w dwukrotnych
powtórzeniach wed³ug zaleceñ producentów.

Antygen rozpuszczalny (glikuronoksylomannan)
Cryptococcus neoformans wykrywano w p³ynie móz-
gowo-rdzeniowym przy u¿yciu testu immunoenzy-
matycznego (EIA) Premier Cryptococcal Antigen
(Meridian Diagnostics). Oznaczenie antygenu, zgodnie
z zaleceniami producenta, przeprowadzono w dwóch
powtórzeniach.

4. Wyniki i omówienie

W wyniku amplifikacji metod¹ real-time PCR wi-
rusowego DNA izolowanego z p³ynu mózgowo-rdze-
niowego zaobserwowano produkty specyficzne dla
ludzkiego wirusa opryszczki (Rys. 2A). Dalsza anali-
za temperatur i krzywych topnienia produktów PCR
pozwoli³a na ustalenie, i¿ zaka¿enie by³o spowodowa-
ne przez herpeswirusa typu 1 (Rys. 2B). Pozosta³e
testy wykonane t¹ sam¹ technik¹ w kierunku HHV-3
i HHV-5 wykluczy³y obecno�æ DNA tych wirusów.
Podobnie badanie testem EIA antygenów Cryptococ-
cus neoformans da³o wynik ujemny.

Ze wzglêdu na rozpowszechnienie HHV-1 w popu-
lacji, reaktywacje tego wirusa ze stanu latencji s¹ zja-
wiskiem niezwykle czêstym. Choæ w wiêkszo�ci przy-
padków ograniczaj¹ siê tylko do zmian na b³onach
�luzowych i ewentualnie opryszczkowego zapalenia
skóry, to u osób z os³abionym uk³adem immunologicz-
nym zaka¿enie mo¿e przybraæ formê neuroinfekcji
[4, 5]. W tym przypadku czynnikiem inicjuj¹cym mog-
³o byæ zaka¿enie L. monocytogenes, która jako patogen
namna¿aj¹cy siê wewn¹trzkomórkowo i o szczególnym
powinowactwie do komórek jednoj¹drzastych u³atwi³a
reaktywacjê HHV-1. Ostre zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych jest jedn¹ z najczêstszych form listeriozy
u immunokompetentnych osób doros³ych [3].

P r o t o p s a l t i s  i wsp. [8] opisali przypadek zaka-
¿enia o�rodkowego uk³adu nerwowego przez L. mono-
cytogenes, gdzie obraz uzyskany w wyniku rezonansu
magnetycznego sugerowa³ wspó³istnienie opryszczko-
wego zapalenia mózgu. Dotyczy³ on wprawdzie pacjen-
ta z niedoborami immunologicznymi, lecz sugeruje to
konieczno�æ dodatkowej diagnostyki w kierunku HSE
u osób z listerioz¹ [8].

Reakcja ³añcuchowa polimerazy od dawna u¿ywa-
na jest rutynowo w diagnostyce neurologicznych zaka-
¿eñ HHV-1/2. Tradycyjne testy PCR s³u¿y³y g³ównie
jako�ciowemu badaniu obecno�ci wirusa w p³ynie
mózgowo-rdzeniowym [1, 9]. Stopniowo ulegaj¹ one
jednak zast¹pieniu przez nowsze metody, jak real-
time PCR, który sta³ siê obecnie najlepszym testem
w diagnostyce zaka¿eñ herpeswirusami, umo¿liwiaj¹-
cym tak¿e oznaczenia ilo�ciowe [10].



328 T. DZIECI¥TKOWSKI, M. PRZYBYLSKI, H. MARCHEL, D. KAWECKI, M. PROKOPIENKO, G. M£YNARCZYK

5. Posumowanie

Powy¿szy przypadek ilustruje warto�æ kliniczn¹
diagnostyki molekularnej w przypadkach neuroinfek-
cji spowodowanych przez "-herpeswirusy. Czu³o�æ
techniki real-time PCR gwarantuje wykrycie obec-
no�ci patogenu, nawet przy niskim poziomie kopii,
co umo¿liwia wczesne zastosowanie odpowiedniego
leczenia przeciwwirusowego [10]. Skuteczno�æ che-
mioterapii zale¿y w du¿ej mierze od poziomu replika-
cji wirusa we krwi, a jej efektywno�æ maleje wraz
z up³ywem czasu od pocz¹tku zaka¿enia [5, 11]. Sto-
sowane rutynowo leczenie acyklowirem jest jednak
nadal terapi¹ z wyboru, choæ coraz czê�ciej nie przy-
nosi po¿¹danych rezultatów ze wzglêdu na rosn¹cy
odsetek szczepów wirusów opryszczki opornych na ten
lek [6]. Uwzglêdniaj¹c jednak czêsto�æ reaktywacji
w populacji oraz potencjalne koszty leczenia, wskazane
jest opracowanie skutecznego i powtarzalnego testu
PCR do wykrywania tych mutacji, które warunkuj¹
oporno�æ na stosowane obecnie analogi nukleozydów.
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