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1. Wprowadzenie

Organizm ludzki jest niepowtarzalnym środowi-
skiem życia dla wielu licznych mikroorganizmów cha-
rakteryzujących się dużym zróżnicowaniem gatunko-
wym i rodzajowym. Bakterie, grzyby, archeony i wirusy 
kolonizujące organizm człowieka nazywane są mikro-
biotą [27]. Bytują one zarówno na powierzchni skóry, 
jak i w całym układzie pokarmowym począwszy od 
jamy ustnej aż po odbyt, w górnych drogach oddecho-
wych oraz układzie moczowo-płciowym. Jednak więk-

szość z nich zasiedla nasz przewód pokarmowy, w tym 
najliczniej jelito grube, gdzie w 1 ml treści znajduje się 
średnio 1012 komórek drobnoustrojów [25, 58]. Aktu-
alnie termin mikrobiom odnosi się do zbioru geno-
mów archeonów, bakterii i grzybów komensalnych, 
symbiotycznych i patogennych oraz wirusów w środo-
wisku człowieka. Doprecyzowanie tego terminu stało 
się możliwe dzięki rozwojowi biologii molekularnej 
i inżynierii genetycznej, szczególnie sekwencjonowaniu 
metagenomowemu [32, 50, 58]. Poznanie mikrobio- 
mu ujawniło obecność wielu mikroorganizmów dotąd 
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1. Wprowadzenie. 2. Mikrobiom dziecka w okresie prenatalnym i postnatalnym. 3. Rodzaj Lactobacillus jako dominująca mikrobiota 
w układzie płciowym kobiet. 4. Mykobiom kobiecej pochwy. 5. Probiotyki dopochwowe. 6. Podsumowanie

Streszczenie: Układ płciowy kobiet już od początku życia jest kolonizowany przez różnorodne gatunki drobnoustrojów. W okresie post-
natalnym istotne znaczenie ma sposób narodzin dziecka; jeśli narodziło się w sposób naturalny to przechodząc przez drogi rodne matki 
nabyło bakterie bytujące w jej pochwie, a jeśli w wyniku cesarskiego cięcia, jego organizm został na początku zasiedlony przez mikro-
biotę skóry matki oraz szczepy szpitalne. U noworodków płci żeńskiej, przez pierwsze dni po porodzie naturalnym. obserwuje się obec-
ność pałeczek mlekowych Lactobacillus, które zakwaszają pochwę. Później jednak zanikają i w okresie dziecięcym pH staje się zasadowe. 
Dopiero w okresie dojrzewania i pełnej dojrzałości płciowej, w wyniku zwiększenia poziomu estrogenów w kobiecym organizmie, nastę-
puje wzrost liczby szczepów Lactobacillus i trwa to aż do okresu menopauzy, kiedy zaczynają dominować szczepy patogenne. Kobieca 
pochwa jest miejscem bytowania nie tylko licznych bakterii, ale również grzybów, w tym głównie drożdży z rodzaju Candida, oraz mniej 
licznych grzybów strzępkowych. Dysbioza pochwy może być spowodowana przewagą bakterii patogennych nad pałeczkami Lactobacillus, 
co skutkuje waginozami bakteryjnymi lub nadmiarem drożdży Candida, w efekcie czego pojawiają się kandydozy. Skuteczną metodą 
prowadzącą do homeostazy układu płciowego kobiet jest stosowanie probiotyków dopochwowych, które powinny składać się ze szczepów 
charakterystycznych dla danej populacji kobiet.

MIKROBIOME OF THE WOMEN’S GENITAL SYSTEM

1. Introduction. 2. Microbiome of the baby in the prenatal and postnatal period. 3. Lactobacillus genus as the dominant microbiota of the 
female genital system. 4. Mycobiome of the female vagina. 5. Vaginal probiotics. 6. Summary

Abstract: The genital system of women has been colonized by various species of microorganisms since the beginning of life. In the post-
natal period, the method of birth is important; when a child is born naturally, passing the female genital tract, it acquires bacteria present 
in the mother’s vagina, and when through the caesarean section, the child’s organism is first colonized by the mother’s skin microbiota 
and hospital strains. In female newborns during the first days after the natural birth, the presence of Lactobacillus rods, which acidify the 
vagina, is readily observed. Later, however, they disappear and during the childhood period the pH of the vagina becomes alkaline. Only 
in the period of puberty and full puberty, as a result of the increase in the level of estrogen in the female body, the amount of Lactobacillus 
strains increases and this continues up to the menopause period, when pathogenic strains begin to dominate. The female vagina is a place 
of living not only of numerous bacteria, but also of fungi, including mainly Candida yeast and filamentous fungi at a lower extent. Dysbio-
sis of the vagina may be caused by the predominance of pathogenic bacteria over Lactobacillus, resulting in bacterial vaginosis or excess 
of Candida yeast, resulting in candidiasis. An effective method leading to homeostasis of the female sexual system is the use of vaginal 
probiotics, which should consist of strains characteristic to a given female population.

Słowa kluczowe: Lactobacillus, mikrobiom, mykobiom, probiotyki dopochwowe, układ płciowy kobiet 
Key words: Lactobacillus, microbiome, mycobiome, vaginal probiotics, genital system of women 
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nieznanych [27]. Pierwsze kompleksowe badania mi- 
krobiomu człowieka rozpoczęto w 2007 roku realizując 
międzynarodowe badania Human Microbiome Project 
(HMP). Wspomniany projekt dotyczył mikroorganiz-
mów, których poznanie nastąpiło w oparciu o ich geno-
mowe sekwencje nukleotydowe (metagenom), sekwen-
cje nukleotydowe całkowitego, informacyjnego RNA 
(metatranskryptom), syntezę białek (metaproteom) 
oraz oznaczanie produktów metabolizmu (metabo-
lom) [50]. Podaje się, że masa mikrobioty dorosłego 
człowieka wynosi ok. 1–1,5 kg [35, 62]. Drobnoustroje 
szczególnie licznie występują i namnażają się w miejs-
cach występowania wydzielin i  płynów ustrojowych 
człowieka, takich jak: ślina, pot, mocz, łój, katar, śluz 
pochwowy oraz krew. Wśród nich są drobnoustroje, 
dostarczające niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu metabolity, jak i  patogeny, które 
wywołują dysbiozę w organizmie człowieka powodując 
niejednokrotnie infekcje, stany zapalne, choroby wiru-
sowe, bakteryjne lub grzybowe. 

Charakterystycznym mikrośrodowiskiem orga niz- 
mu ludzkiego jest kobieca pochwa. Gatunkowa róż-
norodność mikrobioty pochwy zależy od wielu czyn-
ników, takich jak: wiek kobiety, miejsce zamieszkania 
(strefa klimatyczna), jakość i częstotliwość zabiegów 
higienicznych, stosowane leki, np. antybiotyki, steroidy, 
immunosupresanty czy poziom hormonów, głównie 
estrogenów w kobiecym organizmie [44]. Dominującą 
grupę bakterii kolonizujących pochwę zdrowych kobiet 
stanowią pałeczki Lactobacillus, zaś wśród drożdży 
najczęściej wykrywane są te z rodzaju Candida. Zabu-
rzenia homeostazy mikrobioty kobiecej pochwy pole-
gają głównie na zmianie proporcji między pałeczkami 
mlekowymi a patogenami, na korzyść tych drugich [26, 
71]. W celu powrotu do naturalnej mikrobioty pochwy, 
stosuje się probiotyki dopochwowe, składające się z róż-
nych gatunków Lactobacillus, izolowanych z  pochwy 
zdrowych kobiet. 

2. Mikrobiom dziecka w okresie prenatalnym
 i postnatalnym 

Do niedawna uważano, że wewnątrzmaciczne śro-
dowisko życia dziecka jest jałowe. Jednak współczesne 
badania mikrobiologiczne i genetyczne potwierdzają 
fakt istnienia mikroorganizmów u dziecka już w okre-
sie prenatalnym. Źródłem tych drobnoustrojów jest 
organizm matki, zaś jej stan zdrowia ma duży wpływ 
na ich jakość. 

W okresie ciąży ciało kobiece przechodzi liczne 
zmiany na poziomie hormonalnym, immunologicznym 
i metabolicznym, konieczne dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju dziecka w okresie prenatalnym [46]. W tym 
czasie gwałtownie wzrastają poziomy wydzielanych 

hormonów: progesteronu i estrogenów, oraz obserwuje 
się złożone zmiany modulujące układ immunologiczny, 
chroniący matkę i dziecko przed infekcjami.

W czasie rozwoju prenatalnego dziecka, wykazano 
obecność bakterii w łożysku, płynie owodniowym i krwi 
pępowinowej. Stwierdzono, że populacje bakterii obec-
nych w łożysku i płynie owodniowym były do siebie 
podobne i mało zróżnicowane. Dominował typ Proteo
bacteria, a główne rodzaje to Enterobacter, Escherichia 
i  Shigella. Drobnoustroje wykryto również w  smółce, 
czyli pierwszym stolcu noworodków urodzonych 
zarówno drogami natury, jak i przez cesarskie cięcie. 
Występowały w niej głównie bakterie mlekowe z rodzaju 
Lactobacillus, Bifidobacterium, Leuconostoc i Entero
coccus oraz inne z rodzaju Streptococcus, Escherichia, 
Enterobacter, Klebsiella i Bacteroides [38]. Przypuszcza 
się, że obecność bakterii należących do rodzajów: Ente
rocococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Propionibac
terium, Lactobacillus i Bifidobacterium w łożysku, pły-
nie owodniowym czy smółce może być spowodowana 
przemieszczaniem się drobnoustrojów drogą krwiopo-
chodną, co potwierdzają badania na obecność różnych 
bakterii w krwi pępowinowej [37]. Ponadto w organiz-
mie dziecka w okresie prenatalnym obecność mikro-
bioty może być wynikiem połykania płynu owodnio-
wego, co wpływa u dzieci na początkową kolonizację 
przewodu pokarmowego i skóry, a w przypadku nowo-
rodków płci żeńskiej – na kolonizację pochwy [63].

Analiza składu gatunkowego zidentyfikowanych 
bakterii w smółce, łożysku i płynie owodniowym 
wykazała duże podobieństwo do składu gatunkowego 
bakterii występujących w jamie ustnej matek. Obser-
wowano, że niektóre choroby bakteryjne jamy ustnej 
i dziąseł u matek ciężarnych zwiększają ryzyko przed-
wczesnego porodu [1]. Dlatego istotną sprawą jest dba-
łość o higienę i zapobieganie chorobom przyzębia u tej 
grupy kobiet. Innym powodem translokacji bakterii do 
jamy macicy u kobiet ciężarnych są długotrwałe infek-
cje pochwy. Bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby droż-
dżopodobne identyfikowano również w szyjce macicy. 
Oprócz bakterii komensalnych z rodzaju Lactobacillus, 
najczęściej izolowano gatunki chorobotwórcze: Entero
coccus faecalis, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, 
Saphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Eubacte
rium lentum oraz drożdże Candida albicans, Candida 
glabrata, Candida krusei i  Saccharomyces cerevisiae 
[42]. Ich obecność w kanale szyjki macicy prowadzi 
do poważnych powikłań ginekologiczno-położniczych, 
m.in. poronień, przedwczesnych porodów, zakażeń 
płynu owodniowego lub zapaleń narządów miednicy 
mniejszej. Tym samym może dochodzić do wewnątrz-
macicznych zakażeń płodu i noworodka [12, 30, 41].

Wśród czynników postnatalnych wpływających na 
mikrobiom noworodka wyróżnia się rodzaj porodu 
(naturalny lub przez cesarskie cięcie), dietę (karmie-
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nie piersią lub mlekiem modyfikowanym), higienę 
(wystarczająca lub nadmierna) oraz zastosowanie lub 
nie w pierwszych dniach życia dziecka antybiotykote-
rapii lub innych leków, np. sterydów, modyfikujących 
skład mikroflory. Podczas porodu naturalnego noworo-
dek, przechodząc przez kanał rodny matki, ma kontakt 
z mikrobiotą pochodzącą z jej pochwy, w tym głównie 
z  pałeczkami fermentacji mlekowej z rodzaju Lacto
bacillus, które w szybkim tempie zasiedlają nie tylko 
skórę, przewód pokarmowy, jamę ustną i nosowo- 
-gardłową, ale w przypadku płci żeńskiej również drogi 
moczowo-płciowe [35]. Dlatego u noworodków płci 
żeńskiej obserwuje się przez pierwsze 2–3  tygodnie 
życia niskie pH pochwy, powstałe na skutek wytwo- 
rzonego przez pałeczki mlekowe kwasu mlekowego. 
Później pH pochwy staje się obojętne i takie pozostaje 
aż do okresu dojrzewania. Inne bakterie nabywane 
w czasie porodu fizjologicznego to: Bacteroides, Bifi
dobacterium, Enterococcus, Blautia, Veillonella, Strep
tococcus, Planococcus, Escherichia coli, Staphylococcus 
i Prevotella [20, 34, 59]. Z kolei organizm noworodków 
urodzonych poprzez cięcie cesarskie jest początkowo 
kolonizowany głównie przez mikroorganizmy typowe 
dla skóry matki oraz szczepy szpitalne z rodzaju: Sta
phylococcus, Streptococcus, Citrobacter, Pseudomonas, 
Propionibacterium, Proteus, Actinobacter, Klebsiella i ga- 
tunku E. coli [8, 20, 21, 47]. Zakażenia niektórymi 
z tych bakterii są niewątpliwie niekorzystne dla zdro-
wia dziecka i wymagają często stosowania antybio- 
tyko terapii tuż po porodzie. Obserwowano również  
niekorzystny wpływ cesarskiego cięcia na ryzyko wystę-
powania chorób u dzieci, takich jak: otyłość, cukrzyca 
typu I, celiakia, astma czy atopia [10, 13, 16, 43]. 

Z upływem czasu różnice w mikrobiomach nie-
mowląt urodzonych w odmienny sposób stopniowo 
się zacierają, jednak pierwsze drobnoustroje nabyte 
podczas porodu mogą utrzymywać się do ok. 6–24 mie-
siąca życia [8, 34, 39]. Po porodzie skład mikrobiomu 
dziecka kształtuje się w zależności od rodzaju karmie-
nia. Profil mikrobiologiczny mikrobiomu noworodka 
karmionego naturalnie obfituje w różnorodne gatunki 
drobnoustrojów, w tym bakterie fermentacji mlekowej 
z  rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus 
i Enterococcus, czego nie obserwuje się przy karmieniu 
sztucznym i mieszanym, gdzie występuje niższa różno-
rodność filogenetyczna [47]. Madan i wsp. [47] obser-
wują zmniejszenie liczebności bakterii Lactococcus 
u niemowląt karmionych wyłącznie piersią w porówna-
niu z tymi, karmionymi wyłącznie mlekiem modyfiko-
wanym. Inne badania wskazują, że karmienie sztuczne 
powoduje zmniejszenie liczebności bakterii Bifidobac
terium w porównaniu do karmienia wyłącznie piersią. 
Jednak stosowane obecnie wzbogacanie mieszanek 
mlecznych w prebiotyki, takie jak krótkołańcuchowe 
galaktooligosacharydy i długołańcuchowe fruktooligo-

sacharydy, zwiększa ogólną liczebność Bifidobacterium 
u niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym 
[55, 73]. Około drugiego roku życia bioróżnorodność 
gatunkowa i rodzajowa mikrobioty małego dziecka 
zwiększa się i coraz bardziej przypomina mikrobiotę 
dorosłego człowieka.

3. Rodzaj Lactobacillus jako dominująca
 mikrobiota w układzie płciowym kobiet

Błona śluzowa kobiecej pochwy jest miejscem wystę-
powania licznych bakterii. Dotychczas zidentyfikowano 
37 rodzajów, tj.: Anaerococcus, Anaerotruncus, Atopo
bium, Arcanobacterium, Bacteroides, Bulleidia, Cam
pylobacter, Clostridium, Coriobacterium, Corynebacte
rium, Dialister, Eggerthella, Enterococcus, Escherichia, 
Finegoldia, Gardnerella, Gemella, Klebsiella, Lactococcus, 
Lactobacillus, Lachnospira, Megasphaera, Mobiluncus, 
Mycoplasma, Parvimonas, Peptostreptococcus, Porphy
romonas, Propionibacterium, Prevotella, Peptoniphilus, 
Rhodobaca, Rhuminococcus, Streptococcus, Sneathia, 
Staphylococcus, Ureaplasma, Veillonella [40, 64, 67].

Najliczniejsze spośród nich są Gram-dodatnie pa- 
łeczki kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, sta-
nowiące, zależnie od stanu fizjologicznego kobiety, od 
60 do nawet 95% mikroorganizmów pochwy Euro-
pejek czy mieszkanek Stanów Zjednoczonych [31]. 
Konkurują tam o receptory na komórkach nabłonka 
oraz składniki odżywcze [42]. Bakterie Lactobacillus 
cechuje zdolność do hydrolizy glikogenu, polisacha-
rydu występującego w cewach gruczołowych pochwy, 
który w  wyniku ich działania ulega hydrolizie do 
kwasu mlekowego. W ten sposób dochodzi do zakwa-
szenia pochwy do pH poniżej 4,5, co stanowi ochronę 
nabłonka przed kolonizacją narządu rodnego przez 
bakterie chorobotwórcze. Innymi metabolitami wytwa-
rzanymi przez bakterie mlekowe Lactobacillus są bak-
teriocyny, które mają działanie bakteriostatyczne i bak-
teriobójcze w stosunku do szczepów patogennych lub 
spokrewnionych. Wytwarzany jest również nadtlenek 
wodoru, który hamuje wzrost bakterii katalazoujem-
nych i peroksydazoujemnych, oraz inhibitory proteaz, 
które uniemożliwiają rozwój i namnażanie patogennych 
drożdży Candida albicans.

Do tej pory zidentyfikowano 25 gatunków Lactoba
cil lus bytujących w kobiecej pochwie, tj.: L. acidophilus, 
L. amylovorus, L. casei, L. crispatus, L. coleohominis, 
L. debrueckii subsp. bulgaricus, L. fermentum, L. fru
menti, L. gasseri, L. gallinarum, L. helveticus, L. iners, 
L. johnsonii, L. jensenii, L. oris, L. mucoase, L. plantarum, 
L. paracasei, L. reuteri, L. rhamnosus, L. ruminis, L. sakei, 
L. salivarius, L. suntoryeus, L. vaginalis [4, 18, 76].

Struktura, liczebność i kompozycja waginalnej 
mikrobioty zależy od czynników genetycznych oraz 
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środowiskowych i koreluje z geograficznym miejscem 
zamieszkania kobiet, indywidualnymi predyspozycjami 
do kolonizacji oraz poziomem hormonów [24, 63]. 
Obserwuje się, że liczebność pałeczek Lactobacillus jest 
zależna od ilości glikogenu występującego w pochwie, 
ten zaś zależy od poziomu estrogenów, żeńskich hor-
monów płciowych.

Obecnie przebadano wiele szczepów wyizolowa-
nych z pochwy kobiet mieszkających w Europie, Ame-
ryce, Azji i Afryce (Tabela I). Wśród gatunków domi- 
nujących w mikrobiocie pochwy u Polek przeważa: 
L. acidophilus (35%), L. fermentum (30%), L. planta
rum (30%), L. delbrueckii (5%), L. rhamnosus (5%) 
oraz niewielka liczba L. gasseri i L. casei [56, 68, 69]. 
Natomiast w  Nigerii dominujące szczepy to: L. iners 
(64%), L. gasseri (8,3%), L. plantarum (7,0%), L. sunto
ryeus (7,0%), L. crispatus (4,0%), L. rhamnosus (2,7%), 
L. vaginalis (2,7%), L. fermentum (1,3%), L. helveticus 
(1,3%) i L. johnsonii (1,3%) [5].

Stwierdzono również, że mikrobiom kobiecych 
dróg rodnych podczas dziewięciu miesięcy ciąży pod-
lega znacznym zmianom mikrobiologicznym. Staje się 
stabilny i mniej zróżnicowany pod względem gatun-
kowym, z przewagą bakterii z rodzaju Lactobacillus 
[65]. U badanych Polek będących w ciąży najczęściej 
spotykanymi gatunkami Lactobacillus kolonizującymi 
pochwę w pierwszym trymestrze były: L. crispatus 
(29%), L. gasseri (19,4%) i L. rhamnosus (16,1%), w dru-

gim trymestrze: L. crispatus (51,6%), L. gasseri (25,8%), 
L. rhamnosus (19,4%) i L. amylovorus (16,1%), a w trze-
cim trymestrze – L. crispatus (25,8%), L. gasseri (25,8%) 
i L. johnsonii (19,4%) [19]. 

Na podstawie badań mikrobioty pochwy zdrowych 
kobiet w wieku rozrodczym, pochodzących z  całego 
świata, drobnoustroje występujące w pochwie sklasy-
fikowano w V grupach CST (Community State Types) 
[63]. Wyróżnione typy CST: I, II, III i V, zdominowane 
są przez następujące bakterie fermentacji mlekowej: 
L. crispatus (CST typ I), L. gasseri (CST typ II), L. iners 
(CST typ  III) oraz L. jensenii (CST typ V). Do typu 
CST IV zaliczono drobnoustroje beztlenowe, takie jak: 
Prevotella, Dialister, Atopobium, Gardnerella, Mega
sphaera, Peptoniphilus, Sneathia, Eggerthella, Aerococ
cus, Finegoldia i Mobiluncus, wśród których nie ma 
określonego dominującego gatunku [63, 76]. Ponadto 
w  badaniach amerykańskich, obejmujących kobiety 
z  różnych populacji, zaobserwowano inne proporcje 
typów CST w zależności od grupy etnicznej (Tabela II). 

Obserwowano również, że liczebność Lactobacillus 
zależy od etapu rozwoju i życia kobiet. Początkowo, 
w okresie prenatalnym stwierdzono obecność różnych 
drobnoustrojów, które w późniejszym okresie w wyniku 
translokacji mikroflory z jamy ustnej i pochwy docie-
rają do macicy i kolonizują ciało dziecka. Są to m.in. 
bakterie mlekowe z rodzaju: Lactobacillus, Bifidobacte
rium, Lactococcus i Leuconostoc [38]. Po przejściu przez 

L. acidophilus, L. agilis, L. coleohominis, L. crispatus, L. fermentum, L. gasseri, Brazylia/Ameryka Południowa [52]
L. jensenii, L. johnsonii, L. reuteri, L. rhamnosus, L. ruminus, L. salivarius,
L. vaginalis
L. brevis, L. fermentum, L. gasseri, L. salivarius Bułgaria/Europa [18]
L. crispatus, L. gasseri, L. iners, L. jensenii, L. vaginalis Chiny/Azja [36]
L. acidophilus, L. crispatus, L. gasseri, L. iners, L. jensenii, L. rhamnosus Iran/Azja [53]
L. aviaries, L. coleohominis, L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii, L. iners, Japonia/ Azja [77]
L. salivarius, L. vaginalis
L. crispatus, L. gasseri, L. iners, L. jensenii, L. vaginalis Korea/Azja [45]
L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii  Niemcy/Europa [33]
L. crispatus, L. fermentum, L. gasseri, L. helveticus, L. iners, L. johnsonii, Nigeria/Afryka [5]
L. plantarum, L. rhamnosus, L. suntoryeus, L. vaginalis
L. acidophilus subsp. bulgaricus, L. amylovorus, L. antri, L. casei,  Polska/Europa [19, 56, 68, 69]
L. coleohominis, L. crispatus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. fermentum,
L. gasseri, L. helveticus, L. jensenii, L. johnsonii, L. paracasei, L. plantarum,
L. rhamnosus, L. reuteri, L. sakei, L. salivarius, L. ruminis, L. vaginalis
L. acidophilus, L. crispatus, L. gasseri, L. helveticus, L. iners, L. jensenii Rosja/Europa [17]
L. crispatus, L. gasseri, L. iners, L. vaginalis, L. jensenii Rwanda/Afryka [15]
L. crispatus, L. fermentum, L. gasseri, L. iners, L. jensenii, L. oris, L. reuteri, Stany Zjednoczone/Ameryka Północna [4, 75]
L. ruminis, L. vaginalis
L. crispatus, L. gasseri, L. iners, L. jensenii Szwecja/Europa [74]
L. acidophilus, L. crispatus, L. delbrueckii, L. gasseri, L. jensenii Szwajcaria/ Europa [6]

Tabela I 
Bakterie z rodzaju Lactobacillus izolowane z kobiecej pochwy w różnych rejonach geograficznych

Gatunki Lactobacillus Państwo/kontynent Piśmiennictwo
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kanał rodny matki, obfitujący w bakterie Lactobacillus, 
u noworodków płci żeńskiej przez okres 2–3 tygodni pH 
pochwy utrzymuje się w granicach 4,8–5,7, co wskazuje 
na aktywność pałeczek mlekowych. Jednak już powyżej 
3  tygodnia po porodzie pH wzrasta do wartości 6–8 
i  utrzymuje się przez cały wiek dziecięcy. W  czasie 
pokwitania i pełnej dojrzałości u zdrowych kobiet pod-
czas cyklu miesiączkowego dominują pałeczki kwasu 
mlekowego zakwaszające pochwę. Jest to spowodowane 
narastającym stężeniem estrogenów w fazie folikularnej 
i wzrostem poziomu glikogenu. Dodatkowo obecność 
α-amylazy w błonie śluzowej pochwy wspomaga roz-
kład glikogenu na produkty, takie jak: maltoza, mal-
totrioza i maltotetraoza, które stymulują Lactobacillus 
spp. do namnażania i kolonizacji [49]. Jednak w czasie 
krwawienia miesięcznego okresowo zmniejsza się ilość 
komórek Lactobacillus, a pH pochwy rośnie do 7,3–7,4. 
W okresie premenopauzy, ze względu na to, że obniża 
się poziom estrogenów i  glikogenu, a  błona śluzowa 
pochwy staje się cienka, pH zmienia się w kierunku 
zasadowym, a liczba bakterii mlekowych zmniejsza 
się, co sprzyja częstym infekcjom pochwy wywołanym 
przez patogeny.

Na obniżenie liczebności bakterii Lactobacillus 
wpływają również leki steroidowe i immunosupresyjne, 
antybiotyki oraz hormonalne środki antykoncepcyjne. 
Steroidy, naśladujące żeńskie hormony płciowe, np. 
pochodne estranu, kortykosteroidy, hormony kory nad-
nerczy, działają immunosupresyjnie, przeciwzapalnie 
i przeciwalergicznie i przyczyniają się do zmniejszenia 
liczebności pałeczek Lactobacillus. Z kolei antybiotyki, 
które działają bakteriobójczo na bakterie Gram-dodat-
nie, również obniżają liczbę pałeczek mlekowych [51]. 
Są to następujące antybiotyki:

– beta-laktamowe: penicyliny naturalne, izoksazo-
lowe i półsyntetyczne, cefalosporyny, karbape-
nemy, monobaktamy, makrolidy, linkozamidy, 
kwas fusydowy;

– peptydowe, zwierające w swoim składzie bakte-
riocyny, tj.: gramidacyna, tyrodacyna, bacytra-
cyna, wiomycyna, polimyksyna;

– glikopeptydowe: wankomycyna i teikoplanina;
– półsynetytyczne lipopeptydy, np.: daptomycyna;

Na stan mikroflory pochwy ma wpływ również 
stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyj-
nych, zawierających niskie dawki estrogenów, co blo-
kuje owulację i dojrzewanie błony śluzowej macicy. 
Tym samym poziom glikogenu w pochwie występuje 
na niskim poziomie wywołując redukcję liczby pałe-
czek mlekowych Lactobacillus. Skutkiem tego są częste 
infekcje kobiecej pochwy: waginozy bakteryjne (BV) 
i kandydozy pochwy (drożdżyca pochwy).

4. Mykobiom kobiecej pochwy

Termin mykobiom definjuje się jako sumę genomów 
i genów należących do grzybów zasiedlających okreś-
loną niszę biologiczną. Drogi rodne kobiety, a w szcze-
gólności pochwa są swoistym mikrośrodowiskiem dla 
grzybów, na które w ostatnich kilku latach zwrócono 
znaczną uwagę. Istotną rolę w poznaniu różnorod ności 
grzybów odgrywa technika molekularna – sekwen-
cjonowanie NGS (Next Generation Sequencing) oraz 
narzędzia bioinformatyczne, przydatne w identyfika-
cji drobnoustrojów i dostarczające nowego spojrzenia 
na ekologię grzybów. Początkowe badania bazowały na 
technikach hodowlanych materiału pobranego z wyma-
zów od zdrowych ochotniczek lub diabetyczek, kobiet 
nastoletnich lub ciężarnych. Grzyby wykrywane były 
w 20–60% prób [11]. Wśród nich dominowały droż-
dże z rodzaju Candida i Saccharomyces, w mniejszym 
stopniu występowały grzyby strzępkowe z rodzajów 
Aspergillus, Alternaria i Cladosporium. Obecność tych 
drobnoustrojów zależna jest od wieku, cyklu hormo-
nalnego, stanu zdrowia kobiety oraz obecności bak-
terii w  drogach rodnych i specyficznego środowiska 
pochwy [11, 14, 50]. Bez wyjątku dominującym człon-
kiem społeczności grzybów jest Candida albicans 
(85–95% populacji Candida), chociaż występują też 
inne gatunki tego rodzaju, np. C. krusei, C. parapsilo
sis, C. tropi calis, C. glabrata, C. guilliermondii, C. pseu
dotropicalis, C. stellatoidea i inne [11, 66]. Guo i wsp. 
[29] stosując metodę molekularną oznaczania genu 18S 
rRNA zidentyfikowali 3 rodziny grzybów: Ascomycota, 
z  dominującym rodzajem Candida, oraz Basidiomy
cota i Oomycota. Stwierdzili też, że kobiety chorujące 
na katar alergiczny lub nawracające drożdżyce pochwy 
mają większy odsetek C. albicans, a niższy S. cerevisiae 
lub innych niezidentyfikowanych grzybów w porów-
naniu z kobietami zdrowymi. Z kolei Drell i wsp. [22] 
stosując sekwencjonowanie fragmentu ITS1 DNA 
z próbek pobranych z pochwy od 294 zdrowych kobiet 
w Estonii stwierdzili obecność Ascomycota w 58% prób, 
zaś Basidiomycota tylko w 3% prób. W obrębie typu 
Ascomycetes badacze wykryli przedstawicieli rzędów 
Saccharomycetales (głównie rodzaj Candida), Capno
diales, Eurotiales, Pleo sporales i Helotiales. C. albicans 

Typ I 25 45,4 22,1 14,4
Typ II  5,2  8,2  4,8  7,2
Typ III 42,7 26,8 31,4 36,1
Typ IV 19,8 10,3 40,4 38,1
Typ V  7,3  9,3  1  4,1

Tabela II
Udział procentowy pięciu typów CST bakterii Lactobacillus u 

czterech grup etnicznych kobiet

Grupa etniczna
/ CST % Biali Czarni LatynosiAzjaci
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wykryto w 68% zsekwencjonowanych prób, natomiast 
wiele sekwencji nie zostało przyporządkowanych syste-
matycznie z uwagi na ograniczone zasoby dostępnych 
baz danych dotyczących sekwencji grzybów. Z kolei 
w badaniach Bitew i Abebaw [9] w próbach wymazów 
pobranych od 210  kobiet w Etiopii zidentyfikowano 
drożdże C. albicans w 58,6% izolatów, C. krusei w 17,2%, 
C. dubliniensis w 9,2%, C. glabrata w 3,4% oraz C. incon
spicua, C. tropicalis, C. kefir, C. guiiliermondii, C. lusi
taniae i  C. parapsilosis w pojedynczych przypadkach. 
Badacze stosowali do identyfikacji zautomatyzowany, 
kompaktowy system Vitek 2 oparty na fluorescencyj-
nej detekcji wzrostu drożdży i zmian metabolicznych 
zachodzących w mikrostudzienkach specjalnych kart 
umieszczonych w inkubatorze połączonym z  czytni-
kiem [9]. Podobne rezultaty uzyskano w  badaniach 
wymazów z pochwy od kobiet w Arabii Saudyjskiej, 
z  zastosowaniem różnych metod identyfikacji, gdzie 
dominującym gatunkiem zarówno u kobiet chorych, 
jak i zdrowych był C. albicans, a następnie C. dublinie
nesis i C. glabrata; natomiast C. tropicalis stwierdzono 
tylko u kobiet chorych [2]. Z kolei w badaniach prowa-
dzonych w Egipcie w 62,7% prób wymazów od kobiet 
z objawami kandydozy stwierdzono drożdżaki Candida, 
w tym 81,1% stanowiły C. albicans, po 8,1% C. glabrata 
i C. tropicalis oraz 2,7% S. cerevisiae [66]. 

Drożdże dostają się do organizmu człowieka ze śro-
dowiska przyrodniczego i mogą być przenoszone na 
noworodki w trakcie porodu, kolonizując określone 
nisze ciała człowieka. Ward i wsp. [72] przeprowa-
dzili badania nad rozwojem mykobiomu u niemow-
ląt w  pierwszych miesiącach życia w zależności od 
metody porodu. Stwierdzili, że dominującymi gatun-
kami w próbkach pobranych z różnych miejsc ciała nie-
mowląt (skóra, jama ustna, odbyt) były C. parapsilosis, 
C. tropicalis, S. cerevisiae, C. albicans, C. othopsilosis, 
Cryptococcus pseudolongus, Cladosporium velox, Deba
ryomyces renami, D. hansenii, Hanseniaspora uvarum 
i  C. krusei. Natomiast w mykobiomie pochwy matek 
rodzących dominowały C. albicans, zaś w mykobiomie 
odbytu najbardziej liczne były C. albicans, S. cerevisiae 
i  C. parapsilosis. Ogólne liczby wykrytych taksonów 
były podobne w próbkach niemowląt i kobiet. Bada-
cze ustalili, że sposób narodzin dzieci miał wpływ na 
liczebność gatunków, ale nie na strukturę zbiorowiska 
grzybów. Noworodki urodzone naturalnie nie wykazały 
większego podobieństwa mykobiomu skóry do myko-
biomu pochwy matek niż noworodki urodzone poprzez 
cesarskie cięcie. Natomiast różnica była widoczna 
w  liczbie C. albicans, który występował w  istotnie 
wyższej liczbie na skórze 1-miesięcznych niemowląt 
rodzonych naturalnie w porównaniu z niemowlętami 
rodzonymi poprzez cesarskie cięcie [72].

Pojawia się coraz więcej dowodów na pozytywny 
wpływ estrogenów na kolonizację błony śluzowej 

pochwy i następnie infekcję powodowaną przez droż-
dże Candida. Niektóre gatunki Candida posiadają 
receptory estrogenowe. Wykazano, że estrogen zakłóca 
chemotaksję neutrofili do nabłonka pochwy i hamuje 
różnicowanie limfocytów Th17, co w konsekwencji 
prowadzi do podwyższonej podatności gospodarza na 
patogeny z rodzaju Candida. Niektóre doniesienia łączą 
objawowe zapalenie pochwy z fazą lutealną tuż przed 
miesiączką, kiedy to obserwuje się wysoki poziom 
estrogenu, jak i podwyższone pH pochwy, co dodat-
kowo ułatwia jej kolonizację przez patogenne drożdże. 
Dowiedziono również, że Candida może metabolizować 
mleczany, powstałe z kwasu mlekowego wytwarzanego 
przez bakterie mlekowe w pochwie, oraz wykazano, że 
w obecności kwasu mlekowego C. albicans jest atako-
wana mniej wydajnie przez makrofagi i może zmienić 
profile cytokin komórek immunologicznych podnosząc 
produkcję interleukiny 10 (IL-10), a obniżając IL-17. 
Badania potwierdzają, że Candida może ewoluować, 
aby powstrzymać odpowiedź immunologiczną i zwięk-
szyć obszar swojego komensalizmu.

Początkowa adhezja drożdżaków do komórek na- 
błonka jest regulowana przez powierzchniowe inter-
akcje hydrofobowe. W przyłączeniu się drożdży do 
receptorów komórek nabłonkowych pośredniczą białka 
adhezyjne [11, 14]. Wykazano silne właściwości adhe-
zyjne drożdży do komórek nabłonkowych pochodzą-
cych od kobiet cierpiących na nawracające kandydozy 
pochwy i sromu (VVC – VulvoVaginal Candidosis). 
Szacuje się, że 3 na 4 kobiety były co najmniej raz 
w życiu zakażone kandydozą, a 20% zdrowych kobiet 
również może być bezobjawowo zakażona tym drobno-
ustrojem w postaci komensalnej. Istnieje pogląd, że 
predyspozycje do kolonizacji przez Candida są niszowo 
zależne, jednak również zależą od defektów immuno-
logicznych gospodarza, przerwanej ciągłości nabłonka 
pochwy oraz dysbiozy mikrobiologicznej. Statystycznie 
istotny wzrost liczby patogennych drożdży C. albicans 
obserwuje się u kobiet z VVC w porównaniu z liczbą 
tych drobnoustrojów u kobiet zdrowych, natomiast 
nie zaobserwowano istotnych różnic w liczbie drożdży 
Candida nie należących do gatunku albicans. Spostrze-
żenia te potwierdzają teorię „progu obciążenia grzy-
bami” (‘fungal burden threshold’), powyżej którego 
pojawiają się komórki zapalne, których metabolity są 
bezpośrednią przyczyną objawów infekcji pochwy, 
takich jak: swędzenie, podrażnienie, pieczenie i poja-
wienie się wydzieliny. Candida jest grzybem polimor-
ficznym, u którego zmiany morfogenetyczne są również 
częścią mechanizmu patogenezy. Forma drożdżowa 
jest związana z kolonizacją bezobjawową, transmi-
sją i  rozprzestrzenianiem szczególnie poprzez układ 
krwio nośny, natomiast forma mycelialna związana 
jest z  adhezją i inwazją śluzówki, charakterystyczną 
dla objawów chorobowych, oraz produkcją czynników 
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powodujących lizę makrofagów [11]. Morfogeneza zaś 
zależna jest od różnych czynników, m.in. aktywności 
makrofagów, obecności bakterii i ich metabolitów 
w pochwie oraz poziomu estrogenów [14]. 

Do czynników wirulencji C. albicans zalicza się 
hydrolityczne enzymy zewnątrzkomórkowe, białka 
szoku termicznego i czynniki prowadzące do produk-
cji biofilmu. Badania in vitro aktywności proteolitycz-
nej izolatów C. albicans od kobiet chorych na VVC 
wykazały większą aktywność enzymów, zwłaszcza 
z rodziny proteaz aspartylowych, które są czynnikami 
wirulencji naruszającymi ciągłość śluzówki i wywołu-
jącymi immunopatologię. Drożdże wytwarzają też kilka 
zewnątrzkomórkowych enzymów, takich jak fosfoli-
pazy, lipazy i hemolizyny, istotnych dla inwazji tkanki 
i pobierania substancji odżywczych, szczególnie żelaza 
pochodzącego z degradacji hemoglobiny [14]. Kolejna 
hipoteza patogeniczności C. albicans związana jest 
z wydzielaniem toksyn. Moyes i wsp. [54], wykorzystu-
jąc mysi model kandydozy jamy ustnej i gardła, ziden-
tyfikowali cytolityczną toksynę peptydową, candidali-
zynę, istotną dla patogenezy śluzówki. Inną, patogenną 
cechą C. albicans jest zdolność do tworzenia biofilmu 
w kontakcie m.in. z błonami śluzowymi, a następnie 
wytwarzanie strzępek zdolnych do penetracji tkanek 
gospodarza. Biofilm C. albicans tworzony jest z udzia-
łem polisacharydów, takich jak α-mannan, β-1,6 glukan 
i β-1,3 glukan. Zdolność do tworzenia biofilmu wyka-
zują również C. glabrata, C. guilliermondii, C. parapsi
losis i C. tropicalis. Wszystkie powyższe gatunki zdolne 
są do tworzenia inwazyjnej formy strzępkowej. W kon- 
tekście wywoływania kandydozy, stwierdzono, że bio-
film posiada nawet 1000 razy większą oporność na 
środki przeciwgrzybowe stosowane w kuracji, w porów-
naniu z komórkami nietworzącymi biofilmu [14]. 

Ważnym zagadnieniem są interakcje pomiędzy bak-
teriami występującymi w pochwie, głównie pałeczkami 
Lactobacillus, a chorobotwórczymi drożdżami Can
dida. Ogólnie można wyróżnić 5 sposobów oddziały-
wania bakterie-grzyby, które mogą także występować 
w pochwie, tj.: interakcje fizyczne, zmiany chemiczne, 
produkty uboczne metabolizmu, zmiany środowiskowe 
i zmiany odporności immunologicznej gospodarza [61]. 
Najbardziej wiarygodna hipoteza dotycząca tych inte-
rakcji mówi, że bakterie występujące w pochwie nie 
zapobiegają kolonizacji śluzówki przez Candida, a jedy-
nie ograniczają nadmierny wzrost drożdżaków, m.in. 
poprzez produkcję mleczanu i krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych hamujących przejście patogenu ze 
stadium komórkowego do strzępkowego [11]. Ponadto 
u kobiet chorujących na VVC stwierdza się mniej 
liczebną populację Lactobacillus. Dodatkowym czynni-
kiem wpływającym na zaburzenie równowagi między 
bakteriami a drożdżami jest terapia antybiotykowa, 
ale nie udowodniono jednoznacznej korelacji między 

przyjmowaniem antybiotyków a zachorowalnością na 
VVC [11]. Inna hipoteza głosi, że to nadtlenek wodoru 
wydzielany przez bakterie Lactobacillus ma udział 
w  zapobieganiu adhezji do komórek nabłonkowych 
i  jest odpowiedzialny za kontrolę wzrostu Candida, 
oprócz innych mechanizmów związanych z aktywnoś-
cią pałeczek kwasu mlekowego, a jeszcze niedokład-
nie poznanych [14]. Wzajemne interakcje tych grup 
drobno ustrojów uzależnione są również od tworzenia 
wielogatunkowego biofilmu na powierzchni błony ślu-
zowej. W badaniach in vitro potwierdzono negatywny 
wpływ Lactobacillus na tworzenie grzybni i supresję 
odpowiedzialnych za ten proces genów [11]. Badania 
nad wzajemnymi inter akcjami bakterii fermentacji 
mlekowej i drożdżami są wciąż kontynuowane i bardzo 
potrzebne w kontekście zapobiegania i leczenia VVC.

Charakterystyka mykobiomu ludzkiego ma znacze-
nie dla postępu diagnostyki i działań prewencyjnych 
w chorobach grzybowych, w tym kandydozach pochwy. 

5. Probiotyki dopochwowe

Zaburzenia mikrobioty kobiecej pochwy wynikają 
najczęściej ze zmniejszenia liczebności pałeczek kwasu 
mlekowego na korzyść mikroorganizmów patogennych. 
Skutkiem tego są różnego rodzaju infekcje, tj. waginozy 
bakteryjne i kandydozy pochwy [7, 57, 60]. Przyczyną 
zaburzeń homeostazy kobiecej pochwy są antybiotyki, 
leki sterydowe i immunosupresyjne oraz środki hor-
monalne i barierowe, takie jak prezerwatywa, kapturki, 
błony dopochwowe powodujące uszkodzenia nabłonka 
pochwy. Innymi czynnikami o niedokładnie poznanym 
mechanizmie oddziaływań na mikrobiotę pochwy są: 
niewłaściwa higiena, używanie bielizny z tworzyw 
sztucznych, irygacje pochwy, osłabienie układu immu-
nologicznego w wyniku ogólnoustrojowej infekcji, czy 
chorób o charakterze przewlekłym lub stresu, stosowa-
nie tamponów, współżycie seksualne czy nawet kąpiel 
w basenie, podczas której może dojść do częściowego 
wypłukania pałeczek Lactobacillus [50]. Dlatego ważne 
jest szybkie przywrócenie pierwotnego stanu mikro-
bioty w tej części kobiecego ciała poprzez stosowanie 
żywych kultur bakterii mlekowych w postaci probio-
tyków dopochwowych. Są to mikroorganizmy, które 
korzystnie wpływają na poprawę mikrobioty pochwy 
poprzez zwalczanie patogenów tam obecnych. Powinny 
one spełniać kryteria ustalone w 2001 i 2002 roku 
przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(European Food Safety Authority; EFSA) oraz Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) [28].

Wśród podstawowych wymagań dotyczących pro-
biotyków dopochwowych wymienia się:

•	pochodzenie	z	układu	moczowo-płciowego	mło-
dych kobiet;
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•	dokładną	identyfikację	genetyczną,	biochemiczną	
i  morfologiczną szczepu;

•	udokumentowaną	 badaniami	 klinicznymi	 zdol-
ność do kolonizacji kobiecej pochwy; 

•	działanie	 antagonistyczne	 wobec	 bakterii	 pato-
gennych wywołujących infekcje układu moczowo-
-płciowego;

•	silną	adherencję	do	nabłonka	pochwy;
•	potwierdzoną	 redukcję	 adhezji	 patogenów	 do	

nabłonka pochwy;
•	oporność	 swoistą	 na	 antybiotyki	 dla	 danego	

gatunku [33].
Wykazano, że zastosowanie probiotycznych szcze-

pów L. acidophilus przez okres 6–12 dni oraz L. rham
nosus GR-1, L. fermentum RC-1 przez 2 miesiące ha- 
muje wzrost bakterii wywołujących BV. Jest to wyni-
kiem produkcji nadtlenku wodoru, kwasu mlekowego, 
bakteriocyn oraz inhibicji adherencji G. vaginalis [23].

W polskich badaniach wykazano, że doustne poda- 
wanie trzech konkretnych szczepów: L. gasseri, L. fer
mentum i L. plantarum kobietom w wieku reprodukcyj-
nym, zwiększyło liczbę pałeczek Lactobacillus w odbycie 
oraz pochwie pacjentek. Równocześnie obserwowano 
obniżenie pH pochwy i skuteczną zmianę w  wartoś-
ciach skali Nugenta, która służy do oceny biocenozy 
pochwy w oparciu o proporcjonalne udziały poszcze-
gólnych rodzajów bakterii w badanym preparacie. Jed-
nak użycie probiotyku nie zawsze jest efektywne, szcze-
gólnie wtedy, gdy infekcja dróg moczowo- płciowych 
jest bardzo zaawansowana [70]. Ponadto stwierdzono, 
że inne gatunki pałeczek Lactobacillus, nie będące natu-
ralną, rodzimą mikrobiotą nabłonka pochwy nie mogą 
kolonizować na stałe miejsc intymnych. Występują 
tylko lokalnie podczas stosowania probiotyku, zaś po 
zakończeniu suplementacji giną i są z organizmu wyda-
lane. Według danych opublikowanych w czasopiśmie 
Nature [48] to układ immunologiczny ostatecznie decy-
duje, jaki będzie skład ilościowy i  jakościowy mikro-
bioty naszego organizmu. Potwierdzają to badania, 
w których probiotyk dopochwowy zawierający szczep 
L. rhamnosus stosowały kobiety zamieszkujące Stany 
Zjednoczone. Szczep w trzecim dniu eksperymentu 
charakteryzował się wysokim mianem, ale w 21 dniu 
był w niewielkim stopniu wykrywalny. Suplemento-
wany drobnoustrój nie był identyfikowany jako typowa, 
rodzima mikroflora dróg rodnych Amerykanek. Był 
jedynie przejściowym kolonizatorem. Autorzy sugerują, 
że eliminacja probiotycznego szczepu L. rhamnosus 
nastąpiła wskutek naturalnych mechanizmów samo-
regulujących ekosystem pochwy [3].

Probiotyki dopochwowe na rynku farmaceu-
tycznym występują w postaci liofilizowanej biomasy 
komórkowej unieruchomionej w twardych kapsuł-
kach celulozowych lub żelatynowych. Częstość ich 
stosowania jest uzależniona od zaawansowania infek-

cji powstałych w wyniku zaburzeń mikrobioty pochwy. 
Mogą one kolonizować pochwę lub wystarczająco długo 
tam przebywać, aby spowodować odbudowę rodzi- 
mej, naturalnej mikrobioty. W tym celu muszą pro-
dukować kwas L (+) mlekowy w ilości powyżej 50% 
całkowitej ilości produkowanego kwasu oraz ewentu-
alnie inne kwasy organiczne, takie jak: kwas octowy, 
mrówkowy, propionowy, benzoesowy lub mewalo-
nowy. Powinny cechować się zdolnością adhezji do 
nabłonka pochwy, co wymaga zbadania ich właści wości 
hydrofobowych, ładunku powierzchniowego, struk-
tury powierzchniowej i powinowactwa do receptorów 
komórek nabłonkowych. 

6. Podsumowanie

Poznanie i zrozumienie funkcjonowania mikrobioty 
kobiecego układu płciowego jest istotne w leczeniu 
i profilaktyce infekcji pochwy. Tym bardziej, że często 
mają one charakter przewlekły, trudny w leczeniu, co 
stanowi współczesne wyzwanie w urologii i gineko logii. 
Szczególnie, występujące u kobiet w ciąży waginozy 
i kandydozy, wymagają leczenia ze względu na zagraża-
jące poronienia i zakażenia wewnątrzmaciczne. Coraz 
większa wiedza na temat roli bakterii probiotycznych 
w leczeniu infekcji pochwy pozwala na poszukiwanie 
nowych, skutecznie działających szczepów. Ważne jest 
by miały status GRAS (generally recognized as safe), 
tzn. były niepatogenne, nie wytwarzały substancji tok-
sycznych, kancerogennych, teratogennych i mutagen-
nych. Ponadto powinny przeżyć proces technologiczny 
oraz okres przechowywania w warunkach suchych 
i chłodniczych przez czas od 12 do 24 miesięcy. Tym 
bardziej, że podczas produkcji bakterie najczęściej są 
poddawane procesowi suszenia sublimacyjnego (lio-
filizacji), co pozwala na uzyskanie preparatów trwałych 
i  zachowujących swoją żywotność. Ponadto preparat 
probiotyczny będący lekiem powinien być wytwa- 
rzany zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania (GMP 
– good manufacturing practice) oraz odpowiednio 
oznakowany. Istnieje duża potrzeba komponowania 
nowych probiotyków dopochwowych na polski rynek, 
który jest ubogi w preparaty oparte o rodzime szczepy 
bakterii Lactobacillus.
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1. Mikrobiota – krótka charakterystyka

Mikroorganizmy zasiedlające organizm człowieka 
obecnie są określane terminem mikrobiota (dawniej 
– mikroflora), a zespół ich genomów nazywany jest 
mikrobiomem. Należą do niej nie tylko bakterie, ale 
także grzyby, wirusy i archeony. Mikrobiota kolonizuje 
między innymi skórę, górne drogi oddechowe, prze-
wody słuchowe, drogi rodne oraz cały przewód pokar-

mowy człowieka. W ludzkim przewodzie pokarmowym 
bytuje 1014 mikroorganizmów, co równa się 10-krot ności 
liczby komórek eukariotycznych. Komórki drobno-
ustrojów stanowią 1,5–2 kg masy ciała człowieka. Naj-
większa liczebność i różnorodność mikroorganizmów 
występuje w jelicie grubym [55]. Badania naukowe 
przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat wykazały, 
że mają one możliwość porozumiewania się (cross-talk) 
między sobą oraz komórkami gospodarza. Różnorodna 
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sieć powiązań i przesyłania sygnałów stwarza bowiem 
skomplikowany ekosystem, który stanowi zarazem 
podstawę utrzymania stanu homeostazy metabolicznej 
i immunologicznej gospodarza.

Do pierwszego kontaktu z mikroorganizmami do- 
chodzi już w życiu płodowym. W łożysku potwierdzono 
obecność DNA bakterii, których kontakt z  płodem 
stymuluje jego układ odpornościowy [64]. W okresie 
postnatalnym na skład mikrobioty wpływa: sposób 
porodu (cięcie cesarskie vs poród drogami natury), 
dieta, higiena czy konieczność przyjmowania antybio-
tyków. Pełny rozwój mikrobioty jelitowej u człowieka 
obserwujemy w wieku dorosłym [34].

Skład mikrobioty jelitowej różni się między osob-
nikami, a ujednolicona mikrobiota istnieje w obrębie 
małych populacji. Możliwość przeprowadzenia dokład-
nych badań genetycznych pozwoliła na wyodrębnienie 
i dokładne scharakteryzowanie tak zwanych enteroty-
pów, czyli trwałych układów mikrobiomów jelitowych. 
Enterotypy są charakterystyczne dla danego gospodarza 
i różnią się rodzajem dominujących bakterii. U ludzi 
zostały wydzielone trzy enerotypy: Bacteroides, Prevo
tella i Ruminococcus [3]. Wśród nich można wymienić 
następujące bakterie: Bacteroides, Prevotella, Rumino
coccus, Faecalibacterium, Eubacterium, Lactobacillus, 
Clostridium, Dorea [44]. Dany enterotyp ma wpływ 
na skład całej flory jelitowej poprzez hamowanie, bądź 
promowanie wzrostu pozostałych bakterii, specjalizuje 
się również w syntezie określonych związków [54]. 
Bacteroides wytwarzają biotynę, Prevotella – tiaminę, 
a Ruminococcus specjalizują się w syntezie hemu [48]. 
Zróżnicowanie genomowe w obrębie enterotypów 
prowadzi do zmienności w funkcjonowaniu szlaków 
metabolicznych, w tym różnic w pozyskiwaniu energii 
z pożywienia [54]. Dzięki temu powstała hipoteza, że 
poznanie enterotypu danego gospodarza pozwoli na 
dobór spersonalizowanej diety, a także leków [10].

W stanie zdrowia, bakterie flory jelitowej pozo-
stają w symbiozie z gospodarzem, co oznacza zjawisko 
współistnienia dwóch różnych gatunków, korzystne 
dla obu stron. W jelicie panują warunki, faworyzujące 
wzrost bakterii beztlenowych, które poprzez proces 
fermentacji przetwarzają dostarczane z pożywieniem 
niewchłanialne węglowodany. Wytworzone z  nich 
substancje energetyczne wykorzystywane są później 
przez komórki gospodarza. Najważniejszymi z  tych 
produktów są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 
(SCFA). Powstały w toku ich przemian biochemicz-
nych maślan jest głównym substratem energetycznym 
dla enterocytów. Jego odpowiednie stężenie warunkuje 
prawidłowy metabolizm tych komórek, a tym samym 
utrzymanie integralności bariery jelitowej [11]. Bariera 
jelitowa poprzez obecność szczelnych połączeń zwa-
nych barierowymi (tight junctions) oraz systemu trans-
porterów przezbłonowych umożliwia złożoną komu-

nikację pomiędzy gospodarzem a mikrobiotą jelitową, 
głównie w zakresie układu odpornościowego. Białka, 
które budują szczelne połączenia to przede wszystkim: 
białko strefy zamykającej (zonula occludens – 1 ZO1) 
oraz białka łączące błony sąsiednich komórek (trans-
membrane proteins) – okludyna i klaudyna [58]. 

Zmiana środowiska, w którym bytuje mikrobiota: 
obecność toksyn, diety, stosowana antybiotykoterapia, 
stres, czy przyjmowane leki powodują, że zmianom 
ulega rodzaj dominujących bakterii i syntetyzowa-
nych przez nich związków, co prowadzi do uszkodze-
nia szczelności bariery jelitowej. Tak dzieje się między 
innymi w przewlekłej chorobie nerek [2].

2. Mechanizmy doprowadzające do jakościowych
 i ilościowych zmian mikrobioty jelit
 w przewlekłej chorobie nerek i ich wpływ
 na strukturę bariery jelitowej

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest jednostką 
chorobową o złożonej etiologii. Najczęstszą jej przy-
czyną są choroby cywilizacyjne: cukrzyca i nadciśnie-
nie tętnicze. Do jej rozwoju przyczyniają się też cho-
roby immunologiczne, genetyczne i wady wrodzone. 
Zaawansowanie choroby ocenia się między innymi na 
podstawie spadku przesączania kłębuszkowego (GFR 
– glomerular filtration rate) i dzieli się je na pięć sta-
diów. W stadium I PChN przesączanie kłębuszkowe nie 
jest jeszcze upośledzone, mogą natomiast występować 
zmiany morfologiczne w obrazie nerek, np. kamica, 
torbiele. W stadium II GFR spada poniżej 89 ml/
min/1.73 m2, jest jednak wyższe niż 60 ml/min/1.73 m2. 
Stadium III charakteryzuje się dalszym obniżaniem fil-
tracji kłębuszkowej i wynosi ona między 59 a 30 ml/
min/1.73 m2. Stadium IV to GFR między 29–15 ml/
min/1.73 m2 , a ostatnim jest stadium V, w którym GFR 
spada poniżej 15 ml/min/1.73 m2 [7].

Istotą PChN jest nie tylko retencja toksyn mocz-
nicowych, upośledzenie produkcji erytropoetyny, 
zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i brak 
aktywnej formy witaminy D, ale też utrzymujący się 
nieprzerwanie stan zapalny. U jego źródła leży między 
innymi upośledzenie szczelności bariery jelitowej, do 
której dochodzi w mocznicy [48]. W takiej sytuacji pro-
zapalne molekuły i bakteryjne toksyny przedostają się 
z przewodu pokarmowego do krwiobiegu gospodarza. 
Wymienia się tu przede wszystkim bakteryjne lipopo-
lisacharydy (LPS), integralne składniki zewnętrznej 
błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych i cyjano-
bakterii, pełniące kluczową rolę dla procesów życio-
wych bakterii, ale również stanowiące ich główny 
czynnik chorobotwórczy [5]. Obecność fragmentów 
oraz metabolitów bakterii poza światłem jelita indu-
kuje i podtrzymuje odpowiedź zapalną. Na ten pato-
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mechanizm nakładają się jeszcze: zmniejszony klirens 
cytokin, dożylne podawanie żelaza u chorych diali-
zowanych i wreszcie sam zabieg hemodializy (użycie 
błon filtracyjnych, płynów dializacyjnych) [7]. Jak już 
wcześniej wspomniano, w PChN dochodzi do kumu-
lacji szeregu toksyn mocznicowych, między innymi 
mocznika i kwasu moczowego. Zaobserwowano, że ich 
obecność w świetle przewodu pokarmowego doprowa-
dza zarówno do ilościowych, jak i jakościowych zmian 
mikrobioty jelitowej. Nadmierne ich stężenie powoduje, 
że stają się one alternatywnymi substratami metabolicz-
nymi dla bakterii. Zaczynają dominować te bakterie, 
które posiadają ureazę, urykazę i enzymy formujące 
p-krezol (Alteromondacea, Cellulomondacea, Clostridia
cea, Dermabacteracea, Enterobacteriacea, Halomonada
cea, Methylocaccaceae, Micrococcaceae, Moraxellaceae, 
Polyangiaceae, Pseudomonadaceace i Xanthomonada
ceae). Giną natomiast te, które metabolizują niewchła-
nialne węglowodany (Bifidobacterium i  Lactobacil
lus) [11, 62]. Ureaza rozkłada mocznik do amoniaku. 
Wzrost syntezy amoniaku przyczynia się do wzrostu 
pH, a  tym samym prowadzi do uszkodzenia szczel-
nych połączeń w komórkach nabłonka jelit i destruk-
cji bariery jelitowej [59]. W przeprowadzonym przez 
Vaziri i wsp. badaniu udowodniono, że skutkiem zmian 
metabolicznych jest upośledzenie funkcji i destrukcja 
białek przez – i  wewnątrzbłonowych wchodzących 
w skład szczelnych połączeń – białka ZO1, klaudyny 
i okludyny [59].

Do pozostałych, współistniejących czynników, które 
niekorzystnie wpływają na szczelność bariery jelitowej 
zaliczamy: obrzęk ściany jelita, do którego dochodzi 
w  PChN, nadmierne użycie diuretyków, agresywną 
ultrafiltrację w czasie hemodializy, krwawienia z prze-
wodu pokarmowego, infiltrację blaszki właściwej 
nabłonka jelit (lamina propria) przez limfocyty [17, 
19, 33, 37]. Toksyny mocznicowe hamują aktywność 
oraz redukują liczbę transporterów transbłonowych, 
co jest bardzo istotne z punktu widzenia klinicznego, 
ponieważ może prowadzić do zmian w farmakokine-
tyce niektórych leków i upośledzać ich metabolizm 
u chorych z PChN [31].

Należy również wspomnieć o rodzaju diety i nawy-
kach żywieniowych w tej grupie chorych. Mają one 
ogromny wpływ na skład flory jelitowej. Często tej 
chorobie towarzyszy brak apetytu, nudności, niechęć 
do przyjmowania niektórych pokarmów [6]. Chorzy 
z  PChN powinni kontrolować ilość przyjmowanych 
płynów, a także ograniczać spożywanie białek oraz pro-
duktów bogatych w fosfor i potas, aby zapobiec hiper-
fosfatemii i hiperkaliemii. Niestety wiąże się to również 
z ograniczeniem spożywania warzyw i owoców. Nie jest 
to korzystne, ponieważ udowodniono, że dieta bogata 
w błonnik, a uboga w czerwone mięso, sód i cukry pro-
ste zwiększa przeżywalność chorych z PChN [23, 24].

3. Przyczyny progresji przewlekłej choroby nerek
 związane z zaburzeniem mikrobioty jelitowej

Wraz ze spadkiem przesączania kłębuszkowego 
(GFR) dochodzi do akceleracji niekorzystnych prze-
mian metabolicznych. Siarczan indoksylu (IS) jest 
końcowym produktem degradacji tryptofanu w szklaku 
indolowym. Pierwszy etap tego szlaku inicjowany jest 
przez tryptofanazę – enzym syntetyzowany przez bak-
terie Escherichia coli wchodzące w skład flory jelitowej. 
W  wyniku tego procesu powstaje indol, który przez 
barierę jelitową wchłania się do krwiobiegu i  ulega 
sulfonowaniu w wątrobie. W warunkach prawidło-
wych IS wydalany jest z organizmu wraz z moczem 
[37]. U pacjentów z PChN z upośledzoną funkcją fil-
tracyjną nerek obserwuje się wyższe stężenia IS niż 
u osób zdrowych – na podstawie przeprowadzonych 
badań wykazano związek pomiędzy stężeniem IS a pro-
gresją choroby nerek i rozwojem powikłań naczynio-
wych [28]. Wykorzystując utrwalone linie komórkowe 
i modele zwierzęce udowodniono niekorzystny wpływ 
IS na komórki proksymalne kanalików nerkowych, 
powodujący ich postępujące uszkodzenie. Obserwuje 
się też włóknienie śródmiąższowe i stwardnienie kłę-
buszków nerkowych [37]. W badaniu przeprowadzo-
nym przez Leong i wsp. potwierdzono zwiększone 
ryzyko progresji choroby nerek u pacjentów z PChN 
w stadium I–IV, związane z wysokim stężeniem IS [28].

Tlenek trimetyloaminy (TMAO) zaliczany jest 
również do grupy toksyn mocznicowych. Powstaje on 
z dostarczanych z pokarmem: choliny, fosfatydylocho-
liny i L-karnityny przy udziale bakterii jelitowych [8]. 
W badaniu Hoyles i wsp. zaobserwowano, że Entero
bacteriacea najefektywniej metabolizują tlenek tri-
metyloaminy TMAO [20]. Wysokie stężenia TMAO 
wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju i progre-
sji choroby nerek, co potwierdzono m.in. w badaniu 
Framingham Heart Study z udziałem 1500  uczest-
ników [46]. Z  kolei w  badaniach przeprowadzonych 
na myszach, udowodniono wpływ TMAO na rozwój 
włóknienia cewkowo-śródmiąższowego i zwiększone 
odkładanie kolagenu w nerkach [8].

4. Powikłania przewlekłej choroby nerek związane 
ze zmianą mikrobioty jelitowej 

4.1. Choroby sercowo-naczyniowe

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) stanowią 
jedną z głównych przyczyn zgonów u chorych z PChN. 
Wykazano związek pomiędzy wysokimi stężeniami 
toksyn mocznicowych w surowicy krwi chorych 
z PChN, a ryzykiem wystąpienia CVD [60]. Siarczan 
p-krezolu (PCS) stanowi produkt przemiany tyrozyny 
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i  fenyloalaniny i  obok opisanego wyżej, siarczanu 
indoksylu (IS), stanowi główny związek wpływający na 
wystąpienie CVD u chorych z PChN [30]. W przepro-
wadzonej meta-analizie stwierdzono dodatnią korelację 
pomiędzy stężeniem IS i PCS a śmiertelnością wśród 
chorych z PChN; wysokie stężenie PCS, ale nie IS wią-
zało się ponadto ze zwiększonym ryzykiem CVD w gru-
pie PChN [30]. We wcześniej opublikowanej przez Sato 
i wsp. pracy oznaczono osoczowe stężenia IS u chorych 
z chorobą wieńcową i obniżonym przesączaniem kłę-
buszkowym GFR. Wykorzystując echokardiografię 
potwierdzono, że u chorych z wyższymi stężeniami 
IS dysfunkcja rozkurczowa lewej komory była większa, 
niż u chorych z niższymi stężeniami [50]. W  innych 
badaniach udowodniono związek IS ze zwiększonym 
ryzykiem zwapnienia naczyń wieńcowych i restenozy 
po wszczepieniu stentów do naczyń wieńcowych [21, 
56]. W 2018 roku Claro i wsp. wykazali, że IS i PCS 
stanowią niezależne czynniki prognostyczne śmiertel-
ności całkowitej wśród chorych z PChN. Wyniki bada-
nia potwierdziły kluczową rolę toksyn uremicznych 
w patogenezie CVD w mechanizmie reakcji zapalnej 
u chorych z upośledzoną funkcją nerek [9]. Tlenek tri-
metyloaminy (TMAO) wpływa z kolei na rozwój miaż-
dżycy poprzez akumulację cholesterolu w makrofagach. 
Wysokie stężenia TMAO w osoczu wiążą się ze zwięk-
szonym ryzykiem wystąpienia istotnych incydentów 
sercowo-naczyniowych, niezależnie od klasycznych 
czynników ryzyka CVD [60]. 

4.2. Anemia

Siarczanu indoksylu zaburza syntezę erytropoetyny 
i  nasila eryptozę (zaprogramowaną śmierć krwinek 
czerwonych), prowadząc tym samym do zmniejszenia 
stężenia hemoglobiny u chorych z PChN [1, 38].

4.3. Zaburzenia metabolizmu kostnego

PChN wiąże się z występowaniem osteodystrofii 
nerkowej. Ma ona złożoną etiologię, ale u jej źródła 
leży przede wszystkim wtórna nadczynność przytarczyc 
i niedobór aktywnej formy witaminy D (1,25(OH)2D3). 
Ostatnie badania wskazują na negatywny wpływ toksyn 
mocznicowych, podlegających przemianom pod wpły-
wem zmienionej mikrobioty jelitowej, na przemiany 
metaboliczne, zachodzące w tkance kostnej w tej gru-
pie chorych. Badania in vitro wykazały, że wspomniany 
wyżej siarczan indoksylu (IS) hamuje różnicowanie 
komórek macierzystych w kierunku osteoblastów, pro-
liferację osteoblastów i aktywność fosfatazy alkalicznej 
(ALP) [15]. Dokładny mechanizm działania IS w tym 
przypadku nie jest znany, jednak istnieją przesłanki, iż 
ma on związek z produkcją wolnych rodników i stre-
sem oksydacyjnym [15]. Kolejnym problemem u osób 

z  PChN jest upośledzone działanie parathormonu 
(PTH). Stężenie PTH rośnie wraz ze spadkiem GFR 
i jest wyrazem obrony organizmu przed spadkiem stę-
żenia wapnia. Czy zatem zmiana składu mikrobioty 
może być jednym z mechanizmów upośledzających 
odpowiedź komórek tkanki kostnej na działanie PTH? 
Okazuje się, że siarczan indoksylu wpływa na zmniej-
szenie produkcji zależnego od PTH wewnątrzkomór-
kowego cAMP i zmniejszenie ekspresji genu receptora 
PTH w osteoblastach [15]. Hamuje również różnico-
wanie osteoklastów i zmniejsza resorpcję kostną [61]. 
Wyniki badań in vivo są zbieżne z wynikami badań 
przedklinicznych. W badaniu przekrojowym, w którym 
uczestniczyło 47 dializowanych chorych stwierdzono, 
że stężenie siarczanu indoksylu wykazuje negatywną 
korelację z markerami kostnymi – ALP i frakcją kostną 
ALP [18]. Aktualnie uważa się, że między innymi IS 
może przyczyniać się do rozwoju adynamicznej choroby 
kości u pacjentów z PChN, czyli takiej formy osteo- 
 dystrofii nerkowej, w której dochodzi do zmniejszenia 
obrotu kostnego. Jedną z cech jest nieadekwatnie niskie, 
w  stosunku do obniżonego GFR, stężenie PTH [15]. 
Inne toksyny mocznicowe związane z zaburzeniem 
metabolizmu mikrobioty, wykazujące wpływ na meta-
bolizm kostny to siarczan p-krezolu (PCS) oraz inhi-
bitor syntetazy tlenku azotu (ADMA) [15]. Badania in 
vitro wykazały związek wysokich stężeń PCS, zarówno 
z  zaburzeniem różnicowania i proliferacji osteoblas-
tów, zmniejszeniem ich przeżywalności, zaburzeniem 
przekaźnictwa w szlaku cAMP zależnym od PTH, jak 
i zmniejszeniem ekspresji receptora dla PTH. ADMA 
hamuje natomiast różnicowanie osteoblastów [15].

4.4. Insulinooporność w przewlekłej chorobie nerek

W 1980 roku, w pracy DeFronzo i wsp. udowod-
niono występowanie insulinooporności (IO) u chorych 
z PChN [12]. Zjawisko insulinooporności u chorych 
z PChN pojawia się już w początkowych stadiach cho-
roby i ulega progresji wraz ze spadkiem przesączania 
kłębuszkowego [53]. IO jest ważnym, negatywnym zja-
wiskiem w PChN, gdyż wiąże się ze zwiększonym ryzy-
kiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Patoge-
neza IO w PChN jest wieloczynnikowa. Udowodniono 
znaczenie zmniejszonej aktywności fizycznej, prze-
wlekłego stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego, nie-
doboru witaminy D, rozwoju kwasicy metabolicznej 
oraz anemii towarzyszącej PChN w rozwoju IO [52, 
53]. Zmieniony skład mikrobioty jelitowej jest kolej-
nym ogniwem w powstaniu insulinooporności [26]. 
W 2004 roku, Backhed i wsp. wykazali, że przeszcze-
pienie mikrobioty z jelit myszy z otyłością, hodowa-
nym konwencjonalnie myszom GF (germ-free) skut-
kowało u nich znacznym wzrostem zawartości tkanki 
tłuszczowej i wystąpieniem insulinooporności już 
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w ciągu pierwszych 14 dni obserwacji, mimo ograni-
czenia spożycia pokarmów [4]. Udowodniono także, że 
w porównaniu z myszami bez otyłości, u myszy otyłych 
obserwuje się zmniejszoną o 50% liczebność bakterii 
Bacteroides i proporcjonalny wzrost liczebności Firmi
cutes. Zmiana mikrobioty jelitowej u zwierząt otyłych 
ma wpływ na większe wykorzystanie energii z poży-
wienia, niż ma to miejsce u osobników szczupłych 
[29, 57]. Do rozwoju IO mogą przyczyniać się także 
toksyny metaboliczne produkowane przez mikrobiotę 
i  kumulowane w organizmie chorych z PChN [26]. 
W  badaniach McCaleb i wsp. wyizolowano szczurze 
adipocyty i  inkubowano z surowicą odpowiednio 
chorych z  PChN, otyłych i z cukrzycą typu 2 – adi-
pocyty wykazywały zmniejszony wychwyt glukozy 
u chorych z PChN, czego nie obserwowano w grupie 
chorych z cukrzycą i otyłością [32]. Sugerowano tym 
samym istnienie molekuł specyficznych dla uremii, 
które wykazują działanie insulinooporne. W innym 
badaniu obserwowano zmniejszenie osoczowego stę-
żenia glukozy i zapotrzebowania na insulinę u  cho-
rych z PChN po zmniejszeniu ilości przyjmowanego 
z pokarmem białka, potwierdzając kluczową rolę koń-
cowych produktów rozkładu białek w jelicie w rozwoju 
insulinooporności [47]. Wśród tych związków najważ-
niejszy wydaje się siarczan p-krezolu (PCS). Przewlekłe 
podawanie PCS myszom z prawidłową funkcją nerek 
wiązało się z rozwojem insulinooporności i ektopową 
redystrybucją komórek tłuszczowych [27]. Co ważne, 
po podaniu związku, stężenie PCS było porównywalne 
z tym występującym u chorych ze schyłkową niewydol-
nością nerek. Ektopowa redystrybucja lipidów w mięś-
niach szkieletowych, wątrobie, mięśniu sercowym (teo-
ria przeładowania lipidami) odpowiada za zaburzoną 
fosforylację substratu dla receptora insulinowego IRS 
–  1  w  resztach tyrozynowych, blokując wewnątrz-
komórkowy szlak przekazywania sygnału insulinowego 
i tym samym powoduje insulinooporność [40]. 

5. Możliwości terapeutyczne

W ostatnich latach uznano znaczący wpływ mikro-
biomu na zdrowie człowieka. Doprowadziło to do roz-
kwitu badań nad możliwościami terapeutycznymi cho-
rób poprzez oddziaływanie na florę bakteryjną. Dotyczy 
to również przewlekłej choroby nerek. Do sprawdzo-
nych metod interwencji leczniczych w  przypadku 
zaburzenia symbiozy należy stosowanie prebiotyków, 
probiotyków i synbiotyków. Prebiotyki to specyficzne 
składniki pokarmowe stanowiące błonnik, głównie 
oligo sacharydy, takie jak inulina. Prowadzą one do pro-
mowania wzrostu dobroczynnych bakterii jelitowych 
i poprzez zmianę pH oddziałują na stan bariery jeli-
towej, a także zwiększają aktywność hormonów jelito-

wych takich jak GLP-1 (glukagonopodobny peptyd-1). 
Probiotyki bowiem to wyselekcjonowane szczepy 
mikroorganizmów, zdolne do przeżycia w organizmie 
człowieka i wywierające korzystny efekt na zdrowie. 
Ich cechą musi być zdolność przylegania do nabłonka 
jelita, aby nie zostały z nich usunięte w krótkim czasie 
(np. w trakcie biegunki). Ponadto muszą być odporne 
na kwas solny zawarty w żołądku, enzymy trawienne, 
kwasy żółciowe. Preparat łączący probiotyki i prebio-
tyki nazywany jest synbiotykiem [48, 51]. Probiotyki 
mogą być pochodzenia naturalnego np.: ze sfermen-
towanych produktów – głównie mlecznych, takich jak 
jogurt czy kefir, produktów kiszonych lub komercyjnie 
wytwarzanych preparatów przyjmowanych doustnie 
[16]. Chociaż stosowane są od wielu lat i  generalnie 
uznawane za bezpieczne, mogą mieć również znacze-
nie chorobotwórcze. Opisywano przypadki uogólnio-
nych infekcji powodowanych przez różne szczepy pro-
biotyczne. Najwięcej przypadków dotyczyło fungemii 
Saccharomyces boulardi oraz cerevisae. Stwierdzano 
jednak także zakażenia bakteryjne powodowane przez 
szczepy Lactobacillus, Bacillus subtilis oraz Bifidobacte-
rium breve. W literaturze można również spotkać opisy 
zapalenia wsierdzia, wywołanego przez probiotyczne 
szczepy Streptococcus. Część z tych przypadków mogło 
być skutkiem przeniesienia bakterii w okolicę wkłuć 
dożylnych poprzez dłonie personelu, podającego wcześ- 
niej probiotyki. Innym negatywnym aspektem może 
być zmieniony metabolizm w świetle jelit. Podanie 
probiotyku zwiększa zapotrzebowanie na tlen nabłonka 
jelit lub zwiększa powstawianie mleczanów, co może 
prowadzić do niebezpiecznych powikłań. Dodatkowo 
w teorii probiotyki mogą nadmiernie stymulować układ 
immunologiczny jelit lub przenosić geny antybiotyko-
odporności wśród innych bakterii jelitowych. Aktualnie 
obawy te nie znalazły uzasadnienia [13]. Do tej pory 
przeprowadzono liczne badania z użyciem rozmaitych 
szczepów bakteryjnych, głównie z rodzajów Lactobacil-
lus, Streptococcus i Bifidobacterium oraz prebiotyków 
[48]. Działanie probiotyków jest złożone i specyficzne 
dla poszczególnych szczepów bakteryjnych. Polega ono 
między innymi na uszczelnianiu połączeń barierowych, 
zwiększaniu produkcji mucyny i ochronie enterocytów 
przed apoptozą. Poza działaniem ochronnym na barierę 
jelitową mają one antagonistyczny wpływ na patogenną 
florę jelitową poprzez wydzielanie bakteriocyn i konku-
rencję w zajmowaniu nisz w jelitach. Nie bez znacze-
nia jest efekt stymulujący odporność oraz pobudzający 
tworzenie limfocytów regulatorowych [25]. W  bada-
niach uzyskiwano istotne zmniejszenie poziomów 
szkodliwych metabolitów, takich jak: związki krezolu, 
siarczan indoksylu czy azot mocznika (BUN, blood 
urea nitrogen). W jednym z  badań obserwowano 
wzrost przesączania kłębuszkowego po zastosowaniu 
prebiotyków. Badani pacjenci z  przewlekłą chorobą 



242 M. NALEWAJSKA, J. PRZYBYCIŃSKI, M. MARCHELEK-MYŚLIWIEC, V. DZIEDZIEJKO, K. CIECHANOWSKI

nerek spożywali najpierw przez 2 tygodnie 1,6 g błon-
nika na dobę. Następnie zwiększano podaż błonnika 
w diecie do 23 g na dobę przez 4 tygodnie. Wadą tego 
badania była mała ilość uczestników – 13 osób, cho-
ciaż osiągnięto istotny statystycznie spadek stężenia 
kreatyniny, utrzymujący się co najmniej do 4 tygodni 
po zakończeniu interwencji żywieniowej [49]. Efekty 
te osiągane są głównie poprzez stworzenie odpowied-
niego środowiska do wzrostu bakterii sacharolitycz-
nych kosztem proteolitycznych, zwiększoną absorbcję 
związków azotu przez florę jelitową, mniejszą produk-
cję szkodliwych metabolitów i ich wydalanie ze stolcem. 
Odpowiednia dieta powoduje zwiększenie produkcji 
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, posiada-
jących właściwości „uszczelniające” jelito [48]. Kwasy 
tłuszczowe mają też bezpośredni efekt metaboliczny 
oraz immunomodulujący poprzez bezpośrednie dzia-
łanie na receptory FFAR1, FFAR2 i FFAR3 (free fatty 
acid receptor). W ten sposób podwyższają poziom lep-
tyny, pobudzają aktywność limfocytów regulatorowych 
i zmniejszają ilość reaktywnych form tlenu [14]. Inne 
potencjalnie dobroczynne efekty działania prebiotyków 
zależą od aktywacji glukagonopodobnego peptydu-1 
(GLP-1), peptydu YY  (PYY – neuropeptyd anorek-
sygeniczny) i innych hormonów jelitowych. Polegają 
one na obniżeniu masy ciała, poprawieniu metabolizmu 
lipidów i zmniejszeniu insulinooporności [51]. Badanie 
przeprowadzone w populacji pacjentów dializowanych 
otrzewnowo udowodniło natomiast mniejszy poziom 
cytokin prozapalnych i endotoksyny po 6-miesięcznym 
okresie spożycia probiotyków szczepów Bifidobacte
rium i  Lactobacillus [39]. Analiza kohorty NHANES 
wskazuje na mniejsze nasilenie albuminurii u  osób 
spożywających probiotyki i jogurt, co najmniej 3 razy 
na tydzień. Niestety w badaniu opartym na uzupeł-
nianiu kwestionariuszy żywieniowych, nie wskazano 
na konkretny typ stosowanych probiotyków [39, 63]. 
W badaniach na szczurach udowodniono spowolnienie 
progresji choroby nerek, a nawet wydłużenie przeżycia 
po zastosowaniu probiotyków szczepów Bacillus pas
teurii lub Lactobacillus sporogenes [39, 51].

Dostępne są także liczne badania obserwacyjne 
i  interwencyjne u ludzi i zwierząt, udowadniające 
korzyści wynikające z przyjmowania zwiększonej 
ilości błonnika. Może on mieć zarówno formę oligo-
sacharydów, jak i skrobii opornej. Duże badanie obser-
wacyjne na populacji około 14 000 osób potwierdziło 
zmniejszenie wykładników zapalenia oraz ogólnej 
śmiertelności wraz ze zwiększeniem spożycia błon- 
nika [36, 45]. Z drugiej strony wyniki niektórych badań 
nie potwierdzają korzyści ze stosowania błonnika 
w PChN. W  randomizowanym, podwójnie zaślepio-
nym badaniu z udziałem 40 pacjentów z PChN w sta- 
dium III–IV, nie udowodniono efektu terapeutycz- 
nego arabinoxylanu podawanego przez 4  tygodnie 

[42]. Arabinoxylan to związek pochodzący ze ścian ko- 
mórek roślinnych, głównie produktów zbożowych 
będący polimerem arabinozy i ksylozy. 

Aktualnie najbardziej obiecujące wyniki uzyskuje się 
dzięki użyciu synbiotyków. Badania z użyciem różnych 
szczepów bakteryjnych w połączeniu z inuliną i innymi 
probiotykami prowadziło do obniżenia stężenia tok-
sycznych metabolitów, głównie siarczanu p-krezolu, 
parametrów zapalnych, a nawet zwolnienia progresji 
PChN. Badania prowadzone były na różnych grupach 
pacjentów, zarówno dializowanych jak i pozostających 
w  stadium III–IV PChN. Po zastosowaniu szczepów 
Lactobacillus acidophilus uzyskano spadek stężenia 
w surowicy dimetyloaminy, natomiast po podaniu bak-
terii Bifidobacterium longum – spadek stężenia w suro-
wicy siarczanu indoksylu, homocysteiny i triacyloglice-
roli. Wadą tych badań pozostaje dość mała liczebność 
badanych grup (do 40 osób) i wymagają potwierdzenia 
w  większej populacji [39]. Niedawno opublikowana 
meta-analiza randomizowanych badań z użyciem pro-
biotyków u pacjentów z PChN stadium III–V wskazuje 
na obniżenie stężenia siarczanu p-krezolu i podwyższe-
nie stężenia interleukiny-6. Zastosowanie probiotyku 
nie miało istotnie statystycznego wpływu na stęże-
nie kreatyniny, azotu mocznika i innych toksyn, ani 
na stężenie hemoglobiny oraz białka C-reaktywnego 
(CRP). Meta-analiza oparta była na ośmiu badaniach, 
obejmujących w sumie 261 pacjentów. Chory przyjmo-
wali osiem różnych preparatów probiotycznych w róż- 
nych dawkach. Wśród podawanych szczepów bakteryj-
nych były: Lactobacillus: acidophilus, gasseri, bulgaricus, 
plantarum, casei, salivarius, sporogenes, Bifidobacte
rium: bifidum, longum, infantis, breve, oraz Streprococ
cus thermophilus [22].

Ciekawą możliwością leczenia zaburzeń mikrobioty 
jest modyfikacja genomu bakterii używanych następnie 
w formie probiotyków, tak aby dostosować ich metabo-
lizm, by dawał największe korzyści pacjentom z PChN. 
W teorii możliwe jest dostarczenie do przewodu pokar-
mowego pacjentów bakterii o zmodyfikowanym geno-
mie, wyposażonych w enzymy, rozkładające toksyny 
mocznicowe. Na dzień dzisiejszy brakuje praktycznych 
badań oceniających takie możliwości [39, 41, 51].

Inne, potencjalne możliwości oddziaływania to sto-
sowanie antybiotyków, zabijających nieprawidłową florę 
jelitową lub inhibitorów fermentacji niestrawionych 
węglowodanów, takich jak akarboza, która prowadzi do 
hamowania trawienia polisacharydów przez komórki 
jelitowe, dostarczając substratu energetycznego dla 
bakterii jelitowych [48]. Zastosowanie rifaksyminy, 
czyli antybiotyku bakteriobójczego o szerokim spek-
trum działania ma udowodniony efekt zmniejszający 
produkcję tlenku trimetyloaminy poprzez usunięcie 
bakterii jelitowych. Bardziej specyficzne efekty można 
uzyskać poprzez blokadę enzymów bakteryjnych takich 
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jak TMA – liaza i tryptofanaza, aby uniemożliwić pro-
dukcję toksyn bez efektu bakteriobójczego. Do tej pory 
brakuje jednak badań udowadniających bezpieczeń-
stwo i skuteczność takiego postępowania u ludzi [43]. 
Lubiproston, aktywator kanału chlorkowego CIC-2 
używany w leczeniu zaparć, może również wpływać 
na przywrócenie równowagi mikrobiologicznej jelita 
poprzez namnażanie bakterii z rodzaju Lactobacillus 
i Prevotella [39].

Proponowane jest jeszcze inne podejście, które bez-
pośrednio nie wpływa na mikrobiotę jelitową, a raczej 
przeciwdziała negatywnemu wpływowi tworzenia 
toksyn mocznicowych. Polega na stosowaniu sub-
stancji wiążących szkodliwe metabolity w przewodzie 
pokarmowym. Prowadzono badania z zastosowaniem 
związku węgla – AST-120 oraz badano pod tym kątem 
działanie chlorowodorku sewelameru. Obserwowano 
zmniejszenie stężenia siarczanu indoksylu we krwi; co 
więcej podawanie AST-120 pacjentom ze schyłkową 
niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym 
prowadziło do zmniejszenia ogólnej śmiertelności w tej 
grupie chorych [48].

Wśród nowych, potencjalnych terapii oddziału-
jących na mikrobiom jelitowy znajduje się również 
kanagliflozyna. Ten lek przeciwcukrzycowy, oprócz 
blokowania transporterów glukozy SGLT-2 w cewkach 
nerkowych, ma również słabe działanie hamujące sodo-
zależnych transporterów glukozy i galaktozy SGLT-1, 
znajdujących się w jelitach. Badanie na myszach z nie-
wydolnością nerek wskazuje, że kanagliflozyna hamuje 
wchłanianie węglowodanów w początkowym odcinku 
jelita cienkiego, prowadząc do ich większej koncentracji 
w końcowym odcinku jelita cienkiego i w jelicie grubym. 
Wpływa to na rozwój potencjalnie korzystnych bakterii 
np. z rodzaju Bifidobacterium. Zwiększa się produkcja 
krótko-łańcuchowych kwasów tłuszczowych, a wyraźnie 
zmniejsza powstawanie siarczanu p-krezolu i w mniej-
szym stopniu siarczanu indoksylu. Otwiera to nowe 
możliwości i potrzebę badań nad inhibitorami SGLT-1, 
jako lekami przywracającymi eubiozę jelitową [35].

6. Podsumowanie

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zaintereso-
wania mikrobiotą jelitową w kontekście jej wpływu na 
stan zdrowia człowieka. Dzięki rozwojowi bioinforma-
tyki i postępowi w zakresie technik sekwencjonowania 
DNA udowodniono związek zmienionej mikrobioty 
jelitowej z występowaniem wielu chorób, w tym prze-
wlekłej choroby nerek. Zmieniona flora jelitowa sty-
muluje produkcję toksyn metabolicznych i zwiększa 
ich wchłanianie w jelicie, co w konsekwencji prowa-
dzi do progresji choroby nerek i rozwoju jej powikłań. 
Uważa się, że przywrócenie prawidłowej flory jelito-

wej u tych pacjentów może spowolnić rozwój choroby 
i zredukować ryzyko powikłań. Wyniki badań przed-
klinicznych nad potencjalnymi możliwościami tera-
peutycznymi są obiecujące, jednak w dalszym ciągu 
istnieje potrzeba przeprowadzenia badań klinicz- 
nych na dużych populacjach, aby ustalić jednoznaczne 
strategie lecznicze u  chorych z przewlekłą chorobą 
nerek. Być może w przyszłości modyfikowanie składu 
flory jelitowej pozwoli na lepsze leczenie i kontrolo- 
wanie chorób nerek. 
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1. Wprowadzenie

Wszystkie mikroorganizmy dążą do przetrwania 
i  replikacji materiału genetycznego. W celu monito-
rowania i adaptacji do szybko zmieniających się wa- 
runków środowiska naturalnego, bakterie wytworzyły 
szereg globalnych systemów regulacyjnych. Brak skład-
ników odżywczych, tlenu, niedobór aminokwasów, 
głód węglowy, prowadzą do zmian w metabolizmie 
komórki bakteryjnej [18]. Jednym z mechanizmów, 
który umożliwia przeżycie bakteriom w niekorzyst-
nych warunkach środowiskowych jest odpowiedź ści-
sła. Indukcja tej odpowiedzi związana jest z  syntezą 
czterofosforanu guanozyny (ppGpp) i pięciofo sforanu 

guanozyny (pppGpp) w komórce bakteryjnej [69]. 
Wzrost poziomu tych alarmonów, określanych wspól-
nie jako (p)ppGpp, w komórce prowadzi do zmian 
w jej metabolizmie, pozwalających przetrwać warunki 
stresu i niedoboru.

Patogeny, aby zainfekować organizm gospodarza, 
muszą pokonać bariery obronne organizmu, tj. skórę, 
błony śluzowe, niskie pH żołądka czy układ odpor-
nościowy. W tym celu wytwarzają czynniki związane 
z  etapami wirulencji, takimi jak adhezja powierzch-
niowa, inwazja komórek czy tkanek, wytwarzanie tok-
syn. Wiele różnych gatunków bakterii patogennych 
łączy swoje szlaki wirulencji z ogólną adaptacją, taką 
jak odpowiedź SOS, czy odpowiedź ścisła. 
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2. Metabolizm (p)ppGpp

Poziom (p)ppGpp regulowany jest głównie przez 
dwie klasy enzymów. Należą do nich jednofunkcyjne 
syntetazy i hydrolazy albo dwufunkcyjne enzymy posia-
dające funkcję syntetazy i hydrolazy (p)ppGpp. Odpo-
wiedź ścisłą opisano dokładnie dla modelowych bak- 
terii, Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. U Escherichia 
coli poziom cztero- i pięciofosforanu guanozyny kon-
trolowany jest przez aktywność produktów genów relA 
i spoT. ppGpp i pppGpp mogą być syntetyzowane przez 
białka RelA i SpoT, a powstają odpowiednio z GDP lub 
GTP oraz ATP. Z kolei dwufunkcyjne SpoT ma również 
zdolność hydrolizy ppGpp do GDP i pirofosforanu (PPi) 
oraz pppGpp do GTP i PPi. Większość Gammaproteo
bacteria i część Betaproteobacteria, takich jak E. coli, 
Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa posiadają 
enzymy RelA i SpoT. Bakterie Gram-dodatnie (Bacillus 
anthracis, B. subtilis, Listeria monocytogenes, Streptococ
cus coelicolor, Enterococcus faecalis) posiadają zarówno 
dwufunkcyjne białka RSH (RelA/SpoT homologue), jak 
i małe syntetazy RelP i RelQ. Obecność małych syntetaz 
stwierdzono także u niektórych bakterii posiadających 
enzymy Rel i SpoT jak np. syntetaza RelV u Gram-
-ujemnej Vibrio cholerae [19]. Istnienie wielu enzymów 
związanych z syntezą i hydrolizą alarmonów odpowie-
dzi ścis łej potwierdza, że bakterie wykształciły wszech-
stronne mechanizmy kontrolujące poziom (p)ppGpp.

U bakterii posiadających dwa odrębne białka, 
indukcja odpowiedzi ścisłej przez RelA zachodzi pod-
czas głodu aminokwasowego, gdy dochodzi do zaha-
mowania translacji na skutek braku naładowanego 
tRNA odpowiednim aminokwasem. Jest to sygnałem 
dla białka RelA związanego z rybosomem do syntezy 
(p)ppGpp [69]. Natomiast synteza alarmonów przez 
białko SpoT stymulowana jest podczas głodu węglo-
wego, niedoboru źródła fosforu, żelaza, jak również 
w wyniku niedoboru kwasów tłuszczowych. Dotychczas 
poznany został częściowo tylko mechanizm regulacji 
syntezy (p)ppGpp w odpowiedzi na limitację kwasów 
tłuszczowych. W indukcji tej odpowiedzi uczestniczy 
mediator ACP (Acyl Carrier Protein) [69], który zaan-
gażowany jest w wiązanie kwasów tłuszczowych. Cho-
ciaż mechanizm działania nie jest do końca poznany, to 
na interakcję białka ACP z nieenzymatyczną domeną 
TGS białka SpoT, wpływa stosunek nieacylowanego do 
acylowanego ACP, umożliwiając bakteriom wykrycie 
biosyntezy kwasów tłuszczowych w komórce. Relację 
tę zauważono w komórkach E. coli, B. subtilis i P. aerugi
nosa [9]. Białko SpoT pełni jednocześnie bardzo ważną 
rolę hydrolazy (p)ppGpp, obniżając szybko poziom 
alarmonu w sytuacji ustąpienia warunków stresowych.

Cząsteczka (p)ppGpp pełni istotną rolę nie tylko 
w  regulacji metabolizmu bakterii podczas zmian 
warunków zewnętrznych. Stężenie (p)ppGpp wzrasta 

także podczas przejścia bakterii w fazę stacjonarną 
wzrostu, co jest niezbędne przy aktywacji ekspre-
sji genów transkrybowanych przez polimerazę RNA 
związaną z podjednostką sigma S [38]. Co ciekawe, 
(p)ppGpp jest obecne w komórce w niskich stężeniach 
nawet podczas optymalnych warunków, będąc bardzo 
istotnym regulatorem tempa wzrostu bakterii [70].

2.1. Cele regulatorowe (p)ppGpp

Alarmon odpowiedzi ścisłej reguluje poziom ekspre-
sji genów bakteryjnych poprzez kontrolę transkrypcji 
za pomocą pośrednich i bezpośrednich mechanizmów, 
umożliwiając komórce przetrwanie czasu stresu. Bada-
nia strukturalne wykazały, że czterofosforan guanozyny 
oddziałuje bezpośrednio z polimerazą RNA [51, 93] 
wpływając na jej centrum katalityczne i w konsekwencji 
na stabilność kompleksów tworzonych przez polime-
razę RNA i rejon promotorowy genu podczas inicjacji 
transkrypcji. (p)ppGpp może wywierać pozytywny, jak 
i negatywny wpływ na ekspresję genów [18], w rezulta-
cie prowadząc do zahamowania procesów związanych 
z wysokim nakładem energii, np. wzrostem i podzia-
łem komórki, syntezą stabilnych RNA (rRNA) czy kwa-
sów tłuszczowych [21, 69]. Działanie (p)ppGpp, poza 
bezpośrednim wiązaniem z  polimerazą RNA, może 
być także pośrednie, przez wpływ na inne regulatory 
lub czynniki sigma (ich poziom i zdolność dołączania 
się do rdzenia polimerazy RNA).

Działanie (p)ppGpp na potencjał transkrypcyjny 
komórki może być modulowane przez białko DksA, 
będące czynnikiem transkrypcyjnym wiążącym się 
z polimerazą RNA. W przypadku E. coli, białko DksA, 
uważane jest głównie za czynnik wspomagający dzia-
łanie (p)ppGpp zarówno w jego aktywującym, jak 
i hamującym działaniu [64, 65]. Nie wykazano obec-
ności białka DksA u wielu gatunków bakterii. 

U Bacillus subtilis, modelowego gatunku bakterii 
typu Firmicutes, działanie (p)ppGpp nie przebiega za 
pośrednictwem polimerazy RNA. Wpływ (p)ppGpp na 
metabolizm B. subtilis zachodzi głównie poprzez regu-
lację poziomu GTP w komórce, na skutek obniżania 
poziomu tego nukleotydu przez zużycie podczas syn-
tezy (p)ppGpp oraz wskutek zahamowania aktywności 
enzymów uczestniczących w syntezie GTP, Gmk i HprT 
[44]. Obniżenie poziomu GTP, nukleotydu startowego 
dla rRNA, powoduje zmniejszenie tempa inicjacji 
ich transkrypcji [43]. Dodatkowo, niski poziom GTP 
wpływa na aktywność regulatora transkrypcji CodY, 
jednego z ważnych czynników transkrypcyjnych B. sub
tilis [44]. Taki mechanizm działania (p)ppGpp został 
wykazany także dla innych gatunków i jest prawdopo-
dobnie wspólny dla bakterii Gram-dodatnich.

Poza wpływem na transkrypcję, celem działania (p)
ppGpp jest również replikacja DNA, gdzie alarmony te 
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mogą wpływać na poziom białka inicjatorowego DnaA 
[15]. Ponadto, również proces elongacji replikacji może 
być regulowany przez (p)ppGpp, poprzez działanie na 
prymazę DNA, białko DnaG, co wykazano zarówno dla 
E. coli, jak i B. subtilis [47, 88].

3. Wirulencja a adaptacja do niekorzystnych
 warunków środowiska

Zdolność drobnoustroju do wywołania choroby 
zwana jest wirulencją. O tym, czy drobnoustrój jest zja-
dliwy decyduje umiejętność zakażenia, inwazyjność, czy 
też toksyczność bakterii [30]. Każdy gatunek bakterii 
posiada zestaw czynników wirulencji determinujących 
wystąpienie objawów chorobowych. Należą do nich 
między innymi rzęski, endo- i egzotoksyny, czy wszel-
kiego rodzaju enzymy, jak również zdolność tworzenia 
biofilmu, czy wytwarzania przetrwalników. Do patoge-
nów zaliczamy m.in. bakterie przewodu pokarmowego 
człowieka: E. coli EHEC (Enterohemorrhagic Escheri
chia coli), E. faecalis, Shigella flexnerii czy V. cholerae oraz 
bakterie układu moczowego – E. coli UPEC (Uropatho-
genic Escherichia coli). Staphylococcus aureus występu-
jąca w jamie nosowo-gardłowej oraz na skórze ludzi, 
czy Bordetella pertussis – patogen układu oddecho-
wego. Warunki bytowe gospodarza i jego mecha nizmy 
obronne (układ odpornościowy) tworzą stresujące śro-

dowisko dla infekujących go bakterii patogennych. Dla-
tego adaptacja mikroorganizmów do stresu wywołanego 
zmianami środowiskowymi jest ważna w przetrwaniu 
patogenu. Szereg badań odpowiedzi ścisłej wykazał 
powiązanie tego mechanizmu nie tylko z reakcją bakterii 
na głód aminokwasowy, jak początkowo sądzono, ale 
również z innymi rodzajami stresów. Badania wskazały, 
że mechanizm ten wpływa na wiele procesów komórko-
wych, w tym także na wirulencję bakterii. 

4. Udział odpowiedzi ścisłej w wirulencji bakterii
 Gram-ujemnych

4.1. Escherichia coli EHEC

Większość szczepów E. coli występuje w jelicie czło-
wieka jako komensale, wśród nich znajdują się jednak 
także szczepy patogenne. Wyjątkowo zjadliwy entero-
krwotoczny szczep EHEC (Enterohaemorrhagic E. coli) 
produkuje toksyny Shiga (Stx), powodujące szerokie 
spektrum objawów chorobowych, m.in. zespół hemo-
lityczno mocznicowy (HUS, Haemolytic-Uremic Syn-
drome). Zespół ten charakteryzuje się ostrą niewydol-
nością nerek, anemią hemolityczną i małopłytkowością. 
Niektóre czynniki wirulencji kodowane są na wyspie 
patogenności LEE (Locus of Enterocyte Effacement). Do 
czynników tych należą geny związane z adhezją bakterii, 

Ryc. 1. Główne cele regulacyjne (p)ppGpp u Firmicutes i Gammaproteobacteria. Nukleotydy odpowiedzi ścisłej
zmieniają metabolizm komórki poprzez bezpośrednie bądź pośrednie wiązanie się z różnymi enzymami.

(Rycina zmieniona na podstawie Gaca i wsp. 2015)
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niszczeniem ludzkich erytrocytów, czy geny kodujące 
system sekrecji typu III (T3SS) [72]. Ekspresja genów 
LEE aktywowana jest przez białko Ler, jak również 
przez regulatory Pch, które jednocześ nie aktywują trans-
krypcję ler. Dodatkowo ekspresja regulowana jest przez 
czynniki środowiskowe, poprzez działanie czynników 
transkrypcyjnych [40]. Adaptacja do zmieniających się 
warunków środowiskowych jest niezbędna do przeżycia 
bakterii i infekcji, co możliwe jest dzięki indukcji odpo-
wiedzi ścisłej. W komórkach E. coli do syntezy (p)ppGpp 
dochodzi z wykorzystaniem dwóch dróg syntezy (p)
ppGpp: RelA-zależnej i SpoT-zależnej. Akumulacja czte-
rofosforanu guanozyny w komórkach EHEC aktywuje 
ekspresję genów operonów LEE i zwiększa zdolność 
adhezji bakterii [58]. Białko Ler, kodowane przez pierw-
szy gen operonu LEE1, koordynuje aktywację ekspresji 
pozostałych czterech operonów LEE, jak również akty-
wację efektorów związanych z systemem sekrecji T3SS 
[52]. Zależność aktywacji ekspresji operonu LEE od (p)
ppGpp została opisana przez Nakanishi i wsp. [58]. Po 
indukcji ekspresji relA transkrypcja genów LEE została 
aktywowana w ciągu 20 minut, obserwowano to także 
bez wprowadzenia hodowli w stan głodu. Ekspresja 
regulatorów transkrypcji LEE: ler i pchABC, była akty-
wowana przez ppGpp. Dodatkowo promotory ler i pch 
były bezpośrednio aktywowane przez ppGpp w ukła- 
dzie transkrypcyjnym in vitro. Odkrycia te sugerują, że 
regulacja ekspresji genów wirulencji u bakterii EHEC 
jest zintegrowana z mechanizmem odpowiedzi ścisłej 
[58]. Jednakże, analiza mechanizmu ekspresji genów 
stx prowadzi do wniosków, że nie zawsze (p)ppGpp jest 
czynnikiem regulującym pozytywnie syntezę czynników 
wirulencji. W  przeciwieństwie do innych czynników 
wirulencji, toksyny Shiga kodowane są w genomie bak-
teriofagów lambdoidalnych występujących w szczepach 
EHEC w postaci profagów [46]. Ekspresja genów stx 
następuje po indukcji profaga i rozpoczęciu przez niego 
rozwoju litycznego. Dochodzi do masowej produkcji 
toksyny, która uwalniana jest w wyniku lizy komórki 
bakteryjnej, prowadząc do charakterystycznych obja-
wów chorobowych. W  związku z  tym, w  zwalczaniu 
zakażeń wywołanych przez EHEC użycie antybioty-
ków może przynieść efekty odwrotne do zamierzonych. 
Wiele antybiotyków, prowadząc do uszkodzeń DNA, 
powoduje indukcję systemu SOS, a  co za tym idzie, 
indukcję profagów z genomu gospodarza E. coli, pro-
wadząc do uwalniania toksyny w jelitach mimo zahamo-
wania wzrostu bakterii. Zastosowanie izotiocyjanianów 
(ITC, substancji produkowanych przez rośliny z rodzaju 
Brassicaceae): fenetylu (PEITC), benzylu (BITC), allilu 
(AITC) oraz sulforafanu, jako substancji antybakte-
ryjnych, prowadziło nie tylko do efektywnego działa-
nia bakteriobójczego, ale także zahamowania ekspresji 
genów toksyny Shiga [60]. Badania wykazały, że pod-
stawą mechanizmu działania antybakteryjnego ITC była 

indukcja odpowiedzi ścisłej na drodze głodzenia amino-
kwasowego i zahamowanie transkrypcji z promotorów 
fagowych, i konsekwentnie, produkcji toksyn [60].

4.2. Escherichia coli UPEC

Zakażenia układu moczowego stanowią jeden z naj-
ważniejszych problemów klinicznych. W Polsce kla-
syfikowane są one na drugim miejscu (po infekcjach 
układu oddechowego). Najczęstszym czynnikiem 
etiologicznym tych zakażeń są uropatogenne szczepy 
E. coli (UPEC). Czynniki ich wirulencji zazwyczaj zlo-
kalizowane są na chromosomie bakteryjnym [56]. Do 
najważniejszych należą adhezyny i inwazyny umożli-
wiające bakteriom kolonizację komórek gospodarza 
oraz toksyny, np. alfa-hemolizyny lub cytotoksyczny 
czynnik nekrozy 1 (CNF1) [20]. Adhezyny warunkują 
przyleganie bakterii do komórek nabłonka dróg moczo-
wych, zapobiegając wypłukiwaniu drobnoustrojów. 
Dodatkowo, w wyniku adhezji, dochodzi do aktywacji 
szlaków sygnalizacyjnych, ułatwiając oddziaływanie 
toksyn na komórki gospodarza [53]. Dla patogenów, 
takich jak UPEC, kluczową adhezyną jest fimbria 
typu 1 [39]. Geny kodujące fimbrie typu 1 kodowane 
są w operonie fimAICDFGH. Liczne badania wykazały, 
że odpowiedź komórki na stres środowiskowy, wysoka 
osmolarność, pH, czy zmiany temperatury wpływają na 
ekspresję genów kodujących fimbrie typu 1 [76]. Zaob-
serwowano także, że w szczepach ppGpp0 formowanie 
biofilmu było zredukowane, co związane jest z regulacją 
ekspresji genów fim przez ppGpp [1].

4.3. Shigella flexnerii

Wewnętrzny patogen S. flexnerii jest Gram-ujemną, 
nieurzęsioną pałeczką, która odpowiada za szigelozę 
(czerwonkę bakteryjną), objawiającą się biegunką, 
gorączką i bólem brzucha [74]. Zidentyfikowano wiele 
czynników wirulencji S. flexnerii kodowanych zarówno 
na chromosomie, jak i plazmidzie tego gatunku bak-
terii [61]. Rozprzestrzenianie się bakterii w komórkach 
jelita cienkiego jest kluczowym elementem wirulencji 
S. flexnerii. Bakteria do tego celu wykorzystuje białko 
błony zewnętrznej IcsA. W kontroli ekspresji wielu 
genów wirulencji w komórkach S. flexnerii zaangażo-
wane jest białko DksA. Jest ono niezbędne do wydaj-
nej transkrypcji białka Hfq w komórkach S. flexnerii 
[78]. Pierwotnie Hfq odkryto w komórkach E. coli, 
jako czynnik gospodarza, który wykorzystywany jest 
przez replikazę bakteriofaga RNA Qb do inicjacji syn-
tezy dodatnich nici [27]. Białko to jest plejotropowym, 
potranskrypcyjnym regulatorem, który działa jak 
białko opiekuńcze RNA, kontrolując stabilność mRNA, 
wpływając na różnorodne funkcje komórki, m.in. szyb-
kość wzrostu, czas tworzenia biofilmu, wiązanie azotu 
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czy przetrwanie w  warunkach stresowych [91]. Do 
rozprzestrzenienia się S. flexnerii wymaga aktywno-
ści DksA, które bezpośrednio aktywuje transkrypcję 
Hfq. Badania przeprowadzone przez Sharma i Payne 
wykazały, że ekspresja genu białka Hfq była obniżona 
u mutanta ΔdksA w porównaniu do szczepu typu dzi-
kiego. Naukowcy w teście transkrypcji in vitro określili, 
że dodanie DksA zwiększyło ekspresję hfq a efekt ten 
był dodatkowo zwiększany w obecności ppGpp [78].

4.4. Vibrio cholerae

Enterotoksyczna bakteria Vibrio cholerae, będąca 
czynnikiem etiologicznym cholery, wytworzyła szereg 
przystosowań umożliwiających jej przeżycie zarówno 
w zbiornikach wodnych jak i układzie pokarmowym. 
Do czynników wirulencji przecinkowca cholery należą 
toksyna RTX (Repeats In Toxin), toksyna cholery 
(CT), hemoglutynina (Hap), hemolizyna (HlyA) czy 
pilus związany z toksyną (TCP) (potrzebny do adhe-
zji i kolonizacji jelita cienkiego) [50]. Podobnie, jak 
w przypadku innych bakterii Gram-ujemnych, poziom 
(p)ppGpp regulowany jest przez produkty genów relA 
i  spoT. Dodatkowo w komórkach V. cholerae w przy-
padku głodu wywołanego niedoborem kwasów tłusz-
czowych i glukozy, indukcja odpowiedzi ścisłej zacho-
dzi przy udziale produktu genu relV [62]. Zauważono, 
że regulacja ekspresji genów wirulencji związana może 
być ze zmianami w środowisku, w którym rosną bak-
terie. Wykazano, że zagęszczenie bakterii wpływa na 
ekspresję genów wirulencji, kontrolowanych przez sys-
tem QS (Quorum Sensing), a odpowiedź ścisła kontro-
luje powiązanie czynników wirulencji z fazą wzrostu, 
w  której znajdują się komórki. Badania Boardmana 
i wsp. wykazały, że toksyna RTX nie jest wydzielana na 
zewnątrz w czasie stacjonarnej fazy wzrostu, co było 
spowodowane negatywnym wpływem ppGpp na pro-
motory genów związanych z produkcją toksyny; wyni-
kający z obecności w rejonie promotorowym sekwencji 
dyskryminatora bogatej w pary GC [12]. Wskazywano, 
że syntetazą ppGpp zaangażowaną w  wirulencję jest 
RelA [36]. Szczepy z mutacją w genie relA niezdolne 
do akumulacji ppGpp podczas głodu aminokwasowego 
[79] wykazywały obniżony poziom ekspresji genów tok-
syny cholery oraz pilusa związanego z toksyną (TCP), 
zmieniony poziom poryn OmpU i OmpT, ograniczoną 
zdolność ruchu, a także zredukowaną zdolność kolo-
nizacji w jelicie myszy [36]. Geny kodujące czynniki 
wirulencji V. cholerae są wspólnie regulowane two-
rząc regulon ToxR [11]. Jego indukcja rozpoczyna się 
od aktywacji ekspresji tcpPH przez związanie do jego 
promotora AphA i AphB. Następnie TcpP w połącze-
niu z ToxR, aktywują ekspresję genów toksyny ctxAB. 
Bezpośrednio na aktywację ekspresji genów kodujących 
CT i TCP wpływa ToxT [11]. W badaniach transkryp-

cji genów CT i TCP w mutantach ΔrelA zaobserwo-
wano spadek poziomu ekspresji tych genów wynikający 
z obniżenia efektywności transkrypcji genu toxR [36]. 
Oprócz tego wykazano, że syntetaza (p)ppGpp nie-
zbędna jest do transkrypcji genów kodujących egzopo-
lisacharydy biofilmu vpsR i vpsT w komórkach V. chole
rae [37]. Istotną rolę w wirulencji V. cholerae odgrywa 
także białko DksA. Jego synergistyczna rola w regulacji 
ekspresji genów znajdujących się pod kontrolą odpo-
wiedzi ścisłej (opisana w szczegółach dla E. coli) prze-
jawia się u V. cholerae w postaci pozytywnej regulacji 
procesów związanych z wirulencją, takich jak ruchli-
wość, produkcja hemaglutyniny czy ekspresji genów 
toksyny cholery [63]. Co ciekawe, ostatnio wykazano, iż 
produkcja toksyny cholery jest regulowana przez DksA 
także post-transkrypcyjnie [9]. 

4.5. Salmonella enterica

Bakteria Salmonella enterica należy do Gram-ujem-
nych, względnie beztlenowych patogenów zdolnych 
do ruchu za pomocą flagelli. Główną niszą koloni-
zowaną przez S. enterica jest układ pokarmowy czło-
wieka i zwierząt hodowlanych, skąd gatunek ten wraz 
z odchodami dostaje się do wody, gdzie może infeko-
wać inne organizmy [3]. Po kolonizacji jelita, S. enterica 
dzięki zdolności aktywnego atakowania komórek fago-
cytujących i niefagocytujących poprzez układ sekre-
cyjny 1 typu III (T3SS1), którego geny kodowane są na 
wyspie patogenności 1 (SPI1 – Salmonella Pathogeni-
city Island 1), dostaje się do erytrocytów, komórek M 
i komórek dendrytycznych w nabłonku jelita. Następnie 
zostaje pochłonięta przez makrofagi i szybko przetrans-
portowana przez krew do węzłów chłonnych i śledziony 
[73]. Wykorzystanie układu wydzielniczego T3SS1 jest 
ściśle regulowane przez ekspresję wielu czynników. 
Zaangażowane są w to białka efektorowe (SipA, SipC, 
SopB/SigD, SopD, SopE2 i SptP) [86]. Cykl życiowy 
S. enterica w komórkach gospodarza wymaga dostoso-
wania się do różnych warunków środowiskowych, tak 
aby nastąpiła ekspresja genów zaangażowanych w pro-
ces wirulencji. Czynnikiem koordynującym te procesy 
jest czterofosforan guanozyny, za którego metabolizm 
odpowiada u  S. enterica zarówno RelA, jak i SpoT 
[66]. Badania zespołu Pizzaro-Cerda i Tedin wykazały, 
iż mutant ΔrelA ΔspoT był awirulentny in vitro a jego 
wirulencja badana w modelu mysim była bardzo obni-
żona. Ponadto, zauważono, że mutant ΔrelA ΔspoT 
utracił zdolność do kolonizacji wątroby i śledziony [66]. 
W  celu skoordynowania infekcji komórek nabłonka 
jelita, S. enterica odpowiada na bodźce zewnętrze 
poprzez aktywację ekspresji genów znajdujących się 
w obrębie SPI1. Indukcja genów spi1 zachodzi poprzez 
odpowiedź na poziom ppGpp syntetyzowanego przez 
produkt genu spoT. Z kolei głód węglowy i ograniczenie 



252 KLAUDYNA KRAUSE, KLAUDIA MILEWSKA, AGNIESZKA SZALEWSKA-PAŁASZ

ilości tlenu powoduje zależną od ppGpp aktywację eks-
presji genu hilA [66]. Białko HilA jest jednym z głów-
nych czynników regulujących ekspresję genów wyspy 
patogenności SPI1, reguluje także ekspresję drugiego 
ważnego regulatora transkrypcji, białka InvF [66]. Do 
wirulencji S. enterica subsp. enterica ser. Typhimurium 
przyczynia się również białko DksA. Mutanty ΔdksA 
wykazują mniejszą zdolność kolonizacji zwierząt, 
a w mysim modelu badawczym obserwowano 5-krotne 
obniżenie poziomu infekcji [89]. DksA pełni ważną rolę 
w formowaniu biofilmu, ruchliwości bakterii i ekspresji 
genów SPI1, stanowiąc istotny czynnik regulujący pro-
cesy wirulencji u S. enterica [7].

4.6. Pseudomonas aeruginosa

Oprócz zdolności do przetrwania w różnych niszach 
ekologicznych, włączając glebę i wodę, pałeczka ropy 
błękitnej jest patogenem oportunistycznym, zarówno 
dla roślin, jak i najgroźniejszym drobnoustrojem powo-
dującym zakażenia szpitalne, szczególnie groźne dla 
pacjentów chorych na mukowiscydozę. Bakteria Pseu
domonas aeruginosa posiada wiele czynników odpo-
wiadających za patogenezę. Głównymi czynnikami 
chorobotwórczymi są: otoczka alginianowa, działająca 
jako czynnik adhezyjny, pilina związana ze wstępną 
kolonizacją, proteazy i  toksyny, m.in. enterotoksyna 
czy egzotoksyna A. Pałeczka ropy błękitnej wytwarza 
piocyjaninę, powodującą zahamowanie wzrostu innych 
gatunków bakterii [22]. Komórki bakteryjne komuni-
kują się ze sobą z wykorzystaniem mecha nizmu QS 
[31]. Systemy wyczuwania tego mechanizmu wyko-
rzystują w komórkach bakterii Gram-ujemnych zwy-
kle N-acetylo-homoserynolakton, który bezpośrednio 
wiąże się i aktywuje białko LasR regulujące transkryp-
cję [42]. Dzięki systemowi QS, P. aeruginosa koordy-
nuje wydzielanie czynników wirulencji. Podobnie, jak 
E. coli, P. aeruginosa posiada dwufunkcyjne białko SpoT 
oraz białko RelA zaangażowane w akumulację ppGpp 
podczas głodu aminokwasowego. Mutanty ΔrelA 
P. aeruginosa wykazały mniejszą wirulencję w modelu 
badawczym Drosophila melanogaster [26], co może 
mieć związek z quorum sensing. Bakteria ta posiada 
również inny system QS, związany z p-chinolonem, 
który współpracuje z N-acetylo-homoserynolaktonem 
i kontroluje produkcję czynników wirulencji w stacjo-
narnej fazie wzrostu [42]. Zaobserwowano, że ilość pio-
cyjaniny, aktywność elastazy, czy ekspresja białek T3SS 
były obniżone w szczepie pozbawionym RelA i SpoT 
[92]. Poza naturalną opornością na wiele antybiotyków, 
P. aeuroginosa posiada zdolność tworzenia biofilmu, 
dzięki któremu jest jeszcze bardziej oporny na anty-
biotykoterapię. Badania Stewarta i wsp. wykazały, że 
mutanty ΔrelA ΔspoT pomimo tworzenia biofilmu tej 
samej gęstości, co komórki typu dzikiego, wykazywały 

większą podatność na antybiotyk – cyprofloksacynę 
[83]. Wyżej wymienione wyniki wskazują, że ppGpp 
wymagany jest do regulacji wirulencji u P. aeruginosa. 

4.7. Francisella tularensis

Bakteria Francisella tularensis jest zjadliwym pato-
genem, bardzo łatwo rozprzestrzeniającym się drogą 
powietrzną, ze względu na niską dawkę infekcyjną [23]. 
Gatunek ten powoduje tularemię, będącą ostrą chorobą 
zakaźną ludzi i zwierząt. Tularemia u człowieka przyj-
muje różne formy: wrzodziejącą, węzłową i płucną [4]. 
Geny wirulencji bakterii są zlokalizowane w  obrębie 
ruchomych elementów genetycznych. Bakteria wytwa-
rza otoczkę chroniącą ją przed układem immunolo-
gicznym, z kolei lipopolisacharyd, zwany endotoksyną 
bakteryjną, jest jednym z  najbardziej istotnych kom-
ponentów wpływającym na przebieg infekcji. Ważnym 
czynnikiem wirulencji wielu bak terii Gram-ujemnych 
są pile typu IV. Biorą one udział w adhezji, mobilności 
i tworzeniu biofilmu. Po dostaniu się do organizmu ssa-
ków F. tularensis wnika do makrofagów, gdzie dochodzi 
do indukcji ekspresji genu mglA, który niezbędny jest 
do wewnątrzkomórkowego wzrostu. Produkcja białka 
MglA indukowana jest w przeciągu 90 min. MglA wiąże 
się z innym białkiem – SspA. Kompleks ten współpra-
cuje z RNAP kontrolując transkrypcję genów zlokali-
zowanych na wyspie patogenności FPI [29]. Obecność 
MglA jest niezbędna do wzrostu bakterii w  makro-
fagach, jak również wpływa na chorobotwórczość. 
Wykazano, że kompleks MglA-SspA działa wspólnie 
z hipotetycznym białkiem PigR. Białko to wiąże DNA 
z alarmonem odpowiedzi ścisłej w celu regulacji ekspre-
sji docelowych genów, takich jak iglA (kodujący białko 
systemu sekrecji typu IV-IglA) czy pdpA (Pathogeni-
city Determinant Protein) [14]. Patogen F. tularensis 
posiada zarówno białko RelA, jak i SpoT. U F. tularensis 
ssp. holarctica, mutanty ΔrelA ΔspoT pozbawione zdol-
ności do syntezy ppGpp wykazują obniżoną ekspresję 
genów wyspy patogenności, zmniejszoną zdolność 
do wzrostu w makrofagach, czy wirulencję w  mysim 
modelu badawczym. Poziom ppGpp zależny od białka 
SpoT jest wystarczający do zjadliwości bakterii, ponie-
waż mutanty ΔrelA wykazują jedynie niewielkie defekty 
wirulencji. Dodatkowo ppGpp nie wpływa na interakcję 
pomiędzy MglA-SspA a RNAP, ale kontroluje ekspre-
sję genów mglA i sspA zależną od PigR [14]. Poza tym, 
ppGpp wpływa także na białka regulatorowe kontrolu-
jące wirulencję F. tularensis podczas infekcji. 

4.8. Bordetella pertussis

Pałeczka krztuśca jest Gram-ujemnym patogenem 
człowieka wywołującym chorobę układu oddechowego. 
Do czynników zjadliwości należą adhezyny: hemaglu-
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tynina filamentowa, pertaktyna, białka fimbrii, LPS 
oraz toksyny, takie jak toksyna krztuścowa i tchawicza. 
Czynniki zjadliwości umożliwiają bakteriom adhezję 
do nabłonka błony śluzowej dróg oddechowych, bezpo-
średnią inwazję komórek nabłonka, niszczenie rzęsek 
układu oddechowego czy modulowanie odpowiedzi 
immunologicznej [24]. Ekspresja genów wirulencji 
regulowana jest przez system BvgAS. Białko BvgAS 
aktywuje produkcję czynników wirulencji: filamenta-
cję, hemaglutyninę, toksynę krztuśca i cyklazę adeny-
lową [25]. Podobnie jak w komórkach E. coli podczas 
głodu aminokwasowego, alarmon odpowiedzi ścisłej 
syntetyzowany jest przez białka RelA i SpoT. Pałeczka 
krztuśca wytwarza fimbrie Fim3 [6], które kodowane są 
przez geny fimBCD. Badania Stanley i wsp. wykazały, że 
ekspresja genów kodujących białka Fim3 była obniżona 
w podwójnych mutantach ΔrelA ΔspoT [81]. Kolejnym 
ważnym procesem związanym z patogennością tych 
bakterii jest tworzenie biofilmu. Jest to wieloetapowy 
proces tworzenia mikrokolonii i rozwoju wielowar-
stwowej struktury [81]. Rozwój biofilmu związany jest 
z adaptacją i przetrwaniem pałeczki krztuśca podczas 
infekcji [77]. Wykazano, że (p)ppGpp zaangażowany 
jest w regulację tworzenia biofilmu na podłożu. Mutant 
szczepu ppGpp0 nie jest zdolny do przeżycia w warun-
kach głodu aminokwasowego, a także wykazuje zwięk-
szoną podatność na stres oksydacyjny. W  związku 
z tym, tworzenie biofilmu przez mutanty pozbawione 
odpowiedzi ścisłej jest ograniczone w porównaniu do 
szczepu typu dzikiego [84]. Struktury filamentów bio-
filmu szczepu typu dzikiego wykazują różnice w dłu - 
gości i morfologii, podczas gdy nie obserwowano 
takiego zróżnicowania u mutantów ppGpp0 [84].

5. Udział odpowiedzi ścisłej w wirulencji bakterii
 Gram-dodatnich

5.1. Enterococcus faecalis

Paciorkowiec kałowy należący do bakterii Gram-
-dodatnich, występuje w przewodzie pokarmowym 
człowieka i innych ssaków. Może powodować zagraża-
jące życiu zakażenia. Paciorkowiec kałowy E. faecalis 
posiada kilka czynników wirulencji, z których jedne 
sprzyjają kolonizacji, inne toksycznie działają na 
komórkę gospodarza. Do najważniejszych czynników 
zjadliwości należy substancja agregująca – AS (Aggre-
gation Substance), która odpowiada za przyleganie 
enterokoków do komórek eukariotycznych. Cytoli-
zyna (Cyl) jest jedną z toksyn produkowanych przez 
enterokoki. Powoduje ona rozpad erytrocytów, leuko-
cytów i makrofagów [71]. Wykazano, że w komórkach 
E. faecalis głód aminokwasowy również prowadzi do 
akumulacji czterofosforanu guanozyny. W komórkach 
E. faecalis oprócz dwufunkcyjnego białka Rel produ-

kowana jest także mała syntetaza RelQ [32]. Mutanty 
Δrel są bardziej podatne na stres, taki jak szok tem-
peraturowy, niskie pH, wysoką osmolarność, czy stres 
oksydacyjny [2]. Badania wskazują, że odpowiedź ści-
sła może być związana z wirulencją E. faecalis. Wyka-
zano, że podwójne mutanty ppGpp0 (ΔrelA ΔrelQ) 
charakteryzowały się obniżonym poziomem wirulen-
cji w modelu infekcyjnym Caenorhabditis elegans [2]. 
W doświadczeniu kontrolnym z użyciem pojedynczych 
mutantów Δrel i ΔrelQ nie zaobserwowano zmniej-
szenia wirulencji bakterii. Dodatkowo zauważono, że 
inaktywacja enzymu RelQ w mutancie Δrel przywraca 
zdolność białka RelA do hydrolizy ppGpp. Ponadto, 
mutanty Δrel wykazywały większą odporność na niskie 
pH, czy traktowanie komórek etanolem [94].

5.2. Bacillus anthracis

Laseczka wąglika jest bakterią Gram-dodatnią, 
rosnącą w warunkach tlenowych. Posiada zdolność 
wytwarzania przetrwalników. Do zakażenia zwierząt 
dochodzi w wyniku spożycia zanieczyszczonej prze-
trwalnikami paszy bądź wody. Główne czynniki wiru-
lencji zlokalizowane są na dwóch plazmidach pXO1 
i pXO2 [35]. Cykl życiowy Bacillus anthracis rozpoczyna 
się po spożyciu przetrwalników przez ssaki. Kolejno 
dochodzi do kiełkowania zarodników wewnątrz orga-
nizmu żywiciela i syntezy czynników wirulencji. Naj-
ważniejszym czynnikiem wirulencji jest toksyna będąca 
mieszaniną trzech białek – antygenu ochronnego PA 
(Protective Antigene), czynnika obrzęku EF (Edema 
Factor) i czynnika letalnego LF (Lethal Factor) [54]. 
PA umożliwia wniknięcie toksyny wąglika do wnętrza 
komórek. Czynnik EF to białko zależne od wapnia, 
które zwiększając poziom cAMP w komórce zaburza jej 
homeostazę. Z kolei LF to zależna od cynku proteaza, 
przecinająca kinazy z rodzaju MAPKK, prowadząc do 
zaburzeń szlaków przekazywania sygnału w komórce 
i do apoptozy. Ekspresja genów wirulencji regulowana 
jest przez główny czynnik regulacyjny AtxA. Doświad-
czalnie wykazano, że największa ekspresja genów tok-
syny laseczki wąglika występuje podczas wejścia bakterii 
w stacjonarną fazę wzrostu, co sugeruje, że ograniczenie 
składników odżywczych jest środowiskowym sygnałem, 
który indukuje produkcję toksyn [75]. Mutant relA 
B. anthracis nie wykazuje zmniejszonej ekspresji genów 
wirulencji, ale liczba endospor mutantów relA jest około 
10 000 razy niższa niż w przypadku szczepu typu dzi-
kiego [75]. Zależność pomiędzy syntezą (p)ppGpp a spo- 
rulacją wskazuje, że odpowiedź ścisła przyczynia się 
do przetrwania B. anthracis w środowisku naturalnym 
[75]. W komórkach B. anthracis wykazano także obec-
ność drugiego genu – homologa rsh, którego produkt, 
RshBant, uczestniczy w powstawaniu (p)ppGpp i może 
być związany z wirulencją bakterii [41].
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5.3. Staphylococcus aureus

Gronkowiec złocisty jest jednym z głównych pato-
genów człowieka. Powoduje ropne zapalenia skóry, 
zatrucia pokarmowe, zapalenie płuc czy zespół wstrząsu 
toksycznego [28]. Gronkowiec Staphylococcus aureus 
wytwarza wiele czynników zjadliwości, takich jak 
białka powierzchniowe, toksyny uszkadzające tkanki, 
czy prowadzące do wstrząsy septycznego i białka hamu-
jące chemotaksję [28]. Produkcja czynników jest ściśle 
regulowana podczas wzrostu bakterii. Jednym z mecha-
nizmów tej regulacji jest system quorum sensing. Pato-
gen ten posiada trzy syntetazy (p)ppGpp: bifunkcjo-
nalne RSH oraz białka RelP i RelQ [59]. Dowiedziono, 
że mutanty ΔrelP i ΔrelQ wykazują obniżoną zdolność 
do przetrwania w obecności wysokich dawek antybio-
tyków niszczących ściany komórkowe w porównaniu 
do szczepu typu dzikiego [33]. Ponadto, wyniki wska-
zały, że mutanty niezdolne do syntezy (p)ppGpp mają 
obniżoną wirulencję [33]. 

5.4. Streptococcus pyogenes

Paciorkowiec Streptococcus pyogenes jest Gram-
-dodatnim ziarniakiem, zaliczanym do paciorkowców 
β-hemolizujących grupy A. Bakteria jest patogenem 
człowieka, posiadającym zdolność całkowitej hemo-
lizy typu β [85], powoduje zapalenia gardła, anginę, jak 
również zapalenia skóry (liszajec) oraz płonicę [13]. Do 
czynników wirulencji S. pyogenes należy egzotoksyna B 
(speB), streptolizyna S i  streptokinaza (covRS) [34]. 
Podobnie, jak inne Gram-dodatnie bakterie, S. pyoge
nes posiada białka RelQ i RelP oraz bifunkcjonalne 
RSH [45]. Badania wykazały, że głodzenie aminokwa-
sowe prowadziło do nadmiernej indukcji operonu fas 
(regulującego wirulencję) oraz wzrostu ekspresji genu 
autoinduktora 2 [82]. Podczas analizy wyników RT-
-PCR okazało się, że ekspresja genów relA, graB (wiąże 
białko G), xpt (fosforybozylotransferaza ksantynowa), 
braB (białko transportujące aminokwasy), pbuX (per-
meaza putynowa), speH (egotoksyna pirogenna H), 
pyrR (białko regulujące syntetazę pirymidyny), pncA 
(nikotynoamidaza) była negatywnie kontrolowana 
przez odpowiedź ścisłą [49].

5.5. Listeria monocytogenes

Gram-dodatnia Listeria monocytogenes jest zjadli-
wym patogenem przenoszonym drogą pokarmową. Ata-
kuje przede wszystkim ludzi starszych, dzieci i  obiety 
w ciąży prowadząc do listeriozy. Zakażenie rozpo-
czy nane jest przez adhezję bakterii do powierzchni 
komórek, następnie na drodze fagocytozy dochodzi do 
wniknięcia bakterii do komórek gospodarza. Kluczo-
wymi czynnikami wirulencji są listeriolizyna umożli-

wiająca lizę fagosomu oraz dwie fosfolipazy [55]. Głód 
aminokwasowy u  L. monocytogenes wywołuje syntezę 
(p)ppGpp, za którą odpowiedzialny jest dwufunkcyjny 
produkt genu relA [87]. Zdolność L. monocytogenes do 
adhezji do powierzchni abiotycznej i tworzenia biofilmu, 
jak również infekcji organizmu myszy jest ograniczona 
w mutantach ΔrelA [87]. U bakterii Gram-dodatnich, 
globalny regulator CodY negatywnie reguluje ekspresję 
genów niezbędnych do adaptacji w  warunkach ogra-
niczonego dostępu składników odżywczych. Regulon 
CodY L. monocytogenes obejmuje geny zaangażowane 
w metabolizm aminokwasów, asymilację azotu, wiru-
lencję, jak również wejście bakterii w stacjonarną fazę 
wzrostu [10]. Prawdopodobnie obniżony poziom pato-
genności mutantów ΔrelA może być spowodowany nie-
zdolnością bakterii do wirulencji powiązaną z regula-
cją poziomu białka CodY. Zależność ta wyjaśniana jest 
represją transkrypcji genów regulonu CodY w mutan-
tach ΔrelA [10]. Zatem, ppGpp wpływa na patogenność 
L. monocytogenes na wiele różnych sposobów.

6. Wpływ odpowiedzi ścisłej na wirulencję
 Mycobacterium tuberculosis

Gruźlica jest jedną z najstarszych opisanych chorób 
i ciągle jedną z największych przyczyn zgonów wśród 
zarażonych osób. Każdego roku z powodu gruźlicy 
umiera na świecie do 2 milionów ludzi. Czynnikiem 
etiologicznym gruźlicy jest Mycobacterium tuberculo
sis. Jest to Gram-dodatnia bakteria z charakterystyczną 
budową ściany komórkowej, która zawiera ok. 60% 
substancji lipidowych warunkujących kwasooporność. 
Prątek gruźlicy po wniknięciu do komórek gospodarza 
wchodzi w stan uśpienia do momentu pojawienia się 
sprzyjających warunków do dalszego rozwoju. Naj- 
częstszą drogą zakażenia jest droga kropelkowa. Po 
dostaniu się do płuc, prątki są pochłanianie przez 
makrofagi pęcherzyków płucnych, ale dzięki kwa-
sooporności są zdolne w nich przeżyć. Dodatkowo, 
M. tuberculosis blokuje fuzję fagosomów z  lizoso-
mami, przechodząc tym samym w stan utajony [48], 
który zainicjowany jest przez białko odpowiedzi ści-
słej, zwane RelMtb. Enzym ten odpowiada za wzrost 
oporności bakterii na mechanizmy przeciwbakteryjne 
gospodarza, zmienia centralny metabolizm węgla 
i  moduluje odpowiedź immunologiczną [17]. Białko 
RelMtb wykazuje aktywność hydrolazy i  syntetazy 
ppGpp [5]. Wymagany na początku fazy latencji enzym 
RelMtb reaguje na warunki środowiskowe. W normal-
nych warunkach wzrostu poziom ppGpp wzrasta w sta-
cjonarnej fazie podczas niedoboru węgla, co prowadzi 
do zahamowania łańcucha oddechowego, a dodatkowo 
zapewnia większą odporność na zmiany środowiskowe, 
czy kontroluje odpowiedź immunologiczną gospodarza 
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[17]. Dotychczasowe badania sugerują, że po okresie 
wewnątrzkomórkowej replikacji, synteza ppGpp przez 
RelMtb wywołana jest hipoksją, ale również może być 
rezultatem zmian w metabolizmie węgla. Białko CarD 
M. tuberculosis oddziałujące z RNAP, jest niezbędne 
do regulacji ekspresji genów rRNA, prawdopodobnie 
odpowiadając funkcjonalnie białku DksA [80]. Białko 
CarD bierze udział w odpowiedzi na stres oksyda-
cyjny i niedobór składników odżywczych. Podobnie 
jak RelMtb, CarD jest niezbędne do efektywnej kolo-
nizacji organizmu myszy. Oprócz tego, białko RelMtb 
wpływa również na ekspresję genów modyfikujących 
ścianę komórkową i silnych antygenów prątkowych 
[17]. M. tuberculosis akumuluje łańcuchy polifosfora-
nowe poly(P), które zatrzymują rozwój patogenu i uła-
twiają jego przetrwanie, gdy napotka warunki ogra-
niczające wzrost, takie jak wyczerpanie fosforanów, 
głodzenie aminokwasowe, stres oksydacyjny, kwasowy, 
czy podczas przechodzenia w fazę stacjonarną [16]. 
U  M. tuberculosis poly(P) syntetyzowane jest głów-
nie przez polifosforanową kinazę PPK1, ale również 
PPK2. Dodatkowo patogen syntetyzuje dwie polifosfa-
tazy PPX1 i PPX2, hydrolizujące poly(P) [16]. Badania 
in vitro wykazały, że (p)ppGpp bezpośrednio hamuje 
aktywność hydrolityczną PPX1 i PPX2, co prowadzi 
do akumulacji poly(P). Dowiedziono, że właściwa 
regulacja poziomów poly(P) jest ważna dla zjadliwości 
M. tuberculosis, a zdolność (p)ppGpp do regulowania 
poziomów poly(P) przez bezpośrednie hamowanie 
polifosfataz może być jednym z wielu mechanizmów, 
za pośrednictwem których odpowiedź ścisła wpływa na 
patogenność tych bakterii [16]. 

7. Podsumowanie

Odpowiedź ścisła jest mechanizmem umożliwiają-
cym bakteriom przetrwanie w niesprzyjających warun-
kach środowiskowych. Mechanizm ten koordynowany 
jest przez specyficzne nukleotydy, cztero- i pięciofos-
foran guanozyny, które wpływają na szereg procesów 
w komórce w celu wzrostu zdolności do przeżycia bak-
terii w niekorzystnych warunkach środowiskowych. 
Cząsteczka (p)ppGpp indukuje zmiany transkrypcyjne 
prowadzące do represji transkrypcji genów zaanga- 
żowanych w szybki wzrost komórki, m.in. związa- 
nych z biosyntezą aminokwasów, czy pozyskiwaniem 
składników odżywczych. Dodatkowo alarmon odpo-
wiedzi ścisłej hamuje aktywność prymazy DNA, czyn-
ników translacyjnych, czy enzymów biorące udział 
w biosyntezie GTP. 

Liczne badania przyczyniły się do rozwoju wiedzy 
na temat wirulencji bakterii patogennych i ich zdol-
ności do infekcji człowieka, wykazały różnice w roz-
woju patogenów w zależności od warunków wzrostu, 

a  eksperymenty te rozszerzyły rozumienie procesów 
chorobotwórczych. Wyraźne dysproporcje fenoty-
powe w różnych warunkach wzrostu wskazują na sko-
relowanie ekspresji i działania czynników wirulencji ze 
zmianami zachodzącymi w środowisku. Poza udziałem 
odpowiedzi ścisłej w wielu procesach komórkowych 
umożliwiających adaptację bakterii do zmieniających 
warunków środowiskowych, alarmony stanu stresu peł-
nią ważną rolę w wirulencji patogenów. Wykazano, że 
wiele patogenów pozbawionych zdolności do ekspresji 
białek związanych z odpowiedzią ścisłą traci wirulen-
cję. Przykładem mogą być bakterie S. enterica subsp. 
enterica ser. Typhimurium, której mutanty ppGpp0 
nie były zdolne do kolonizacji jelit w modelu badaw-
czym myszy, czy zmniejszenie wydzielania piocyjaniny, 
elastazy i  obniżoną wirulencję u mutantów ppGpp0 
P. aeruginosa. Z kolei w przypadku bakterii F. tularen
sis obserwowano zmniejszenie patogenności w mutan-
tach ΔrelA ΔspoT, ale wirulencja nie była zmieniona 
w mutantach ΔrelA. Co ciekawe, badania prowadzone 
w szczepach EHEC niezdolnych do odpowiedzi ścisłej 
wykazały zwiększoną indukcję bakteriofagów prze-
noszących geny toksyny Shiga. Niewątpliwie niektóre 
z podanych wyżej przykładów udowadniają, jak istotne 
jest dostosowanie bakterii do zmieniających się warun-
ków środowiska, w którym żyją. Zmiany fizjologiczne 
zachodzące w  warunkach stresowych nadają zwięk-
szoną oporność i zjadliwość patogenom. 

Niezwykle istotne wydaje się być poznanie wpływu 
mechanizmu odpowiedzi ścisłej na wirulencję pato-
genów, szczególnie dla poszukiwania nowych leków 
wykorzystujących ten mechanizm jako cel ich działania. 
Przykładem takiego związku jest relacyna, jako sub-
stancja hamująca produkcję ppGpp. Relacyna prowadzi 
do zahamowania aktywności RelA in vitro oraz zmniej-
szenie produkcji ppGpp in vivo. Co więcej, relacyna 
wpływa na wejście w stacjonarną fazę wzrostu bak-
terii Gram-dodatnich, co prowadzi do dramatycznego 
zmniejszenia żywotności komórek [90]. Dodatkowo 
naukowcy zauważyli, że tworzenie spor przez B. sub
tilis było zaburzone przez relacynę. Dzięki tym bada-
niom, ustalono, że relacyna, jako nowy analog ppGpp 
zakłóca długoterminowe strategie przetrwania bakterii 
[90]. Wyniki badań wskazujące na zmniejszenie wiru-
lencji u mutantów ppGpp0 S. enterica serowar Typhi-
murium zwróciły uwagę naukowców na możliwość 
wykorzystania tych szczepów jako żywych szczepionek. 
Badania wykazały, że mutanty ppGpp0 były awirulentne 
w modelu badawczym myszy BALB/c, a wywoływały 
odpowiedź immunologiczną organizmu. Pojedyncza 
immunizacja mutantem ppGpp0 S. enterica serowar 
Typhimurium skutecznie chroniła myszy przed Sal
monella typu dzikiego [57]. Ponadto, interesujące dane 
uzyskane zostały w doświadczeniach z zastosowaniem 
syntetycznych peptydów. Te wpływające na biofilm 
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bakteryjny peptydy działały synergistycznie wraz z typo-
wymi antybiotykami, zmniejszając ich efektywne stęże-
nia. Wykazano, iż za ten efekt odpowiedzialne jest zabu-
rzenie odpowiedzi ścisłej, zmniejszające tym samym 
wirulencję patogennych bakterii z grupy ESKAPE 
[67, 68]. Zdobyta wiedza o funkcjonowaniu mikroorga- 
niz mów w różnych warunkach środowiska, wymagań 
metabolicznych patogenu, ujawnia nowe możliwości 
kontroli patogenów i być może umożliwi wykorzystanie 
tej wiedzy do walki z rosnącą antybiotyko opornością 
wirulentnych mikroorganizmów.
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Streszczenie: Negatywne skutki oporności bakterii na antybiotyki zazwyczaj sprowadza się do zagrożeń dla człowieka. Zwierzęta zaś 
postrzegane są jako potencjalne źródło patogenów, czy też ich genów oporności, stwarzające ryzyko przeniesienia wspomnianych czynni-
ków na ludzi, a tym samym stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Pomimo zasadności takiego twierdzenia, musimy 
również wziąć pod uwagę fakt, że zwierzęta dla lekarzy weterynarii są pacjentami. Cierpią na choroby bakteryjne wymagające leczenia 
antybiotykami. Podobnie, jak w przypadku zakażeń u człowieka, utrata możliwości skutecznej terapii potęguje cierpienie zwierząt, rodzi 
negatywne emocjonalne i społeczne skutki dla ich właścicieli, straty ekonomiczne czy też koszty społeczne. Zakażenia opornymi na mety-
cylinę szczepami Staphylococcus aureus (MRSA) i Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), a także wielolekoopornymi bakteriami Gram-
-ujemnymi, równie szybko, jak u ludzi pojawiły się także u zwierząt. Większość z bakterii o takich cechach, często w dużej liczbie wchodzi 
w skład naturalnej mikrobioty określonych nisz ekologicznych różnych gospodarzy i w ramach danego ekosystemu pozostaje w wielo-
rakich ze sobą relacjach. W takich warunkach materiał genetyczny może być przenoszony między bakteriami, należących czasem do 
dość odległych filogenetycznie taksonów. Gronkowce mają wiele różnych genów oporności, mogą też podlegać mutacjom warunkującym 
oporność. Wiele ze wspomnianych genów jest zlokalizowanych w tym samym plazmidzie lub kasecie SCCmec. Źródłem MRSP są zwie-
rzęta, głównie towarzyszące. Wspomniany gatunek jest przyczyną wielu zmian chorobowych u psów. Ma również ograniczony potencjał 
zoonotyczny. Populacja MRSP jest bardzo zróżnicowana i obejmuje kilka kompleksów klonalnych (CCs), zwykle charakteryzujących się 
specyficznym fenotypem oporności. Podobnie, wzrost oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe obserwuje się również wśród wywo-
łujących zakażenia u zwierząt Gram-ujemnych pałeczek. Oporność na wiele antybiotyków, wielolekooporność (MDR), jest częstym zja-
wiskiem wykrywanym u Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella enterica, Klebsiella spp., Acinetobacter spp. i wielu innych. 
Beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) i typu AmpC wytwarzane przez E. coli były stwierdzane u izolatów od 
zwierząt towarzyszących, gospodarskich, jak i stanowiących zanieczyszczenia żywności. Dane z ostatnich lat wskazują na wytwarzanie 
karbapenamaz przez pochodzące od zwierząt towarzyszących szczepy E. coli, Klebsiella pneumoniae, P. aeruginosa i Acinetobacter bau
mannii. W pojedynczym przypadku odnotowano również wytwarzanie karbapenemazy VIM-1 przez szczepy Salmonella Infantis i E. coli 
izolowane odpowiednio, od chorych prosiąt i tuczników.

1. Wstęp. 2. Problemy antybiotykoterapii u zwierząt. 3. Antybiotykooporność gronkowców. 4. Antybiotykooporność wybranych Gram-
-ujemnych pałeczek. 5. Dane z raportu European Food Safety Authority 6. Podsumowanie

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIA A GROWING THREAT FOR ANIMALS AND PUBLIC HEALTH

Abstract: The major aspect of the consequences of antibiotic resistance usually concerns people. The animals are often seen as a source of 
pathogens or resistance genes implying a potential risk of their transmission to humans and thereby a potential hazard on public health. 
Despite the fact that transmission of resistant pathogens from animals to humans is possible we must also recognize that the animals for 
veterinarians are patients, which suffer from different bacterial infections, and require antibiotic treatment. Similarly to human infec-
tions, loss of effective therapy causes suffering for the affected animals, negative emotional and social effects on their owners, economic 
losses, and subsequently contributes to social costs. Infections in humans and animals with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) and Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), as well as with multidrug-resistant Gram-negative bacteria have rapidly emerged 
worldwide. Most of these bacteria, usually in a high density, inhabit the respective body compartments of animal and human hosts and 
are in close contact with each other. In such conditions genetic material can be transmitted between different bacteria, often belonging 
to phylogenetically distant taxons. Staphylococci harbor a wide variety of resistance genes and resistance-mediating mutations. Many of 
them are located on the same plasmid or SCCmec cassette. MRSP originates from animal reservoirs. It is a major cause of infections in 
dogs, also posing a zoonotic risk to humans. However, the transmission of this species is limited. The population of MRSP is highly diverse 
and include several clonal complexes (CCs) usually exhibiting specific antimicrobial resistance phenotypes. Increasing antimicrobial 
resistance among Gram-negative rods is also a grooving issue in veterinary medicine. Multidrug resistance (MDR) is a common problem 
in Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., Acinetobacter spp. and many others. ESBL/AmpC producing E. coli strains are 
found both in companion and food-producing animals as well as in food of animal origin. Reports of carbapenemase-producing bacteria 
in companion animals include E. coli, Klebsiella pneumoniae, P. aeruginosa and Acinetobacter baumannii. In a single case, the carbapen-
emase VIM-1 producing strains of Salmonella Infantis and E. coli were recovered from diseased piglet and fattening pigs, respectively.
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1. Wstęp

Występowanie opornych bakterii u zwierząt zwy-
kle rodzi zainteresowanie, a nawet wzbudza niepokój 
ludzi, głównie ze względu na potencjalne zagrożenia 
dla nich samych, czy szerzej dla zdrowia publicznego 
[3, 45]. Bakterie bytujące u zwierząt nie żyją bowiem 
w izolacji i  pozostają w ścisłych relacjach z innymi 
mikroorganiz mami, jak i samym gospodarzem, czy też 
drobnoustrojami innych żywych organizmów i ekosys-
temów. Skutkiem tego może być wzajemne przekazy-
wanie genów i nabieranie przez biorców nowych cech, 
decydujących o ich chorobotwórczej naturze i pozwala-
jących na przetrwanie w warunkach skrajnych. Porów-
nanie genów oporności na antybiotyki stwierdzanych 
u mikroorganizmów występujących u ludzi i zwierząt 
wskazuje, że wiele z nich jest identycznych i  tylko 
niewiele jest takich, które występują tylko u  bakterii 
bytujących u człowieka, czy też określonych gatunków 
zwierząt [51]. W ostatnich dekadach znacząco wzro-
sła liczba zwierząt towarzyszących człowiekowi, czyli 
psów, kotów, czy koni. Zmieniła się też ich społeczna 
funkcja i zwierzęta te często awansowały do roli człon-
ków rodzin, co zaowocowało podniesieniem ich dobro-
stanu i zacieśnieniem relacji ze swoimi właścicielami. 
Z  drugiej strony, bliski kontakt człowieka i  zwierząt 
towarzyszących, czy też gospodarskich sprzyja wza-
jemnej wymianie mikrobiontów, na drodze bezpo-
średniego kontaktu, jak i w wyniku kontaktu z wyda-
linami i wydzielinami, także w następstwie kichania, 
kaszlu, czy lizania przez zwierzęta. Zanieczyszczenie 
naturalnego środowiska będzie dodatkowo sprzyjało 
rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów w bezpośred-
nim otoczeniu ludzi i zwierząt. Równolegle, zacho-
dząca wymiana materiału genetycznego pomiędzy bli-
żej i dalej spokrewnionymi mikroorganizmami, w tym 
zarówno genów zlokalizowanych w  chromosomach 
bakteryjnych, jak i plazmidach, zwłaszcza ulokowanych 
w mobilnych strukturach typu transpozony, integrony, 
kasety itp., będzie przyczyniała się do uformowania 
wspólnot przystosowanych do przeżycia w warun-
kach niekorzystnych, jak i oddziaływania w  ramach 
sieci współzależności z komórkami gospodarza na 
niego samego [40, 51]. Obawy zatem co do wpływu 
mikroorganizmów bytujących u zwierząt na zdrowie 
ludzi, w  tym szerzenia się antybiotykooporności są 
więc uzasadnione, choć ryzyko takie należy uzależnić 

od gatunku zwierzęcia, jego typu użytkowego, warun-
ków utrzymania, czy też sprawowanej opieki. Należy 
mieć również na uwadze fakt, że kierunek przenoszenia 
się bakterii opornych na antybiotyki, w tym szczepów 
wielolekoopornych może być odwrotny, tzn. od czło-
wieka do zwierząt. Wspólnym czynnikiem ryzyka jest 
natomiast nabywanie oporności przez bakterie bytujące 
u człowieka i zwierząt w wyniku stosowania antybioty-
ków, szczególnie w sytuacjach nieuzasadnionych, nie-
właściwego ich doboru, czy dawkowania [27, 35, 45]. 

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie 
uwagi na równie powszechne, jak w medycynie czło-
wieka zjawisko oporności bakterii występujących 
u  zwierząt i  wynikających z tego konsekwencji dla 
powodzenia terapii, dobrostanu zwierząt i zagrożeń 
dla ludzi. Przedstawiono również wybrane dane na 
temat genów i ich zgrupowań kodujących antybioty-
kooporność, a także mechanizmów jej rozprzestrze-
niania się wśród bakterii rezerwuaru zwierzęcego, 
w szcze gól ności gronkowców i Gram-ujemnych pałe-
czek o  potencjale zoonotycznym. Ogólną informację 
na temat oporności bakterii zoonotycznych i  indy- 
katorowych występujących u  zwierząt gospodarskich 
przedstawiono na podstawie raportu European Food 
Safety Authority (EFSA).

2. Problemy antybiotykoterapii u zwierząt

W zamożnych społeczeństwach utrzymywanych jest 
wiele gatunków zwierząt towarzyszących, zarówno ze 
względów socjalno-społecznych, jak i dla celów spor-
towych. W krajach Unii Europejskiej, w 25% gospo-
darstw domowych, często na prawach członka rodziny, 
obecne są psy. Wiele osób posiada konie, które cieszą się 
szczególną sympatią człowieka i otaczane są czcią [40]. 
W  ślad za tym, właściciele zwierząt towarzyszących 
oczekują również dla swoich podopiecznych wysokich 
standardów opieki weterynaryjnej, z  włączeniem do 
terapii najbardziej zaawansowanych osiągnięć medy-
cyny, zarówno na poziomie ambulatoryjnym, jak i szpi-
talnym. Zwierzęta te poddawane są więc intensywnej 
opiece weterynaryjnej. Dokonuje się też u nich zaawan-
sowanych zabiegów chirurgicznych, którym towarzy-
szy częste podawanie antybiotyków. Obserwowane 
skutki są identyczne do stwierdzanych w  medycynie 
człowieka, jak chociażby narastający problem zakażeń 

Introduction. 2. Problems of antibiotic therapy in animals. 3. Antibiotic resistance of staphylococci. 4. Antibiotic resistance of selected 
Gram-negative rods. 5. Data from the European Food Safety Authority (EFSA). 6. Concluding remarks

Słowa kluczowe: antybiotykooporność bakterii chorobotwórczych dla zwierząt, antybiotykooporność gronkowców, antybiotykooporność 
 Gram-ujemnych pałeczek, szerzenie się antybiotykooporności
Key words: antibiotic resistance of bacteria pathogenic to animals, antibiotic resistance of staphylococci, antibiotic resistance of Gram-
 Gram-negative rods, spread of antibiotic resistance
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szpitalnych, selekcja epidemicznych, wielolekoopornych 
szczepów bakterii, czy wyczerpywanie się opcji tera-
peutycznych [6, 17, 51]. Potwierdzeniem tego stanu 
rzeczy jest rosnąca liczba doniesień na temat zakażeń 
środowiskowymi i szpitalnymi szczepami metycylino-
opornymi Staphylococcus aureus (MRSA), szczepami 
pałeczek Gram-ujemnych opornych na III  generację 
cefalosporyn, czy nawet karbapenemy u psów i koni 
oraz metycylinoopornymi Staphylococcus psudinterme
dius (MRSP) u psów [6, 17, 36, 50, 53]. Zakażenia głę-
bokie, systemowe i pooperacyjne wspomnianymi drob-
noustrojami stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia 
zwierząt i stawiają lekarza weterynarii przed moralnym 
wyborem uśpienia zwierzęcia, czy też sięgnięcia po 
uważane w weterynarii za opcjonalne, chociaż niereko-
mendowane, takie antybiotyki, jak glikopeptydy, oksa-
zolidynony, czy karbapenemy, krytyczne dla leczenia 
chorób spowodowanych wielo leko opornymi bakte-
riami u ludzi. Z jednej strony, włączenie wspomnia-
nych leków do terapii zwierząt może przyczynić się do 
wzrostu i rozprzestrzeniania się antybiotykooporności, 
z drugiej strony stoimy przed dylematem uśpienia zwie-
rzęcia przy istniejącej możliwości skutecznego leczenia. 
Jak wspomniano wcześniej, wielu właścicieli zwierząt 
traktuje je jak członków rodzin, dla innych stanowią 
niezbędną pomoc w codziennym funkcjonowaniu, np. 
osób niepełnosprawnych i ich odejście stanowi dla nich 
poważne przeżycie emocjonalne [1]. Oporność bak terii 
powodujących zakażenia u  zwierząt towarzyszących 
istotnie podraża również koszty leczenia. Dla przykładu, 
leczenie bakteriemii u psa spowodowanej pr zez MRSP 
przy pomocy linezolidu generowało koszty wynoszące 
176 000 szwedzkich koron, wyłącznie za lek, czyli około 
25 600 dolarów amerykańskich [18]. W  przypadku 
zanieczyszczenia klinik i szpitali zwierzęcych bakteriami 
wielolekoopornymi, należy do tego doliczyć koszty 
związane z okresowym zamknięciem obiektów, czasami 
nowymi inwestycjami i przeróbkami konstrukcyjnymi, 
dekontaminacją pomieszczeń, wprowadzeniem reżimu 
sanitarnego i zaawansowanych metod zapobiegania sze-
rzeniu się zakażeń, a  także koszty badań laboratoryj-
nych. Należy mieć również na uwadze możliwą utratę 
zaufania do lekarzy przez klientów, itp. [3]. Pozostaje 
również ryzyko przenoszenia się zakażenia ze zwierząt 
na ludzi, np. jak ma to miejsce w przypadku MRSA, 
w tym na pracujących z nimi opiekunów, czy lekarzy 
weterynarii i personel pomocniczy [6]. Nieco inaczej 
przedstawia się problem stosowania antybiotyków 
w chowie i terapii zwierząt gospodarskich i produkcyj-
nych. Kwestia ta różni się istotnie w zależności od części 
świata i kraju. W większości sprowadza się do leczenia 
bakteryjnych chorób zakaźnych, aby zapewnić eko-
nomiczną opłacalność produkcji zwierzęcej. W zależ-
ności od gatunku zwierząt gospodarskich, leki poda-
wane są ambulatoryjnie – indywidualnie, jak i masowo 

wszystkim w stadzie, najczęściej drogą doustną wraz 
z pokarmem lub wodą do picia [32]. W lecznictwie tej 
grupy zwierząt, stare leki pierwszego wyboru, jak np. 
penicylina powszechnie wykorzystywana do leczenia 
zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u  krów, peni-
cyliny i tetracykliny do leczenia gorączki transporto-
wej u bydła, czy trimetoprim-sulfonamid stosowany do 
leczenia biegunek u prosiąt, wypierane są przez nowsze 
chemioterapeutyki, jak fluorochinolony, cefalosporyny 
III i IV generacji, czy nowej generacji makrolidy i linko-
zamidy. W konsekwencji, przyczynia się to do szerszej 
presji selektywnej i  rozprzestrzeniania się oporności. 
Podobnie, jak w lecznictwie zwierząt towarzyszących, 
również w lecznictwie zwierząt gospodarskich zaciera 
się różnica pomiędzy lekami stosowanymi u  ludzi 
i  zwierząt [32, 33, 57]. Rekomendacje co do doboru 
środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych 
dla różnych gatunków zwierząt wydawane są w formie 
dokumentów EU, jak i europejskich i krajowych orga-
nizacji administracji rządowej i stowarzyszeń lekarzy 
weterynarii [10, 16, 19].

Konsekwencje oporności bakterii wywołujących 
zakażenia u zwierząt pozostają takie same, jak w medy-
cynie człowieka. Nieefektywne leczenie niezależnie 
od tego, czy dotyczy człowieka, czy zwierzęcia skut-
kuje jego cierpieniem, zwiększonymi kosztami lecze-
nia i  ogólnymi kosztami społecznymi wynikającymi 
z utraty „członka rodziny”, niskiej produkcyjności, czy 
niezdolności do pracy itp. Narastanie zaś antybiotyko-
oporności i jej szerzenie się ogranicza lub wręcz elimi-
nuje dostępne opcje terapeutyczne [3, 14, 66]. 

3. Antybiotykooporność gronkowców

Gronkowce jako element fizjologicznej mikrobioty 
powszechnie bytując na skórze i błonach śluzowych 
u  ludzi i  zwierząt pozostają w ścisłych i  wielorakich 
relacjach z wieloma innymi składowymi różnych 
ekosystemów. Skutkiem tego mogą pozyskiwać geny, 
w tym warunkujące wielolekooporność, nawet bez bez-
pośredniej presji selekcyjnej określonego antybiotyku 
[51]. Obecność plazmidów (Tabela I) niosących różne 
geny oporności, potwierdzono u bakterii wchodzących 
w skład wielu ekosystemów [51, 66, 70, 72, 73]. Gen 
lsa(E) warunkujący krzyżową oporność na pleuromu-
tiliny, linkozamidy oraz streptograminy  A występuje 
u Enterococcus spp. Z kolei u Lactobacillus spp. i Strep
tococcus spp. wykryto gen erm(T) kodujący oporność 
na makrolidy, linkozamidy i streptograminy B, nato-
miast gen cfr odpowiedzialny za krzyżową oporność na 
fenikole, linkozamidy, oksazolidynony, pleuromutiliny 
i streptograminy, występuje u Bacillales. Zastosowanie 
zatem antybiotyków przeciwko jednym bakteriom 
może doprowadzić do selekcji szczepów opornych na 
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dany lek, ale równocześnie i  takich, które niosą geny 
oporności na inne chemioterapeutyki, czyli do kose-
lekcji szczepów wielolekoopornych [27]. 

Oporność na metycylinę (oznacza oporność na 
wszystkie antybiotyki β-laktamowe) związaną z genem 
mecA wykryto początkowo u szczepów S. aureus 
pocho dzących od ludzi i bydła. Obecnie, stwierdzana 
jest także u szczepów izolowanych od zwierząt towa-
rzyszących, wolno żyjących i wielu gatunków zwierząt 
gospodarskich [6, 25, 29, 41]. Homolog mecA określany 
jako mecC jest fragmentem kompleksu genowego mec 
klasy E blaZmecCmecR1mecI będącego częścią gene-
tycznej mobilnej wyspy nazywanej gronkowcową kasetą 
chromosomową (staphylococcal casette chromosome 
mec, SCCmec). Wspomniany gen zwykle znajdywany 

jest w typie XI kasety SCCmec [68]. Aktualnie znane 
są trzy nowe allotypy mecC, tj. mecC1, mecC2 i mecC3 
wykazujące ponad 92% homologię. Wspomniany gen 
występuje u S. aureus i Staphylococcus spp. koagulazo-
-ujemnych (CoNS) izolowanych od ludzi i  zwierząt 
[30]. W ostatnich latach, wykryto gen mecB u szczepu 
S. aureus opornego na cefoksytynę, pochodzącego od 
człowieka. Jest on częścią genowego kompleksu opor-
ności na metycylinę zlokalizowanego na traspozonie 
Tn6045, występującego pierwotnie u  Macrococcus 
caseo lyticus [2]. Gronkowce złociste u zwierząt towa-
rzyszących występują z relatywnie niską częstością (psy, 
koty od 0 do 6%, konie od 0 do 7%) i odpowiedzialne 
są za szereg procesów chorobowych dotykających skóry 
i tkanek miękkich. Stanowią często przyczynę powikłań 

Tabela I
Wybrane geny i ich zgrupowania odpowiedzialne za wieloantybiotykooporność bakterii występujących u zwierząt

Lp. Geny Zgrupowane
w:

Przykłady
bakterii/gospodarz Oporność na:

 1. blaZ; blaARL blaZ-blaI-blar1 S. aureus, CoNS/wiele wiele grup antybiotyków β-laktamowych
  operon w transpo- gatunków zwierząt
  zonie Tn552
 2. mecA, mecC SCCmec MRSA, MRSP/wiele β-laktamy
   gatunków zwierząt
 3. tet(L), tet(M), aadD, dfrK, pSWS47, tet (M) S. epidermidis/kot tetracykliny (z wyjątkiem glicylocyklin), kanamy-
 vga (A) (ΔblaZ częścią ograniczo-  cyna, neomycyna, tobramycyna, trimetoprim,
 funkcjonalnie nieaktywny) nego Tn916  linkozamidy, pleuromutiliny, streptograminy A
  w pSWS47
 4. aacAaphD, aadE, erm(B), pV7037 S. aureus/świnie gentamycyna, kanamycyna, tobramycyna, strepto-
 tet(L), spw, lsa(E), lnu(B),   mycyna, makrolidy, linkozamidy, streptograminy A
 ΔblaZ   i B tetracykliny, aminocyklitole, pleuromutiliny
 5. aadD, erm(B), tet(L), dfrk, pAFS11 S. aureus/bydło kanamycyna, neomycyna, tobramycyna, linkoza-
 apmA,    midy, streptograminy B, tetracykliny (z wyjątkiem
    minocykliny i glicylocyklin), trimetoprim,
    apramycyna
 6. cfr, lsa(B), erm(33) spc pSCFS1 S. sciuri/bydło fenikole, linkozamidy, oksazolidynony, pleuro-
    mutiliny, streprograminy A i B, makrolidy,
    aminocyklitole
 7. cfr, erm(A) pMSA16 S. aureus/bydło fenikole, linkozamidy, oksazolidynony, pleuromu-
    tiliny, streptograminy A i B, makrolidy
 8. aadD, tet(L), dfrK, vga(C) pKKS825 S. aureus/świnie kanamycyna, neomycyna, tobramycyna, tetracy-
    kliny (z wyjątkiem minocykliny i glicylocyklin),
    trimrtoprim, likozamidy, pleuromutiliny,
    streptograminy A
 9.  cfr, blaCTXM14b pGXEC3 E. coli/świnie fenikole, linkozamidy, oksazolidynony, pleuromu-
    tiliny, streptograminy A i B, penicyliny, cefalospo-
    ryny (w wyjątkiem cefamycyn), monobaktamy
10. cfr, floR, tet(A)tetR, pSCEC2 E. coli/świnie fenikole, linkozamidy, oksazolidynony, pleuromu-
 strA/strB and sul2   tiliny, streptograminy A i B, tetracykliny oraz
    glicylocykliny, streptomycyna, sufonamidy
11. mcr1, blaCTXM64, fosA3, pNH6DS2 E. coli/pies kolistyna, penicyliny, cefalosporyny (w wyjątkiem
 floR   cefamycyn), monobaktamy, fosfomycyna, fenikole
12. blaTEM1, aacC2, tetA, floR, pEC008 E. coli/drób penicyliny, cefalosporyny, aminoglikozydy, tetracy-
 strAB, rmtB, dfrA   kliny oraz glicylocykliny, fenikole, streptomycyna,
    trimetoprim
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po zabiegach chirurgicznych, zakażeń układu moczo-
wego, płuc itp. Biorą udział w wywoływaniu zakażeń 
szpitalnych i w miejscach utrzymywania zwierząt [23, 
31, 56, 58, 63]. Większość szczepów MRSA izolowa-
nych od małych zwierząt jest identyczna ze szczepami 
ludzkimi, szpitalnymi MRSA (health care-associated, 
HA-MRSA) zaliczanymi do takich typów sekwen-
cyjnych, jak ST254, ST8 czy ST22 [65]. Stwierdzano 
u nich także MRSA ST398, znany jako klon występu-
jący u  zwierząt gospodarskich (livestock-associated, 
LA-MRSA) charakteryzujący się zwykle wielolekoopor-
nym fenotypem. Poza opornością na β-laktamy wyka-
zuje on dodatkowo oporność na tetracykliny, makrolidy, 
linko zamidy i streptograminy [21, 59]. Wykrycie tzw. 
klonów „ludzkich” u zwierząt i „zwierzęcych” u czło-
wieka może świadczyć o wzajemnej wymianie wspo-
mnianych gronkowców pomiędzy różnymi gatunkami 
zwierząt i  ludźmi, z  tym, że transmisja ST225, ST22 
i innych „ludzkich” typów sekwencyjnych na ogół ma 
miejsce od ludzi do zwierząt. Wspomniane gronkowce 
zwykle nie adaptują się do zwierząt, jednakże czasowa 
obecność u nich sprawia, że mogą one być potencjalnym 
rezerwuarem wspomnianych bakterii [6, 38, 64]. 

Metycylinooporne szczepy S. pseudintermedius 
(MRSP) mają większe znaczenie w medycynie wetery-
naryjnej niż MRSA, ponieważ ten gatunek gronkow-
ców powszechnie występuje na skórze i błonach śluzo-
wych u psów i kotów jako mikrobiota oportunistyczna. 
MRSP jest dobrym przykładem ilustrującym znacze-
nie lekooporności w niepowodzeniu antybiotykote-
rapii w  lecznictwie małych zwierząt. Staphylococcus 
pseudintermedius jest zwykle odpowiedzialny za wiele 
zmian chorobowych (częstość zakażeń waha się od 
8,7 do 28%), w tym ropne zmiany na skórze, zapalenie 
ucha zewnętrznego, zakażenia ran, układu moczowego, 
oddechowego, zapalenie stawów, dziąseł, otrzewnej, 
zakażenia szpitalne czy sepsę [7]. Podobnie, jak w przy-
padku S. aureus bardzo szybko pojawiły się metycylino-
oporne szczepy tego gatunku, zidentyfikowane fenoty-
powo po raz pierwszy w połowie lat 80. XX w. Szczepy 
niosące gen mecA, determinujący wspom nianą cechę, 
zostały wyizolowane w USA w  1999 r., a  w  Europie 
dopiero w 2005 r. [20, 28]. Praktycznie, od tego czasu 
metycylinooporne szczepy S. pseudintermedius stwa-
rzają poważne problemy w antybiotyko terapii chorób 
spowodowanych przez nie u psów [8, 36]. Typowanie 
MLST (Multilocus Sequence Typing) ujawniło domi-
nację na świecie kilku wielolekoopornych kompleksów 
klonalnych (clonal complex, CC) obejmujących kilka 
typów sekwencyjnych (sequence type, ST). Wcześniej, 
w  Europie dominował CC71 i  CC258 reprezento-
wany przez typ sekwencyjny 71 (ST71) i 258 (ST258), 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej CC68 
reprezentowany przez ST68, a w Azji CC45 i CC112 
reprezentowane przez ST45 i ST112. Szczepy CC71 

charakteryzują się prawie 100% opornością na enro-
floksacynę i blisko 100% opornością na erytromycynę 
i klindamycynę. Około 70% szczepów wykazuje brak 
wrażliwości na trimetoprim + sufonamid i prawie 50% 
na chloramfenikol. Natomiast wrażliwość na amikacynę 
wykazuje około 90% szczepów. Z kolei CC258 charak-
teryzuje się z reguły opornością na tetracyklinę, trime-
toprim + sufonamid, klindamycynę i erytromycynę 
(90% szczepów). Tylko kilka procent szczepów wyka-
zuje oporność na enrofloksacynę, amikacynę i genta-
mycynę. CC45 charakteryzuje się 100% opornością na 
enrofloksacynę i erytromycynę, blisko 100% opornością 
na klindamycynę, tetracyklinę, chloramfenikol i gen-
tamycynę. Około 80% szczepów nie wykazuje również 
wrażliwości na trimetoprim + sufonamid. Podobnie, 
jak CC71 wykazuje wrażliwość na amikacynę (około 
2% szczepów opornych) [42]. Aktualnie obserwuje 
się większą różnorodność w występowaniu w danym 
obszarze świata kompleksów klonalnych MRSP i  tak 
w USA stwierdza się występowanie zarówno CC68, jak 
i  CC71 oraz CC84. Zauważa się jednakże odmienne 
profile antybiotykooporności szczepów danego kom-
pleksu klonalnego stwierdzanych na różnych kontynen-
tach [11, 42, 60, 68]. W Polsce, w badaniach przepro-
wadzonych przez Kizerwetter-Świdę i wsp. wykazano, 
że wśród MRSP, do 2015 r., dominowały szczepy ST71 
z  SCCmec typu  II–III. W  ostatnich latach pojawiły 
się natomiast szczepy nowego kompleksu klonalnego 
CC551 reprezentowanego przez ST551 z  SCCmec 
typu V, które zdają się wypierać wcześniejsze klony [26]. 

Ograniczenie opcji terapeutycznych związane 
z  wy stępowaniem metycylinoopornych gronkowców 
i  towarzyszącej jej oporności na inne klasy antybio- 
tyków zmusza do poszukiwania nowych chemiotera-
peutyków. Lekami z grupy fluorochinolonów dopusz-
czonymi do stosowania w medycynie weterynaryjnej 
są: enrofloksacyna, a  także marbofloksacyna i  orbi-
floksacyna. Do leczenia bakteryjnych zakażeń u psów 
i kotów w Europie dopuszczona została także prado-
floksacyna, nowy fluorochinolon III generacji o  sze-
rokim spektrum oddziaływania przeciwko bakteriom 
Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, w tym także beztle-
nowym. Wspomniany lek, w przeciwieństwie do star- 
szych fluorochinolonów wykazuje jednakowe powino- 
wactwo do obydwu enzymów uczestniczących w repli-
kacji DNA, tj. topoizomerazy II (gyrazy) i topoizome-
razy IV. Niska wartość MIC pradofloksacyny w porów-
naniu do innych fluorochinolonów w  stosunku do 
wielu weterynaryjnych patogenów, w tym do S. pseudin 
 ter medius, mogło wskazywać na większą skuteczność 
tego antybiotyku w zwalczaniu zakażeń wspomnianym 
gatunkiem gronkowców u psów i kotów. Badania wrażli-
wości MRSP na pradofloksacynę przeprowadzone przez 
Kizerwetter-Świdę i  wsp. wykazały jednak, że ponad 
94% badanych szczepów wykazało oporność [24]. 



264 M. BINEK, M. KIZERWETTER-ŚWIDA, M. RZEWUSKA, D. CHROBAK-CHMIEL, A. SAŁAMASZYŃSKA-GUZ

Dzieje się tak w wyniku pojedynczej mutacji w genie 
gyrA (gyrazy DNA) i pojedynczej mutacji w genie grlA 
(topoizomerazy  IV) skutkującej zamianą seryny na 
leucynę w pozycji 84 i seryny na izoleucynę w pozy-
cji 80 w kodowanych białkach, odpowiednio. Wyniki 
cytowanych badań wykazały, że tylko pojedyncze 
szczepy MRSP mogą być wrażliwe na pradofloksacynę 
i w ślad za tym na inne fluorochinolony. Praktycznie 
ogranicza to bardzo zastosowanie fluorochinolonów 
w terapii chorób spowodowanych przez metycylino-
oporne gronkowce [24].

4. Antybiotykooporność wybranych
 Gram-ujemnych pałeczek

Wiele rodzajów Gram-ujemnych pałeczek wchodzi 
w skład naturalnych ekosystemów człowieka i zwierząt, 
jak np. przewodu pokarmowego, układu moczowo- 
płciowego czy dróg oddechowych. Pojawienie się wśród 
nich szczepów wielolekoopornych, w  tym gatunków 
oportunistycznych, wykrytych najpierw u ludzi, zwró-
ciło uwagę na zagrożenia związane z  niepowodze-
niem terapii, jak i rozprzestrzenianiem się oporności. 
Wkrótce okazało się, że w  znacznym stopniu opor-
ność u tych bakterii warunkowana jest wytwarzaniem 
β-laktamaz będących często pochodnymi TEM-1, 
TEM-2, czy SHV-1, jak również CTX-M, VEB, PER, 
BES i  OXA, charakteryzujących się rozszerzonym 
spektrum substratowym (extended-spectrum beta- 
-lactamases, ESBL). β-laktamaza OXA ma również 
cechy karbapenemaz zaliczanych do klasy  D, typu 
CHDL (carbapenem-hydrolyzing class D β-lactamase) 
[39, 62]. Pierwsze doniesienie na temat izolacji z kału 
psa szczepów E. coli opornych na cefotaksym, produ-
kujących ESBL typu CTX-M, miało miejsce w 1986 r. 
w  Japonii, a  typu SHV-12 z układu moczowego tego 
gatunku zwierząt w Hiszpanii w 1998 r. [34, 54]. Kolejno 
pojawiły się dane na temat występowania u zdrowych 
psów szczepów E. coli wytwarzających β-laktamazy 
typu TEM i SHV i szczepów niosących w chromosomie 
gen warunkujący nadprodukcję β-laktamazy AmpC [4, 
5]. Od tego czasu liczba artykułów dotyczących wystę-
powania u  zwierząt towarzyszących Gram-ujemnych 
pałeczek wytwarzających ESBL i AmpC znacząco wzro-
sła, a wykryte u nich enzymy CTX-M, TEM czy SHV 
reprezentują różne rodziny w  grupie ESBL. Niektóre 
zaś ich klony powodowały epidemie, a nawet pandemie 
u ludzi i zwierząt, jak np. wielolekooporny klon E. coli 
ST131 [46]. Izolaty wspomnianych bakterii wykazywały 
ten sam genotyp zjadliwości, wzór lekooporności, obec-
ność plazmidów oraz profil PFGE [43]. Zakażenia spo-
wodowane bakteriami wytwarzającymi opisane powy-
żej β-laktamazy u psów i kotów udokumentowano dość 
późno, ponieważ dopiero w 2009 r., na podstawie bada-

nia szczepów pochodzących z lat 2004–2006, wykazują-
cych oporność na fluorochinolony. Mniej więcej w tym 
samym czasie potwierdzono identyczność wysoce zjad-
liwych klonów E. coli O25b:H4 ST131 i O25a ST648-
-D występujących u drobiu, wytwarzających β-lakta- 
mazę CTX-M-9 i klinicznych izolatów tych bakterii od 
ludzi [37, 61]. Szczep E. coli O25b ST131 wykrywano 
również w kale hospitalizowanych psów [22]. Inne typy 
sekwencyjne pałeczek okrężnicy wytwarzające ESBL, 
jak np. ST156, ST405, ST410 i wymieniony wcześniej 
ST 648, stwierdzano zarówno u zwierząt towarzyszą-
cych, jak i ludzi [12]. 

Publikacje z 2013 r. donoszą o stwierdzeniu u zwie- 
rząt towarzyszących szczepów E. coli wytwarzających 
karbapenemeazy typu NDM-1 (New Delhi metallo-beta-
-laktmase) w USA oraz NDM-5 w Finlandii [44, 52]. 
W Europie u psów stwierdzono również szczepy E. coli 
i Klebsiella pneumoniae wytwarzające karbapenemazy 
OXA-48 [53]. W 2016 r. opisano przypadek przenie-
sienia kolistyno-opornych szczepów E. coli wytwa-
rzających CTX-M-15 od zwierząt towarzyszących do 
człowieka [71]. Występowanie wielolekoopornych 
szczepów E. coli uczestniczących w zakażeniach u psów 
i kotów w Polsce badali Rzewuska i wsp. w 2015 r. [48]. 
W ich wyniku wykazano, że aż 66,8% izolatów było wie-
lolekoopornych, co więcej na przestrzeni lat 2007–2013 
doszło do statystycznie istotnego wzrostu oporności. 
Jednak dalsze badania wykazały, że tylko 3,4% szczepów 
wytwarzało ESBL [49]. W szczepach tych stwierdzono 
geny blaSHV12, blaCTXM15 i blaTEM116 kodujące, odpowied-
nio β-laktamazy SHV-12, CTX-M-15 i TEM-116 [49]. 

Gram-ujemnymi pałeczkami powszechnie występu-
jącymi jako składowe mikrobioty u zwierząt są pałeczki 
Psudomonas spp. i Acinetobacter spp. Wspomniane bak-
terie cechują się wielolekoopornością, mają potencjał 
zoonotyczny, jak również stanowią potencjalny rezer-
wuar genów oporności. Pałeczki Pseudomonas aerugi
nosa często są odpowiedzialne za otititis externa i otitis 
media, ropne zapalenie skóry, czy zakażenia szpitalne. 
Wielolekooporność jest charakterystyczną cechą tych 
bakterii, choć w przeciwieństwie do szczepów wystę-
pujących u ludzi, u izolatów pochodzących od zwierząt 
nie stwierdza się jeszcze zjawiska pan-oporności (PDR). 
Oporność na gentamycynę wykazuje około 7%, a na 
amikacynę 3% izolatów, zaś oporność na fluorochino-
lony, w  tym na ciprofloksacynę wykazuje 16% izola-
tów, na enrofloksacynę 31%, a na orbifloksacynę aż 52% 
izolatów [47]. Pałeczki Acinetobacter baumannii bytują 
na skórze i śluzówce jamy ustnej u psów. Niewiele jest 
danych na temat zakażenia tymi bakteriami u zwierząt, 
a  istniejące mówią o zakażeniach szpitalnych układu 
moczowego, oddechowego, czy bakteriemii u  psów, 
w których śmiertelność sięgała 47%. Izolaty A. bauman
nii od psów i koni wykazują cechy fenotypowe i geno-
typowe identyczne z izolatami pochodzącymi od ludzi 
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[15]. W  2014 r. opisano przypadek zakażenia układu 
moczowego u kota wielolekoopornym szczepem A. bau
mannii wytwarzającym β-laktamazę OXA-23 warunku-
jącą oporność na karbapenemy. Szczep ten należał do 
tej samej linii klonalnej (ST-2) co szczepy biorące udział 
w zakażeniach u ludzi [44].

5. Dane z raportu European Food Safety Authority

W krajach Unii Europejskiej, na podstawie dyrek-
tywy 2003/99/EC, oporność wybranych drobnoustro-
jów na chemioterapeutyki podlega stałemu monitoro-
waniu [13]. Dotyczy ona głównie bakterii o charakterze 
zoonotycznym, innych wybranych mikroorganizmów 
występujących u zwierząt gospodarskich, zanieczysz-
czających żywność i paszę oraz bakterii indykatoro-
wych. Wyniki badań przeprowadzanych rutynowymi 
metodami i w mniejszym zakresie specyficznymi meto-
dami, w formie corocznego sprawozdania są przesyłane 
przez poszczególne kraje członkowskie do European 
Food Safety Autority (EFSA) i European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC). Wymienione 
instytucje dokonują analizy danych, które następnie są 
publikowane w formie raportów w EFSA Journal wyda-
wanego przez John Wiley and Sons Ltd. Ostatni raport 
ukazał się w 2019 r. i dotyczy danych z  2017  roku, 
przesłanych przez 28 krajów członkowskich i innych 
krajów europejskich. W części analizy dotyczącej opor-
ności odnosi się w głównej mierze do Campylobacter 
spp. i pałeczek Salmonella enterica pochodzących od 
ludzi i  wybranych gatunków zwierząt. W  części zaś 
dotyczącej bakterii indykatorowych do komensalnych 
szczepów E. coli izolowanych od tuczników i  cieląt 
poniżej 1 roku życia oraz próbek mięsa pochodzących 
od wspomnianych zwierząt. W mniejszym stopniu 
uwzględniono również dane na temat występowania 
i antybiotykooporności metycylinoopornych szczepów 
S. aureus [55].

Na podstawie analizy danych zamieszczonych we 
wcześniejszych i aktualnym raporcie daje się zauwa-
żyć stały trend w narastaniu oporności bakterii zoono-
tycznych. Niepokoi fakt powszechnej oporności szcze-
pów Campylobacter coli izolowanych od tuczników 
i Campylobacter jejuni od bydła (ponad 52% szczepów 
opornych) na ciprofloksacynę, leku o krytycznym zna-
czeniu dla zdrowia ludzi, ponieważ jest on stosowny 
do leczenia kampylobateriozy. Oporność na erytro-
mycynę (drugi lek o krytycznym znaczeniu dla ludzi 
z  powodu jak powyżej) utrzymywała się na niskim 
poziome (1,3%) wśród szczepów C. jejuni izolowanych 
od bydła i C. coli występujących u brojlerów. W wyż-
szym odsetku oporność na wspomniany lek wyka-
zywały C. coli pochodzące od świń i indyków (15,5% 
szczepów). Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym 

w niektórych krajach jest gwałtowny wzrost oporności 
C. jejuni i C. coli na gentamycynę stwierdzanej nawet 
u 65% świńskich izolatów C. coli. 

Oporność pałeczek Salmonella wyizolowanych 
z tusz świńskich i bydlęcych na fluorochinolony wydaje 
się być nieznaczna, chociaż odsetek szczepów opornych 
jest zróżnicowany w zależności od kraju i  tak 42,3% 
szczepów we Włoszech i 20,7% w Hiszpanii wykazy-
wało oporność na ciprofloksacynę. Jak dotychczas nie 
stwierdzono wśród zwierzęcych izolatów tych bakterii 
oporności wysokiego stopnia na fluorochinolony, tzn. 
wykazujących MIC ≥ 4 mg/L. Wiele szczepów, w szcze-
gólności izolowanych z tusz świńskich i od świń cechuje 
się wielolekoopornością sięgającą nawet 51,3% izolatów. 
Na ten stan wpływają głównie monofazowe szczepy 
Salmonella Typhimurium stanowiące aż 56,7% wielo-
lekoopornych Salmonella izolowanych z tusz świńskich 
i 52,3% występujących u świń. Wykazują one typową 
dla tego serowaru oporność na ampicylinę, sulfametok-
sazol i tetracyklinę, ale równie często na streptomycynę. 
Dodatkowo, daje się zauważyć zależności pomiędzy 
określonymi serowarami pałeczek Salmonella, a powi-
nowactwem do określonych gospodarzy i  wzorami 
oporności. Niektóre serowary wykazywały oporność na 
tigecyklinę, jak np. Salmonella Typhimurium i rzadziej 
inne występujące u świń i zanieczyszczające tusze świń-
skie. Za pocieszający należy uznać fakt nie wykrycia 
u badanych pałeczek Salmonella, zarówno izolowanych 
od świń i bydła, a także pochodzących z tusz wspo-
mnianych zwierząt, oporności na karbapenemy. 

Nabywanie oporności na środki przeciwdrobno-
ustrojowe przez komensalne bakterie zasiedlające zwie-
rzęta pozostaje w bezpośredniej zależności od inten-
sywności ich stosowania. W konsekwencji dochodzi do 
presji selekcyjnej wspomnianych substancji, koselekcji 
i klonalnego rozprzestrzeniania się bak terii opornych, 
czy też przekazywania na drodze wielu mechanizmowi, 
genów kodujących oporność pomiędzy szczepami. 
Badania lekowrażliwości komensalnych, indykatoro-
wych szczepów E. coli pochodzących z przewodu pokar-
mowego zdrowych zwierząt i zanieczyszczających żyw-
ność zwierzęcego pochodzenia może dostarczyć wiele 
cennych informacji na temat aktualnego stanu, jak 
i tendencji w kształtowaniu się lekowrażliwości bakterii 
rezerwuaru zwierzęcego. Wspomniane drobnoustroje 
rozprzestrzeniając się wśród zwierząt, czy też przeno-
sząc się na ludzi, mogą stanowić potencjalne zagrożenie 
zarówno dla zdrowia zwierząt jak i zdrowia publicz-
nego. Dane z raportu za 2017 r. wskazują, że szczepy 
E. coli wyizolowane z jelit od tuczników i cieląt poniżej 
1 roku życia w znaczącym odsetku wykazują oporność 
na wiele chemioterapeutyków (Tabela II). Oporność 
na tetracyklinę stwierdzono u 52,1% izolatów pocho-
dzących od świń i 43,8% od cieląt. Oporność na sul-
fametoksazol, trimetoprim i ampicylinę również była 



266 M. BINEK, M. KIZERWETTER-ŚWIDA, M. RZEWUSKA, D. CHROBAK-CHMIEL, A. SAŁAMASZYŃSKA-GUZ

dość wysoka i dotyczyła od 24,7% do 42,4% szczepów 
z obydwu grup zwierząt. Na średnim poziomie odno-
towano oporność na ciprofloksacynę, którą wyka-
zywało 10,6 % szczepów, jednak była ona wyższa od 
oporności na kwas nalidyksowy (5,8% izolatów świń-
skich i 6,7% izolatów cielęcych). Podobnie, na średnim 
poziomie kształtowała się oporność na chloramfenikol 
(18% izolatów pochodzących od świń i  14,4% izola-
tów pochodzących od cieląt). Niski odsetek szczepów 
wykazywał oporność na gentamycynę, cefotaksym, 
ceftazydym, azytromycynę i bardzo niski na kolistynę. 
Nie wykryto oporności na meropenem i tigecyklinę. 
W zależności od kraju obserwuje się tendencję wzro-
stową lub spadkową oporności komensalnych szczepów 
E. coli na wspomniane antybiotyki. Izolaty pochodzące 
od świń w niższym odsetku wykazywały wrażliwość na 
wszystkie klasy chemioterapeutyków w porównaniu do 
izolatów pochodzących od cieląt (39,2% versus 56,7%). 
Wielolekooporność wykazywało 34,9% izolatów świń-
skich i 27,7% izolatów cielęcych. Najczęściej oporność 
dotyczyła tetracykliny, ampicyliny, sulfametoksazolu 
i  trimetoprimu. Oporność na antybiotyki o krytycz-
nym znaczeniu dla zdrowia człowieka, wykorzystywa-
nych w leczeniu bakteryjnych chorób u ludzi, jak np. 
ciprofloksacynę, cefotaksym, ceftazydym, meropenem, 
kolistynę, czy azytromycynę, za wyjątkiem pierwszego, 
wykazywał niewielki odsetek E. coli izolowanych od 
świń i cieląt. Na cefalosporyny III generacji potwier-
dzono oporność u 1,4% izolatów pochodzących od świń 
i 1,3% izolatów pochodzących od cieląt. Podobnie odse-
tek szczepów opornych na azytromycynę nie przekra-
czał 2%. Niewielki odsetek indykatorowych szczepów 
E. coli wykazywał oporność na kolistynę, odpowied-
nio 0,3% izolatów świńskich i 0,8% izolatów cielęcych. 

Nie wykryto oporności na karbapenemy, natomiast 
jak już wspominano wcześniej, relatywnie wysoki 
odsetek komensalnych E. coli wykazywał oporność na 
ciprofloksacynę (> 10%), co więcej od 55–64% izolatów 
wykazywało krzyżową oporność na ciprofloksacynę 
i kwas nalidyksowy. 

Mając na względzie fakt, że oporność występują-
cych u zwierząt bakterii na cefalosporyny III  gene-
racji i  karbapenemy stanowi zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, Komisja Europejska decyzją 2013/652/
EU, poczynając od 2014 r. wprowadziła obowiązek 
monitorowania wrażliwości na te grupy antybiotyków 
u  pałeczek Salmonella i  indykatorowych E. coli [9]. 
Wspomniane bakterie wykazujące oporność na cefo-
taksym, ceftazydym lub meropenem poddawane są dal-
szej szczegółowej analizie w celu określenia zarówno 
fenotypów oporności, jak ich mechanizmów. W więk-
szości krajów europejskich zwierzęce izolaty pałeczek 
Salmonella nie wykazywały oporność na cefalosporyny. 
Natomiast, średnio tylko 0,8% wytwarzało ESBL, a 0,1% 
AmpC. W jednym przypadku stwierdzono wytwarza-
nie VIM-1 przez izolaty Salmonella Infantis pochodzące 
od chorych prosiąt. Podobnie komensale szczepy E. coli 
oporne na cefalosporyny III generacji stanowiły tylko 
niewielki odsetek składowych naturalnej mikrobioty 
jelit. Szczepy potencjalnie wytwarzające ESBL, AmpC 
lub ESBL+AmpC stwierdzano odpowiednio w  1,2% 
u  tuczników i 1,4% u  cieląt poniżej 1  roku życia. 
W  wyniku poszerzonego i specyficznego badania na 
obecność w kale tuczników i cieląt poniżej 1 roku życia 
szczepów E. coli produkujących ESBL/AmpC/karbape-
nemazy uzyskano dane potwierdzające wysoki odsetek 
szczepów potencjalnie wytwarzających te β-laktamazy. 
Wymienione enzymy były wytwarzane przez 43,8% izo-

Tabela II
Odsetek komensalnych szczepów Escherichia coli opornych na wybrane środki przeciwdrobnoustrojowe,

wyizolowanych od trzody chlewnej (tuczniki)

Państwo/średnio
w EU

Liczba
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-czych
szczepów

Odsetek szczepów opornych
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Hiszpania 170 4,7 35,3 77,1 2,9 2,9 44,7 0,6 63,5 88,8
Portugalia 142 2,8 44,4 59,9 3,5 3,5 21,1 2,1 68,3 89,4
Grecja 170 9,4 40,6 58,8 0,6 0,6 10,0 0,6 82,4 75,9
Polska 213 3,3 13,6 46,9 1,9 1,9 16,0 0 57,7 58,2
Niemcy 227 1,3 9,7 29,1 2,2 1,3  6,6 0,4 30,0 36,6
Szwecja 140 0 5,7 18,6 0 0  0 0 20,7 9,3
Finlandia 175 0 0,6 8,6 0 0  0 0 12 18,8
Średnio w EU 

4205 2,7 18,0 38,5 1,4 1,3 10,6 0,3 42,4 52,1(28 krajów członkowskich)



ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ BAKTERII ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM DLA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO 267

latów obecnych w kale tuczników i 44,5% w kale cieląt. 
Odsetek szczepów wytwarzających te enzymy, izolowa-
nych z mięsa wieprzowego lub cielęcego był wielokrot-
nie niższy i wynosił odpowiednio 6% i 4,8%.

W rutynowym badaniu przeprowadzonym w 2017 
roku nie wykryto szczepów Salmonella i  indykato-
rowych E. coli wytwarzających karbapenemazy, acz-
kolwiek w badaniu specyficznym na obecność E. coli 
produkujących ESBL/AmpC/karbapenemazy, w  jed-
nym przypadku, w kale świń rzeźnych wykryto szczep 
VIM-1-dodatni.

Badania poświęcone występowaniu MRSA u zwie-
rząt i w żywności oraz charakterystyce wyizolowanych 
szczepów wykazały, że bakterie te dość często zanie-
czyszczają żywność, w tym mięso pochodzące od bydła, 
świń i królików. Typowanie spa potwierdziło, że w zde-
cydowanej większości stwierdzane w mięsie wieprzo-
wym szczepy MRSA należały do typów t011, t034C, 
i t108, i związane były z CC398, klonem dominującym 
u zwierząt gospodarskich (LA-MRSA). Nieliczne inne 
typy spa, jak np.t002, zwykle wchodzący w skład ST5 
(CC5), został zaliczony do kategorii szczepów szpi-
talnych (HA-MRSA). Wspominany typ sekwencyjny 
oprócz oporności na antybiotyki β-laktamowe charak-
teryzuje się dodatkowo opornością na gentamycynę 
i kanamycynę. Inne typy spa spoza linii LA-MRSA to 
między innymi t091, t109, t127 i t6292 reprezentujące 
głównie szczepy pozaszpitalne (community-associa-
ted MRSA, CA-MRSA). Z danych pochodzących ze 
Szwecji, a odnoszących się do MRSA występujących 
u  psów wynika, że wyizolowane gronkowce należały 
do wszystkich trzech kategorii. Typ spa t034 związany 
jest z CC398, a typ t2734 z CC97 i obywa należą do 
kate gorii LA-MRSA. Z kolei t127 i  t891 są przedsta-
wicielami CA-MRSA. Mimo, że pierwszy z typów 
nie wytwarza toksyny PLV, to jego status jako przed-
stawiciela CA-MRSA jest podtrzymywany. Pozostałe 
typy spa, jak t008, t022, t032 i t5634 reprezentowały 
kate gorię HA-MRSA. Dane z raportu ujawniły nowe 
typy spa MRSA występujące u zwierząt gospodarskich 
(świnie, cielęta), jak t17061, t17304, t17339, czy 17627 
zaliczane do kategorii LA-MRSA.

6. Podsumowanie

Przedstawione dane pokazują, że oporne i wielo-
lekooporne na antybiotyki bakterie są obecne zarówno 
u ludzi, jak i zwierząt, a także zanieczyszczają produkty 
żywnościowe zwierzęcego pochodzenia. Podobnie, 
geny kodujące oporność na środki przeciwdrobnoustro-
jowe w większości są identyczne u mikroorganizmów 
występujących u jednych i drugich gospodarzy. Moż-
liwa jest kolonizacja człowieka przez gatunki bakterii 
bytujące u zwierząt, jak i zwierząt mikroorganizmami 

„ludzkimi”. Kierunek tej transmisji nie zawsze jest moż-
liwy do dowiedzenia. Również jej ryzyko nie zostało 
dotychczas szczegółowo oszacowane. Powszechne i nie-
uzasadnione stosowanie antybiotyków sprzyja jednak 
selekcji szczepów opornych, koselekcji szczepów wielo-
lekoopornych, utrzymywaniu się genów warunkujących 
oporność, jak i szerzeniu się oporności, co stanowi 
istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Należy podkreślić, że nie zawsze da się wykreślić 
liniową korelację pomiędzy użyciem określonego anty-
biotyku i opornością bakterii, czy obecnością u  nich 
genów tę oporność warunkujących. Takim przykła-
dem jest występowanie u  Staphylococcus spp. genów 
warunkujących oporność na florfenikol czy apramy-
cynę, antybiotyków nie stosowanych do leczenia 
zakażeń wspominanymi bakteriami, jednakże wyko-
rzystywanych do zwalczania innych bakterii wywo-
łujących choroby układu oddechowego i  pokarmo-
wego u zwierząt gospodarskich. W warunkach presji 
selekcyjnej wymienionych antybiotyków, gronkowce 
występujące np. na skórze, czy błonach śluzowych, 
aby przeżyć muszą pozyskać geny kodujące mecha-
nizmy oporności na powyższe antybiotyki. Zjawisko 
to jest przykładem przenoszenia takich genów pomię-
dzy mikroorganizmami wspólnot autochtonicznych. 
Dla zrozumienia zjawisk koselekcji, czy też przetrwa-
łej oporności konieczna jest znajomość fizycznego 
powiązania jednych genów oporności z innymi, czy też 
zgrupowań genów przenoszonych wspólnie (Tabela I) 
[51, 66, 67, 72, 73]. 

Problemy wynikające z zakażeń spowodowanych 
bakteriami wielolekoopornymi u hospitalizowanych 
zwierząt towarzyszących są dokładnym odzwiercie-
dleniem tych dotykających hospitalizowanych ludzi. 
Obydwa miejsca są środowiskami podwyższonego 
ryzyka będącego skutkiem intensywnego stosowania 
antybiotyków, zaawansowanych terapii i większego 
zagęszczenia chorych. Bakterie izolowane od zdrowych 
zwierząt nie poddawanych antybiotykoterapii, w przeci-
wieństwie do pochodzących ze środowisk szpitalnych, 
charakteryzują się wysoką wrażliwością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, co potwierdza znaczenie 
presji selekcyjnej w indukcji oporności i jej rozprze-
strzenianiu się. Oporność i wielolekooporność bakterii 
zoonotycznych i szczepów indykatorowych występu-
jących u zwierząt gospodarskich, a także produktach 
żywnościowych zwierzęcego pochodzenia może stano-
wić potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. 
Ograniczenie stosowania antybiotyków do przypadków 
absolutnie niezbędnych, a więc racjonalna antybiotyko-
terapia, zgodna z rekomendacjami leczenia, wraz z uru-
chomieniem i wdrożeniem polityki zarządzania lekami, 
innych opcjonalnych sposobów leczenia, profilaktyki 
i bioasekuracji może stanowić drogę do ograniczania 
zarysowanego problemu [3]. 
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1. Wstęp

W ostatnich latach w Polsce jak również na całym 
świecie odnotowuje się niepokojące zjawisko rozprze-
strzenia szczepów opornych na antybiotyki [19]. W roku 
2013 The Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) opublikowało raport, w którym zostały opisane 
mikroorganizmy, stanowiące największe zagrożenie dla 
zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych, a wśród 
nich na pierwszym miejscu uplasowały się szczepy 
Entero bacteriaceae oporne na karbapenemy (CRE – Car-
bapenem – Resistant (CR) Enterobacteriaceae) [3, 45].
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ciężkich infekcji spowodowanych przez szczepy Enterobacterales produkujące karbapenemazy. W związku z gwałtownym rozprzestrze-
nianiem się szczepów opornych na karbapenemy jak również z brakiem nowych opcji terapeutycznych tak cenna jest wiedza na temat 
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1. Wstęp. 2. Karbapenemazy. 2.1. Metalo-β-laktamazy. 2.2. Karbapenemazy klasy A. 2.3. Karbapenemazy klasy D (OXA). 3. Przegląd 
antybiotyków stosowanych w leczeniu zakażeń wywołanych przez szczepy oporne na karbapenemy. 3.1. Kolistyna. 3.2. Fosfomycyna. 
3.3. Tygecyklina. 3.4. Aminoglikozydy. 3.5. Karbapenemy. 3.6. Mechanizm NDM – możliwe do zastosowania w terapii antybiotyki/ 
chemioterapeutyki. 3.7. Mechanizm KPC – możliwe do zastosowania w terapii antybiotyki/chemioterapeutyki. 3.8. Mechanizm OXA-48 
– możliwe do zastosowania w terapii antybiotyki/chemioterapeutyki. 4. Podsumowanie

CARBAPENEMASE OF INTESTINAL RODS – THE BEGINNING OF POST-ANTIBIOTIC ERA?

Abstract: In recent years in Poland as well as globally at an alarming rate, the number of bacteria producing mechanisms of antibiotic resist-
ance has been increased. The major source of concern is the emergence and dissemination of carbapenem-resistant Entero bacteriaceae 
(CRE). Carbapenems are considered as last resort drugs for the treatment of multidrug-resistant (MDR) bacterial infections. At the pre-
sent time the greatest menaces to public health are strains producing KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemases), NDM (New Delhi 
Metallo-β-lactamase) and OXA-48 (Oxacillinase-48). Carbapenemase-producing Enterobacterales have been resistant to most and some-
times even to all drugs that would be considered for treatment. Therefore, the accurate therapeutic options for the treatment of infections 
due to CRE strains are limited to the following antibiotics: colistin, tigecycline, fosfomycin, and aminoglycosides. Moreover, combination 
therapy containing two or more antibiotics has been recommended for the treatment of severe infections caused by carbapenemase-pro-
ducing Enterobacterales. Due to the rapid spread of carbapenem-resistant strains and the lack of new antibiotic drug development, there is 
an urgent need to broaden our knowledge regarding antibiotic resistance.

1. Introduction. 2. Carbapenemases. 2.1. Metallo-β-lactamases. 2.2. Class A Carbapenemases. 2.3. Class D Carbapenemases (OXA). 
3. Review of antibiotic treatment options of infections due to carbapenem-resistant strains. 3.1. Colistin. 3.2. Fosfomycin. 3.3. Tigecycline. 
3.4. Aminoglycosides. 3.5. Carbapenems. 3.6. Mechanism of NDM – likely antibiotic/ chemotherapeutics could be used in the therapy. 
3.7. Mechanism of KPC – likely antibiotic/ chemotherapeutics could be used in the therapy. 3.8. Mechanism of OXA-48 – likely antibiotic/ 
chemotherapeutics could be used in the therapy. 4. Summary

Słowa kluczowe: Karbapenemazy, KPC, NDM, OXA-48, wielolekooporność
Key words: Carbapenemases, KPC, NDM, OXA-48, multidrug resistance



272 SYLWIA JOANNA CHMIELEWSKA, KATARZYNA LESZCZYŃSKA

Szacuje się, iż rocznie w Stanach Zjednoczonych, 
u  co najmniej 2 milionów pacjentów diagnozuje się 
choroby infekcyjne wywołane bakteriami opornymi na 
jedną lub więcej grup antybiotyków. Co więcej, blisko 
23 000 z tych pacjentów umiera, a bezpośrednią przy-
czyną zgonu jest rozwijające się zakażenie, wskutek nie-
skutecznej terapii przeciwdrobnoustrojowej [3]. Dane 
pochodzące z raportu CDC wskazują, iż rocznie w USA 
u ponad 14 tysięcy pacjentów diagnozuje się tzw. infek-
cje związane z opieką zdrowotną (HAI – Health care 
Associated Infection) wywołane przez szczepy Entero
bacterales. Należy podkreślić, iż w przeważającej więk-
szości tj. u ponad 9 300 osób czynnikiem etiologicznym 
są drobnoustroje oporne na karbapenemy, z czego aż 
7 900 przypadków stanowią zakażenia wywołane przez 
szczepy Klebsiella pneumoniae CR, a blisko 1 400 spo-
wodowanych jest przez pałeczki Escherichia coli CR. Co 
więcej, należy podkreślić, iż blisko 600 z tych pacjentów 
umiera każdego roku [3]. 

Z kolei dane pochodzące z Europy wskazują, iż 
z powodu zakażeń wywołanych przez szczepy bak terii 
wielolekoopornych MDR (Multidrug-Resistance), 
umiera rocznie około 25 000 pacjentów [96]. Z analizy 
europejskich raportów ECDC (European Centre for 
Disease Control) wynika, iż częstotliwość występowa-
nia szczepów K. pneumoniae opornych na karbapenemy 
w Polsce w 2013 r. osiągnęła poziom 0,8%, podobnie 
jak w  większości krajów Unii Europejskiej. Tylko, 
w trzech krajach (Islandia, Czarnogóra oraz Macedo-
nia Północna) nie odnotowano żadnych przepadków 
bakterii produkujących karbapenemazy. Natomiast, 
we Włoszech rozpowszechnienie tych drobnoustro-
jów kształtowało się na poziomie 34,3%; zaś w Grecji 
59,4%. W roku 2014 w Polsce odsetek izolacji szczepów 
K. pneumoniae opornych na karbapenemy nieznacznie 
wzrósł do poziomu 1,3%. Należy również podkreślić, iż 
największy odsetek występowania szczepów CR odno-
towano w Grecji (62,3%); kolejno we Włoszech (32,9%) 
i Rumunii (31,5%). W roku 2015 w Polsce zaobserwo-
wano zaledwie 0,5% szczepów K. pneumoniae opornych 
na tę grupę antybiotyków, przy czym w Grecji, Wło-
szech czy Rumunii odsetek ten wyniósł odpowiednio: 
61,9%; 33,5% i 24,7% [24, 82]. Z kolei dane pochodzące 
z 2016 r. wskazują, iż częstotliwość występowania bak-
terii K. pneumoniae produkujących karbapenemazy 
w naszym kraju wyniosła 2,1%. Podobnie jak w ubieg-
łych latach w Grecji, Włoszech czy Rumunii raporto-
wano odpowiednio: 66,9%; 33,9%; 31,4% przypadków 
izolacji szczepów K. pneumoniae CR. Ponadto na tere-
nie Norwegii, Estonii, Litwy, Chorwacji czy Republiki 
Czech w roku 2016 nie odnotowano nawet pojedyń-
czych przypadków występowania K. pneumoniae 
wytwarzających karbapenemazy [82]. Z najnowszego 
raportu z 2017 roku wynika, iż rozpowszechnienie 
bakterii K. pneumoniae opornych na karbapenemy 

w naszym kraju gwałtownie wzrosło do niepokojącego 
poziomu aż 6,4%. Z kolei najwyższy odsetek izolacji 
tych drobnoustrojów zaobserwowano w Grecji (64,7%) 
i Włoszech (29,7%). Wartym podkreślenia jest również 
fakt, iż w Norwegii, Słowenii, Estonii czy Chorwacji nie 
odnotowano szczepów opornych na karbapenemy [82]. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane istnieje uzasad-
niona konieczność stałego uaktualniania i monitorowa-
nia lekooporności szczepów CRE [94]. Należy również 
podkreślić, iż drobnoustroje wytwarzające następujące 
mechanizmy tj. MBL, KPC czy OXA-48 z ogromną 
łatwością jak i prędkością rozprzestrzeniają się po 
całym świecie. Lista krajów, w których zidentyfikowano 
szczepy produkujące karbapenemazy stale się wydłuża 
i w ciągu ostatnich kilku lat objęła także Polskę [45].

2. Karbapenemazy

Karbapenemy zostały wprowadzone do lecznictwa 
na początku lat 80. XX w. Należy zaznaczyć, iż w chwili 
obecnej stanowią najnowszą generację antybiotyków 
β-laktamowych, o najszerszym spektrum działania. 
Co więcej, karbapenemy niejednokrotnie uznaje się za 
leki tzw. ,,ostatniej szansy’’ w leczeniu ciężkich zaka-
żeń wywołanych przez szczepy wielolekooporne [43]. 
W ostatnich latach ogromne zaniepokojenie wzbudziło 
zaś lawinowe rozprzestrzenianie się szczepów z mecha-
nizmami oporności na karbapenemy zarówno wśród 
pacjentów szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Ponadto, 
drastycznie spadająca liczba nowych antybiotyków, 
nasuwa poważne obawy na temat skutecznego wyle-
czenia pacjentów w przyszłości [45].

Należy podkreślić, iż bakterie rzędu Enterobacterales 
produkujące karbapenemazy są obecnie największym 
zagrożeniem oraz wielkim wyzwaniem dla medycyny 
i mikrobiologii [57].

2.1. Metalo-β-laktamazy

Jednym z najistotniejszych klinicznie i epidemio-
logicznie mechanizmów oporności na karbapenemy 
są metalo-β-laktamazy klasy B (MBL) produkowane 
głównie przez pałeczki niefermentujące glukozy np. 
Pseudomonas aerugionosa oraz rzadziej przez bakterie 
z  rodziny Enterobacteriaceae np. K. pneumoniae czy 
E. coli. Co więcej, szczepy wytwarzające mechanizm 
MBL klasyfikuje się, jako oporne na penicyliny (łącz-
nie z inhibitorami β-laktamaz), cefalosporyny i karba-
penemy z wyjątkiem aztreonamu, aczkolwiek zastoso-
wanie monobaktamów w terapii powinno opierać się 
o  wynik oznaczenia mikrobiologicznego. Co istotne, 
metalo-β-laktamazy wymagają jonów cynku jako kofak-
torów reakcji hydrolizy antybiotyków β-laktamowych 
[27, 53, 57, 73]. Na podstawie różnic w sekwencji ami-
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nokwasowej i struktury centrum aktywnego wyróżnia 
się obecnie trzy podklasy. Podklasa B1 i B3 posiada 
dwa dwuwartościowe jony cynku w centrum aktyw-
nym, podczas gdy podklasa B2 tylko jeden jon cynku 
[48]. Geny odpowiedzialne za produkcję metalo-β-
laktamaz znajdują się na chromosomie, plazmidach 
lub integronach. U bakterii środowiskowych np. Ste
notrophomonas maltophilia, Bacillus cereus, Caulobac
ter crescentus czy Aeromonas hydrophila odkryto wiele 
gatunkowo specyficznych enzymów MBL kodowanych 
chromosomalnie [53, 57]. W chwili obecnej wyróżnia 
się następujące typy MBL o znaczeniu klinicznym tj. 
IMP, VIM, NDM, SPM, IND, GIM, SIM, KHM, AIM 
bądź DIM [12, 16, 53, 73].

Pierwszy przypadek bakterii z nabytym mechaniz-
mem MBL tj. IMP-1 zostały wykryty u  P. aeruginosa 
w  1991 r. w  Japonii. Kolejno w 1997 r. we Włoszech 
zidentyfikowano typ VIM-1 oraz SPM-1 w  Brazylii. 
Należy podkreślić, iż od tego czasu, a zwłaszcza od 
drugiej połowy lat 90., stale rośnie liczba szczepów 
MBL (+) wywołujących ogniska epidemiczne (Gre- 
cja, Włochy, Kanada, Korea, Kenia) [16, 29, 53, 80, 
85, 89]. Ponadto w latach 2002–2006 w Tunezji, odno-
towano 35 przypadków szczepów P. aeruginosa wytwa-
rzających mechanizm MBL typu VIM-2. Co istotne, 
kaseta genowa blaVIM-2 zlokalizowana była w obrębie 
integronu klasy I [29].

Z kolei Papa Ezdra R. i wsp. scharakteryzowali bak-
terie P. aeruginosa VIM-2 (+) izolowane w  Urugwaju 
(2011–2013). Na podstawie metody MLST sklasyfiko-
wano większość badanych bakterii do następującego 
typu sekwencyjnego tj. ST155 oraz w mniejszym stop-
niu do ST1565 czy ST1195. Należy wspomnieć, iż bak-
terie P. aeruginosa ST155 produkujące VIM-2 wykryto 
również w Hiszpanii [65]. 

W Polsce mechanizm MBL zidentyfikowano po raz 
pierwszy u pałeczek P. aeruginosa w latach 1998–2000 
[53]. Z kolei w okresie 1998–2006 w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie wyizolowano łącznie 20 szcze-
pów z rodzaju Pseudomonas spp. (P. aeruginosa n = 18; 
P. putida n = 2) produkujących karbapenemazy typu 
MBL. Za pomocą metody PCR w przeważającej 
większości stwierdzono obecność genów blaVIM-4, zaś 
u  dwóch izolatów blaVIM-2. Ponadto geny kodujące 
MBL zlokalizowane były na chromosomie, a u wszyst-
kich analizowanych bakterii wykryto integrony klasy 1 
[66]. Kolejno w północno-wschodniej Polsce (wrze-
sień 2012 r. – grudzień 2013 r.) wykryto 45 szczepów 
P. aeruginosa MBL (+) od pacjentów hospitalizowanych 
w  Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w  Białym-
stoku. Ostatecznie geny oporności tj. blaVIM-2 zostały 
zi dentyfikowane u trzech izolatów, podczas gdy 
blaVIM-4 zaledwie u jednego szczepu. Co istotne, u bak-
terii P. aeruginosa geny blaVIM zlokalizowane były 
w integronie klasy 1. Analiza pokrewieństwa genetycz-

nego z  wykorzystaniem metody PFGE, pozwoliła na 
sklasyfikowanie badanych szczepów VIM (+) do czte-
rech niespokrewnionych pulsotypów (A-D). Z  kolei 
technika MLST umożliwiła wyodrębnienie następu- 
jących typów sekwencyjnych tj. ST111, ST27, ST17 oraz 
co ciekawe ST2342. Warto wspomnieć, iż u izolatu Ps21 
(ST2342) VIM-2 (+) stwierdzono unikatową sekwen-
cję kasety genowej, wcześniej nieopisywaną u P. aeru
ginosa [52]. Z  kolei pierwszy szczep K. pneumoniae 
produ kujący typ VIM-4 zidentyfikowano w 2008 r. 
w Bydgoszczy u 61-letniego pacjenta poddanego ope-
racji chirurgicznej [53, 79]. 

Podsumowując, w Polsce w latach 2006–2008 wy- 
izo lowano osiem szczepów MBL (+), a w 2009, 2010 
i 2011 odpowiednio: 22, 23, 31 z 39 szpitali zlokalizo-
wanych w 24 miastach. Dominującymi producentami 
mechanizmu MBL były: E. cloacae – 50,0%, S. marces
cens –  17,9%, K. oxytoca – 16,7% czy K. pneumoniae 
– 11,9%. W przeważającej większości izolaty produko-
wały mechanizm MBL typu VIM (93,8%), zaś u trzech 
szczepów S. marcescens zidentyfikowano typ IMP [12]. 

Kolejny mechanizm tj. KHM-1 odnotowano po raz 
pierwszy u Citrobacter freundii w Japonii (1997 r.) zaś 
GIM-1 u P. aeruginosa w Niemczech (2002 r.). W ostat-
nim czasie wzrasta również odsetek izolacji szcze-
pów GIM-1, mechanizm ten zidentyfikowano m.in. 
u następujących bakterii tj. Serratia marcescens, E. clo
acae, Pseudomonas putida, Acinetobacter pittii, oraz co 
groźniejsze u E. coli, Klebsiella oxytoca czy C. freun
dii. Wszystkie przypadki występowania szczepów 
GIM-1 (+) zarejestrowano w Niemczech w większości 
w  Düssel dorf lub w miejscowościach oddalonych od 
tego miasta o 40 km [38, 40, 60]. Inne warianty metalo-
β-laktamaz tj. SPM-1, SIM-1, DIM-1, TMB-1 i AIM-1 
wytwarzane są przez pałeczki niefermentujące glukozy 
tj. Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. i  do chwili 
obecnej mechanizmy te nie zostały wykryte u pałeczek 
rzędu Enterobacterales [48, 60].

W 2008 r. odnotowano pierwszy przypadek bakterii 
z  rodziny Enterobacteriaceae z nowym typem opor-
ności MBL – enzymem NDM-1 (New Delhi Metallo-β-
lactamase), kodowanym przez gen blaNDM-1, hydrolizu-
jącym wszystkie antybiotyki β-laktamowe za wyjątkiem 
aztreonamu [10, 57, 68]. Wartym podkreślenia jest rów-
nież fakt, iż w chwili obecnej wyróżnia się aż 16 warian-
tów NDM, przy czym w przeważającej większości wśród 
drobnoustrojów stwierdza się obecność NDM-1 [45]. 
NDM-1 to monomer, o masie cząsteczkowej 28 kDA, 
który w porównaniu z typem VIM-1/VIM-2 wykazuje 
zaledwie 32,4% podobieństwo. Ponadto NDM-1 moc-
niej wiąże cefalosporyny niż VIM-2, a w szczególności 
cefuroksym, cefotaksym i cefalotynę, a także penicy-
liny oraz co intersujące nie łączy się z karbapenemami 
tak silnie jak IMP-1 lub VIM-2, a mimo to hydrolizuje 
je w  podobnej ilości [48, 91]. Co więcej, u  pałeczek 
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K. pneumoniae geny blaNDM zlokalizowane są głównie 
na następujących plazmidach tj. IncA/C, IncF, IncR, 
IncH, IncN, IncL/M czy IncX [45].

Należy zaznaczyć, że wśród szczepów NDM (+) nie-
jednokrotnie stwierdza się obecność innych determi-
nant oporności na antybiotyki m.in. na aminoglikozydy 
(16S RNA metylaz), chinolony (Qnr), makrolidy (este-
razy), ryfampicynę, chloramfenikol czy sulfametoksazol 
[60]. Dla przykładu produkcję karbapenemaz u szcze-
pów K. pneumoniae przedstawiono w Tab. I.

Nowy enzym NDM-1 został po raz pierwszy 
wykryty u  bakterii K. pneumoniae wyizolowanej 
z moczu od 59-letniego mężczyzny (Szwecja), hospi-
talizowanego w  Indiach w styczniu 2008 r. [10, 57, 
68]. Ponadto u  chorego odnotowano nosicielstwo 
E. coli NDM-1 (+) obecnej w kale [10]. Po pierwszym 
doniesieniu pojawiły się kolejne raporty świadczące 
o  rozprzestrzenianiu szczepów NDM-1 (+) w obrę-
bie różnych gatunków bakterii z rzędu Enterobactera
les w takich krajach jak: Indie, Pakistan, Bangladesz, 
wskazując jednocześnie wyżej wymienione państwa, 
jako pierwotne źródło, z którego szczepy NDM-1 (+) 
dotarły do państw europejskich, USA, Australii czy 
krajów afrykańskich [44, 57, 59]. Najprawdopodob-
niej pierwszą bakterią, która nabyła gen blaNDM-1 była 
pałeczka Acinetobacter baumannii [57, 68]. W Polsce 
pierwszy szczep New Delhi Metallo-β-lactamase poja-
wił się w  sierpniu 2011 r. u  E. coli wyhodowanej od 
53-letniego mężczyzny obywatelstwa polskiego prze-
transportowanego z Konga na odział OIOM w Warsza-
wie. Wyizolowany szczep E. coli 5428/11 produkował 
jednocześnie NDM-1, CTX-M-15, TEM-1 oraz OXA-1 
i charakteryzował się wrażliwością jedynie na tygecy-
klinę i kolistynę. Pomimo 12 dniowego leczenia koli-
styną, pacjent zmarł w wyniku niewydolności wielona-
rządowej. Co istotne, w szpitalu nie nastąpiła transmisja 
E. coli MBL (+) na innych chorych z oddziału OIOM 
[21]. W Polsce kolejne szczepy NDM (+) (K. pneumo
niae ST11) wyizolowano od 4 pacjentów hospitalizo-
wanych w 2012 r. (listopad-grudzień) w Poznaniu. Co 
więcej, wyżej wymienieni pacjenci nie podróżowali 
w 2012 r. [4, 33]. Od roku 2013 w zastraszającym tem- 
pie wzrosła liczba szczepów NDM (+) izolowanych 
w  Polsce. W  2013 r. odnotowano 103  przypadki, zaś 
w 2014 r. – 247. Należy również podkreślić, iż w latach 
2012–2014 zaobserwowano dwa główne ogniska epi-
demiczne w Polsce z epicentrum w Poznaniu (n = 176) 
i Warszawie (n = 191), przy czym w większości przy-
padków czynnikiem alarmowym był pandemiczny 
klon K. pneumoniae ST11 [4]. Następnie w roku 2015 
odnotowano kolejno 470  szczepów NDM (+), zaś 
w  2016 r. aż 1771. Podsumowując, łącznie w  latach 
2011–2016 stwierdzono 2596  przypadków izolacji 
bakterii z mechanizmem oporności NDM-1. Co wię-
cej, 93,3% tych pacjentów stanowiły osoby hospitali-

zowane, 4,35% to pacjenci ambulatoryjni i  zaledwie 
2,3% to osoby przebywające w ZOLach, domach opieki 
czy hospicjach. Ponadto, w 57,3% przypadków stwier-
dzono nosicielstwo, zaś u 42,7% pacjentów dodatkowo 
pojawiły się objawy zakażenia. Biorąc pod uwagę wiek 
pacjentów, aż 65% chorych stanowiły osoby > 65 r.ż. 
[94]. W 2016 r. w skali kraju największy odsetek izola-
cji szczepów NDM (+) odnotowano w województwie 
mazowieckim (n = 1394) i podlaskim (n = 260) [94]. 

Należy podkreślić, iż w I kwartale 2017 r. w Polsce 
ogromne zaniepokojenie wzbudziła liczba 785 pacjen-
tów, u  których stwierdzono występowanie pałeczek 
Enterobacterales, głównie szczepów K. pneumoniae 
wytwarzających karbapenemazę typu New Delhi. 
W woje wództwie mazowieckim zarejestrowano odpo-
wiednio n = 545 przypadków, kolejno w województwie 
podlaskim n = 186, w warmińsko-mazurskim n = 18, 
zaś w świętokrzyskim n = 10. Ponadto, liczba ośrodków, 
w których zidentyfikowano bakterie NDM w Warsza-
wie i okolicach wyniosła n = 74, zaś w województwie 
podlaskim n = 17. Należy zaznaczyć, iż w  I  kwartale 
2017 r., w porównaniu z I kwartałem 2016 r. na terenie 
całego kraju odnotowano alarmujący wzrost z 310 do 
785 (150%) przypadków izolacji bakterii rzędu Ente
robacterales, głównie K. pneumoniae produkujących 
NDM. Wartym podkreślenia, jest również fakt zwięk-
szenia liczby województw, w których stwierdzono 
bakterie NDM (+) z 8 aż do 13. Najistotniejsze zmiany 
odnotowano na terenie województwa mazowieckiego, 
gdzie częstotliwość występowania szczepów produ-
kujących NDM wzrosła z 273 do 545  przypadków, 
natomiast w województwie podlaskim z 26 do 186. 
Ponadto, należy uznać, iż na terenie tych województw 
ma miejsce epidemiczne rozprzestrzenianie bakterii 
K. pneumoniae produkujących NDM. Liczba pacjen-
tów z zakażeniami w I kwartale 2017 r. w wojewódz-
twie mazowieckim wyniosła odpowiednio 384 (n = 193 
–  I  kwartał 2016 r.), podczas gdy w podlaskim 121 
(n = 13 –  I  kwartał 2016 r.). Co więcej, odnotowano 
również gwałtowny wzrost przypadków izolacji pałe-
czek Enterobacterales wytwarzających NDM w obrę-
bie następujących województw: warmińsko-mazur-
skiego czy świętokrzyskiego [95]. Z kolei w II kwartale 
2017 r. nastąpiło niepokojące nasilenie częstotliwości 
izolacji bakterii NDM (+) w województwach: pomor-
skim, dolnośląskim, zachodniopomorskim oraz wiel-
kopolskim. Natomiast w III kwartale w województwie 
małopolskim [97].

Podsumowując, w pierwszych trzech kwartałach 
2017 roku potwierdzono w KORLD rekordową liczbę 
izolatów NDM (+) w  Polsce tj. n = 2512. Ogółem 
w  I  kwartale odnotowano n = 991 szczepów produ-
kujących mechanizm NDM, zaś w II i III  kwartale 
odpowiednio n = 1016 i  n = 505 przypadków. Przy 
czym najwyższą częstość występowania pałeczek Ente
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robacterales NDM (+) zarejestrowano w Warszawie tj. 
I kwartał n = 365, II kwartał n = 422, III kwartał n = 137. 
Z kolei w województwie Mazowieckim (bez Warszawy) 
w I kwartale liczba bakterii wytwarzających karbepe-
nemazy typu NDM wyniosła odpowiednio n = 353, 
w  II  kwartale n = 304 oraz w III kwartale n = 137. 
Natomiast w  województwie podlaskim zidentyfiko-

wano w I kwartale n = 207 bakterii NDM (+), zaś w II 
i III kwartale kolejno n = 168 i n = 196 szczepów [97].

Z raportu KORDL wynika, iż w Polsce w 2017 r. 
przeważającą większość pałeczek Enterobacterales 
NDM (+), stanowiły bakterie K. pneumoniae (n = 2291; 
91,2%). W  zdecydowanie mniejszym odsetku izo-
lowano pozostałe gatunki bakterii Gram-ujemnych 

Tabela I
Globalne występowanie szczepów K. pneumoniae produkujących karpanemeazy

Na podstawie: [7, 37].

NDM-1 – K. pneumoniae

Endemiczne występowanie Indie, Pakistan, Bangladesz

Lista krajów w których wyizolowano Kanada, USA, Meksyk, Gwatemala, Kolumbia, Brazylia;
szczepy CR – NDM-1 Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, Grecja, Irlandia, Niemcy, Niderlandy, 
 Republika Czeska, Polska, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Norwegia, Szwecja, Finlandia;
 Maroko, Tunezja, Algieria, Libia, Arabia Saudyjska, Egipt, Kenia, Republika Południowej
 Afryki, Madagaskar, Mauritius;
 Oman, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Singapur, Rosja, Turcja, Jemen, Sri Lanka,
 Nepal, Tajlandia; Wietnam, Malezja, Izrael, Irak, Iran;
 Australia, Nowa Zelandia.

KPC – K. pneumoniae

Endemiczne występowanie USA, Kolumbia, Argentyna, Brazylia, Włochy, Grecja, Polska, Izrael, Chiny, Tajwan

Lista krajów w których wyizolowano Kanada, Meksyk, Kuba, Urugwaj, Portoryko;
szczepy CR – KPC Hiszpania, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Węgry, Portugalia,
 Austria, Republika Czeska, Dania, Norwegia, Chorwacja;
 Algieria, Egipt, Republika Południowej Afryki,
 Rosja, Indie, Korea Południowa, Turcja, Pakistan, Japonia, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 Australia.

OXA-48 – K. pneumoniae

Endemiczne występowanie Turcja, Maroko, Tunezja, Libia, Egipt, Indie

Lista krajów w których wyizolowano Kanada , USA, Argentyna;
szczepy CR – OXA-48 Hiszpania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Irlandia,
 Polska, Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria;
 Algieria, Senegal, Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska;
 Rosja, Oman, Japonia, Sri Lanka, Tajlandia, Singapur, Kuwejt, Liban, Korea Południowa,
 Izrael, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 Australia, Nowa Zelandia.

Współwystępowanie mechanizmów oporności u szczepów K. pneumoniae

Nazwa kraju Mechanizmy oporności wykryte u bakterii K. pneumoniae

Brazylia NDM-1/KPC-2
Malezja NDM-1/OXA- 232
Korea Południowa NDM-5/OXA-181 oraz NDM-1/OXA-232
Chiny NDM-1/IMP-4
Indie NDM-1/OXA-232
Turcja NDM-1/OXA-48
Pakistan NDM-1/KPC-2
Szwajcaria NDM-1/OXA-48
Zjednoczone Emiraty Arabskie NDM-1/OXA-48
Australia NDM-1/OXA-48
Maroko NDM-1/OXA-48
Singapur NDM-1/OXA-181 oraz NDM-5/OXA-181
USA NDM-1/OXA-232
Francja NDM-1/OXA-232
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tj. E. coli (n = 18; 0,7%), E. cloacae (n = 3; 0,1%) czy 
C. freundii (n = 1; 0,03%) [97]. 

Częstość występowania szczepów produkujących 
mechanizm NDM w Polsce w latach 2011–2017 przed-
stawiono na Ryc. 1. 

Niewątpliwie, lawinowy wzrost izolacji szczepów 
wytwarzających metalo-β-laktamazy typu New Delhi 
w Polsce, oraz coraz częstsze pojawianie się ognisk epi-
demicznych w różnych regionach kraju, czy wreszcie 
nowe klony bakterii (np. K. pneumoniae – ST147, E. coli 
– ST410, ST448, ST405, ST131) wytwarzające powyższy 
mechanizm oporności, sprawiły, iż obecnie jest to jeden 
z największych problemów w dziedzinie lekooporności 
w naszym kraju [94]. Głównymi producentami NDM 
(+) są bakterie z rodziny Enterobacteriaceae tj. K. pneu
moniae i  E. coli [8, 48]. Niemniej jednak karbapene-
mazy te wykryto również u następujących bakterii: 
K. oxytoca, E. cloacae, C. freundii, Proteus mirabilis, Sal
monella spp., Providencia spp. oraz w nieco mniejszym 
odsetku u Acinetobacter spp. czy P. aeruginosa [18].

Z europejskich raportów wynika, iż w roku 2013, 
tylko dwa kraje odnotowały pojedyncze szpitalne ogni-
ska epidemiczne wywołane przez drobnoustroje produ-
kujące mechanizm NDM. Z kolei w 2015 roku, już pięć 
krajów zgłosiło wystąpienie pojedynczych szpitalnych 
ognisk epidemicznych wywołanych przez te szczepy, 
zaś w siedmiu krajach stwierdzono rozprzestrzenienie 
regionalne i międzyregionalne [2]. Co więcej, dane 
opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny 
wskazują, iż w 2016 r. stwierdzono 35  ognisk epide-
micznych wywołanych przez bakterie K. pneumoniae 
wytwarzające NDM. Ponadto w porównaniu z rokiem 
2015 nastąpił znaczący wzrost liczby ognisk epidemicz-
nych wywołanych przez te drobnoustroje z 1,9% do 
6,6% [25]. Z kolei w 2017 r. zgłoszono 63 ogniska epi-
demiczne spowodowane przez pałeczki K. pneumoniae 
produkujące NDM (zakażeniu łącznie uległo 557 osób). 
Ponadto, biorąc pod uwagę procentowy udział poszcze-
gólnych czynników etiologicznych ognisk epidemicz-
nych pałeczki K. pneumoniae MBL (+) stanowiły 4,97% 

izolatów, w tym szczepy wytwarzające karbapenemazy 
typu NDM 2,57% [26]. Przypadki występowania szcze-
pów K. pneumoniae NDM (+) na świecie przedstawiono 
w Tab. I. Z kolei szczepy E. coli NMD (+) wyizolowano 
m.in. w  następujących krajach tj. Indiach, Kanadzie, 
Kamerunie i Europie (Wielka Brytania, Belgia, Szwecja, 
Francja, Austria, Norwegia, Niemcy, Polska) [21, 48]. 

Frapujący przypadek izolacji szczepów z  rodziny 
Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy 
odnotowano u  dwóch polskich turystów z  ranami 
postrzałowymi po atakach terrorystycznych w Muzeum 
Bardo w Tunisie w marcu 2015 roku. Wyżej wymienieni 
pacjenci zostali przetransportowani do Warszawy po 
hospitalizacji w Tunezji. U pierwszego z nich wyizolo-
wano bakterie K. pneumoniae oporne na karbapenemy. 
Analiza mikrobiologiczna badanego szczepu wykazała 
pozytywny wynik testu Carba NP oraz MBL testu feno-
typowego z EDTA, jak również oporność na temocylinę, 
co sugerowało wytwarzanie OXA-48. Niemniej jednak, 
analiza PCR potwierdziła jedynie obecność genu blaNDM 
w obrębie transpozonu Tn125. Ponadto technika MLST 
sklasyfikowała badany szczep, jako ST147. Co więcej, 
u hospitalizowanego pacjenta w momencie przyjęcia jak 
i pobytu w szpitalu nie wyizolowano innych szczepów 
produkujących karbapenemazy [36]. W przypadku dru-
giego pacjenta w wyniku postrzału doszło do poważ-
nego uszkodzenia tkanki podskórnej w obrębie kręta-
rza kości udowej. W momencie przyjęcia pacjenta do 
szpitala w  wymazie z  odbytu stwierdzono obecność 
szczepu K. pneumoniae opornego na karbapenemy. 
Należy zaznaczyć, iż wynik test Carba NP był dodatni, 
ponadto wykazano oporność na temocylinę, z  kolei 
testy fenotypowe MBL i  KPC były ujemne. Metoda 
PCR oraz sekwencjonowanie potwierdziły obecność 
genu blaOXA-48 zlokalizowanego w obrębie transpozonu 
Tn1999.2. Niemniej jednak 10 dni po przyjęciu pacjenta 
do szpitala z  wymazu z  rany wyhodowano szczepy 
NDM-1 (+) tj. K. pneumoniae oraz E. coli. Dalsza ana-
liza MLST wykazała, iż wspomniane szczepy E. coli 
należały do ST410, podczas gdy bakterie K. pneumoniae 

Ryc. 1. Liczba szczepów z rodziny Enterobacterales wykazujących fenotyp NDM, KPC. Dane zebrane w Polsce
w latach 2008–2017 [25, 78, 79].
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do ST147. Należy pod kreś lić, iż izolaty K. pneumoniae 
pochodzące od dwóch polskich turystów wytwarzały 
mechanizm NDM-1 jak również, należały do tego 
samego typu sekwencyjnego tj. ST147, co wskazuje, 
iż najprawdopodobniej w obu przypadkach doszło do 
kolonizacji pacjentów podczas hospitalizacji w Tune-
zji [36]. Analiza lekowrażliwości wyżej wymienionych 
szczepów wykazała wielolekooporność, a jedynym sku-
tecznym antybiotykiem była kolistyna. Ponadto, izolaty 
K. pneumoniae okazały się wrażliwe na chloramfenikol. 
Z kolei w przypadku amikacyny, biorąc pod uwagę war-
tości MIC badane szczepy zostały zakwalifikowane, 
jako wrażliwe lub średnio wrażliwe [36]. 

Równie niezwykły przypadek jednoczesnej izolacji 
od pacjenta kilku szczepów wytwarzających karba-
penemazy zarejestrowano w Chinach. 46-letni męż-
czyzna w  czerwcu 2012 r. został przyjęty do szpitala 
z  powodu bólów głowy, nudności, wymiotów i  osta-
tecznie z podejrzeniem zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych. Należy dodać, iż w kolejnych dniach pacjent 
został przetransportowany do Szanghaju, gdzie podczas 
2-miesięcznego pobytu w szpitalu zostały wyizolowane 
łącznie 34 szczepy bakterii Gram-ujemnych. Co intere-
sujące, zidentyfikowano m.in. gatunek K. pneumoniae 
produkujący KPC-2, następnie E. coli NDM-1 (+), 
Entero bac ter aerogenes wytwarzający IMP oraz A. bau
mannii OXA-23 (+) [17].

Kolejny godny uwagi przypadek odnotowano 
w  2015 r. 74-letnia kobieta narodowości duńskiej 
została przyjęta do szpitala w Indiach, gdzie w trakcie 
hospitalizacji stwierdzono zawał serca i hipercholeste-
rolemię. Następnie 10 dni późnej pacjentkę przetrans-
portowano do szpitala w Danii. Co istotne, za pomocą 
technik MALDI-TOF, PCR i  MLST wśród badanych 
izolatów zidentyfikowano: bakterię K. pneumoniae 
ST147 produkującą NDM-7 i OXA-181, kolejno E. coli 
ST1284 NDM-5 (+) oraz szczepy A. baumannii ST2 
wytwarzające OXA-23 [30].

2.2 Karbapenemazy klasy A

Karbapenemazy klasy A reprezentowane przez 62 
β-laktamazy, zostały podzielone na 6 podtypów tj. IMI/
NMC-A enzymy, SME enzymy, GES enzymy, KPC 
enzymy, SFC-1 i SHV-38. Enzymy KPC (Klebsiella 
pneumoniae carbapenemases) odgrywają obecnie naj-
większą rolę wśród wszystkich karbapenemaz klasy A. 
Szczepy niosące gen blaKPC charakteryzują się opornoś-
cią na antybiotyki β-laktamowe, jak również posiadają 
dodatkowo inne mechanizmy, co ostatecznie prowadzi 
do niepowodzeń terapeutycznych [38]. Głównym pro-
ducentem karbapenemaz typu KPC jest K. pneumoniae, 
aczkolwiek enzymy te stwierdzono również u innych 
gatunków bakterii należących do rzędu Enterobactera
les np. K. oxytoca, E. coli, Enterobacter spp., C. freundii, 

S. marcescens, Salmonella enterica, a nawet u pałeczek 
niefermentujących glukozy takich jak P. aeruginosa czy 
P. putida [27, 57, 72, 78]. Podobnie jak wśród bakterii 
produkujących inne mechanizmy, tak i tutaj obserwuje 
się zróżnicowany poziom oporności. Jednakże enzymy 
KPC, których znanych jest obecnie 22, wykazują naj-
szersze spektrum substratowe spośród opisanych 
β-laktamaz [57, 58, 78]. Globalne występowanie szcze-
pów K. pneumoniae KPC (+) przedstawiono w Tab. I.

Analiza literaturowa wskazuje, iż szczepy K. pneu
moniae produkujące mechanizm KPC są najczęstszym 
czynnikiem etiologicznym zakażeń łożyska naczynio-
wego (52%), kolejno dróg oddechowych (30%) czy 
układu moczowego (10%) [83]. Z kolei dane uzyskane 
przez Campos A.C. i wsp. wykazały, iż szczepy K. pneu
moniae KPC (+) głównie izoluje się z wymazu z odbytu 
(32%), następnie układu krwionośnego i moczowego 
(24%), dolnych dróg oddechowych (21%) czy ran 
pooperacyjnych (10%) [11]. Mechanizm KPC został 
po raz pierwszy zidentyfikowany u  K. pneumoniae 
w 1996 r. w Północnej Karolinie (USA). Szczepy KPC 
(+) z rzadkością izolowano w Stanach Zjednoczonych 
do roku 2005, w którym to odkryto kilka ognisk w szpi-
talach w New York i New Jersey. Od tego czasu doszło 
do gwałtownego rozprzestrzeniania się tych bakterii 
w populacji, o czym świadczy izolacja aż > 1 200 szcze-
pów produkujących KPC z próbek krwi w szpitalu 
w New Yorku w 2012 r. [61]. 

Warto nadmienić, iż w Izraelu już w roku  2006 
stwierdzono zwiększającą się liczbę ognisk epidemicz-
nych w szpitalach, wywołanych głównie przez szczepy 
K. pneumoniae KPC. Średnia liczba nowych przypad-
ków kształtowała się następująco: 2005 r. – 6 przypad-
ków (1,9 przypadków na 100 000 pacjentów); pierwszy 
połowa 2006 r. – 39,5 przypadków (11,8 przypadków na 
100 000 pacjentów); druga połowa 2006 r. – 89 przypad-
ków (27 przypadków na 100 000 pacjentów); pierwszy 
kwartał 2007 r. – 143 przypadków (41,9 przypadków na 
100 000 pacjentów). Co istotne, liczba nowych klinicz-
nych izolacji CRE gwałtownie wzrosła w drugiej poło-
wie 2006 r. zaś w pierwszym kwartale 2007 r., odnoto-
wano szczyt w miesiącu marcu tj. 55,5 przypadków na 
100 000 pacjentów. W związku z powyższym Minister-
stwo Zdrowia (MZ) w marcu 2007 r. wydało rozporzą-
dzenie mające na celu ograniczenie skali tego zjawiska. 
Specjalnie powołany zespół kontroli zakażeń objął nad-
zorem 27 Szpitali Opieki Medycznej. Warto podkreś-
lić, iż do dnia 31 marca 2007 r. łącznie u 1275 pacjen-
tów z wspomnianych 27 szpitali (175 przypadków na 
1 000 000 ludności) stwierdzano występowanie szcze-
pów wytwarzających karbapenemazy. Przed inter-
wencją MZ miesięczna częstość izolacji bakterii CRE 
wyniosła odpowiednio 55,5 na 100 000  pacjentów. 
Dzięki realizacji wytycznych Ministerstwa Zdrowia 
gwałtowny wzrost liczby ognisk epidemicznych został 
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zahamowany, a do maja 2008 r. liczba nowych miesięcz-
nych przypadków zmniejszyła się osiągając ostatecznie 
poziom 11,7 na 100 000 pacjentów (p < 0,001). Powyż-
szy efekt został osiągnięty przede wszystkim dzięki 
przestrzeganiu zaleceń Ministerstwa Zdrowia tj. izolacji 
pacjentów zakażonych lub skolonizowanych szczepami 
CRE, oraz wydzieleniu osobnego personelu i  sprzętu 
medycznego, co zapobiegało dalszej transmisji bakterii. 
Co niezwykle istotne, ogromną rolę odegrały również 
zespoły kontroli zakażeń, przeprowadzające szereg 
wizyt nadzorujących stosowanie wyżej wymienionych 
procedur czy też przestrzeganie obowiązkowych badań 
laboratoryjnych [77].

W Europie pierwsze szczepy KPC (+) pojawiły 
w Grecji (Kreta) w 2007 r. gdzie wybuchło ognisko epi-
de miczne, dotyczące łącznie 22 pacjentów [50]. Z kolei 
w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2008 r. stwier-
dzono kolejne ognisko epidemiczne w szpitalu w Gre-
cji (Ateny) obejmujące łącznie 50 pacjentów skoloni-
zowanych bądź zakażonych bakterią K. pneumoniae 
KPC-2. Ostatecznie śmiertelność wśród pacjentów 
Oddziału Intensywnej Terapii OIT wyniosła 58,8% 
(n = 34), podczas gdy u pacjentów przebywających na 
innych oddziałach odpowiednio 37,5% (n = 16) [81]. Co 
więcej, dane literaturowe wskazują, iż w latach 2007–
2008 w  dwóch kolejnych szpitalach (Kreta, Saloniki) 
zaobserwowano ognisko epidemiczne wywołane przez 
bakterie produkujące KPC-2. Analiza przeprowadzona 
od lutego do grudnia 2008 wykazała, iż w 18  szpita-
lach w Grecji (Ateny n = 14; Kreta n = 3; Saloniki n = 1) 
u  173  pacjentów stwierdzono występowanie bakterii 
CRE tj. K. pneumoniae KPC-2 (+) [23].

Analizując kolejno dane uzyskane w  projekcie 
MOSAR (Mastering Hospital Antimicrobial Resi-
stance in Europe) stwierdzono, iż w latach 2008–
2011 u  pacjentów hospitalizowanych na Oddziałach 
Intensywnej Terapii lub Rehabilitacji w 18  szpitalach 
w Europie szczepy K. pneumoniae KPC (+) stanowiły 
największą grupę wśród bakterii produkujących karba-
penemazy. Analizując szczegółowo dane wykazano, iż 
w Grecji dominował klon ST258 (KPC-2), zaś we Wło-
szech ST512 (KPC-3). Z kolei w Izraelu stwierdzono 
ogromne zróżnicowanie bakterii K. pneumoniae tj. 
ST512, ST36, ST258, ST383, ST833, ST17 czy ST34 [5]. 

Ponadto dane uzyskane przez Agodi A. i wsp. wyka-
zały izolację 24 szczepów K. pneumoniae od 16 pacjen-
tów hospitalizowanych na Oddziale Intensywniej Tera-
pii w 2009 r. we Włoszech (Katania). Należy podkreślić, 
iż wszystkie badane szczepy wytwarzały karbapene-
mazę KPC-3 oraz zostały sklasyfikowane jako ST258. 
Na oddziale OIT dzięki wdrożonym środkom zapobie-
gającym oraz ścisłemu monitorowaniu przestrzegania 
przez personel medyczny zalecanych procedur zażeg-
nano występowanie szczepów CRE nawet pomimo sta-
łego przyjmowania nowych pacjentów. Powyższy fakt 

wyraźnie podkreśla, iż zoptymalizowane działania oka-
zują się skuteczne w ograniczeniu rozprzestrzeniania się 
bakterii opornych na antybiotyki [1].

W naszym kraju (Warszawa) w 2008 r. wyizolowano 
pierwsze szczepy K. pneumoniae KPC (+) od 56-let-
niego pacjenta (niepodróżującego w ostatnim czasie), 
przyjętego na Oddział Kardiologiczny z  innego War-
szawskiego szpitala z zapaleniem płuc o nieustalonej 
etiologii. Wyizolowane bakterie należały do klonu 
ST258, produkując jednocześnie KPC i  SHV-12 [6, 
12]. Kolejno do końca 2008 r. w Polsce wyizolowano 
33  szczepy z  mechanizmem KPC (K. pneumoniae 
n = 30, K. oxytoca n = 3) od 32 pacjentów w pięciu szpi-
talach w Warszawie. Od tego momentu nastąpiło szyb-
kie rozprzestrzenianie bakterii w całym kraju. W 2009 r. 
u  82  pacjentów zidentyfikowano 86  szczepów KPC 
(+) (K. pneumoniae n = 84, E. coli n = 2; w  przypadku 
E. coli bakterie wyizolowano od pacjentów jedocze-
śnie skolonizowanych przez K. pneumoniae). Analiza 
molekularna wykazała, że 97,4% szczepów K. pneu
moniae (2008–2009) należało do klonu ST258 i tylko 
w sporadycznych przypadkach bakterie sklasyfikowano 
jako ST11 lub ST23. Z kolei dwa szczepy E. coli nale-
żały do ST93 i  ST224 i  najprawdopodobniej nabyły 
geny blaKPC od K. pneumoniae. W 2010 r. zidentyfi-
kowano aż 153 bakterii (w większości K. pneumoniae, 
raz E. coli) produkujących mechanizm KPC, z  czego 
większość izolatów pochodziła z Mazowsza (n = 126 
bakterii z 32 ośrodków). Szczepy KPC (+) pojawiły się 
również w tym czasie w województwie świętokrzyskim 
(kwiecień 2010 r. – luty 2011 r.) zarówno w ośrodkach 
leczniczych jak i domach opieki społecznej. Dzięki 
realizacji krajowych wytycznych dotyczących kontroli 
zakażeń w  2011 r. doszło do zmniejszenia całkowitej 
liczby izolacji szczepów KPC (+), która ostatecznie 
wyniosła 104. W marcu 2011 r. zaobserwowano nowe 
zagrożenie w województwie podlaskim, gdzie do końca 
roku wyizolowano 29 szczepów z 10 szpitali, głównie 
w Białymstoku [12, 96]. Podsumowując w latach 2008–
2011 szczepy KPC wyizolowano od 371 pacjentów, z co 
najmniej 58 szpitali w 34 lokalizacjach, ponadto zaob-
serwowano 3  regionalne ogniska epidemiczne z  epi-
centrum w Warszawie i Białymstoku. W naszym kraju 
najwięcej przypadków szczepów z mechanizmem KPC 
pojawiło się w ośrodkach w Warszawie oraz innych 
miastach województwa mazowieckiego. Należy jed-
nak zaznaczyć, że zarejestrowane przypadki dotyczyły 
również pacjentów przychodni, stacji dializ czy osób 
przebywających w domach opieki społecznej. Z rapor-
tów z  2012 r. wynika, iż w czterech regionach kraju 
odnotowano ogniska epidemiczne zakażeń K. pneu
moniae KPC (+), dla porównania w 2013 r. zarejestro-
wano 5  ognisk [33]. Podsumowując w latach 2010–
2014 łącznie od 608 pacjentów wyizolowano szczepy 
KPC (+). W  przeważającej większości wyżej wymie-
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nieni pacjenci byli hospitalizowani w województwie 
mazowieckim, w nieco mniejszym odsetku w woje-
wództwie lubelskim, śląskim, podlaskim czy święto-
krzyskim. Co więcej, w 21 przypadkach chorzy pocho-
dzili z  innych regionów Polski m.in. Olsztyna, Łodzi 
czy Krakowa. Ponadto, nosicielstwo szczepów KPC (+) 
odnotowano u 209 pacjentów, z kolei u 399 pojawiły 
się objawy zakażenia tj. układu moczowego (51,6%), 
układu oddechowego (21,6%), skóry i tkanek miękkich 
(15,0%), krwi i  łożyska naczyniowego (10,1%) oraz 
tzw. wewnątrzbrzusznych infekcji (1,7%) [7]. Analiza 
genetyczna wykazała, iż w latach 2008–2009 ogniska 
epidemiczne w Warszawie i okolicach zostały spowo-
dowane przez szczep K. pneumoniae ST258 wytwarza-
jący mechanizm KPC-2. Co istotne, w innych regionach 
Polski zakażenia wywołane zostały przez K. pneumo
niae ST258 lub ST512, KPC-3 (+). Ponadto, w szpita-
lach w Warszawie mechanizm KPC-2 zidentyfikowano 
również u C. freundii ST17 i E. cloacae ST254 [7]. 

Warto nadmienić, iż w 2010 r. opisano przypadek 
izolacji 4 szczepów K. pneumoniae produkujących 
jedno cześnie karbapenemazę KPC i 16S rRNA metylazę 
ArmA. Był to pierwszy raport występowania tych szcze-
pów w Polsce, jak również w Europie. Wyizolowane 
bakterie niosły geny blaKPC-2 i armA na 50-kb i 90-kb 
plazmidach. Naukowcy sugerują, że jednoczesna pro-
dukcja KPC-2 i 16S rRNA metylazy ArmA to nowa 
strategia umożliwiająca K. pneumoniae przetrwanie 
w warunkach szpitalnych nawet pomimo zastosowa-
nia w terapii aminoglikozydów i karbapenemów [92]. 
Należy zaznaczyć, iż w lutym 2014 r. zidentyfikowano 
po raz pierwszy w Polsce szczep E. coli ST479 wytwa-
rzający mechanizm KPC-3. Badany izolat charaktery-
zował się opornością na trimetoprim/sulfametoksazol, 
ciprofloksacynę, z zachowaniem wrażliwości na koli-
stynę i tygecyklinę. Z kolei w przypadku aminogliko-
zydów (gentamycyna) odnotowano średniowrażliwość 
[62]. Występowanie szczepów rzędu Enterobacterales 
produkujących KPC w Polsce przedstawiono na Ryc. 1.

W  chwili obecnej w naszym kraju drobnoustroje 
wytwarzające karbapenemazy typu KPC wzbudzają 
ogromny niepokój, przede wszystkim, dlatego, że brak 
jest antybiotyków o udowodnionej skuteczności w tera-
pii zakażeń wywołanych przez te szczepy, dodatkowo 
bakterie oprócz tego mechanizmu często produkują 
inne β-laktamazy m.in. ESBL oraz są wielolekooporne. 
Z reguły poza antybiotykami β-laktamowymi bakterie 
KPC (+) są niewrażliwe na większość aminoglikozy-
dów, fluorochinolonów, tetracykliny czy kotrimoksa-
zol. Co więcej, geny kodujące karbapenemezy KPC 
zlokalizowane są na głównie plazmidach, dzięki czemu 
z łatwością przenoszą się z jednej bakterii na kolejną 
należącą do tego samego lub różnych gatunków [31, 
34]. Najlepiej poznanym klonem KPC (+) jest K. pneu
moniae ST258 posiadająca tzw. podwyższony potencjał 

epidemiczny. Szczep ten pojawił się najpierw w USA, 
a następnie w Izraelu, Grecji, a w chwili obecnej został 
zidentyfikowany w większości krajów świata, w  tym 
również w Polsce, gdzie jest to klon dominujący [31, 
56]. Zakażenia wywołane przez bakterie KPC (+) obcią-
żone są dużą śmiertelnością, w przypadku K. pneumo
niae wynosi ona nawet 50% [31, 34]. 

2.3 Karbapenemazy klasy D (OXA)

Karbapenemazy klasy D określane, jako oksacy-
linazy (OXA) na podstawie sekwencji aminokwaso-
wej zostały podzielone na 12 podgrup tj. OXA-23, 
OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-134a, 
OXA-143, OXA-211, OXA-213, OXA-214, OXA-229 
i OXA-235. Przy czym u bakterii K. pneumoniae ziden-
tyfikowano zaledwie kilka z nich tj. OXA-23, OXA-48, 
OXA-51 i OXA-58. Należy zaznaczyć, że OXA-48 to 
najbardziej rozpowszechniona karbapenemaza klasy D. 
U 92,5% szczepów izolowanych w Europie, jak również 
w Północnej Afryce gen blaOXA-48 zlokalizowany jest na 
IncL/M, niemniej jednak odnotowano również przy-
padki obecności tego genu w obrębie IncA/C, IncH czy 
Tn1999. Co więcej, w chwili obecnej wyróżnia się aż 10 
wariantów tego genu [45]. 

Głównym producentem OXA-48 jest gatunek 
K. pneumoniae, niemniej jednak u większości bakterii 
rzędu Enterobacterales stwierdzono wytwarzane tego 
typu karbapenemazy. Należy nadmienić, iż w analiza 
molekularna oraz epidemiologiczna przeprowadzona 
w  Niemczech, wykazała horyzontalny transfer genu 
blaOXA-48 pomiędzy K. pneumoniae a E. coli. Ponadto 
oprócz pałeczek okrężnicy enzymy OXA-48 zidenty-
fikowano m.in. u następujących bakterii tj. K. oxytoca, 
Enterobacter spp., Providencia rettgeri, C. freundii czy 
S. marcescens [45]. Mechanizm OXA-48 został po raz 
pierwszy wykryty u szczepu K. pneumoniae w 2003 r. 
w Turcji. Od tego roku endemiczne występowanie 
pałeczek produkujących OXA-48 stwierdzono m.in. 
w takich krajach jak: Turcja, Maroko, Libia, Egipt, Tune-
zja czy Indie [45]. Należy zaznaczyć, iż w nie których 
krajach Europy odsetek występowania szczepów 
wytwarzających OXA-48 jest równie wysoki. Dla przy-
kładu dane pochodzące z Hiszpanii (2013 r.) i Francji 
(2011–2012 r.) wskazują na 74,7% i 78% częstość wystę-
powania tego mechanizmu u szczepów produkujących 
karbapenemazy [45, 64, 74]. Ponadto, wyniki uzyskane 
w Hiszpanii (2013 r.) z 83 szpitali wskazują, iż K. pneu
moniae, aż w 63% wytwarzała mechanizm OXA-48. Co 
więcej, w okresie 2013–2015 w Hospital Universitario 
de Canarias odnotowano 267 przypadków nosicielstwa 
bakterii produkujących karbapenemazy klasy D. Z kolei 
u 100 pacjentów (116 epizodów) wyizolowano szczepy 
OXA-48 (+) z następujących materiałów klinicznych, 
tj. w 43,42% przypadków z próbek pochodzących 
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z zakażeń układu moczowego, kolejno z miejsca ope-
rowanego (17,17%) czy krwi (17,0%) [47]. Należy pod-
kreślić, iż m.in. w takich krajach UE jak: Hiszpania, 
Francja, Wielka Brytania czy Niemcy zarejestrowano 
ogniska szpitalne wywołane przez bakterie OXA-48 (+) 
[7]. Listę krajów, w których wyizolowano szczepy 
K. pneumoniae OXA-48 (+) przedstawiono w Tabeli I.

Podsumowując, z europejskiego raportu ECDC 
wynika, iż w 2013 roku, tylko w jednym kraju euro-
pejskim tj. na Malcie raportowano endemiczną sytu-
ację występowania szczepów produkujących OXA-48, 
podczas gdy w 2015 roku już dwa kraje (Malta, Tur-
cja) zarejestrowały wystąpienie sytuacji endemicznej, 
a cztery kraje zgłosiły międzyregionalne rozprzestrze-
nienie (Hiszpania, Francja, Belgia, Rumunia) [2].

W ostatnich latach w Polsce odnotowano pierwsze 
przypadki pojawiania się pałeczek Enterobacterales 
wytwarzających karbapenemazę OXA-48. W  2012 r. 
w Białymstoku zidentyfikowano po raz pierwszy szczep 
E. cloacae ST89 produkujący karbapenemazę OXA-48 
u 76  letniego pacjenta, po przebytej operacji kardio-
chirurgicznej tj. pomostowaniu tętnicy wieńcowej oraz 
plastyki zastawki mitralnej i trójdzielnej. Po zabiegu 
operacyjnym pacjent został przeniesiony na Oddział 
Intensywnej Terapii, gdzie w 38 dobie zmarł na skutek 
dekompensacji serca, zaburzeń krzepnięcia, niewy-
dolności wielonarządowej i ostatecznie zatrzymania 
krążenia. Należy podkreślić, iż pierwsze szczepy E. clo
acae oporne na karbapenemy wyizolowano od pacjenta 
w 24 dobie po operacji z materiałów takich jak: krew 
czy wydzielina oskrzelowa. Co więcej, bakterie E. clo
acae wykazywały oporność także na inne antybiotyki tj. 
tygecyklinę i kolistynę. Analiza mikrobiologiczna obej-
mująca Test Carba NP potwierdziła, iż badane izolaty 
wytwarzały karbapenemazę, kolejno za pomocą metody 
PCR stwierdzono produkcję mechanizmu OXA-48, zaś 
analiza MLST wykazała, że szczepy MDR E. cloacae 
należały do ST89 [49].

Z kolei na podstawie danych uzyskanych przez 
Izdebski R. i wsp. w latach 2013 – styczeń 2017 stwier-
dzono izolację 54 szczepów produkujących karba-
penemazy klasy D od 52 pacjentów z różnych miast 
Polski (Biała Podlaska, Bochnia, Bydgoszcz, Ełk, Gro-
dzisk Mazowiecki, Kielce, Kraków, Poznań, Siemiano-
wice Śląskie, Słupsk, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa). 
Dodatkowo u 14 pacjentów odnotowano informację 
o wcześniejszym pobycie za granicami kraju, przy czym 
w dwóch przypadkach u członków ich rodzin. Co wię-
cej, u 34 pacjentów ostatecznie rozwinęło się zakaże-
nie, podczas gdy u 18 wykazano jedynie kolonizację. 
Wyizolowane szczepy były niezwykle zróżnicowane 
genetycznie i reprezentowały następujące gatunki tj. 
K. pneumoniae (n = 37), gdzie dominował ST395, ko- 
lejno ST11, ST15 i ST101; E. coli (n = 14) ST38, ST410, 
ST648; E. cloa cae (n = 1) ST78; C. freundii (n = 1) ST124 

i E. aerogenes (n = 1). Wyżej wymienione bakterie pro- 
du kowały OXA-48 (n = 49), OXA-181 (n = 4) i OXA-
232 (n = 1). Geny blaOXA-48 zlokalizowane były głównie 
w  obrębie Tn1999.1 (n = 29) oraz Tn1999.2 (n = 15). 
Należy również dodać, iż u 43 izolatów geny blaOXA-48/181 
umiejscowione były w obrębie plazmidów, podczas gdy 
u 11 szczepów E. coli ST38 i ST648 i jednego K. pneu
moniae ST336 blaOXA-48 na chromosomie [35].

Należy podkreślić, iż gen blaOXA-48 najczęściej iden-
tyfikuje się u klonu K. pneumoniae ST11, izolowanego 
w wielu krajach świata w tym m.in. Hiszpanii, Grecji, 
Tajwanie, Libii, Turcji czy Argentynie. Ponadto, w Hisz-
panii w 2013 r. wybuchło ognisko epidemiczne obej-
mujące 44 pacjentów wywołane przez K. pneumoniae 
ST11 OXA-48 (+). Należy dodać, iż u następujących 
klonów tj. ST14, ST15, ST101, ST147 i ST405 również 
wykryto gen blaOXA-48 m.in. w takich krajach jak: USA, 
Hiszpania, Czechy, Niemcy, Finlandia, Francja, Indie, 
Libia czy Japonia [45]. 

Substytucja bądź też delecja pojedynczych amino-
kwasów doprowadziła do utworzenia grupy pochod-
nych OXA-48, do których zalicza się m.in. OXA-181, 
OXA-204, OXA-232, OXA-163, OXA-244 bądź OXA-
245. Dla przykładu, OXA-181 rozpowszechniony jest 
w wielu krajach świata tj. Wielkiej Brytanii, Rumunii, 
Kanadzie, Singapurze, Południowej Korei, Japonii, 
Australii czy Nowej Zelandii. Niemniej jednak, więk-
szość zakażeń odnotowano w Indiach. Z kolei mecha-
nizmy OXA-204 i OXA-163 zidentyfikowano m.in. 
w Tunezji, Francji i Argentynie, podczas gdy OXA-244 
i  OXA-245 w Hiszpanii. Co więcej, szczepy K. pneu
moniae produkujące OXA-232 odnotowano w  USA, 
Singapurze, Indiach czy Południowej Korei [45].

Należy zaznaczyć, iż w chwili obecnej wykryto 
także inne karbapenemazy klasy D tj. OXA-23, OXA-
24/40, OXA-51, OXA-58, OXA-134a, OXA-143, 
OXA-211, OXA-213, OXA-214, OXA-229 i OXA-235 
głównie u bakterii z rodzaju Acinetobacter a zwłaszcza 
A. baumannii, podczas gdy nie wykryto ich u gatunku 
K. pneumoniae [45].

3. Przegląd antybiotyków stosowanych w leczeniu
 zakażeń wywołanych przez szczepy oporne
 na karbapenemy

Bakterie Gram-ujemne produkujące karbapene-
mazy typu KPC, MBL bądź OXA-48, są wieloleko-
oporne (MDR) a jedynymi skutecznymi antybiotykami 
tzw. ostatniej szansy w leczeniu zakażeń wywołanych 
przez te drobnoustroje są: polimyksyna B, kolistyna 
(polimyksyna E), fosfomycyna, tygecyklina i niekiedy 
wybrane aminoglikozydy [27, 45]. 

Aktualną lekowrażliwość szczepów CR na kolistynę, 
tygecyklinę, aminglikozydy bądź fosfomycynę przesta-
wiono w Tabeli II. 
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1. 2013–2014 K. pneumoniae 51 7,4% (n = 4) bd Amikacyna, gentamycyna 90,2% (n = 46) 13
 – KPC    – 74,5% (n = 38)
 E. coli – VIM-1 6 0% bd     0% 0% 
2. 2013–2014 K. pneumoniae 187 43% (n = 76) 6% (n = 11) Gentamycyna – 29 bd 45
 KPC (n = 178),    (n = 16)
 VIM (n = 3)
 NDM (n = 1)
3. 2010–2013 CRE 280 26,1% (n = 73) 11,8% (n = 33) Amikacyna – 78,6% bd 65
 K. pneumoniae    (n = 220)
 (n = 242)    Gentamycyna – 38,3%
 E. cloacae (n = 22)    (n = 107)
4. 2015 CRE – E. coli 224 0% 2,2% (n = 5) Amikacyna – 37,5% bd 34
     (n = 84)
     Gentamycyna – 46%
     (n = 103)
 CRE – K. pneumoniae 150 2% (n = 3) 4,7% (n = 7) Amikacyna – 44,7% bd
     (n = 67)
     Gentamycyna – 58,3%
     (n = 88) 
5. 2008–2013 Enterobacterales 306 10% (n = 31) 40% (n = 122) Amikacyna – 78% bd 29
 – NDM    (n = 239)
 Klebiella spp. (n=180),    Gentamycyna – 90%
 E. coli (n = 80)    (n = 275)
6. 2012–2014 Enterobacterales 72 13,9% (n = 10) 38,9% (n = 28) Amikacyna – 62,5% bd 33
 – NDM Głównie    (n = 45)
 K. pneumoniae
 Enterobacterales 64 29,7% (n = 19) 39,1% (n=25) Amikacyna – 40,6% bd
 – VIM Głównie    (n = 26)
 K. pneumoniae
7. 2010–2012 K. pneumoniae 106 26,4% (n = 28) 47,2% (n = 50) Amikacyna – 25,5% 28,3% (n = 30) 64
 VIM-1 (n = 79);    (n = 27)
 KPC-2 (n = 22);     Gentamycyna – 52,9%
 OXA-48 (n = 4);    (n = 56)
 IMP-22 (n = 1)
8. 2012–2014 E. coli 121 0% 0% Amikacyna – 2,5% (n = 3) 7,4% (n=9) 54
 OXA-48 (n = 87);    Gentamycyna – 25,6%
 VIM-1 (n = 27);    (n = 31)
 KPC-2 (n = 4);
 NDM (n = 2);
 IMP-22 (n = 1)
9. 2015 K. pneumoniae 24 8% (n = 2) 0% Amikacyna – 100% bd 31
 – KPC-2    (n = 24)
 K. pneumoniae 45 11% (n = 5) 22% (n = 10) Amikacyna – 84% (n = 38) bd
 – OXA-232
10. 2006–2011 K. pneumoniae 103 13,16% (n = 5) 0,97% (n = 1) Amikacyna – 16,51% bd 43
     (n = 17)
     Gentamycyna –22,3%
     (n = 23)
        E. cloacae 85 0% 0% Amikacyna – 69,42% bd
     (n = 58)
     Gentamycyna – 84,0%
     (n = 71)

Tabela II
Aktualna lekowrażliwość szczepów Enterobacterales opornych na karbapenemy

Objaśnienie skrótów: bd – brak danych.

Liczba
porządkowa/

Okres
prowadzonych

badań

Mechanizm
oporności

Odsetek szczepów opornych lub średniowrażliwych

Kolistyna Tygecyklina Aminoglikozydy Fosfomycyna Źr
ód

ło

Liczba
przeba-
danych

szczepów
(n)

CR
E

K
PC

,
 M

BL
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Z kolei skuteczność terapii skojarzonej vs. monote-
rapii wyrażonej jako odsetek śmiertelności w leczeniu 
zakażeń wywołanych przez szczepy CR przedstawiono 
w Tab. III.

Co interesujące, w 2015 r. w Hiszpanii, wyizolowano 
szczep XDR (Extensively Drug Resistance) K. pneumo
niae od 36-letniej pacjentki z sepsą i immunosupre-
sją. Warto wspomnieć, iż u pacjentki zdiagnozowano 
Myeloid sarcoma, a następnie zastosowano chemiote-
rapię oraz allogeniczny przeszczep komórek macierzy-
stych. Badany szczep K. pneumoniae niosący następu-
jące geny oporności ma antybiotyki tj. blaKPC-3, blaTEM-1, 
blaSHV-11 i aac(6’)Ibcr, charakteryzował się wrażliwoś-
cią jedynie na kolistynę i gentamycynę, niemniej jed-
nak ze względu na wysokie ryzyko nefrotoksyczności 
odstąpiono od terapii tymi antybiotykami. Ponadto, 
brak alternatywnych schematów wymusił konieczność 
zastosowania karbapenemów. Przeprowadzone bada-
nia wykazały bowiem, efekt synergistyczny ertapenemu 
z meropenemem. Co najważniejsze, terapia z użyciem 
tej grupy antybiotyków β-laktamowych zakończyła się 
sukcesem terapeutycznym [67].

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w kwiet-
niu 2014 r. w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
z moczu 87 letniego mężczyzny wyizolowano szczep 

„pundrug” PDR (Pandrug-Resistance) K. pneumoniae 
MS6671, charakteryzujący się opornością na wszystkie 
testowane antybiotyki/chemioterapeutyki tj. antybio-
tyki β-laktamowe, aminoglikozydy (MIC > 256 mg/L), 
ciprofloksacynę (MIC > 32 mg/L), kolistynę (MIC –  
–128 mg/L), tetracykliny (MIC – 32 mg/L), tygecyk-
linę (MIC – 4 mg/L), trimetoprim/sulfametoksazol 
(MIC – 8 mg/L), fosfomycynę (MIC – 64 mg/L) i chlor-
amfenikol (MIC – 128 mg/L). Oporność na karbape-
nemy powiązana była z obecnością genów tj. blaOXA-181, 
ompK36, kolejno oporność na kolistynę spowodowana 
była inaktywacją mgrB. Ponadto nieskuteczność tygecy-
kliny wywołana została mutacją w ramR, co skutkowało 
zwiększeniem ekspresji acrAB, zaś oporność na fosfo-
mycynę spowodowana była obecnością genu fosA [93].

3.1. Kolistyna

Kolistyna została odkryta ponad 60 lat temu. 
Początkowo jednak, ze względu na skutki uboczne tj. 
nefro- i neurotoksyczność, nie była powszechnie stoso-
wana. Niemniej jednak, narastająca oporność na kar-
bapenemy sprawiła, iż chwili obecnej rekomendowana 
jest w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez 
szczepy CRE [45, 71]. Mechanizm działania kolistyny 

1. K. pneumoniae Zakażenia krwi-sepsa/2012–2013/ TG+GN: 23,8% (n = 5/21)  TG: 37,5% (n = 3/8) 23
KPC-3, SHV-11 i TEM-1 Retrospektywne  GN: 12,5% (n = 1/8)
2. K. pneumoniae ZUM, zakażenia krwi, układu oddecho- CL+TGC: 25% (n = 4/16) GN: 6,3% (n = 1/16) 11
KPC-3,VIM, CTX-M-15 wego, skóry i tkanek miękkich, zakażenia CL+GN: 40% (n = 2/5) CL: 40% (n = 4/10)
 w obrębie jamy brzusznej/2010–2011/ CL+FOS: 0% (n = 0/5)
 Prospektywne TGC+FOS: 33% (n = 2/6)
3. K. pneumoniae Zakażenia krwi/2010–2011/ TGC+CL: 30% (n = 7/23) TGC: 53% (n = 10/19) 72
KPC-3, KPC-2 Retrospektywne TGC+GN: 50% (n = 6/12) CL: 50% (n = 11/22)
  TGC+CL+MEM: 13% (n = 2/16) GN: 80% (n = 4/5)
  TGC+GN+MEM: 17% (n = 1/6)
4. K. pneumoniae CR Zakażenia krwi-sepsa/2012–2014/ FOS+MEM: 6% (n = 1/16) MEM: 43% (n = 3/7) 38
 Retrospektywne TGC+MEM: 25% (n = 1/4) IPM: 0% (n = 0/1)
  GN+MEM: 0% (n = 0/2) TGC: 0% (n = 0/1)
  FOS+MEM+TGC/MIN/AN: AMG: 20% (n = 1/5)
  12,5% (n = 1/8)
5. K. pneumoniae Zakażenia krwi, ZUM, zakażenia układu CL-R 42,6% (n = 23/54) 50% (n = 39/78) 73
KPC, KPC-3, KPC-2 oddechowego, zakażenia w obrębie jamy TGC-R 33,5% (n = 51/152) 31,9% (n = 29/91)
 brzusznej 2010–2013/Retrospektywne GN-R 39,8% (n = 47/118) 36,2 % (n = 25/69)
  MEM MIC
  ≤ 8 mg/L 32,5% (n = 79/243) 27,9% (n = 43/154)
  MEM MIC
  ≤ 8 mg 34,9% (n = 146/418) 32,0% (n = 64/200)/

Tabela III
Skuteczność terapii skojarzonej vs. monoterapii w leczeniu zakażeń wywołanych przez szczepy K. pneumoniae produkujące karbapenemazy

Objaśnienia skrótów: ZUM – zakażenia układu moczowego, TGC – tygecyklina, GN – gentamycyna, CL – kolistyna, FOS – fosfomycyna, MEM – mero-
penem, MI – minocyklina, AN – amikacyna, IPM – imipenem, AMG – aminoglikozydy, R – oporność, MIC – Minimal Inhibitory Concentration, 
minimalne stężenie hamujące wzrost drobnoustrojów.

Liczba porządkowa/
Drobnoustrój/

Mechanizm oporności

Rodzaj zakażenia/
Okres prowadzonych badań/
Rodzaj prowadzonych badań

Śmiertelność %
(n) – liczba pacjentów, którzy nie przeżyli/liczba

pacjentów, którzy otrzymali daną terapię

Źr
ód

ło

Terapia skojarzona Monoterapia
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polega na przyłączaniu się do ujemnie naładowanych 
grup fosforanowych lipidu A, będącego składową lipo-
polisacharydu (LPS), co skutkuje utratą integralności 
błony komórkowej i ostatecznie prowadzi do śmierci 
komórki. Oporność na kolistynę spowodowana jest 
głównie modyfikacją cząsteczki LPS poprzez przyłą-
czenie L-Ara4-N i PEtN, co skutkuje zmniejszeniem 
ładunku ujemnego błony zewnętrznej i ogranicze-
niem wiązania się kolistyny. Zmiany te wywołane są 
głównie mutacjami w obrębie genów komponentów 
systemów regulacyjnych tj. mgrB, phoP/phoQ, pmrA, 
pmrB, pmrC bądź crrABC [45, 71]. W  szczególności 
inaktywacja genu mgrB, kodującego negatywne sprzę-
żenie zwrotne systemu regulacyjnego PhoQ/PhoP, to 
najczęstsza przyczyna oporności na kolistynę wśród 
szczepów K. pneumoniae. Ponadto, najnowsze bada-
nia wykazały, iż zamiana pojedynczego aminokwasu 
w  białku PmrB prowadzi do nadekspresji operonów 
pmrCAB i pmrHFIJKLM, które biorą udział w mody-
fikacjach LPS, co ostatecznie prowadzi do oporności 
na polimyksynę. Co więcej, w ostatnim czasie ziden-
tyfikowano nowy plazmid tzw. Plasmid Mediated 
Colistin Resistance niosący gen mcr1, który koduje 
transferazę fosfoetanoloaminy, katalizującą przyłą-
czanie fosfoetanoloaminy do lipidu A, co okazało się 
być jedną z przyczyn oporności na kolistynę u bakterii 
K. pneumoniae jak i E. coli [45]. W lipcu 2016 r. w Belgii 
odkryto nowy gen mcr2, wykazujący 76,7% nukleoty-
dowe podobieństwo z mcr1. Nowo poznany gen mcr2 
zlokalizowany był na plazmidzie IncX4 szczepów E. coli 
ST10 i ST167, u których jednocześnie nie stwierdzano 
obecności mcr1 [70]. Dane literaturowe wskazują, iż 
28- i 30-dniowa śmiertelność pacjentów z zakażeniem 
szczepami CRE (n = 221) była istotnie statystycznie 
niższa w przypadku zastosowania terapii skojarzonej 
polimyksyn w porównaniu z monoterapią (OR – Odds 
ratio = 0,36; 95% CI – Confidence interval = 0,19–0,68; 
p < 0,01) [55].

We Włoszech, czyli miejscu endemicznego wystę-
powania K. pneumoniae produkujących KPC (+) 
stwierdzono gwałtowny wzrost oporności na kolistynę 
w  ostatnich latach z 12% (2011 r.) do 65% (2012 r.). 
Ponadto, dane pochodzące z 21 szpitalnych laborato-
riów wskazują, iż w okresie 2013–2014 odsetek szcze-
pów opornych na kolistynę stanowił aż 43% [45, 88]. 
Co więcej, inne wieloośrodkowe badania przeprowa-
dzone w tym kraju wykazały, iż oporność na kolistynę 
u  bakterii K. pneumoniae KPC (+) będących czyn-
nikiem etiologicznym zakażeń krwi wzrosła ponad 
3-krotnie, a tzw. 30-dniowa śmiertelność u tych pacjen-
tów wyniosła aż 51% [22]. 

Ponadto, dane pochodzące z Holandii wskazują, 
iż bakterie K. pneumoniae ST258 KPC (+) izolowane 
z ogniska epidemicznego w 2013 r. charakteryzowały 
się aż 100% opornością na kolistynę [45, 90].

3.2. Fosfomycyna

Ze względu na narastającą oporność bakterii na 
antybiotyki, fosfomycyna stosowana głównie doustnie 
w  leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczo-
wego, w chwili obecnej zyskała ogromnie na znaczeniu 
i rekomendowana jest w terapii zakażeń wywołanych 
przez szczepy CRE w formie i.v. [20].

Fosfomycyna to antybiotyk odkryty w 1969 r. o sze-
rokim spektrum, którego mechanizm działania polega 
na hamowaniu pierwszego etapu syntezy ściany komór-
kowej, poprzez inaktywację transferazy UDP-N-acetylo- 

glukozamino-3-enolopirogronianu, zwanej również, jako 
MurA [45]. Oporność na fosfomycynę powiązana jest 
z genem fosA kodującym transferazę glutationu, mody-
fikującą ten antybiotyk. Gen fosA3 został po raz pierw-
szy opisany u szczepu E. coli produkującego CTX-M 
w Japonii. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej wyróż- 
nia się nowe podtypy wspomnianego genu tj. fosA2, 
fosA3, fosA4 czy fosA5 [20, 45]. Z kolei u bakterii Gram-
-dodatnich np. Staphylococcus spp., Enterococcus spp. 
czy Bacillus subtilis opisano enzym FosB o 48% podo-
bieństwie w sekwencji aminokwasowej z FosA, katali-
zującym reakcję pomiędzy cysteiną a fosfomycyną [20]. 

W Chinach, częstość występowaniu genu fosA3 
u pałeczek K. pneumoniae KPC (+) opornych na fos-
fomycynę wyniosła odpowiednio 55,6%. Należy pod-
kreślić, iż to właśnie w tym kraju raportuje się wysoki 
odsetek oporności na ten antybiotyk. Badania przepro-
wadzone w jednym ze szpitali wykazały, iż zaledwie 
43,4% szczepów K. pneumoniae produkujących karba-
penemazę typu KPC było wrażliwych na fosfomycynę. 
Co więcej, zbliżony odsetek wrażliwości na ten anty-
biotyk tj. 39,2% odnotowano w 12 innych szpitalach 
w tym kraju [45]. Z kolei dane pochodzące z Europy 
(Włochy) wskazują aż 90,2% oporność na fosfomy- 
cynę wśród szczepów K. pneumoniae produkujących 
karbapenemazy [15].

W leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie 
K. pneumoniae oporne na karbapenemy odnotowano 
efekt synergistyczny fosfomycyny z karbapenemami 
(70%), kolistyną (36%) bądź tygecykliną (30%). Nato-
miast w terapii zakażeń, gdzie czynnikiem etiologicz-
nym są szczepy produkujące OXA-48, dane literatu-
rowe wskazują na antagonizm pomiędzy fosfomycyną 
a kolistyną [20].

3.3. Tygecyklina

Tygecyklina to antybiotyk sklasyfikowany do glicyl-
cyklin, którego mechanizm działania polega na hamo-
waniu syntezy białek poprzez wpływ na interakcję ami-
noacylo-tRNA z miejscem A rybosomu [45, 76]. 

Nadprodukcja pomp efflux tj. AcrAB, jak również 
nadekspresja RamA, czyli pozytywnych regulatorów 
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AcrAB systemu efflux, jest jedną z głównych przyczyn 
zmniejszonej wrażliwości bakterii K. pneumoniae na 
tygecyklinę. Należy dodać, iż ostanie badania przepro-
wadzone w Chinach wskazują, iż pompy efflux OqxAB, 
również odgrywają istotną rolę w narastaniu oporności 
na ten antybiotyk [45].

Analizując lekowrażliwość na tygecyklinę należy 
zaznaczyć, iż w Grecji, w latach 2004–2010, aż 11,3% 
(n = 34/301) szczepów produkujących karbapene-
mazę typu KPC było opornych na tygecyklinę. Z kolei, 
dane pochodzące z lat 2013–2014 ze szpitalnych labo-
ratoriów we Włoszech wykazały, iż szczepy K. pneu
moniae wytwarzające karbapenemazy charakteryzo-
wały się 6,0% opornością na tygecyklinę [45]. Jeszcze 
wyższą skuteczność odnotowano w 2015 r. w Indiach, 
gdzie zaledwie 2,2% szczepów E. coli oraz 4,7% bak-
terii K. pneumoniae było opornych na ten antybio-
tyk [42]. Ponadto, stwierdzono istotnie statystycznie 
niższy wskaźnik 30-dniowej śmiertelności u pacjen-
tów zakażonych szczepami CR w przypadku zasto-
sowania terapii skojarzonej tygecykliny w porówna-
niu z  monoterapią (OR = 1,83; 95% CI = 1,07–3,12; 
p = 0,03) [56].

3.4. Aminoglikozydy

Ze względu na fakt, iż szczepy oporne na karbape-
nemy niekiedy wykazują wrażliwość na aminogliko-
zydy, jest to grupa antybiotyków zalecana w mono- bądź 
też terapii skojarzonej do leczenia zakażeń wywołanych 
przez bakterie produkujące KPC, NDM lub OXA-48. 
W ostatnim czasie wykazano również, iż terapia genta-
mycyną bądź też w skojarzeniu z tygecykliną zmniejsza 
odsetek śmiertelności (20,7% vs. 61,9%) u pacjentów 
z  sepsą wywołaną przez klon K. pneumoniae ST512 
wytwarzający następujące mechanizmy oporności tj. 
KPC-3, SHV-11 i TEM-1 [28, 45]. Oporność na ami-
noglikozydy może być powiązana z genem rmtB, będą-
cym 16s rRNA metylazą, zlokalizowanym na następu-
jących plazmidach tj. IncF, IncA/C, IncK bądź IncN. 
Dane otrzymane w latach 2012–2014 w Chinach wyka-
zały, iż 95% bakterii (n = 72/74) K. pneumoniae ST11 
opornych na karbapenemy wytwarzało mechanizm 
KPC-2, zaś 2 szczepy NDM-1. Co więcej, u 34% 
(n = 25/74) izolatów K. pneumoniae stwierdzono obec-
ność rmtB, co warunkowało oporność na aminogliko-
zydy. W  ostatnim czasie zidentyfikowano nowy gen 
rmtF tj. 16S rRNA metylotransferazę, obecną u szcze-
pów Enterobacterales wyizolowanych m.in. w Indiach 
czy Wielkiej Brytanii. Co więcej, aż 20 na 34 opisanych 
drobnoustrojów opornych na aminoglikozydy, jedno-
cześnie wytwarzało mechanizm NDM-1. Z kolei, gen 
rmtF wykryto u 6 producentów NDM-1 wyizolowanych 
w Wielkiej Brytanii [70].

3.5. Karbapenemy

Karbapenemy zgodnie z zaleceniami mogą stanowić 
opcję terapeutyczną w leczeniu zakażeń wywołanych 
przez bakterie CR pod warunkiem, iż badany szczep 
wykazuje wrażliwość na antybiotyk z tej grupy. Ponadto 
zaleca się, stosowanie terapii skojarzonej karbapenemu 
z innym antybiotykiem, na który dany szczep jest także 
wrażliwy. Niemniej jednak, naukowcy wykazali, iż przy 
wartościach MIC karbapenemu > 8 mg/l terapia skoja-
rzona obarczona jest wysokim ryzykiem niepowodzeń, 
ze śmiertelnością ponad 35% [43]. Badania przepro-
wadzone przez De Pascale G. i wsp. na grupie pacjen-
tów Oddziału Intensywnej Terapii leczonych z powodu 
zakażeń szczepami K. pneumoniae CR wg. schematu 
tj. standardowe leczenie nieobejmujące karbapene-
mów (ST-Standard Treatment) vs. z  zastosowaniem 
karbapenemów (DC-Double Carbapenem) głównie 
ertapenemu wykazały, iż wystąpienie wstrząsu septycz-
nego, jak również wyższe poziomy prokalcytoniny były 
istotnie statystycznie częstsze u pacjentów otrzymują-
cych terapię DC. Z kolei, wartość 28-dniowej śmiertel- 
ności była statystycznie wyższa u pacjentów leczonych 
ST w porównaniu do DC (47,9% vs 29,2%). Ponadto, 
w  przypadku szczepów CR opornych na kolistynę 
odnotowano istotnie statystycznie wyższą eradykację 
stosując terapię DC [14]. Należy również zaznaczyć, 
iż badania Poirel L. i wsp. wykazały efekt synergis- 
tyczny imipenemu z ertapenem/doripenem bądź dori-
penemu z  meropenem/ertapenem w terapii zakażeń 
wywołanych przez szczepy KPC. Z kolei analizując 
bakterie OXA-48 zauważono efekt synergistyczny 
pomiędzy imipenem-ertapenem oraz imipenem-dori-
penem. Co istotnie, w przypadku szczepów NDM-1 
oraz jednoczesnych producentów NDM-1 i OXA-48 
nie odnotowano efektu synergistycznego pomiędzy 
karbapenemami [69].

3.6. Mechanizm NDM – możliwe do zastosowania
 w terapii antybiotyki/chemioterapeutyki

W przypadku szczepów K. pneumoniae wytwa-
rzających karbapenemazy typu NDM odnotowano in 
vitro synergistyczny efekt terapii skojarzonej kolistyny 
z fosfomycyną. Co więcej, kombinacja polimyksyny B 
i chloramfenikolu, również charakteryzowała się wyż-
szą skutecznością w leczeniu zakażeń wywołanych przez 
te drobnoustroje oraz zapobiegała narastaniu oporno-
ści na grupę polimyksyn [45]. Z kolei inni naukowcy 
odnotowali efekt synergistyczny pomiędzy aztrenamem-
-meropenem-kolistyną, kolejno meropenem-kolistyną 
bądź fosfomycyną-meropenem-kolistyną w  terapii 
zakażeń szczepami NDM-1 [84]. Ponadto, najnowsze 
badania wskazują, iż terapia skojarzona aztreonamu 
i avibactamu (nowy inhibitor β-laktamaz) jest efektywna 
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w leczeniu zakażeń, gdzie czynnikiem etiologicznym są 
szczepy produkujące metalo-β-laktamazy [45]. 

Dane literaturowe wskazują, iż duże dawki jak rów-
nież długotrwałe dożylne podawanie ertapenemu lub 
doripenemu zmniejszało gęstość bakteryjną w  przy-
padku zakażeń wywołanych przez K. pneumoniae 
NDM-1 (+). Warto nadmienić, iż podobne efekty 
zauważono stosując również standardowe dawki erta-
penemu tj. 1 g, co 24 h lub doripenemu tj. 500 mg, co 
8 h. Co istotne, powyższe wnioski odnotowano tylko 
w  przypadku szczepów opornych na karbapenemy 
wytwarzających mechanizm NDM-1 [45].

3.7. Mechanizm KPC – możliwe do zastosowania
 w terapii antybiotyki/chemioterapeutyki

W ostatnim czasie zwraca się szczególną uwagę na 
wysoki odsetek hospitalizowanych pacjentów skoloni-
zowanych przez szczepy K. pneumoniae produkujące 
karbapenemazy typu KPC. Skutkuje to wielokrotnie 
szpitalnymi ogniskami, co zwiększa ryzyko śmierci 
pacjentów, a zwłaszcza chorych przebywających na 
Oddziale Intensywnej Terapii. Wskaźniki śmiertel-
ności odnoszące się do zakażeń szczepami KPC (+) 
wynoszą odpowiednio od 22% do nawet 72%. Ponadto, 
ze względu na wielolekooporność drobnoustrojów 
produkujących mechanizm KPC, skuteczne wyleczenie 
pacjentów jest niezwykle trudne. W celu osiągniecia 
maksymalnego efektu bakteriobójczego oraz zmini-
malizowania rozpowszechniania się oporności wie- 
lokrotnie rekomenduje się terapię skojarzoną [87]. 
Dane literaturowe wskazują, iż w leczeniu zakażeń 
wywołanych przez szczepy K. pneumoniae KPC  (+) 
efektywna okazała się kombinacja karbapenemu z tyge-
cykliną, kolistyną bądź meropenem [45, 87]. Wielo-
środkowe badania przeprowadzone we Włoszech wyka-
zały, iż terapia skojarzona obejmująca, co najmniej dwa 
antybiotyki wykazujące aktywność in vitro przeciwko 
bakteriom K. pneumoniae KPC (+) wiązała się z niższą 
śmiertelnością, zwłaszcza u pacjentów z bakteriemią, 
zapaleniem płuc lub wstrząsem septycznym. Odsetek 
śmiertelności na podstawie tzw. 14-dniowego wskaź-
nika u pacjentów z bakteriemią wywołaną szczepami 
K. pneumoniae KPC (+) w przypadku zastosowania 
terapii skojarzonej wyniósł odpowiednio 32,0%, zaś 
w  monoterapii aż 51,3%. Podobne dane uzyskano 
u pacjentów z zapaleniem płuc, gdzie leczenie skoja-
rzone wiązało się z 25,0% odsetkiem śmiertelności, 
podczas gdy zastosowanie monoterapii skutkowało 
aż 49,1% śmiertelnością [87]. Niemniej jednak należy 
zaznaczyć, iż dane pochodzące z innych ośrodków, 
nie potwierdzają wyższej skuteczności terapii sko-
jarzonej nad monoterapią. W związku z powyższym 
wskazana jest kontynuacja dalszych badań na temat 
efektywności antybiotykoterapii w przypadku zakażeń 

wywołanych przez szczepy K. pneumoniae produkujące 
mechanizm KPC [45].

3.8. Mechanizm OXA-48 – możliwe do zastosowania
 w terapii antybiotyki/chemioterapeutyki

Omawiając kolejno, szczepy K. pneumoniae produ-
kujące karbapenemazy typu OXA-48, należy zwrócić 
uwagę, iż monoterapia karbapenemami nie jest zale-
cana w  leczeniu zakażeń wywołanych przez te drob-
noustroje. Dane literaturowe wskazują, iż zastosowanie 
terapii skojarzonej z sulbaktamem, meropenem i koli-
styną jest skuteczniejsze w leczeniu zakażeń, gdzie 
czynnikiem etiologicznym są drobnoustroje NDM-1 
(+) w  przeciwieństwie do bakterii wytwarzających 
OXA-48. Ponadto, kombinacja fosfomycyny z  imipe-
nem, meropenem i tygecykliną wykazywała synergi-
styczny efekt w przypadku szczepów K. pneumoniae 
OXA-48 [45]. 

Należy podkreślić, iż wartość tzw. 30-dniowej prze-
żywalności u pacjentów z zakażeniem krwi wywołanym 
przez szczepy Enterobacterales OXA-48 (+) wynosi aż 
50,0%. Podobne wyniki odnotowano w Hiszpanii, gdzie 
pomimo wysokiej wrażliwości szczepów K. pneumoniae 
wytwarzających OXA-48 na antybiotyki tj. amikacynę 
(97,2%), kolistynę (90,1%), tygecyklinę (73%) lub fosfo-
mycynę (66,2%) śmiertelność u tych pacjentów wynio-
sła odpowiednio 43,5% [45].

4. Podsumowanie

Systematycznie rosnąca liczba szczepów opornych 
na antybiotyki stanowi w chwili obecnej największe 
wyzwanie współczesnej medycyny. Nadużywanie anty-
biotyków stwarza presję selekcyjną dla drobnoustro-
jów, co przyspiesza pojawianie się i rozprzestrzenianie 
szczepów z mechanizmami oporności w środowi-
sku szpitalnym oraz co groźniejsze wśród pacjentów 
ambulatoryjnych. Dlatego też tak ważna jest wiedza na 
temat spektrum przeciwbakteryjnego antybiotyków, 
mechanizmów nabywania oporności na antybiotyki 
wśród bakterii oraz stałe pogłębianie wiedzy na temat 
epidemiologicznego występowania tych mechanizmów 
w Polsce. Należy również podkreślić, iż jedynie racjo-
nalna antybiotykoterapia dostosowana do profilu opor-
ność danego szczepu stwarza realne szanse na skuteczne 
zastosowanie antybiotyków u przyszłych pokoleń. 
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Streszczenie: Ludzki wirus cytomegalii (hCMV) czyli ludzki herpeswirus 5 (HHV-5) jest jednym z najpowszechniej występujących pato-
genów. Badania seroepidemiologiczne wykazują obecność zakażenia u 60–100% w zależności od badanej populacji. Zdolność do wywo-
ływania zakażenia bezobjawowego oraz przechodzenia w fazę latencji sprzyja utrzymywaniu się i rozprzestrzenianiu wirusa w populacji. 
Zakażenie hCMV jest zwykle bezobjawowe i  nie wymaga leczenia, jednak w niektórych przypadkach szczególnie u osób z  obniżoną 
odpornością (np.: biorców przeszczepów, chorych z nowotworami hematologicznymi, nieleczonych osób zakażonych HIV) może mieć 
ciężki przebieg i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W pracy przedstawiono leki obecnie stosowane w terapii lub zapobieganiu 
wystąpieniu objawów zakażenia hCMV, a także perspektywy nowego leczenia. Zwykle jako leki I rzutu wykorzystywane są gancyklowir 
i walgancyklowir, a alternatywnie foskarnet i cidofowir. Leki te często pozwalają na kontrolowanie zakażeń hCMV, jednak istnieją istotne 
ograniczenia związane z ich stosowaniem. Należy do nich toksyczność i możliwość rozwoju lekooporności, łącznie z opornością krzyżową 
dotyczącą wszystkich czterech leków, gdyż posiadają wspólny mechanizm działania – hamują wirusową polimerazę DNA. Dlatego ważne 
jest stworzenie nowych leków o odmiennym mechanizmie działania, niższej toksyczności i lepszych parametrach farmakokinetycznych. 
Ostatnio zarejestrowano nowy lek – inhibitor kompleksu terminazy – letermowir, który ze względu na różny mechanizm działania jest 
aktywny wobec szczepów hCMV opornych na inhibitory polimerazy DNA, a także potencjalnie może wykazywać z nimi działanie syner-
gistyczne. Obecnie trwają badania, w tym badania kliniczne, nad nowymi związkami, np.: pochodną cidofowiru, brincidofowirem, kon-
kurencyjnym inhibitorem ATP, maribawirem i analogiem guanozyny, cyklopropawirem oraz nad peptydami przeciwwirusowymi. 

1. Wprowadzenie – epidemiologia zakażeń hCMV i schematy profilaktyki zakażeń. 2. Leki zatwierdzone do stosowania w zapobieganiu 
i  leczeniu zakażeń hCMV. 2.1. Analogi nukleozydów: gancyklowir i walgancyklowir. 2.2. Foskarnet. 2.3. Cidofowir. 2.4. Letermowir. 
3. Związki o potencjalnym wykorzystaniu w leczeniu zakażeń hCMV. 3.1. Brincidofowir. 3.2. Maribawir. 3.3. Cyklopropawir 3.4. Peptydy 
przeciwwirusowe. 4. Podsumowanie

POSSIBILITIES OF PREVENTION AND TREATMENT OF HUMAN CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS
INCLUDING NEW DRUGS AND COMPOUNDS WITH POTENTIAL APPLICATION

Abstract: Human Cytomegalovirus (hCMV) or human herpesvirus 5 (HHV5) is one of the most common pathogens. Studies indicate 
the presence of infection in 60–100% individuals. The ability to cause asymptomatic, infection and a latency promotes the persistence and 
spread of the virus. hCMV infection is usually asymptomatic and does not require treatment, but in some cases especially in immunocom-
promised persons (e.g., transplant recipients, patients with hematological malignancies, untreated HIV infected individuals) symptoms can 
be serious and life-threatening. The paper presents drugs currently used for treatment or prevention of hCMV infection, as well as the pros-
pect of a new treatment options. Currently ganciclovir or valganciclovir are used as the first-line drugs and foscarnet and cidofovir are used 
alternatively. These drugs usually allow to control hCMV infections, however, there are important limitations. These include the toxicity and 
the possibility of the development of resistance, including the cross-resistance to all four drugs because they have a common mechanism of 
action, inhibition of viral DNA polymerase. Therefore, the creation of new drugs, with different mechanisms of action, lower toxicity and 
better pharmacokinetic parameters is important. Recently, the new drug, letermovir have been registered. Letermovir acts as hCMV DNA 
terminase inhibitor and due to the different mechanism of action the drug is active against hCMV strains resistant to DNA polymerase 
inhibitors, and potentially can act synergistically with them. The other drugs that are in the research stage or clinical studies include: 
brincido fovir, a cidofovir derivative, maribavir, a competitive inhibitor of ATP, cyclopropavir, a guanosine analog and antiviral peptides.

1. Introduction – epidemiology of hCMV infections and prophylaxis schemes. 2. Drugs approved for use in the prevention and treat-
ment of hCMV infections. 2.1. Nucleoside analogues: ganciclovir and valganciclovir. 2.2. Foscarnet. 2.3. Cidofovir. 2.4. Letermovir. 
3. Compounds with potential use in the treatment of hCMV infections. 3.1. Brincidofovir. 3.2. Maribavir. 3.3. Cyclopropavir 3.4. Antiviral 
peptides. 4. Summary

Słowa kluczowe: hCMV, analogi nukleozydów, gancyklowir, letermowir
Key words: hCMV, nucleoside analoques, ganciclovir, letermovir
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1. Wprowadzenie – epidemiologia zakażeń
 ludzkim wirusem cytomegalii
 i schematy profilaktyki zakażeń

Ludzki wirus cytomegalii (human cytomegalovi-
rus; hCMV) sklasyfikowany jako ludzki herpeswirus 5 
(Human herpesvirus 5; HHV-5) należy do rodziny 
Herpesviridae i występuje powszechnie w populacji 
ludzkiej. Na podstawie badań seroepidemiologicz-
nych stwierdzono, że zakażenie dotyczy 60–100% osób 
zależnie od badanej populacji. Wskaźnik serokonwer-
sji zależy od regionu geograficznego i jest szczególnie 
wysoki w krajach rozwijających się.

Właściwość wywoływania zakażenia latentnego 
(latencja wirusa w makrofagach, limfocytach  T i  ko- 
mórkach gruczołów wydzielania wewnętrznego) oraz 
zakażenia przetrwałego (stała replikacja i wydzielanie 
wirusów bez objawów klinicznych) to zjawiska na tyle 
niekorzystne epidemiologicznie, że umożliwiają szyb-
kie rozprzestrzenianie się wirusa w populacji. Pierwotne 
zakażenie występuje najczęściej w wieku dziecięcym 
i  w  większości przypadków, podobnie jak zakażenia 
wtórne u osób immunokompetentnych, ma przebieg 
bezobjawowy lub łagodny i samoograniczający się. 
Zakażenie tym wirusem jest istotnym problemem dla 
chorych z upośledzoną funkcją układu immunologicz-
nego. W grupie tej znajdują się: osoby z pierwotnymi 
niedoborami odporności, z wtórnymi niedoborami od- 
porności wywołanymi przez chorobę układu odpornoś-
ciowego: białaczka i inne hematologiczne nowotwory 
złośliwe, zakażenie ludzkim wirusem niedo boru odpor-
ności (Human immunodeficiency virus  1 lub Human 
immunodeficiency virus 2; HIV-1, HIV-2), także osoby 
poddane leczeniu immunosupresyjnemu, pacjenci 
hemodializowani oraz z powodu niedojrzałości układu 
odpornościowego, noworodki [6, 7, 18, 31, 35, 36].

Współcześnie dostępne, zatwierdzone i certyfi-
kowane, metody diagnostyczne pozwalają na szybkie 
i  wiarygodne potwierdzenie zakażenia, wykazanie 
replikacji wirusa oraz monitorowanie przebiegu infek-
cji i  skuteczności terapii przeciwwirusowej. Jednak, 
pomimo możliwości diagnostycznych, a także terapeu-
tycznych w postaci leków przeciwwirusowych, hCMV 
jest nadal istotną przyczyną zakażeń narządowych (naj-
częściej: zapalenie płuc, wątroby, siatkówki i jelit) oraz 
choroby uogólnionej. Jest jednym z najważniejszych 
wirusów związanych z powikłaniami po przeszczepie-
niu, niepowodzeniami transplantacji, a także zgonami 
u  biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych 
(allogeneic hematopoietic cell transplantation; allo-
-HCT) oraz narządów [1, 5, 19, 30, 35, 39].

Ryzyko wystąpienia pełnoobjawowej choroby cyto-
megalowirusowej u biorców przeszczepów zależy od 
statusu immunologicznego dawcy i biorcy (częściej, 
kiedy dawca jest seropozytywny, a biorca seronega-
tywny), rodzaju przeszczepu oraz zastosowanej immu-

nosupresji [2, 5, 10, 11, 19]. Wykazano, że dsDNA 
hCMV wykrywany jest w osoczu u 44–65% chorych 
po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwór-
czych w ciągu 180 dni od przeszczepienia [6].

W zapobieganiu chorobie wywołanej przez hCMV 
stosuje się profilaktykę farmakologiczną, która naj-
częściej jest prowadzona, jako profilaktyka wybiórcza 
(leczenie wyprzedzające tj. pre-emptive therapy). Polega 
ona na wykorzystaniu czułych i swoistych metod diag-
nostycznych do systematycznego monitorowania tempa 
replikacji wirusa (ilościowy monitoring poziomu DNA, 
rzadziej RNA lub antygenemii pp65) zanim pojawią się 
objawy kliniczne oraz na kwalifikowaniu do chemio-
profilaktyki, aby zapobiegać wystąpieniu bezpośrednich 
i pośrednich następstw zakażenia. Zaletą tej strategii jest 
ograniczenie liczby osób narażonych na toksyczne dzia-
łanie leków przeciwwirusowych. Natomiast profilaktyka 
uniwersalna polega na włączeniu farmakoterapii w ciągu 
10 dni od przeszczepienia. Znajduje to zastosowanie 
głównie u chorych z bardzo dużym ryzykiem rozwoju 
choroby spowodowanym zakażeniem CMV. Stosowa-
nie chemioprofilaktyki umożliwia redukcję zachorowal- 
ności i śmiertelności w wyniku infekcji cytomegalowi-
rusem zwłaszcza u chorych po przeszczepieniu komórek 
krwiotwórczych [2, 5, 12, 19, 20, 39].

W ostatnich latach opracowano i zarejestrowano 
liczne leki przeciwwirusowe, które znalazły zastosowa-
nie głównie w leczeniu zakażeń HIV, oraz wirusowych 
zapaleń wątroby wywołanych przez wirus zapalenia 
wątroby typu B (Hepatitis B virus; HBV) i C (Hepatitis C 
virus; HCV) [22, 23]. Wiele uwagi poświęca się również 
zakażeniom wirusowym u chorych z immunosupresją. 
Obecnie, w kontrolowaniu zakażeń hCMV uwzględ-
niany jest podawany dożylnie gancyklowir (GCV) 
i doustnie L-walilowy ester gancyklowiru – walgancy-
klowir (VGCV). Alternatywnie, w przypadku oporności 
na te inhibitory lub wystąpienia nieakceptowanych dzia-
łań niepożądanych stosuje się leki II i III wyboru, czyli 
foskarnet (PFA) oraz cidofowir (CDV). W 1998 roku 
zatwierdzono lek wskazany do leczenia cytomegalo-
wirusowego zapalenia siatkówki u  pacjentów z AIDS 
–  fomiwirsen. Podawany doszklistkowo fomiwirsen 
jest antysensowym oligonukleotydem o  sekwencji 
DNA komplementarnej do mRNA, który hybrydyzuje 
z fragmentami mRNA tworząc strukturę mRNA-DNA, 
co finalnie uniemożliwia syntezę białek wirusowych.

Fomiwirsen stosowano jako lek II wyboru, kiedy 
terapie standardowe były nieskuteczne lub przeciw-
wskazane. W 2002 r. ze względu na niekorzystne dzia-
łania niepożądane (zapalenie przedniego odcinka błony 
naczyniowej, zaćma i retinopatia toksyczna) na wnio-
sek posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
fomiwirsen został wycofany z obrotu [1].

Wzory strukturalne leków zatwierdzonych do stoso-
wania w zapobieganiu i leczeniu zakażeń CMV znajdują 
się na ryc. 1. 
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Pomimo dostępności kilku preparatów hamujących 
replikację hCMV nadal zgłaszana jest potrzeba nowych 
terapeutyków. Wszystkie wymienione leki to inhibitory 
polimerazy DNA. Ze względu na wspólny mechanizm 
działania nie są skuteczne w leczeniu chorych zakażo-
nych szczepami wirusa z mutacją w genie UL54, która 
skutkuje opornością krzyżową na analogi nukleozydów 
(GCV, VGCV) oraz PFA i CDV [1, 5, 14, 30]. W listo-
padzie 2017 roku do listy leków przeciwcytomegalowi-
rusowych dołączył letermowir (Prevymis; Merck Sharp 
& Dohme Ltd.), a kilka innych preparatów jest testo-
wanych w badaniach in vitro oraz klinicznych [21, 30].

2. Leki zatwierdzone do stosowania w zapobieganiu 
 i leczeniu zakażeń ludzkim wirusem cytomegalii

2.1. Analogi nukleozydów: gancyklowir
 i walgancyklowir

Gancyklowir (GCV) jest syntetycznym, acyklicznym 
analogiem guanozyny. Po wniknięciu do komórki ulega 
przekształceniu w biologicznie aktywną pochodną fos-
foranową. Proces ten jest możliwy przy udziale kinazy 
białkowej UL97. Następne dwie fosforylacje zachodzą 

z udziałem kinaz komórkowych. Czynna postać leku, 
trifosforan gancyklowiru (GCV-TP), jest substratem dla 
wirusowej polimerazy DNA. Działanie przeciwwiru-
sowe wynika, zatem z hamowania syntezy DNA wirusa 
w mechanizmie kompetycyjnego wbudowywania tri-
fosforanu deoksyguanozyny do łańcucha DNA [14, 16, 
19]. Gancyklowir strukturalnie podobny jest do acyklo-
wiru, jednak wprowadzenie dodatkowej grupy hydrok-
sylowej rozszerzyło aktywność leku; oprócz alfaherpe-
swirusów (Human herpesvirus 1 i Human herpesvirus 2 
tj. wirus opryszczki zwykłej 1 i 2; HSV-1 i HSV-2, oraz 
Human herpesvirus 3 tj. wirus ospy wietrznej i  pół - 
paśca; VZV) gancyklowir działa hamująco na replikację 
wirusa Epsteina i Barr (Human herpesvirus  4; EBV), 
wirusa cytomegalii (CMV), ludzkie herpeswirusy 6, 7 
i 8 (Human herpesvirus 6; HHV-6, Human herpesvirus 
7; HHV-7, Human herpesvirus 8; HHV-8) oraz wirusa 
zapalenia wątroby typu B (HBV). Gancyklowir stoso-
wany jest parenteralnie. Podany dożylnie osiąga maksy- 
malne stężenie po 5 godzinach. Dobrze penetruje do 
tkanek i ośrodkowego układu nerwowego. Do 2004 r. 
występował także w formie leku doustnego, jednak 
z powodu niskiej biodostępności (5%) został zastąpiony 
walgancyklowirem [5, 14, 19, 20, 33]. Najistotniejszym 
i bardzo często występującym efektem niepożądanym 
działania leku jest neutropenia. U 20–30% osób przyj-
mujących gancyklowir dochodzi do supresji czyn ności 
szpiku kostnego, zaburzeń ze strony nerek z krwiomo-
czem i do zaburzenia czynności wątroby. Opisano rów-
nież działanie neurotoksyczne leku [5, 11, 14, 18, 33]. 
Gancyklowir od 1994 r. jest lekiem z wyboru w lecze-
niu zakażenia wirusem cytomegalii [3]. Lek ten jest 
częścią protokołu chemioterapii u biorców komórek 
macierzystych i narządów. Wykazano, że w  komór-
kach zakażonych hCMV gancyklowir osiąga stężenie 
do 100 razy wyższe niż w komórkach niezakażonych, 
a  zastosowanie we wczesnym etapie zakażenia pod-
wyższa jego skuteczność. Lek nie wpływa hamująco na 
latentną postać wirusa, toteż u 20–30% chorych obser-
wuje się nawroty choroby [14]. Długotrwała ekspozycja 
na GCV oraz stosowanie suboptymalnych dawek może 
przyczyniać się do selekcji szczepów opornych. Nie 
jest dokładnie wiadomo, jaka jest skala lekooporności. 
Wykazano, że problem oporności na gancyklowir może 
dotyczyć 1,5–10% osób z przeszczepionym narządem 
oraz 0–14,5% biorców komórek krwiotwórczych [16, 
32]. Ryzyko lekooporności jest wyższe w przypadku 
immunosupresji wysokiego stopnia oraz długotrwa-
łego podawania GCV [4, 5]. Oporność związana jest 
najczęściej z mutacją w obrębie genu UL97 (najczę stsze 
mutacje: M460V/I, H520Q, C592G, A549V, L595S, 
C603W, L595F, L595W), który koduje kinazę, nie-
zbędną do fosforylacji leku. Substytucje aminokwasów 
i małe delecje, nie mają istotnego wpływu na zdolność 
replikacji wirusa. Rzadszym zjawiskiem są mutacje 

Ryc. 1. Leki zatwierdzone do stosowania w zapobieganiu
i leczeniu zakażeń hCMV
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w  genie UL54, kodującym polimerazę DNA; zmiany 
w tym rejonie mogą skutkować opornością na cidofo-
wir i/lub foskarnet oraz krzyżową opornością na gan-
cyklowir, foskarnet i cidofowir. W warunkach in vitro 
szczepy takie w posiadają atenuowany fenotyp, czyli ich 
wirulencja jest obniżona oraz namnażają się wolniej 
w porównaniu do dzikich szczepów wirusów. Kombina-
cje mutacji w genach UL97 i UL54 zwielokrotniają efekt 
każdej pojedynczej mutacji, zapewniają wysoki poziom 
lekooporności, mogą powodować zwiększenie wartości 
EC50 GCV nawet 15-krotnie [3, 5, 11, 19, 21, 30, 32].

Walgancyklowir jest L-walilowym estrem gan- 
cyklowiru (L-valyl ester salt of ganciclovir, VGCV). 
Podany doustnie jest dobrze wchłaniany i przekształ-
cany do gancyklowiru przy udziale esteraz jelitowych 
i wątrobowych.

Biodostępność leku wynosi 60%, czyli jest około 
10 razy wyższa niż gancyklowiru, a maksymalne stę-
żenie w surowicy osiągane jest po 1–3 godzinach 
[5, 12, 14]. Walgancyklowir został po raz pierwszy 
zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żyw-
ności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) 
do leczenia zapalenia siatkówki wywołanego przez 
hCMV u  chorych z AIDS. Jest używany w profilak-
tyce wystąpienia objawów choroby związanej z hCMV 
u  chorych po przeszczepieniu narządów oraz profi- 
laktycznie u biorców komórek krwiotwórczych. Podob-
nie jak gancyklowir wydalany jest przez nerki i wyka-
zuje taki sam mechanizm działania oraz profil toksycz-
ności [12, 14, 33]. 

2.2. Foskarnet

Foskarnet (phosphonoformic acid; PFA) jest bez-
wodnikiem kwasu fosfonomrówkowego i analogiem 
pirofosforanu [20, 27]. W spektrum działania foskar-
netu znajduje się wiele wirusów, których materiałem 
genetycznym jest DNA (HSV, VZV, EBV, HHV-6, HIV, 
HBV). Do leczenia zakażeń spowodowanych wiru-
sem cytomegalii został zatwierdzony w 1991  roku. 
Mechanizm działania polega na bezpośrednim hamo- 
waniu polimerazy DNA poprzez kompetencyjne blo-
kowanie miejsca wiążącego pirofosforan, a w konse-
kwencji blokowaniu wydłużania łańcucha kwasu dez-
oksyrybonukleinowego. W odróżnieniu od wcześniej 
opisanych inhibitorów DNA foskarnet nie wymaga 
aktywacji z udziałem kinaz [4, 27, 30]. Ponieważ bio- 
dostępność foskarnetu jest niska, lek podawany jest 
dożylnie i  w  ponad 80% wydalany jest z moczem 
w postaci nie zmienionej. Czas półtrwania (T1/2) PFA 
wynosi 48  godz. Dobre przenikanie przez barierę 
krew-płyn mózgowo-rdzeniowy stwarza możliwość 
zastosowania go w zakażeniach ośrodkowego układu 
nerwowego. Foskarnet jest stosowany w leczeniu cho-
rych zakażonych HIV z objawami zapalenia siatkówki 

o  etiologii hCMV. Stosowany jest również do lecze-
nie zakażeń wywołanych przez szczepy HSV oporne 
na acyklowir oraz hCMV z opornością na gancyklo-
wir. Krzyżowa oporność na gancyklowir i foskarnet 
stwierdzana jest rzadziej niż oporność na gancyklowir 
i cidofowir [3, 19, 32]. Istotnym ograniczeniem stoso-
wania leku jest nefrotoksyczność np.: śródmiąższowe 
zapalenie nerek, ostra martwica cewek nerkowych. 
Do innych reakcji niepożądanych należą: zaburzenia 
czynności wątroby, zaburzenia czynności przewodu 
pokarmowego (mdłości, wymioty), leukopenia, nie- 
dokrwistość. Foskarnet ma zdolność chelatowania dwu-
wartościowych jonów metali, może, więc powodować 
zaburzenia równowagi elektrolitowej, głównie wap- 
nia, fosforu, potasu i magnezu. Z powodu kumulacji 
leku w moczu u części chorych występuje owrzodzenie 
żołędzi prącia [4, 14, 27, 32]. 

Oporność na foskarnet związana jest z mutacją/
ami w obrębie genu UL54. Substytucje aminokwasów 
w białku skutkują ograniczoną podatnością na wiązanie 
z lekiem. Niektóre z tych mutacji np.: N495K, D588E, 
T700A, V715M, E756D/N/Q i T838A powodują opor-
ność wyłącznie na foskarnet. Wiele innych substytu-
cji odpowiada za krzyżową oporność na gancyklowir 
i cidofowir. Niektóre substytucje lub delecje (np.: Q578, 
D588N, T700A, V715M, E756D/N/Q, V781I, V787L, 
L802M, A809V, V812L i A834) wywołują 3–5-krotne 
obniżenie wrażliwości na foskarnet. U szczepów hCMV 
opornych na wszystkie inhibitory polimerazy wykazano 
obecność delecji del 981–982 [8, 19, 34]. Obecnie, brak 
jest danych na temat częstości występowania oporności 
hCMV na foskarnet, przypuszcza się jednak, że wskaź-
nik oporności wiązany z modyfikacją w UL54 w wyniku 
długotrwałego leczenia foskarnetem jest taki sam jak 
dla gancyklowiru i cidofowiru [5].

2.3. Cidofowir

Cidofowir (CDV) jest analogiem monofosforanu 
nukleozydu (cytydyny). Ze względu na obecność fos-
foranu w cząsteczce nie wymaga pierwszego etapu 
fosforylacji wewnątrzkomórkowej, hamuje, więc repli-
kację także tych wirusów, które nie posiadają kinazy 
tymidynowej. Aktywnym metabolitem jest difosforan 
cidofowiru. Fosforylacja zachodzi z działem kinaz 
komórkowych (pirymidynowa kinaza monofosforanu 
nukleozydu, kinaza pirogronianowa, kinaza kreaty-
nowa, kinaza difosforanu nukleozydu), których poziom 
wzrasta w komórkach zakażonych hCMV. CDV jest 
konkurencyjnym inhibitorem wirusowych polimeraz 
DNA, hamuje więc elongację DNA [4, 30, 20]. CDV 
obecnie stosowany jest do leczenia zapalenia siatkówki 
w chorych z AIDS (rejestracja w 1996 r.), w  leczeniu 
zakażeń wywołanych przez wirusy opryszczki oporne 
na acyklowir i foskarnet, oraz hCMV oporne na 
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gancyklowir i foskarnet. Wykazuje także aktywność 
przeciw wirusową wobec innych DNA wirusów: VZV, 
adenowirusów (adenoviruses; HAdVs), poliomawiru-
sów (polyomaviruses), ludzkich wirusów brodawczaka 
(human papillomaviruses; HPVs) oraz ortomyskowiru-
sów (ortomyxoviruses) należących do RNA wirusów 
[4, 14, 32]. Wartość EC50 cidofowiru względem hCMV 
wynosi od 0,1 do 0,8 μM [30]. Oporność na CDV ozna-
cza w większości przypadków oporność na gancyklo-
wir [19]. Poważnymi ograniczeniami stasowania leku 
są nefrotoksyczność i niska biodostępność po poda-
niu doustnym, lek dostępny jest w formie preparatów 
wymagających infuzji dożylnych, co uniemożliwia jego 
zastosowanie w leczeniu ambulatoryjnym. Koncentra-
cja cidofowiru w komórkach nerek jest 100 razy wyższa 
niż w innych tkankach, co tłumaczy, związane z lekiem 
uszkodzenie kanalików proksymalnych objawiające się 
proteinurią i glikozurią [18, 30, 32]. Z tego powodu 
CDV jest lekiem drugiego rzutu, wykorzystywanym 
w terapii zakażeń wirusami opornymi na działanie gan-
cyklowiru [4, 19]. Jego stosowanie jest obecnie bardzo 
ograniczone. W wielu krajach Europy, także w Polsce 
dostępny jest do leczenia indywidualnych przypadków 
w ramach importu docelowego [16].

2.4. Letermowir

Letermowir (LTV, Prevymis®) jest nowym lekiem 
przeciwwirusowym, przedstawicielem nowej klasy 
związków chemicznych – chinazolinów. Posiada 
wąskie spektrum działania, ukierunkowane na CMV 
oraz odmienny, od dotychczas stosowanych leków, 
mechanizm działania [16, 21]. Miejscem docelowym 
letermowiru jest kompleks terminazy złożony w białek, 
produktów genów UL51, UL56 i UL89. Podjednostka 
pUL56 ma aktywność ATPazy i jest głównym miejs- 
cem działania leku. pUL89 posiada aktywność ATPazy 
i endonukleazy, a pUL51, nie została dotychczas dobrze 
scharakteryzowana. Letermowir jako inhibitor kom-
pleksu terminazy, hamuje replikację hCMV na etapie 
dojrzewania wirusowego DNA i upakowania go do 
kapsydu. Pierwszy etap tego procesu katalizowany 
przez pUL89 i polega na łączeniu kompleksu termi-
nazy z sekwencją pac i cięciu konkateryzowanego DNA. 
Następnie kompleks wirusowa DNA/terminaza wiąże 
się z wierzchołkiem uformowanego prokapsydu, przez 
który przemieszcza się DNA o długości jednostkowej 
uzyskanej po odcięciu fragmentu od łańcucha DNA. 
Proces translokacji materiału genetycznego wymaga 
dostarczenia energii, w co zaangażowana jest ATPaza 
[5, 11, 30, 32]. Szczególnym wskazaniem do podania 
letermowiru jest profilaktyka zakażenia hCMV i cho-
roby cytomegalowirusowej u dorosłych hCMV-sero-
pozytywnych biorców komórek hematopoetycznych. 
Lek dostępny jest w postaci doustnej (tabletki 240 mg, 

480 mg) oraz koncentratu do sporządzania roztworu 
do infuzji. Zalecana dawka to 480 mg podawana raz na 
dobę, doustnie lub dożylnie przez 1 godzinę do 100 dni 
po przeszczepieniu [19, 24, 32]. Letermowir jest dobrze 
tolerowany, a jego biodostępność po podaniu doust-
nym wynosi 35%. Maksymalne stężenie w  surowicy 
lek osiąga ok.1,5 godz. po aplikacji doustnej, a  okres 
półtrwania wynosi 10 godz. Letermowir w postaci nie 
zmienionej wydalany jest z żółcią [30]. Najczęściej zgła-
szanymi działaniami niepożądanymi, są: nudności, bie-
gunka i wymioty, które stwierdza się u odpowiednio 
7,2%, 2,4% i 1,9% osób otrzymujących LTV. W bada-
niach klinicznych nie wykazano działania hemotok-
sycznego i nefrotoksycznego leku [11, 23]. Letermowir 
wykazuje wysoką efektywność przeciwcytomegalo-
wirusową. Jest około 1000 razy bardziej aktywny niż 
gancyklowir [30]. W III fazie badań klinicznych, pro-
wadzonych metodą podwójnie ślepej próby z udzia- 
łem 570  CMV-seropozytywnych dorosłych biorców 
komórek krwiotwórczych, których losowo (2:1) przy-
pisano do otrzymywania letermowiru i leczenia po- 
zorowanego (palcebo) stwierdzono, że lek skuteczniej 
niż placebo zapobiegał reaktywacji CMV do 14 tygo-
dnia po przeszczepieniu. Objawy zakażenia wirusem 
po 24 tygodniach od przeszczepienia wystąpiły u 37,5% 
pacjentów otrzymujących letermowir i u 61% otrzymu-
jących placebo. Zaobserwowano również niższy współ-
czynnik zgonów w ciągu 24 tygodni po przeszczepieniu 
u chorych przyjmujących letermowir (10%) w stosunku 
do osób otrzymujących placebo (16%) [16, 24, 30]. 
W badaniach prowadzonych w hodowlach komórko-
wych zakażonych hCMV zaobserwowano, że letermo-
wir aplikowany łącznie z gancyklowirem lub cidofo-
wirem wykazuje synergizm addycyjny. Kojarzenie tych 
preparatów może być interesującą strategią w  profi-
laktyce i leczeniu choroby cytomegalowirusowej [30]. 
Letermowir jest także aktywny wobec szczepów hCMV 
opornych na inne leki przeciwcytomegalowirusowe [3, 
30]. Opisano jednak mutacje związane z opornością na 
lek. Występują one najczęściej w genie UL56, znacznie 
rzadziej w genach UL89 i UL51 [30]. Oporność na leter-
mowir oceniano w testach in vitro oraz w badaniach 
klinicznych. Substytucje odpowiedzialne za oporność 
zlokalizowano w kodonie 25 oraz kodonach pomiędzy 
229–369 podjednostki pUL56 [19, 30]. W  szczepie 
hCMV AD169 opisano substytucje: V231L, V236M, 
L241P, C325Y, R369G, R369M oraz R369S, które kore-
lowały ze wzrostem wartości EC50 leku o odpowiednio 
5, 45, 160, 8796, 4, 13 i 38 razy [30]. 

Mutacje w genie UL56 nadające oporność na LMV 
nie wpływają lub mają minimalny wpływ na spraw- 
ność replikacji wirusa w porównaniu z wirusami hCMV 
typu dzikiego.

Rzadszym zjawiskiem są mutacje w konserwatyw-
nym regionie podjednostki V białka kodowanego przez 
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UL89 (N320H, N329S, D344E i T350M); pojedyncze 
zmiany wywołują oporność niskiego stopnia na leter-
mowir. Jednak współwystępowanie substytucji D344E 
w pUL89 z jedną z substytucji np. E237D, F261L, M329T 
lub Q204R w pUL56 zwiększa wartości EC50 leku. Zaob-
serwowano również związaną z opornością na leter-
mowir mutację w genie UL51 (P91S) [21, 20]. Pierwszy 
kliniczny izolat oporny na LTV uzyskano od chorego 
w fazie IIb badań klinicznych. Pacjent otrzymywał sub-
optymalną dawkę leku (60 mg), niepowodzenie leczenia 
związane było z mutacją w UL56. Występująca substy-
tucja V236M, podobnie jak C325W, C325F i C325Y 
wykazane w szczepach wyizolowanych od innych cho-
rych, związana była z wysokim stopniem oporności 
na LMV. Wyniki badań sugerują, że mutacje związane 
z opornością na letermowir powstają stosunkowo łatwo 
i szybko w związku z tym, stosowanie leku poza wskaza-
niami powinno być ostrożne, a przede wszystkim moni-
torowane pod kątem oporności na lek [30].

3. Związki o potencjalnym wykorzystaniu 
 w leczeniu zakażeń wirusem cytomegalii

3.1. Brincidofowir

Brincidofowir (BCV; CMX001) jest prolekiem 
zawierającym syntetyczny, acykliczny monofosforan 
analogu nukleozydowego (cidofowir) połączony grupą 
fosfonianową z lipidem (3-heksadecyloksy-1-pro-
panol). Budowa strukturalna brancidofowiru oraz 
pozostałych związków o potencjalnym wykorzystaniu 
w leczeniu zakażeń CMV przedstawiono na ryc. 2.

Po wniknięciu do komórki i odszczepieniu łańcu-
cha lipidowego, uwolniony monofosforan cidofowiru 
fosforylowany jest przez kinazy wewnątrzkomórkowe 
do difosforanu cidofowiru (CDV-DP). Lek jest alter-
natywnym substratem polimerazy DNA. Wbudowa-
nie cidofowiru w DNA wirusa blokuje wydłużanie 
łańcucha dezoksyrybonukleinowego. Brincidofowir 
wykazuje szerokie spektrum aktywności przeciwwiru-
sowej. W badaniach z użyciem hodowli komórkowych 
wykazano, jego aktywność względem różnych DNA 
wirusów: herpeswirusów (VZV, CMV, EBV, HHV-6), 
poliomawirusów (BK virus; BKV), adenowirusów, papi- 
lomawirusów [15, 16, 37, 38]. Brincidofowir charak-
teryzuje się lepszą, w porównaniu z cidofowirem, bio-
dostępnością po podaniu doustnym. Osiąga ponad 
100-krotnie wyższe niż CDV stężenie wewnątrzkomór-
kowe, a jego aktywność przeciwherpeswirusowa (HSV, 
CMV, VZV) jest do 1000 razy wyższa w porównaniu 
z cidofowirem, a także z gancyklowirem i foskarnetem.

W badaniach in vitro i wykorzystujących modele 
zwierzęce wykazano synergistyczne działanie brincido-
fowiru i acyklowiru w hamowaniu replikacji HSV [32].

Lek po podaniu dożylnym nie wykazuje działania 
mielotoksycznego. Nie jest również nefrotoksyczny, 
prawdopodobnie, dlatego, iż w odróżnieniu od cido-
fowiru nie jest substratem dla ludzkich transporte-
rów anionów organicznych (OAT1), zlokalizowanych 
w kanaliku krętym I rzędu [30, 37]. Badania przedkli-
niczne brincidofowiru były bardzo obiecujące, jednak 
rozczarowujące wyniki III fazy badania klinicznego, 
w którym oceniano skuteczność w zapobieganiu cho-
robom związanym z zakażeniem hCMV u seropozy-
tywnych pacjentów z allogenicznym przeszczepieniem 
komórek krwiotwórczych, spowalniają jego wprowa-
dzenie do leczenia. Początkowy entuzjazm wobec 
leku jednak nie słabnie, nadal kontynuowane są testy 
pod kątem stosowania brincidofowiru w profilaktyce 
zakażeń hCMV u biorców krwiotwórczych komórek 
macierzystych (hematopoietic stem cell; HSC), bowiem 
kontrolowanie zakażeń w tej grupie chorych jest nadal 
poważnie ograniczone [29, 32]. Obecnie zaplanowana 
jest także rekturacja do randomizowanego, kontro-
lowanego, otwartego, wieloośrodkowego badania kli-
nicznego oceniającego tolerancję, farmakokinetykę 
oraz aktywność przeciwadenowirusową BCV poda-
wanego dożylnie w różnych dawkach (NCT03532035). 
Ponadto rozpoczęto otwarte, randomizowane, wielo-
ośrodkowe badanie w równoległych grupach, którego 

Ryc. 2. Związki o potencjalnym wykorzystaniu
w leczeniu zakażeń hCMV
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celem jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktyw-
ności przeciwwirusowej brincidofowiru oraz porówna-
nie efektyw ności terapii tym lekiem do standardowej 
opieki realizowanej wobec pacjentów pediatrycznych 
przyjmujących allogeniczne komórki krwiotwórcze 
i będących w grupie ryzyka zakażenia adenowirusem 
(NCT03339401). Do działań niepożądanych leku należą 
zaburzenia żołądkowo jelitowe [16, 25, 30].

3.2. Maribawir

Maribawir (MBV; 1263W94) jest konkurencyjnym 
inhibitorem ATP. Wiąże się specyficznie z serynowo-
-treoninową kinazą białkową UL97, która pośredniczy 
w jednym z końcowych etapów replikacji wirusa, powo-
dując zahamowanie jego enkapsydacji i uwalnianie 
wirusów z zainfekowanych komórek. Lek od wielu lat 
badany jest w warunkach in vitro oraz jest przedmio-
tem badań klinicznych [4, 16, 30, 32]. Maribawir nie 
wymaga wewnątrzkomórkowej fosforylacji. W  bada-
niach in vitro wykazano, że ma on ponad 10-krotnie 
wyższą aktywność przeciw CMV w porównaniu z gan-
cyklowirem. EC50 preparatu wynosi około 0,3 μM [30]. 
Przeciwwirusowe działanie preparatu dotyczy także 
szczepów CMV opornych na gancyklowir i cidofowir. 
Maribawir charakteryzuje się dobrą biodostępnością po 
podaniu doustnym [30, 32]. W badaniach klinicznych 
wykazano, że lek jest dobrze tolerowany, jego działanie 
hematoksyczne jest niższe niż gancyklowiru oraz wal-
gancyklowiru. Nie wykazuje również działania nefro-
toksycznego [16, 30, 32]. W randomizowanym, kontro-
lowanym placebo badaniu klinicznym z zastosowaniem 
podwójnie ślepej próby badano skuteczność mariba-
wiru w profilaktyce choroby CMV u dorosłych osób 
po allogenicznym przeszczepienia krwiotwórczych 
komórek macierzystych (allo-HSCT). MBV (w dawce 
100 mg, BID) i placebo podawano przez 12 tygodni. Po 
6 miesiącach obserwacji wykazano, że częstość wystę-
powania choroby cytomegalowirusowej w pierwszym 
półroczu po przeszczepieniu wynosiła 4% u  przyj-
mujących maribawir i 5% dla przyjmujących placebo. 
Obserwacje te wpłynęły na przerwanie badań II fazy, 
tj. testowania skuteczności leku w zapobieganiu cho-
robie CMV u biorców wątroby [13, 32]. Pomimo tych 
rozczarowujących wyników uznaje się, że maribawir 
może mieć inne zastosowanie u chorych po przeszcze-
pieniu, toteż kontynuowane są badania tego preparatu. 
Obecnie trwa rekrutacja dwóch grup do badań klinicz-
nych III fazy, w którym zostanie dokonane porównanie 
skuteczności i bezpieczeństwa maribawiru z walgancy-
klowirem w leczeniu zakażenia wirusem cyto me galii 
u  bezobjawowych biorców przeszczepów komórek 
krwiotwórczych (NCT02927067) oraz zbadana będzie 
skuteczność i bezpieczeństwo leczenia maribawirem 

biorców przeszczepów z zakażeniami wywoływanymi 
przez wirusa cytomegalii z opornością na leczenie gan-
cyklowirem, walgancyklowirem, foskarnetem lub cido-
fowirem (NCT02931539) [32].

W badaniu z wykorzystaniem hodowli komórko-
wej wykazano, że inhibitory polimerazy DNA (cidofo-
wir i foskarnet) w połączeniu z maribawirem działają 
synergistycznie [30]. Podobnie, wzmocnienie aktyw-
ności przeciwwirusowej zaobserwowano po jedno-
czesnym podaniu do hodowli komórek letermowiru 
i  maribawiru. Natomiast maribawir i gancyklowir 
wykazują działanie antagonistyczne. Dzieje się tak dla-
tego, że inhibicja kinazy UL97 przez maribawir wpływa 
negatywnie na fosforylację gancyklowiru [9, 16, 32]. 
Maribawir hamuje również replikację EBV in vitro [1]. 

Oprócz maribawiru, zsyntetyzowano również inne 
inhibitory kinazy UL97 o potencjalnej aktywności 
przeciwcytomegalowirusowej. Wśród nich znalazły się: 
indolokarbazole, chinazoliny i analogi benzimidazolu, 
jednak żaden z preparatów nie został dotychczas zba-
dany tak szczegółowo jak maribawir [3, 4].

3.3. Cyklopropawir

Cyklopropawir (CPV; MBX-400) jest nukleozydo-
wym analogiem 2-deoksyguanozyny (guanosine nucleo- 
 side analog) II generacji. Leki I generacji to bioizoste-
ryczne analogi acyklowiru. Nowa generacja analogów 
nukleozydów powstała na skutek zmiany w struktu-
rze, tj. zastąpieniu acyklicznej grupy C-O-C metylo-
cyklopropanem. Cyklopropawir strukturalnie najbar-
dziej zbliżony jest do gancyklowiru [4]. W badaniach 
in vitro wykazano, że CPV posiada ok 10 × wyższą 
(EC50 0,46 μM) aktywność przeciwcytomegalowirusową 
w  porównaniu z gancyklowirem, prawdopodobnie 
z powodu kumulacji leku o wyższym stężeniu w zaka-
żonej komórce, bez toksycznego wpływu na komórki. 
Wykazano także, że CPV jest aktywny in vitro wobec 
innych ludzkich herpeswirusów, takich jak: VZV, 
HHV-6A, HHV-6B i HHV-8. Cyklopropawir, podobnie 
jak gancyklowir wymaga fosforylacji przez wirusową 
kinazę (pUL97) do monofosforanu oraz dalszych fos-
forylacji, w których biorą udział kinazy komórkowe. 
Lek hamuje replikację wirusowego DNA, poprzez inhi-
bicję polimerazy DNA i/lub wbudowywanie do wiru-
sowego DNA, co powoduje terminację elongacji DNA 
[4, 29]. Podobnie jak w przypadku innych analogów 
nukleozydów wydaje się, że walilowy ester cyklopro-
pawiru może posiadać lepsze właściwości farmakoki-
netyczne [7, 17, 29, 40]. 

Obecnie trwają badania I fazy oceniające bezpie-
czeństwo i właściwości farmakokinetyczne cyklopro-
pawiru podawanego w różnych dawkach zdrowym 
ochotnikom [4]. 
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3.4. Peptydy przeciwwirusowe (AP)

Uważa się, że alternatywnym sposobem leczenia 
zakażeń wirusowych mogą być leki peptydowe. Jak 
dotąd badano mechanizm ich działania przeciw wiru-
som powodującym zakażenia układu oddechowego 
[41], HBV [28] oraz HIV (inhibitory fuzji: enfuwirtyd, 
sifuwirtyd, albuwirtyd, a także inne peptydy wykazu-
jące podobieństwo strukturalne do peptydów występu-
jących w białkach budujących kapsyd HIV) [18, 23, 26]. 
Białka przeciwwirusowe działają hamująco, interferując 
z różnymi etapami replikacji wirusa, np.: mogą hamo-
wać przyłączanie wirusa, wejście do komórki, replikację 
lub uwolnienie z komórki [18]. hCMV przyłącza się do 
komórki gospodarza poprzez proteoglikany siarczanu 
heparanu (HSPG). Wirusowe glikoproteiny gB i gM/gN 
oddziałują z ujemnie naładowanymi resztami siarcza-
nowymi, powodując przyłączanie wirionu hCMV do 
komórki gospodarza. Wyzwala to kaskadę sygnałów, 
w  efekcie umożliwiając wejście wirusa do komórki. 
HSPG obecne są na większości komórek gospodarza, 
co tłumaczy fakt, że hCMV może zakażać wiele typów 
ludzkich komórek. Peptydy wiążące HS mogą zatem 
skutecznie hamować infekcję hCMV [18].

4. Podsumowanie

Historia chemioterapii przeciwwirusowej rozpo-
częła się ponad 50 lat temu. Od 1962 r. do maja 
2019 r. zarejestrowano 99 leków przeciwwirusowych. 
Część leków, ze względu na słabą aktywność przeciw-
wirusową, szybko pojawiającą się oporność lub tok-
syczność została wycofana z użycia. Zdecydowana 
większość zatwierdzonych do stosowania preparatów, 
przeznaczona jest do leczenia chorych zakażonych 
HIV i wirusami zapalenia wątroby typu B i C (HBV 
i HCV). Mniej lub bardziej skuteczne przyczynowe 
leczenie przeciwwirusowe dostępne jest również 
w przypadku zakażeń wywołanych przez herpeswirusy, 
z  pośród których największej uwagi wymaga hCMV. 
Do listy dotychczas stosowanych leków przeciwcyto-
megalowirusowych dołączył w 2017 r. letermowir, kilka 
innych preparatów testowanych jest in vitro lub w za- 
awansowanych fazach badań klinicznych. Stwarza to 
nadzieję na powstanie nowych algorytmów leczenia, 
być może z wykorzystaniem kojarzenia chemioterapeu-
tyków w celu maksymalizacji efektu terapeutycznego, 
a w konsekwencji poprawy skuteczności zapobiegania 
i leczenia objawów zakażenia hCMV u ludzi. 
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1. Wprowadzenie

W Stanach Zjednoczonych, w 1956 roku, z kału nie- 
mowląt z biegunką wyizolowano wirusy, które nam na-
żały się w hodowlach komórek nerki małpiej i jedno-
cześnie nie zakażały małp i osesków mysich. Zauwa-
żono także, że są one neutralizowane przez ludzkie 
gamma globuliny [94]. Na podstawie tych właści wości 

zaliczono je do enterowirusów (EV), a dokładniej do 
wirusów ECHO (Enteric Cytopathogenic Human 
Orphan) i przypisano im kolejne numery 22 i 23 (E22, 
E23). Pierwsze szczepy, nazwane Harris i Wil liam son 
(odpowiednio E22 i E23) mimo, że spełniały kryteria 
przynależności do wirusów ECHO, różniły się wyraź-
nie od innych enterowirusów wzrostem w hodowlach 
komórkowych [75]. Również badania molekularne 
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oddechowego lub pokarmowego, głównie u małych dzieci, ale mogą być również przyczyną ciężkich w przebiegu chorób, takich jak 
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szczepy parechowirusów zostały odkryte 6 dekad temu, to poznanie ich biologii, epidemiologii, ewolucji i patogenności wciąż wymaga 
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wykazały znaczącą homologię obydwu szczepów, przy 
jednocześnie małym podobieństwie do sekwencji zna-
nych enterowirusów. Szczegółowe badania właści wości 
biologicznych oraz poznanie sekwencji nukleotydo-
wej genomu wirusów doprowadziły do utworzenia 
w  1996  roku nowego rodzaju w rodzinie Picorna 
viridae – Parechovirus, obejmującego początkowo dwa 
typy HPeV-1 i HPeV-2 [36, 44, 68, 83].

Zakażenia wywołane przez parechowirusy wystę-
pują powszechnie u ludzi na całym świecie i podobnie 
jak zakażenia enterowirusowe, w przeważającej części są 
bezobjawowe. Jeśli dochodzi do zachorowania, najczęś-
ciej manifestuje się ono łagodnymi objawami ze strony 
układów pokarmowego i oddechowego oraz ogranicza 
się niemal wyłącznie do populacji małych dzieci do 
5 roku życia. Ludzkim parechowirusom (HPeV) przy-
pisuje się także etiologię ciężkich chorób, które wyma-
gają hospitalizacji, szczególnie zapaleń ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN). Coraz więcej jest także 
informacji o możliwym udziale parechowirusów w roz-
woju wielu różnych chorób, nie tylko neurologicznych. 
W ostatnich latach liczne, niezależne zespoły badawcze 
donoszą, że parechowirusy są drugim, po enterowiru-
sach, czynnikiem powodującym sepsę u niemowląt 
oraz wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
(ZOMR) u dzieci.

W związku z powyższymi odkryciami rośnie po- 
trzeba wprowadzenia szybkiej diagnostyki różnicującej 
zakażenia enterowirusowe i parechowirusowe zwłasz-
cza w odniesieniu do ciężkich w przebiegu zapaleń 
OUN u najmłodszych pacjentów. Niezbędne wydaje 
się także opracowanie strategii zapobiegania szerze- 
nia się zakażeń HPeV i rozwijanie możliwości tera-
peutycznych, a będzie to możliwe dzięki intensyw- 
nym badaniom wirusologicznym i epidemiologicznym. 
Niektóre kraje zdecydowały się na objęcie zachorowań 
wywoływanych przez parechowirusy stałym nadzorem, 
podobnie jak postępuje się w przypadku chorób o etio-

logii enterowirusowej. Program monitorowania zaka-
żeń HPeV funkcjonuje m.in. w USA, Wielkiej Brytanii 
i Holandii [1, 33, 46], w Australii HPeV włączono do 
systemu monitorowania nowych patogenów powodu-
jących ciężkie przypadki zachorowań [66].

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie 
parechowirusów jako patogenów o rosnącym znaczeniu 
klinicznym oraz ocena stanu wiedzy na temat zagad-
nień kluczowych z punktu widzenia diagnostyki, epi-
demiologii i leczenia.

2. Klasyfikacja, budowa i replikacja

Rodzaj Parechovirus należy do rodziny Picornavi
ridae i obejmuje cztery gatunki wirusów (Parechovirus 
AD) będące patogenami ssaków. Ludzkie parecho wi-
rusy należą wyłącznie do gatunku A (Parechovirus A), 
na który składa się obecnie 19 typów, od HPeV-1 do 
HPeV-19 [99].

Są to małe (30 nm), bezosłonkowe wirusy o iko-
sahedralnym kształcie, których materiałem genetycz-
nym jest jednoniciowe RNA o dodatniej polarności 
(+ssRNA), składające się z 7,3 tysięcy nukleotydów. 
Pojedyncza otwarta ramka odczytu koduje 3  białka 
strukturalne (region P1) i 7 białek niestrukturalnych 
(regiony P2 i P3) (Ryc. 1). Na końcach nici RNA 
znajdują się niekodujące regiony (UTR) uczestni-
czące w procesie replikacji, z końcem nici 5’ związane 
jest kowalencyjnie wirusowe białko VPg, natomiast 
koniec 3’ zakończony jest sekwencją poli(A). W regio-
nie 5’UTR zlokalizowana jest struktura IRES (Internal 
Ribosomal Entry Site), która inicjuje translację wiruso-
wej poliproteiny w sposób niezależny od struktury kap. 
Parechowirusy mają IRES typu II podobnie jak kardio-, 
afto- i hepatowirusy, natomiast u entero- i rinowirusów 
występuje IRES typu I. Charakterystycznie sfałdowany 
region 5’UTR uczestniczy także w replikacji wiruso-

Ryc. 1. Struktura genomu parechowirusów oraz potranslacyjna obróbka białek
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wego RNA, w proces ten zaangażowane są struktury 
typu spinki SLS (stem-loop structure): SL-A i SL-B oraz 
struktura typu pseudowęzła pk-C (pseudoknot). Koniec 
3’UTR, z pojedynczą strukturą SLS, również bierze 
udział w procesie replikacji wirusa [75], podobnie jak 
kolejna struktura typu spinki do włosów – CRE (cis-
-acting replication element), znajdująca się w regionie 
kodującym białko kapsydu VP0 [4, 36, 75, 83].

RNA wirusowe pełni funkcję mRNA, dlatego trans- 
 lacja możliwa jest bezpośrednio po wniknięciu cząs-
teczki wirusa do komórki. Translację zapoczątkowuje 
prawdopodobnie kodon AUG, pobobnie jak u kardio- 
i aftowirusów [36, 83]. Uzyskana w wyniku translacji 
poliproteina podlega proteolitycznej obróbce przez 
wirusową proteazę 3C, natomiast białko 2A nie posiada 
właściwości proteolitycznych w  przeciwieństwie do 
innych pikornawirusów [36, 83]. W pierwszym etapie 
powstają trzy peptydy prekursorowe (P1, P2, P3), następ- 
nie peptyd P1 jest cięty na trzy białka strukturalne: 
VP0, VP1 i VP3, a peptydy P2 i P3 cięte są na siedem 
białek niestrukturalnych (Ryc. 1), wśród których znaj-
dują się: RNA-zależna polimeraza RNA 3Dpol (RdRp-
-RNA-dependent RNA polymerase), białko VPg (3B), 
NTPaza/helikaza (2C), proteaza 3Cpro [36, 44, 75, 83].

Struktura przestrzenna kapsydu parechowirusów jest 
podobna do innych wirusów z rodziny Picornaviridae 
[36, 42]. Białka strukturalne VP1, VP3 i VP0 formują 
protomer – podstawową jednostkę budującą kapsyd, 
na cały kapsyd składa się 60 protomerów zebranych 
w 12 pentamerów. W trakcie dojrzewania wirionu po- 
tomnego nie dochodzi do cięcia białka VP0 na VP2 i VP4 
jak ma to miejsce w przypadku enterowirusów, dlatego 
w kapsydzie parechowirusów brak jest białka wewnętrz-
nego VP4 (Ryc. 2), również zagłębienie w protomerze, 
noszące nazwę kanionu, nie jest tak głębokie jak u ente-
rowirusów [44, 83, 89]. Kapsyd parechowirusów jest 
pozbawiony osłonki podobnie jak u innych pikornawi-
rusów, co decyduje o większej stabilności cząstek wirusa 
w  organizmie gospodarza oraz w środowisku. Białka 

kapsydowe odpowiadają za wiązanie z receptorem na 
powierzchni komórek wrażliwych. Najbardziej immu-
nogennym białkiem parechowirusów jest VP1, a jego 
sekwencja nukleotydowa jest najbardziej zmienna [30]. 

Replikacja wirusowego RNA przebiega z udziałem 
białek wirusowych, tworzących kompleks replikacyjny 
związany z błonami retikulum endoplazmatycznego 
(ER): 2A, 2C, 3A i 3B, z zaangażowaniem struktur SLS 
i CRE oraz wirusowej polimerazy 3D. Proces powielania 
RNA wirusowego rozpoczyna się od urydylacji białka 
VPg przez wirusową polimerazę na matrycy poli(A) 
w obecności struktury CRE, w wyniku czego powstaje 
VPgpU(pU). To z kolei zapoczątkowuje syntezę ujem-
nej nici RNA komplementarnej do RNA genomowego, 
powstają dwuniciowe, pośrednie formy replikacyjne 
(dsRNA). Nić (–) ssRNA staje się nicią matrycową, na 
której powstają liczne kopie genomowego RNA [10, 11, 
42, 75, 77, 83, 89].

Bezpośrednio na matrycy genomowego RNA syn-
tetyzowana jest poliproteina, a w wyniku jej cięcia 
powstają białka wirusowe. Białka te hamując procesy 
komórkowe doprowadzają do lizy komórki i uwolnienia 
powstałych cząstek potomnych wirusa. W komórkach 
zakażonych parechowirusami nie dochodzi do wyłą-
czenia syntezy białek gospodarza, jak to ma miejsce 
przy zakażeniu enterowirusami. Mechanizm dojrzewa- 
nia i  składania wirionów nie jest dokładnie poznany 
[10, 42, 44, 83].

3. Receptory komórkowe i zmienność HPeV

Po związaniu wirusa z receptorem na powierzchni 
komórki dochodzi do zmian strukturalnych kapsydu 
i błony komórkowej, a w efekcie do uwolnienia mate-
riału genetycznego wirusa do cytoplazmy. Odmienność 
tropizmu komórkowego różnych typów HPeV zależy 
od receptora, który dany typ wykorzystuje, by wniknąć 
do komórki. Niektóre typy parechowirusów (HPeV-1, 
2, 4, 5, 6) na końcu C białka VP1 posiadają tzw. motyw 
RGD złożony z aminokwasów: argininy, glicyny i aspa-
raginianu. Struktura ta odpowiada również za wiąza-
nie niektórych enterowirusów (Coxsackie A-9 i E9) 
do powierzchniowych receptorów komórkowych tzw. 
integryn [4, 27, 36, 44, 83]. Pozostałe typy parechowiru-
sów nie posiadają tego motywu i uważa się, że wiążą się 
z innym receptorem komórkowym (RGD-niezależnym) 
lub też oddziałują z integrynami w inny sposób [3, 31, 
45, 49, 54, 72]. Wykryto szczepy HPeV-1, 4 i 5 wyjąt-
kowo nie posiadające motywu RGD [9, 65].

Parechowirusy charakteryzuje duża zmienność 
gene tyczna, o czym świadczą liczne genotypy. Na pod-
stawie analizy genu kodującego białko strukturalne VP1 
sklasyfikowanych jest obecnie 19 typów ludzkich pare-
chowirusów [99]. Przyjęto, że sekwencje należące do Ryc. 2. Schemat budowy cząsteczki parechowirusów
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tego samego genotypu cechuje podobieństwo nukleoty-
dowe rzędu min. 77% oraz aminokwasowe min. 87%, 
natomiast w przypadku różnych typów wynosi ono 
odpowiednio poniżej 73% i 81% [64]. Genom HPeV 
podlega ciągłym zmianom, tempo mutacji parecho-
wirusów szacuje się na 2,2–2,8 × 10–3 substytucji na 
nukleotyd/rok [23]. Źródła podają, że tempo mutacji 
HPeV-3 w regionie najbardziej zmiennym kodującym 
VP3/VP1 jest szacowane na 2,83 × 10–3 substytucji na 
nukleotyd/rok, co oznacza zmianę jednego nukleotydu 
na 400 na rok, a tempo mutacji HPeV-1 jest co najmniej 
dwukrotnie większe [43].

Źródłem zmienności HPeV są liczne mutacje, 
presja selekcyjna układu immunologicznego gospo-
darza oraz częste zjawisko rekombinacji. Do rekom-
binacji dochodzi, gdy komórkę zakażą równocześnie 
dwa blisko spokrewnione wirusy – należące do tego 
samego typu (rekombinacja intratypowa) lub dwóch 
różnych typów HPeV (rekombinacja intertypowa). 
Rekombinacja przyczynia się do wytworzenia nowych 
wariantów wirusa i tym samym do zwiększenia tempa 
ewolucji, prowadzi do nabycia różnic genetycznych 
warunkujących zmianę wirulencji. Europejskie izolaty 
HPeV-1 podlegają rekombinacji średnio co 1–3  lata 
[42]. HPeV-3 rzadko wchodzi w kontakt z innymi pare-
chowirusami w tej samej komórce, stąd ograniczona 
rekombinacja i mniejsze zróżnicowanie genetyczne 
w porównaniu z HPeV-1 [10, 40, 98]. 

Dowodem na udział rekombinacji w procesie ewo-
lucji HPeV może być podobieństwo sekwencji w obrę-
bie regionu 5’UTR z Cardiovirus i Aphthovirus [36]. 
Wskazuje się u HPeV dwa regiony: 5’UTR/P1 i  P1/
P2, w których rekombinacja zachodzi często [23]. 
Również na podstawie analiz regionów VP3/VP1 oraz 
3Dpol zaobserwowano zjawisko rekombinacji u wielu 
typów HPeV [4, 5, 6]. Odnotowano także podobień-
stwo sekwencji w regionach P2 i P3 u HPeV-1 i HPeV-7 
[20] oraz HPeV-3 i HPeV-4 [4]. Wykazano możliwość 
rekombinacji między HPeV-4, a typami 1, 2, 3 i 15 [8, 
65], a także między HPeV-1, a typami 3 i 6 [5]. Wyizo-
lowano szczepy HPeV-1 o sekwencjach podobnych do 
typów 6 i 7 w regionie niekodującym [98] oraz szczep 
HPeV-5, będący rekombinantem aż trzech typów 1, 3 
i  4 [85]. Najwyższą częstość rekombinacji wykazano 
u szczepów HPeV-1B [22, 23].

Kanadyjskie badania dotyczące HPeV-1 pokazały, że 
izolaty z lat 1985–2004 różniły się znacząco od sekwen-
cji prototypowej (dostępna na stronie http://www.picor-
naviridae.com) [42]. Duże podobieństwo do szczepu 
prototypowego Harris z 1956 roku wykazywały nato-
miast szczepy izolowane w Boliwii w latach 2002–2003 
oraz w Indiach w latach 2006–2010 [65, 70], a  także 
większość szczepów wykryta w Chinach w latach 2012–
2013 [21, 22]. Na podstawie analizy sekwencji regionu 
VP1/VP3, genotyp  1 podzielono na dwa klady  1A 

(Harris-like), którego przedstawicielem jest szczep pro-
totypowy i 1B [9]. Okazało się, że do kladu 1B należy 
przeważająca część współcześnie izolowanych HPeV-1, 
także izolaty kanadyjskie [8, 9, 20, 23, 98].

HPeV-2 jest blisko spokrewniony z typem 1. Podo-
bieństwo sekwencji aminokwasowej szczepu prototypo-
wego typu 2 do HPeV-1 określono na 87,9%; najwię-
cej różnic zaobserwowano w sekwencjach kodujących 
białka kapsydowe, a największą zgodność w regionie 
3B [36]. Dla sekwencji prototypowej typu 3 wykazano 
77,6% zgodności w sekwencji nukleotydowej i 86,8% 
w  sekwencji aminokwasowej z typem 1 oraz odpo-
wiednio 77,2% i 84,7% z typem 2 [45]. Typ 4 wykazy-
wał największe podobieństwo sekwencji nukleotydowej 
z typem 2 (72,2%) [11], a typ 5 z typem 4 [4]. Typ 6 jest 
najbardziej spokrewniony z typem 1, natomiast podo-
bieństwo sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej do 
pozostałych znanych typów HPeV wynosi odpowied-
nio 76,7–79,5% i 85,9–90,7% [93]. Szczep prototypowy 
typu 7 jest najbardziej spokrewniony z typem 3 i jego 
podobieństwo do pozostałych szczepów prototypowych 
określono na 75,6–80,8% dla sekwencji nukleotydowej 
i 84,8–89,1% dla sekwencji aminokwasowej [54]. Typ 8 
ma największą zgodność sekwencji aminokwasowej 
z typem 7 (76,3%), wykazano także jego bliskie pokre-
wieństwo z typami 1 i 6 [31]. Sekwencja prototypowa 
typu 10 była najbliżej spokrewniona z typem 3, wykazu-
jąc 69,1% homologii w sekwencji nukleotydowej i 82,8% 
w sekwencji aminokwasowej [49]. Typ 11 wykazał naj-
większe podobieństwo nukleotydowe i aminokwasowe 
z typem 10 (odpowiednio 64,7% i 73,6%) [72]. Analizy 
pokazały bliskie pokrewieństwo sekwencji prototypo-
wej HPeV-12 z typem 10 (80% w sekwencji nukleoty-
dowej i 80,5% w aminokwasowej) [3], natomiast dla 
typu 17 określono zgodność sekwencji nukleo tydowych 
ze szczepami prototypowymi pozostałych typów na 
79–82% [15]. HPeV-17 z Tajlandii wykazał największe 
podobieństwo z typem 3 (74–78%) [25].

4. Przebieg zakażenia

Gospodarzem dla ludzkich parechowirusów jest 
człowiek, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że niektóre ssaki mogą pełnić funkcję rezerwuaru tych 
patogenów. Poparciem tej tezy jest wykrycie HPeV 
w  kale makaków (Macaca sp.) w  Chinach [80] oraz 
świń domowych (Sus scrofa domestica) w Boliwii [65].

Parechowirusy szerzą się głównie drogą fekalno-
-oralną, rzadziej drogą kropelkową [42, 43, 75]. Podej-
rzewa się także transmisję HPeV przez łożysko, za 
czym przemawia występowanie zakażeń u  noworod-
ków w dwóch pierwszych dobach życia [79]. Wirusy 
wnikają do organizmu gospodarza przez jamę ustną 
i  przedostają do naczyń limfatycznych górnej części 
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układu oddechowego lub/i do żołądka, a potem do jelit. 
Namnażają się w komórkach nabłonka błony śluzowej 
jamy ustnej oraz gardła i części nosowej gardła, a także 
w jelitach w tzw. kępkach Peyera [25, 27]. Zakażenie na 
tym etapie często przebiega bezobjawowo [42, 45, 75, 
79]. U części osób zakażonych dochodzi do wiremii, 
wirusy zajmują liczne narządy (wątroba, serce, płuca), 
przenikają do skóry, błon śluzowych i kolejnych węzłów 
chłonnych, a czasem do układu nerwowego, co wiąże 
się z  rozwinięciem ogólnoustrojowych objawów [27, 
43]. Do ośrodkowego układu nerwowego wirus dostaje 
się drogą wstecznego transportu aksonalnego lub prze-
kracza barierę krew-mózg [52]. Istnieje hipoteza, zgod-
nie z którą parechowirusowe zapalenie OUN nie jest 
wynikiem bezpośredniego zakażenia lecz następstwem 
zajęcia przez wirusa oponowych naczyń krwionośnych, 
w  wyniku czego dochodzi do krwawień i zaburzeń 
przepływu krwi w mózgu [13].

Zakażenia parechowirusowe manifestują się zazwy-
czaj łagodnymi objawami ze strony układów pokarmo-
wego i oddechowego. Do najczęściej wymienianych 
symptomów należą: biegunka, gorączka, wymioty, 
świszczący i przyspieszony oddech, bezdech, kaszel 
i  katar [42, 72, 75, 83, 95, 97]. Badania ze Szwecji 
wykazały ponad dwukrotnie wyższy odsetek objawów 
jelitowych niż oddechowych w przebiegu zakażenia 
parechowirusami [40, 41].

Cięższe w przebiegu są choroby układu nerwowego, 
wtedy pacjenci bezwzględnie wymagają hospitalizacji 
[75]. W przypadku zakażeń OUN najczęściej obserwuje 
się gorączkę, brak apetytu i nerwowość („red, hot and 
angry”) [16], objawy neurologiczne (drgawki, paraliż, 
osłabienie napięcia mięśniowego, osłabienie głębokich 
odruchów ścięgnistych, neuropatia kończyn), objawy ze 
strony układów oddechowego i pokarmowego, wysypkę 
[14, 32, 43, 48, 75, 93] oraz zespół podobny do sepsy 
tzw. „sepsis-like viral illness” [97]. Zakażenie OUN 
o  etiologii parechowirusowej jest powiązane z  wie-
loma jednostkami chorobowymi (Tab. I): zapaleniem 
opon mózgowych-rdzeniowych [13, 34, 51, 73, 93, 95], 
zapaleniem mózgu (ZM) [18, 24, 29, 51, 59, 61, 74], 
zapaleniem mózgu i rdzenia [52], ostrym porażeniem 
wiotkim (AFP) [3, 34, 54, 65, 81, 93], paraliżem prze-
mijającym [45], sepsą noworodków [8, 14, 16, 18, 47, 
53, 73, 84, 92, 95], zespołem Guillaina-Barrégo [55, 71] 
i  zespołem Reye’a [43, 79, 93]. Znany jest przypadek 
z  Niemiec wystąpienia ostrego rozsianego zapalenia 
mózgu i rdzenia (ADEM) u pięcioletniej dziewczynki 
w dwa tygodnie po parechowirusowym zapaleniu dróg 
oddechowych, podczas gdy dotychczas enterowirusy 
uważano za potencjalny czynnik tej choroby [67]. Cięż-
kie przypadki neurologicznych zakażeń parechowiru-
sami mogą kończyć się śmiercią [35, 78].

Wieloogniskowe zmiany zaistniałe w OUN na sku-
tek zakażenia parechowirusami są wielopostaciowe 

i  obejmują głównie istotę białą mózgu, gdzie może 
dochodzić do leukomalacji okołokomorowej i podko-
rowej, do rozrostu gleju oraz powstawania jam w tkance 
nerwowej. Często następstwem przebytej choroby są: 
padaczka, hipotonia, uszkodzenie wzroku, porażenie 
mózgowe, a także opóźnienie rozwoju [10, 32, 43, 75, 
79]. Parechowirusowe zakażenie OUN manifestuje 
się podobnie do bakteryjnego jednak bez podwyższe- 
nia parametrów stanu zapalnego w płynie mózgowo-
-rdzeniowym (PMR) i krwi [91].

Sepsę w przebiegu zakażenia HPeV („sepsis-like 
viral illness”) Wolthers i wsp. zdefiniowali jako gorączkę 
lub hipotermię z objawami zaburzeń krążeniowo-
-oddechowych w postaci tachykardii i bradykardii oraz 
obniżonym ciśnieniem krwi i spadkiem saturacji, ale 
może ona przebiegać także z szerokim spektrum obja-
wów oddechowych, jelitowych (z żółtaczką), i zagra-
żających życiu objawów neurologicznych [10, 43, 97]. 
Dodatkowo sepsie o etiologii HPeV może towarzyszyć 
wysypka grudkowo-plamista lub rumieniowata na dło-
niach i stopach [32, 92, 97].

Z zakażeniami parechowirusowymi powiązane 
są jednostki chorobowe takie jak (Tab. I): martwicze 
zapalenie jelit [12, 56], zapalenie płuc [98], zapalenie 
ucha środkowego [14, 30, 87], zapalenie mięśnia serco-
wego i kardiomiopatie [58, 59, 96], zapalenie spojówek 
i naczyniówki oka [14, 28], zespół hemolityczno-mocz-
nicowy (HUS) [69], zapalenie węzłów chłonnych [7, 21, 
93], zapalenie mięśni i bóle mięśni [60, 82, 93], limfohi-
stiocytoza hemofagocytarna [39], zespół krwotocznego 
zapalenia wątroby (zapalenie wątroby z koagulopatią) 
[53], zespół TORCH (zespół objawów spowodowany 
zakażeniem wrodzonym; nazwa jest akronimem 
oznaczającym: T – toksoplazmoza, O – inne (Others), 
R  –  różyczka, C – cytomegalia, H – Herpes) [43]. 
Odnotowano przypadki zespołu nagłej śmierci nie-
mowląt powiązane z zakażeniem HPeV [78]. Kolehma-
inen nie wykluczył HPeV jako czynnika ryzyka rozwoju 
cukrzycy typu 1 związanego z płcią [32].

Zauważono, że określone typy wirusa preferencyjnie 
częściej wywołują pewne jednostki chorobowe. Typ 1 
jest związany z zakażeniami jelitowymi bardziej niż 
typ 3 [90, 95]. Choroby OUN powodują głównie typy 1, 
3 i  6 [48, 75], ale w przypadkach porażeń również 
wykrywano obecność typów 2, 4, 5, 7, 9 i 12. Z zespo-
łem Reye’a łączy się typy 1, 5 i 6 [43, 79, 93]. W zaka-
żeniach oddechowych natomiast, najczęściej wykry-
wanymi typami są HPeV-1 i HPeV-6 [23, 41]. Nowo 
odkryte typy przeważnie wywołują łagodne objawy ze 
strony układu oddechowego i pokarmowego [10].

Objawy zakażeń parechowirusami są niespecyficzne, 
dlatego często ze względu na podobieństwo obrazu kli-
nicznego przypisuje się im etiologię entero wirusową [52, 
68, 75], rozróżnienie możliwe jest dopiero po zastoso-
waniu metod diagnostycznych [43]. Wg holenderskiego 
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badania parechowirusy związane są z niższą częstością 
zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
oraz wyższą częstością zakażeń jelitowych i oddecho-
wych w porównaniu z enterowirusami [79]. 

Parechowirusy namnażają się w komórkach gospo-
darza jeszcze po ustąpieniu objawów chorobowych. 
Izolowane są z wymazów z górnych dróg oddecho-

wych do 3  tygodni po wystąpieniu objawów [41], 
z kału przez okres kilku tygodni do 5 miesięcy (śred-
nio 51 dni) [32, 84, 86]. Osiągają wysokie miana w kale 
[75], a długi okres wydalania przekłada się na szeroką 
transmisję HPeV. Wirusy przedostają się do środowi-
ska wraz z kałem, wielokrotnie wykrywano je wodach 
powierzchniowych [57] i w ściekach [88].

HPeV-1 biegunka [21, 23, 25, 37, 72, 76, 94]
 ostre zapalenie jelit [5]
 martwicze zapalenie jelit [12, 56]
 zapalenie żołądka i jelit [8, 21, 22, 31, 38, 40, 41,
   49, 56, 70, 72, 74, 93, 95]
 zakażenia górnych dróg oddechowych [8, 38, 40,
   41, 56, 93]
 zapalenie oskrzeli [93]
 zapalenie płuc [98]
 AFP (ostre porażenie wiotkie) [34, 54, 65]
 zespół Guillaina-Barrégo [55]
 zespół Reye’a [79]
 ZOMR (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
   [34, 51]
 ZM (zapalenie mózgu) [51, 74]
 zapalenie mózgu i rdzenia [52]
 padaczka [48]
 sepsa [8, 47]
 zachorowania grypopodobne [23] 
 zapalenie naczyniówki oka [28]
 zapalenie ucha środkowego [87]
 HUS (zespół hemolityczno-mocznicowy) [69]
 zapalenie mięśnia sercowego/kardiomiopatia
   [58, 96]
HPeV-2 biegunka [23, 37, 94]
 zapalenie żołądka i jelit [70]
 zapalenie naczyniówki oka [28]
 AFP [65]
HPeV-3 gorączka [18]
 biegunka [21, 23, 35, 72]
 zapalenie żołądka i jelit [21, 22, 61, 62, 70, 72]
 zespół krwotocznego zapalenia wątroby [53]
 zakażenia oddechowe [19, 41, 93]
 AFP [65, 81]
 paraliż przemijający [45]
 porażenie nerwu twarzowego [61]
 ZOMR [13, 35, 73, 93, 95]
 ZM [18, 24, 29, 59]
 sepsa [8, 14, 16, 18, 40, 46, 47, 53, 73, 84, 90,
   92, 95]
 zachorowania grypopodobne [93]
 zapalenie ucha środkowego [14]
 zapalenie spojówek i naczyniówki oka [14, 28]
 wysypka [14, 48, 93]
 zapalenie mięśni/bóle mięśni [60, 82, 93]
 limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH) [39]
 zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS) [78]
 zapalenie mięśnia sercowego [59]
 niedoczynność tarczycy [29]

Tabela I
Typy HPeV i powiązane z nimi jednostki chorobowe

Typy HPeV Jednostki chorobowe /objawy

HPeV-4 gorączka [11]
 biegunka [23, 37]
 zapalenie żołądka i jelit [21, 22, 23, 37, 38, 49, 70,
   72, 74]
 sepsa [47]
 zachorowania grypopodobne [23]
 zapalenie węzłów chłonnych [7, 21, 93]
 zespół TORCH (zespół objawów spowodowany
   zakażeniem wrodzonym) [43]
 AFP [65]
HPeV-5 gorączka [18, 68]
 biegunka [21, 23, 37, 72]
 zapalenie żołądka i jelit [21, 22, 31, 61, 70, 72, 85]
 AFP [54]
 zespół Reye’a [43]
HPeV-6 gorączka [30]
 biegunka [21, 23]
 zapalenie żołądka i jelit [5, 21, 22, 70, 93]
 zakażenia górnych dróg oddechowych [41]
 AFP [54, 93]
 zespół Reye’a [93]
 zespół Guillaina-Barrégo [71]
 zachorowania grypopodobne [23]
 zapalenie ucha środkowego [30]
 wysypka [93]
HPeV-7 biegunka [37]
 AFP [54, 65]
HPeV-8 biegunka [37]
 zapalenie żołądka i jelit [22, 31, 70]
 ZM [61]
HPeV-9 biegunka [37]
 AFP [65]
HPeV-10 biegunka [61]
 zapalenie żołądka i jelit [2, 49, 61, 70, 72]
 zachorowania grypopodobne [23]
HPeV-11 zapalenie żołądka i jelit, biegunka [70, 72]
HPeV-12 zapalenie żołądka i jelit, biegunka [3]
 AFP [3, 65]
HPeV-13 zapalenie żołądka i jelit [2, 70]
HPeV-14 biegunka [21, 23, 25, 37]
 zapalenie żołądka i jelit [9, 21, 22, 70]
 gorączka [2]
HPeV-15 zapalenie żołądka i jelit, biegunka [2]
HPeV-16 zapalenie jelit [70]
HPeV-17 biegunka [37]
 zapalenie jelit [25]
HPeV-18 biegunka [37]
HPeV-19 –

Typy HPeV Jednostki chorobowe /objawy
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5. Typy HPeV na świecie

Zakażenia wywoływane przez HPeV odnotowywane 
są na całym świecie, ale występowanie poszczególnych 
typów ogranicza się do pewnych regionów geograficz-
nych i przedziałów czasowych (Tab. II). 

Zakażenia powodowane typem  1 występują na 
całym świecie, najczęściej są bezobjawowe lub przebie-

gają łagodnie w postaci dolegliwości żołądkowo-jelito-
wych oraz chorób układu oddechowego [8, 41, 95, 98] 
z towarzyszącymi objawami grypopodobnymi [23]. Typ 
ten jest odpowiedzialny za zachorowania na zapalenie 
płuc i zapalenie oskrzeli (Chiny, Japonia) [93, 98]. Był 
izolowany z przypadków zapalenia jelit i zakażeń odde-
chowych w Japonii [93], Korei Południowej [38], Wiel-
kiej Brytanii [40] i Chorwacji [56]. Ponadto wykrywano 

Afryka
Ghana     1, 2, 4, 5, 7–9, 14, 17, 18 
Wybrzeże Kości Słoniowej      17

Ameryki Pd. i Płd.
Boliwia     1–4, 7, 9, 12 
Brazylia     1, 5, 6, 8 1, 5, 6
Jamajka   1   
Kanada   1  3 1, 3
USA 1, 2 4 1, 2, 4, 5 1, 2, 5 1–7, 9–14 1, 3

Australia i Oceania
Australia      3
Nowa Zelandia      3

Azja
Bahrain     1 
Chiny      1, 3–6, 8, 14
Indie     1–8, 10, 11, 14, 16 1–8, 10, 11, 14, 16
Izrael    1  4
Japonia    3 1, 3, 4, 6 1, 3
Korea Pd.     1, 4 1, 4
Pakistan     1, 3, 5–7, 10, 13, 15 12
Sri Lanka     1, 3–5, 10, 11 
Tajlandia     1–6, 10, 14 1–6, 10, 14, 17
Tajwan     3 1

Europa
Austria      3
Belgia      3
Bułgaria      3, 5, 8, 10
Chorwacja     1 
Dania     1, 3–6 1, 3–6
Finlandia   1 1 1 1
Francja     1 1, 3, 4
Hiszpania      3, 5
Holandia     1–6, 14 1, 3, 4
Niemcy     1, 3, 6 1, 3, 6
Norwegia     1–3, 6 
Szwecja    1 1–4, 6 
Węgry    1, 4 1, 4 
Wielka Brytania     1, 3, 6 3
Włochy      3, 6

Tabela II
Występowanie poszczególnych typów HPeV na świecie

1950–
1969

1970–
1979

1980–
1989

1990–
1999 2000–2009 2010–2019
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go u pacjentów z zakażeniami układu pokarmowego 
w  wielu odległych miejscach na świecie (Holandia, 
Węgry, Niemcy, Tajlandia, Chiny, Indie, Brazylia, Sri 
Lanka, Ghana) [5, 8, 21–23, 25, 31, 37, 49, 70, 72, 74, 
76, 95], w tym w martwiczym zapaleniu jelit (Izrael, 
Chorwacja) [12, 56]. Bywał też wykrywany w ciężkich 
zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego: np. 
zapaleniu mózgu i zapaleniu opon mózgowo-rdzenio-
wych (Finlandia, Węgry, Jamajka) [34, 51, 74], zapale-
niu mózgu i rdzenia (Zatoka Perska) [52], ostrym pora-
żeniu wiotkim (Pakistan, Boliwia. Jamajka) [34, 54, 65], 
padaczce (Niemcy) [48] oraz sepsie (Holandia, Francja) 
[8, 47]. Niektóre zakażenia były powiązane z zespołem 
Guillaina-Barrégo [55], zespołem Reye’a [79], zapale-
niem naczyniówki oka [28], zapaleniem mięśnia ser-
cowego i kardiomiopatią [58, 96], zapaleniem ucha 
środkowego [87], zespołem HUS [69]. 

Typ 2 wykrywany jest rzadko, a najczęściej związany 
jest z łagodnymi zakażeniami układu pokarmowego 
i oddechowego [6, 68, 90]. Był identyfikowany u osób 
z  AFP w Boliwii [65], zapaleniem naczyniówki oka 
w Holandii [28], izolowano go także z przypadków bie-
gunek i zapalenia jelit w Ghanie, Indiach i Tajlandii [23, 
37, 70], jak również u zdrowych dzieci w Norwegii [86].

Typ 3 jest drugim po HPeV-1 typem parechowiru-
sów pod względem częstości wykrywania [10, 46]. Po 
raz pierwszy wyizolowano go w Japonii w 1999 roku 
z  kału rocznego dziecka z przemijającym paraliżem 
[45]. W 2001 roku został wykryty w Kanadzie u nowo-
rodków z sepsą [14]. Wykrywano go także w Europie 
(Bułgaria, Dania, Holandia, Wielka Brytania, Fran-
cja, Włochy, Hiszpania, Austria, Niemcy) oraz innych 
częściach świata (USA, Australia, Tajwan, Japonia) 
u  pacjentów z sepsą oraz zakażeniami OUN [1, 8, 
9, 13, 14, 16, 18, 19, 35, 40, 46, 47, 48, 53, 61, 73, 84, 
90–93, 95]. Typ 3 został powiązany z przypadkami AFP 
w Pakistanie [81] i Boliwii [65]. Izolowano go także 
od pacjentów z zakażeniami pokarmowymi (Sri Lanka, 
Chiny, Indie, Nowa Zelandia, Tajlandia) [21–23, 62, 
70, 72] oraz zakażeniami układu oddechowego (Taj-
wan, Wielka Brytania, Japonia) [19, 41, 93]. Uważny 
jest za czynnik ryzyka wystąpienia syndromu nagłej 
śmierci niemowląt (SIDS) [78]. W Japonii zaobser-
wowano związek zakażeń typem 3 z limfohistiocytozą 
hemofago cytarną (HLH) [39], a w USA z zapaleniem 
wątroby z koagulopatią [53]. HPeV-3 wykryto u pacjen-
tów z zapaleniem ucha środkowego i zapaleniem spojó-
wek [14], zapaleniem naczyniówki oka (Holandia) [28], 
zapaleniem mięśni, mialgią oraz zapaleniem mięśnia 
sercowego (USA, Japonia) [59, 60, 82, 93], ale również 
u zdrowych dzieci w Norwegii [86], a także pacjentów 
z gorączką w Hiszpanii [18] oraz w Szwecji [63].

Typ 4 parechowirusów krąży od lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku [4], jednak został opisany dopiero 
w 2006 roku w Holandii po wykryciu w kale gorączku-

jącego noworodka [11]. W przypadku zakażenia tym 
typem obserwuje się szerokie spektrum objawów od 
grypopodobnych zachorowań (Tajlandia) [23], biegunki 
i  zapaleń jelit (Tajlandia, Indie, Ghana, Korea Połu-
dniowa, Chiny, Węgry, Sri Lanka) [21–23, 37, 38, 49, 
70, 72, 74], po AFP i sepsę (Boliwia, Francja) [47, 65]. 
Zakażenie HPeV-4 powiązano z zespołem TORCH [43] 
oraz zapaleniem węzłów chłonnych (Japonia) [7, 21, 93]. 

Szczep prototypowy HPeV-5 wyizolowano w USA 
w 1986 roku z kału 2-letniego dziecka z gorączką zali-
czając go na podstawie badań serologicznych do EV [4, 
68]. Obecność typu 5 oznaczono u pacjentów z  AFP 
w  Pakistanie [54] oraz zespołem Reye’a w  USA [43]. 
Wykrywano go w przypadkach zakażeń pokarmowych 
w Tajlandii, Indiach, Ghanie, Brazylii, Chinach i na Sri 
Lance [21–23, 31, 37, 70, 72, 85]. Podobne objawowo 
zachorowania były opisywane w Europie m.in. w Holan-
dii [9, 30], Hiszpanii [18], Bułgarii [61] i Danii [35].

HPeV-6 po raz pierwszy został wyizolowany z płynu 
mózgowo-rdzeniowego rocznego dziecka z zespołem 
Reye’a w Japonii w 2000 roku [93]. Jest drugim typem, 
po HPeV-1, najczęściej wywołującym zakażenia układu 
oddechowego (Wielka Brytania) [41], był wykrywany 
u pacjentów z objawami grypopodobnymi (Tajlandia) 
[23], oraz zapaleniem ucha środkowego (Holandia) 
[30]. W przebiegu zakażenia obserwuje się przede 
wszystkim zapalenie jelit, biegunkę [5, 21–23, 70, 93] 
i wysypkę [93]. Ale HPeV-6 może także wywoływać 
zakażenia OUN (Holandia) [7], w tym ostre porażenie 
wiotkie (Pakistan, Japonia) [54, 93] oraz zespół Guil-
laina-Barrégo (Włochy) [71]. 

Najczęściej wykrywane są typy od HPeV-1 do 
HPeV-6 i dlatego uważa się je za najistotniejsze w dia-
gnostyce przypadków klinicznych, pozostałe genotypy 
są rzadko izolowane.

HPeV-7 wykryto w 2009 roku w kale zdrowego 
pakistańskiego dziecka mającego kontakt z osobą 
dotknietą AFP [54], podobne przypadki związku z AFP 
obserwowano w Boliwii [65]. HPeV-7 izolowano też 
u pacjentów z biegunką w Ghanie [37], w USA [64] 
i Indiach [70]. 

HPeV-8 wykryto w kale dzieci z zapaleniem jelit 
w Brazylii w 2009 roku [31]. W Europie HPeV-8 po 
raz pierwszy wyizolowano w 2011 roku od niespełna 
rocznego dziecka z zapaleniem mózgu w Bułgarii 
[61]. Typ ósmy wykryto także w kale dzieci z zapale-
niem układu pokarmowego w Ghanie [37], Indiach 
[70] i Chinach [22].

Szczepy referencyjne stosunkowo niedawno odkry-
tych typów, od HPeV-9 do HPeV-19 opisali: Nix (2013), 
Böttcher (2017), Benschop (2008) i Graul (2017) [99]. 
Typ 9 wykryto u pacjentów z AFP w Boliwii [65] oraz 
biegunką w Ghanie [37]. Typ 10 izolowano od cho-
rych z objawami grypopodobnymi w Tajlandii [23], 
od pacjentów z AFP w Boliwii [64], oraz od pacjen- 
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tów z zapaleniem jelit i biegunką (Bułgaria, Pakistan, 
Indie, Sri Lanka) [2, 49, 61, 70, 72]. Podobnie typ 11 
wykryto u chorych na zapalenie jelit na Sri Lance 
[49, 72] i w Indiach [70].

W 2012 roku doniesiono o odkryciu kolejnego typu 
HPeV. HPeV-12 wykryto w Pakistanie u półtorarocz-
nego dziecka z zapaleniem jelit i AFP [3], później był 
także izolowany od dziecka z kontaktu AFP w Boliwii 
[65]. Typy 13 i 15 wykrywano u pacjentów z zapale-
niem jelit w Pakistanie [2] oraz Indiach [70]. HPeV-14 
identyfikowano w materiale od pacjentów z biegunką 
i zapaleniem jelit w Holandii, Chinach, Ghanie, Indiach 
i Tajlandii [9, 21, 22, 23, 25, 37, 70], a także z gorączką 
w  Pakistanie [2]. HPeV-16 wykrywano u  pacjentów 
z zapaleniem jelit w Indiach [70]. Podobnie typ 17 iden-
tyfikowano u pacjentów z zapaleniem jelit i biegunką 
w Tajlandii [25] oraz w Ghanie [37], a także u zdrowego 
dziecka z Wybrzeża Kości Słoniowej [15]. HPeV-18 
wykrywano w kale pacjentów z biegunką w Ghanie [37].

HPeV-1 jest najczęściej wykrywanym typem pare-
chowirusów na świecie, co potwierdzają liczne europej-
skie i azjatyckie badania, drugim pod względem często-
ści detekcji jest HPeV-3, a kolejne to HPeV-4, 5 i 6 [5, 6, 
8–10, 22, 30, 45, 46, 86, 93]. Zdarzają się wyjątki, kiedy 
typ  3 jest identyfikowany z częstością dorównującą 
typowi 1 [30, 93] lub częściej np. w Amsterdamie [9]. 
W Danii HPeV-3 wykrywano pięciokrotnie częściej niż 
HPeV-1 [35]. W USA w latach 1983–2005 dominujący 
typem był HPeV-2 [23], natomiast w latach 2009–2013 
HPeV-3 [1].

Zakażenia parechowirusowe odnotowuje się na 
całym świecie. Obserwowane różnice w krążeniu po- 
szczególnych typów są natury geograficznej, również 
sezonowość zachorowań jest związana z szerokością 
geograficzną. Na przykład w Ghanie, w kraju położo-
nym w klimacie podrównikowym, nie obserwowano 
różnic w częstości zachorowań w zależności od pory 
roku [37]. W klimacie umiarkowanym zachorowania 
o etiologii parechowirusowej pokrywają się z entero-
wirusowym wzorem (lato i jesień do wczesnej zimy) 
[6, 21–23, 35, 41, 43, 75, 79, 83, 86]. Z najwyższą czę-
stością parechowirusy wykrywane są jesienią i zimą [6, 
8–10, 72, 90, 93, 95], rzadziej wiosną [52, 83] lub latem 
[33, 52]. W Europie HPeV-3 wykrywany był wiosną 
[18, 90], latem [8, 10, 18, 46, 90, 95] i jesienią [18, 92, 
95]. Często obserwuje się krążenie więcej niż jednego 
genotypu HPeV w danym regionie [2, 5, 45, 72, 75, 86].

Parechowirusy wywołujące zakażenia OUN poja-
wiają się co 2–3 lata [10]. Uważa się, że HPeV-3 wyka-
zuje w Europie cykl dwuletni, począwszy od 1988 r. 
[6, 8, 9, 40, 42, 46, 90, 91, 97], czego nie potwierdzają 
jednak niektóre badania europejskie oraz japońskie 
[45, 73, 92, 95]. W Danii typ 3 wykrywano co roku 
w  badanym okresie (2009–2012), co sugeruje ende-
miczne krążenie wirusa [35]. Natomiast w  Ameryce 

Północnej i Australii pojawia się on w latach nieparzy-
stych, głównie w miesiącach letnich [10, 16, 95]. W Azji 
zaobserwowano krążenie „przerywane” typu 3, charak-
teryzujące niektóre enterowirusy (E9 i E30) [10, 93].

6. Diagnostyka

Diagnostyka zakażeń parechowirusowych, podob-
nie jak enterowirusowych, opiera się na izolacji wiru-
sów w hodowli komórek wrażliwych i/lub na wykry- 
waniu materiału genetycznego wirusa (RNA) w bada-
nym materiale metodami biologii molekularnej. Roz-
poznanie na podstawie samych objawów klinicznych 
nie jest możliwa [32]. W diagnostyce w kierunku 
HPeV stosuje się różne rodzaje materiału klinicznego: 
kał, płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR), surowicę, oso-
cze, wymazy z gardła i nosogardła, biopsje, popłu- 
czyny oskrzelowo-pęcherzykowe (BALF) [79]. W przy-
padku zapaleń OUN najlepszym materiałem diag- 
nostycznym jest PMR, w którym detekcja HPeV jedno-
znacznie potwierdza etiologię zakażenia. W przypadku 
neuro infekcji identyfikacja wirusa w kale i/lub wyma-
zie z  gardła jest bardzo pomocna w diagnostyce, ale 
nie identyfikuje jednoznacznie przyczyny choroby [5, 
9, 63, 86]. W zakażeniach pokarmowych i oddecho-
wych odpowiednimi materiałami są kał oraz wymaz 
z gardła, natomiast obecność wirusa w tych materia-
łach nie potwierdza ostatecznie etiologii zakażenia 
[75]. Kał i  wymaz są najlepszymi materiałami diag- 
nostycznymi bez względu na charakter objawów kli-
nicznych, gdyż osoby zakażone wydalają z kałem 
i wydzielinami układu oddechowego duże ilości wirusa 
jeszcze długi czas po ustąpieniu objawów [10, 41]. Typ 
1 najczęściej wykrywany jest w kale, a typ 3 w PMR, 
wyjątkowo w Chinach wykryto HPeV-1 w 90% próbek 
PMR od pacjentów z parechowirusowym zakażeniem 
OUN [46, 79].

Parechowirusy są izolowane w liniach komórek 
wrażliwych na zakażenie, wśród których optymalna 
jest linia komórek nabłonkowych nerki małpy Chloro
cebus aethiops – Vero; umożliwia ona namnażanie wielu 
istotnych diagnostycznie typów HPeV (m.in. 1, 3, 4, 6) 
[6, 10, 14, 20, 45, 93, 98]. Pozostałe linie mające zna-
czenie w diagnostyce HPeV to: HT29 (ludzkie komórki 
raka jelita grubego) [6, 10], A549 (ludzkie komórki raka 
płuc) [6, 20], tMK (komórki nerki małpy Cynomolgus) 
[6, 30], LLCMK2 (komórki nerki małpy Rhezus) [10], 
T84 (ludzkie komórki raka okrężnicy) [20], DBTRG-
-5MG (ludzkie komórki glejaka) [20] oraz powszech-
nie stosowane w diagnostyce zakażeń w kierunku EV: 
RD (ludzkie komórki mięsako-mięśniaka) [6] i L20B 
(mysie fibroblasty z receptorem dla wirusa polio) [3].

Podobnie jak w przypadku enterowirusów, żadna 
linia komórkowa nie umożliwia izolacji wszystkich 
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typów HPeV, ponadto różne typy parechowirusów 
mają niejednakową zdolność do namnażania się w po- 
szczególnych liniach komórkowych [10]. Dlatego, 
podobnie jak w przypadku diagnostyki EV, stosuje 
się kilka różnych linii komórkowych, choć nie gwa-
rantuje to izolacji wszystkich typów HPeV obecnych 
w badanym materiale. 

Obserwacja hodowli zakażonych komórek trwa 
od kilku do kilkunastu dni [14], a efekt cytopatyczny 
(CPE) świadczący o obecności wirusa w materiale jest 
podobny do tego, jaki wywołują EV [6, 75]. Uzyskane 
izolaty są następnie serotypowane (metody serolo-
giczne) lub genotypowane (metody molekularne) 
w celu identyfikacji typu wirusa. Metody serologiczne 
są rzadko stosowane ze względu na ograniczoną 
dostępność surowic poliklonalnych (dostępne tylko dla 
HPeV-1 i HPeV-2) [4, 10, 42, 79]. Tradycyjna metoda 
izolacji wirusów w hodowlach komórkowych znaj-
duje zastosowanie w badaniach epidemiologicznych, 
gdyż dostarcza danych o typach krążących w popula-
cji, a także pozwala na monitorowanie dominujących 
typów klinicznych i środowiskowych [42]. Metoda ta 
ma liczne ograniczenia, niekiedy kilkunastodniowa 
obserwacji bardzo wydłuża czas oczekiwania na wynik, 
dlatego izolacja HPeV w hodowlach komórkowych 
nie ma wartości z punktu widzenia szybkiej diagno-
styki (zakażenia OUN, sepsa). Niska czułość izolacji 
w hodowlach komórkowych związana z niskim mianem 
wirusa w niektórych rodzajach materiału klinicznego 
(np. PMR) lub niezdolnością pewnych typów wirusa 
do namnażania się w niektórych liniach komórkowych 
mogą skutkować wynikiem fałszywie ujemnym [10]. 
Często napotyka się trudności z izolacją typów od 7 do 
19 [10]. Dziś metoda izolacji w liniach komórkowych 
wykorzystywana jest do namnożenia wirusów z wyse-
lekcjonowanych materiałów dodatnich w reakcji PCR, 
które następnie są typowane. Metody serologiczne znaj-
dują zastosowanie w „późnej diagnostyce” polegającej 
na wykryciu przeciwciał pojawiających się w odpowie-
dzi na przebyte zakażenie [10, 14]. 

Coraz częściej w diagnostyce zakażeń HPeV sto-
suje się metody biologii molekularnej. Polegają one 
na wykryciu RNA wirusów w badanym materiale 
klinicznym. Największą czułość uzyskuje się badając 
kał [91], ale w przypadku neuroinfekcji, dla potwier-
dzenia etiologii zakażenia, niezbędne jest zbadanie 
PMR. Metody biologii molekularnej pozwalają także 
na identyfikację nowych typów. Ze względu na to, że 
materiałem genetycznym parechowirusów jest RNA, 
diagnostyczne metody molekularne oparte są na reak-
cji PCR z odwrotną transkrypcją (RT-PCR). Najczęściej 
amplifikacji podlega wysoko konserwatywny region 
5’UTR. Technika PCR jest obecnie złotym standardem 
w diagnostyce zakażeń parechowirusowych umożliwia-
jącym identyfikację wszystkich typów HPeV [6, 27, 

42]. Wymaga ona innych starterów niż reakcja identy-
fikująca EV, gdyż sekwencje regionów 5’UTR obydwu 
rodzajów bardzo różnią się od siebie [68]. Pierwsze 
testy oparte na RT-PCR wykrywały wyłącznie typy 1 
i 2, z czasem ustalano metody PCR dla kolejnych typów 
[7, 27, 40, 41, 63]. Liczne badania dowodzą, że moleku-
larna diagnostyka HPeV jest szybsza, prostsza i czulsza 
niż izolacja w liniach komórkowych [10].

Obecnie w celach diagnostycznych stosuje się 
różne odmiany RT-PCR. Techniki multiplex – PCR 
o wysokiej swoistości i czułości znalazły zastosowanie 
w  diag nostyce różnicującej np. zakażenia HPeV/EV. 
Tego typu reakcje mogą identyfikować nawet kilka- 
 naście patogenów w jednej próbce, pozwalają na szybką 
diag nostykę zakażeń OUN i sepsy, co może się przy-
czynić do skrócenia czasu hospitalizacji i szybkiego 
wdrożenia leczenia [17]. Reakcja multiplex sprawdza 
się w diagnostyce materiałów o niskim mianie wirusa 
(np. PMR) i  pozwala na wykrycie najpowszechniej-
szych typów  HPeV (1–6) [7, 10]. Real-time RT-PCR 
ogranicza ryzyko reakcji nieswoistych w porównaniu 
z typowym RT-PCR [7, 63], z powodzeniem stosowana 
jest do szybkiej diagnostyki przy jednoczesnym wykry-
waniu EV i HPeV w materiale klinicznym [18, 92]. 
Ustalono wiele reakcji wykrywających HPeV dostoso-
wując ich wydajność do badanego materiału np. kału, 
PMR, krwi czy wymazu [9, 86]. Technika real-time RT-
-PCR jest metodą czulszą od izolacji w liniach komór-
kowych nawet tysiąckrotnie [5, 63]. Z kolei nested PCR 
polega na dwuetapowej amplifikacji regionu VP3/VP1 
i pozwala ograniczyć ryzyko powielenia niespecyficz-
nego fragmentu materiału genetycznego. Jest to metoda 
odpowiednia dla diagnostyki zakażeń OUN, która 
usprawniła typowanie HPeV z PMR [40, 92]. Użyteczna 
jest także w epidemiologii molekularnej w badaniach 
rozmieszczenia geograficznego genotypów oraz do 
identyfikacji nowych typów HPeV [40, 41].

Nowa metoda diagnostyczna VIDISCA polega na 
wykorzystaniu cDNA-AFLP czyli polimorfizmu dłu-
gości amplifikowanych fragmentów cDNA i pozwala 
na szybsze wykrycie RNA lub DNA wirusów namno-
żonych w liniach komórkowych, służy do identyfika-
cji typów, gdy zawodzi klasyczna technika PCR (np. 
HPeV-5) [30, 81].

Typowanie HPeV przebiega również z zastosowa-
niem metod molekularnych. Genotypowanie wyko-
rzystuje technikę PCR polegającą na amplifikacji oraz 
sekwencjonowaniu wysoko zmiennego regionu kodu-
jącego białko VP1 [6, 40, 43, 64, 75]. W ostatnich latach 
popularna staje się metoda bezpośredniego genotypo-
wania (direct genotyping) umożliwiająca identyfikację 
typu bezpośrednio z materiału klinicznego, co pozwala 
uniknąć trudnej izolacji wirusa w liniach komórkowych 
np. z PMR, wykonana z kału umożliwia detekcję HPeV 
z jeszcze większą czułością [6, 9, 10, 40].
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7. Patogeneza

Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka zakażenia 
parechowirusami oraz rozwinięcia ciężkiej postaci 
choroby. Na zachorowanie szczególnie narażone są 
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Wśród osób 
zakażonych parechowirusami to właśnie małe dzieci 
stanowią przeważający odsetek (ok. 90%), a znaczna 
ich część ma mniej niż rok [1, 35, 83]. Chorują głównie 
chłopcy, choć zależność ta przeważnie nie jest istotna 
statystycznie. Wśród zarejestrowanych w USA, w latach 
1970–2005, przypadków zakażeń parechowirusem  1 
i 2 dzieci poniżej 1 roku stanowiły odpowiednio 73% 
i 68%, natomiast dzieci do 5 lat odpowiednio 95% i 88% 
[10, 43, 75]. Badania poziomu przeciwciał anty-HPeV 
w Norwegii pokazały, że zakażenia parechowirusami 
przebyło 43% dzieci do 1 r.ż., 86% do 2 r.ż. i 94% dzieci 
do 3 r.ż. [86]. Szacuje się, że ponad 90% dzieci do lat 2 
było zakażonych przynajmniej jednym typem HPeV 
[27, 43]. W Chinach, wśród pacjentów z zapaleniem 
jelit o etiologii parechowirusowej, dzieci do 2 roku życia 
stanowiły 97,7% [21]. 

Niemowlęta są szczególnie narażone na zakażenia 
parechowirusami, ponieważ mają niedojrzały układ 
odpornościowy [42]. W przypadku dzieci do 6 mie-
siąca życia ochronę zapewniają przeciwciała matczyne, 
których poziom po 6 miesiącu życia raptownie spada 
[10]. Wraz z wiekiem rośnie liczba osób posiadających 
odporność i przeciwciała anty-HPeV. Niski poziom 
przeciwciał u małych dzieci przekłada się na wysoką 
zachorowalność. Badania seroprewalencji w Finlandii 
z lat 1998 i 2007 wykazały, że przeciwciała anty-HPeV-1 
posiadało aż 95% noworodków [42, 83], a tylko 20–30% 
dzieci w wieku 2–12 miesięcy, natomiast seroprewalen-
cja znacząco rośnie w przedziale wiekowym 1–2  lata 
(89%), osiągając poziom 98% u dzieci do 3 r.ż. [42, 
45, 79, 86]. W badaniu norweskim przeciwciała anty-
-HPeV-1 miało dwa razy więcej dzieci w wieku do 1 r.ż. 
(43%) w porównaniu z dziećmi z Finlandii, w pozosta-
łych grupach wiekowych uzyskano wyniki na podob-
nym poziomie [86]. Szacuje się, że przeciwciała anty-
-HPeV ma 92–99% populacji dorosłych [10, 42, 83, 95].

Kwestia ochrony przed typem 3 wygląda inaczej niż 
przed pozostałymi typami HPeV. Przeciwciała anty-
-HPeV-3 ma tylko 15% dzieci do 1 r.ż., 45% w prze-
dziale 2–3 lata, 85% w wieku 4–6 lat i 90% w grupie 
nastolatków. W drugiej i trzeciej dekadzie życia odse-
tek osób posiadających przeciwciała spada i co ciekawe, 
wśród kobiet w wieku rozrodczym w Japonii (20–39 
lat) wykazano niższy poziom przeciwciał anty-HPeV-3 
(57–74%) w porównaniu z grupą standardową [45]. 
W Finlandii i Holandii odpowiednio tylko 10% i 13% 
osób badanych miała przeciwciała przeciw typowi 3 [13, 
79, 95]. Niski poziom przeciwciał dla typu 3 u doro-
słych może przekładać się na niski poziom przeciw-

ciał matczynych, a co za tym idzie na mało skuteczną 
ochronę niemowląt we wczesnych miesiącach życia. 
Może to tłumaczyć ciężki przebieg zakażenia typem 3 
w porównaniu z HPeV-1 [10, 32, 42, 43, 95].

Obserwuje się wyraźne zróżnicowanie w  wieku 
dzieci zakażonych poszczególnymi typami HPeV. Średni 
wiek dzieci zakażonych typem 1 to ok. 6 miesięcy, pod-
czas gdy dla typu 3 średnia to 1–2 miesiące [8, 35, 42, 46, 
90]. Ciężkie zakażenia parechowirusowe (OUN, odde-
chowe) często powodowane typem 3, niemal wyłącz-
nie ograniczając się do niemowląt do 3 miesiąca życia 
[9, 10, 13, 40, 41, 47, 73, 75, 84, 91, 92]. W 2016 roku 
w Wielkiej Brytanii wśród dzieci z ciężkimi parecho-
wirusowymi zakażeniami 92% stanowiły niemowlęta 
do 3 miesiąca życia, z czego aż 43% to były noworodki 
[33]. W Szwajcarii natomiast 66% dzieci zakażonych 
HPeV miało poniżej 3 miesięcy [26]. W  Hiszpanii, 
u noworodków z gorączką bez przyczyny (FWS), sepsą 
i zapaleniem mózgu izolowano typy 3 i 5 [18]. 

W porównaniu z enterowirusami, parechowirusy 
są rzadko wykrywane u starszych dzieci i dorosłych, 
przeważnie stanowią znikomy odsetek wśród osób 
badanych (kilka procent) [10, 23]. Wyjątkowo w latach 
2008 i 2014 w Japonii obserwowano zapalenie mięśni 
i bóle mięśniowe u dorosłych o etologii HPeV [32, 60], 
podobny przypadek stanowiła kobieta ciężarna z bólem 
i osłabieniem mięśni, u której wykryto HPeV-3 [82]. 
W Holandii parechowirusy wykryto u dorosłych z zapa-
leniem naczyniówki oka [28], natomiast w  Tajlandii 
u dorosłych z zapaleniem jelit [76]. Znane są przypadki 
zapalenia mięśnia sercowego u  16-latki w  USA oraz 
26-letniego mężczyzny z Australii [50, 59]. Opisano 
także zachorowanie dorosłej osoby na zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych i mózgu w Australii [24].

Współzakażenia mogą mieć wpływ na przebieg 
chorób o etiologii parechowirusowej. W zakażeniach 
układu oddechowego nawet u 2/3  pacjentów stwier-
dzono koinfekcję HPeV z przynajmniej jednym wirusem 
oddechowym np. adenowirusem i wirusem RS (RSV, 
respiratory syncytial virus) [32, 41]. Na Sri Lance, 67% 
zapaleń jelit była spowodowana zakażeniem mieszanym 
HPeV z wirusami wywołującymi biegunki (rotawirusy, 
norowirusy i adenowirusy) [72]. Podobnie, w Chinach 
u  połowy osób chorujących na zapalenie jelit obok 
parechowirusów zidentyfikowano inne wirusy bie-
gunkowe (rotawirusy, norowirusy, adenowirusy, astro-
wirusy, sapowirusy), wśród których najpowszechniej-
szym patogenem były rotawirusy [21, 22]. Koinfekcje 
z norowirusami i enterowirusami zaobserwowano 
w przypadkach biegunek w Tajlandii [25] i Ghanie [37], 
w Holandii zakażenia mieszane HPeV z EV stanowiły 
od 1% do 3% badanych przypadków [6, 9]. 

W norweskim badaniu, u 11% dzieci wykryto 
HPeV, niezależnie od objawów [42, 86]. Podobny 
wynik (11,6%) otrzymano w Niemczech wśród dzieci 
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z objawami chorobowymi i nie różnił się on znacząco 
od wyniku w grupie dzieci zdrowych. Co interesujące 
w  materiale od zdrowego dziecka oznaczono jedno 
z  najwyższych mian wirusa. W  niemieckim badaniu 
nie zaobserwowano istotnego związku między HPeV, 
a zachorowaniami na zapalenie jelit [5], nie znaleziono 
także korelacji między mianem wirusa, a natężeniem 
objawów chorobowych [95]. Powyższe obserwacje 
pozwalają sądzić, że przebieg choroby zależy od dodat-
kowych czynników.

Sugerowany jest udział receptorów TLR7 i TLR8 
w patogenezie zapalenia mózgu i uszkodzeń istoty bia-
łej w odpowiedzi na zakażenie HPeV [10, 27, 32]. TLR 
to białka transbłonowe, które po związaniu specyficz-
nych antygenów indukują wydzielanie cytokin proza-
palnych. Pełnią one rolę tzw. sensorów (host sensors) 
dla HPeV. W następstwie związania wirusowego RNA 
przez TLR dochodzi do zainicjowania odpowiedzi 
immunologicznej, następuje uwolnienie cytokin pro-
zapalnych i reaktywnych form tlenu, co prowadzi do 
śmierci komórki [10, 27, 32]. Obecność dużej liczny 
receptorów TLR8 w  rozwijającym się układzie ner-
wowym, może mieć wpływ na dramatyczny przebieg 
zakażenia, związany z apoptozą neuronów i nieodwra-
calnymi zmianami w mózgu. 

HPeV-3 uważany jest za najbardziej patogenny typ 
parechowirusów [27]. Powodem mogą być różnice 
w  biologii wirusa (brak RGD), polegające na wyko-
rzystywaniu innego receptora niż pozostałe typy [9, 
10, 32, 40–43]. Zauważono, że HPeV-3 namnaża się 
znacznej wydajniej w komórkach nerwowych niż 
HPeV-1, co może świadczyć o większym neurotro piz-
mie i tłumaczyć ciężki przebieg zakażeń tym typem [9, 
27, 32]. Jest to najczęściej wykrywany parechowirus 
w zakażeniach OUN i sepsie noworodków, związany 
jest z ZOMR, sepsą, gorączką i wysypką bardziej niż 
typ 1 [27, 90, 95], powoduje też cięższy przebieg cho-
roby u młodszych dzieci [8, 9, 47, 48, 84, 92, 95]. Jest też 
drugą po enterowirusach przyczyną wirusowego zapa-
lenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu 
i sepsy noworodków, odpowiada za od 3 do 17% przy-
padków ZOMR i ZM [10, 27, 75, 97]. Pozostałe typy 
sporadycznie wywołują ciężkie postaci choroby [93]. Po 
zakażeniu, w ciągu trzech kolejnych lat, prawie zawsze 
dochodzi do reinfekcji innym typem [86]. 

U chorych z zakażeniami parechowirusowymi 
stosuje się leczenie objawowe, a cięższy przebieg cho-
roby wymaga hospitalizacji i monitorowania czynności 
życiowych. Brak jest skutecznego leczenia przeciw-
wirusowego. Pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego 
leczono z powodzeniem dożylną immunoglobuliną 
(IVIG), która jest powszechnie stosowana u pacjentów 
z zakażeniami enterowirusowymi. Immunoglobulina 
redukuje stan zapalny poprzez działanie na sieć cytokin 
uczestniczących w reakcji zapalnej powstałej w odpo-

wiedzi na zakażenie [32, 43, 59, 89, 96]. Niektórzy 
badacze uważają za mało prawdopodobne, by terapia 
immunoglobuliną była skuteczna w  przypadku cięż-
kich zachorowań powodowanych HPeV-3 ze względu 
na niską seroprewalencję. Zaobserwowano wyższą sku-
teczność IVIG w zakażeniach powodowanych HPeV-1 
niż innymi typami [10, 27, 79]. Dotąd nie potwierdzono 
skuteczności działania leków stosowanych w leczeniu 
zakażeń enterowirusowych m.in. pleconarilu (blokuje 
miejsce wiązania kapsydu do receptora), rupintriviru 
i SG85 (inhibitory proteazy 3C), a  także inhibitorów 
helikazy/ATPazy 2C (np. GuHCl i HBB), co prawdo-
podobnie spowodowane jest różnicami w  budowie 
kapsydu oraz różnicami genetycznymi między EV 
i  HPeV. Mimo to najbardziej obiecującymi lekami 
wydają się być preparaty z  grupy inhibitorów kapsy-
dowych i inhibitorów proteazy 3C, a także substancje 
celujące w czynniki gospodarza wykorzystywane przez 
wirusa w replikacji, podobnie jak w przypadku terapii 
anty-HCV [32, 89]. Obiecującą terapią mogą się okazać 
przeciwciała monoklonalne oraz rybawiryna (analog 
nukleotydowy) [10, 32, 43, 89].

8. Podsumowanie

Parechowirusy są patogenami występującymi 
powszechnie na całym świecie. Najczęściej powodują 
niegroźne zakażenia układów pokarmowego i oddecho-
wego u małych dzieci. Jednak u części zakażonych osób 
dochodzi do rozwinięcia ostrych objawów i  ciężkich 
postaci chorób. Kluczowym czynnikiem rozwoju cięż-
kich stadiów choroby jest wiek, który czyni małe dzieci 
szczególnie podatnymi na zakażenia parechowirusami.

Liczne doniesienia informują o powiązaniu pare-
chowirusów z wieloma jednostkami chorobowymi, 
również obserwowane spektrum objawów jest szero-
kie i niespecyficzne, a fakt podobieństwa przebiegu 
zakażeń parechowirusowych i enterowirusowych czyni 
z diagnostyki różnicującej duże wyzwanie, zwłaszcza 
w  obszarze ujednolicenia metod diagnostycznych. 
Wiele zespołów badawczych obserwuje trend, jakim 
jest awans parechowirusów na drugie miejsce po ente-
rowirusach w rankingu czynników etiologicznych wiru-
sowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy 
szczególnie u noworodków i niemowląt. Pomimo tego 
wciąż niewiele laboratoriów przeprowadza diagnostykę 
w kierunku zakażeń parechowirusami i jest ona wyko-
nywana głównie w laboratoriach referencyjnych.

Obecnie znanych jest 19 genotypów HPeV, które 
różnią się właściwościami biologicznymi, zakresem 
występowania geograficznego, patogennością, jak i czę-
stością wykrywania. Mimo, że od odkrycia pierwszych 
parechowirusów minęło sześć dekad, to nasza wiedza 
o  tych zmiennych patogenach jest wciąż niepełna. 
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Coraz więcej zespołów badawczych, w tym europej-
skich, jest świadomych potrzeby prowadzenia szerzej 
zakrojonych badań nad biologią parechowirusów oraz 
prowadzenia nadzoru nad zachorowaniami wywoływa-
nymi przez HPeV. Szczególnie istotne jest monitorowa-
nie krążenia genotypów w populacji, jak również duże 
znaczenie ma zbieranie danych z wywiadu klinicznego. 
Obecny stan wiedzy na temat parechowirusów poka-
zuje, że istnieje potrzeba dalszych badań wirusologicz-
nych i epidemiologicznych, żeby lepiej poznać i ocenić 
zagrożenie jakim mogą być te niewielkie wirusy.

Podziękowania
Praca powstała w ramach zadania BW-1/2019.
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1. Wprowadzenie

Hydrolazy glikozydowe (GH), czyli enzymy hydro-
lizujące wiązania glikozydowe w polisacharydach, 
oligo sacharydach i glikozydach są bardzo liczną grupą 
enzymów reprezentowaną przez 115 rodzin. Wśród 
nich znajdują się chitynazy reprezentujące rodziny 
GH-18, GH-19, GH-23 i GH-48 [1], które są zdolne 
do hydrolizy nierozpuszczalnego polimeru β-1,4-N-
acetyloglukozaminy (GlcNAc), którym jest chityna. Jest 
ona jednym z najczęściej występujących w przyrodzie 
polisacharydów i można ją znaleźć w ścianach komór-
kowych grzybów, w szkieletach owadów i skorupiaków 
oraz ich jajach, a także muszlach mięczaków, jednak co 
istotne nie stwierdzono jej u kręgowców. 

Chitynaza katalizuje hydrolizę wiązań pomiędzy 
węglem C1 i C4 dwóch sąsiednich N-acetyloglukoza-

min w łańcuchu chityny i jest produkowana przez wiele 
organizmów [42, 43]. Bakterie wytwarzają chitynazy 
należące głównie do rodziny GH-18, ale także GH-19 
i GH-23 [49]. Do rodziny GH-18 należą wszystkie chi-
tynazy grzybowe [31], oraz wytwarzane przez owady 
[105]. Chitynazy zwierzęce oraz ludzkie należą do 
rodziny GH-18 i uważa się, że odgrywają znaczącą rolę 
w niektórych chorobach w szczególności tych wywoły-
wanych przez patogeny grzybowe [64, 68, 95]. Bardzo 
zróżnicowaną grupę stanowią chitynazy roślinne zakla-
syfikowane do dwóch rodzin hydrolaz glikozydowych 
GH-18 i GH-19 i obejmujące aż siedem klas [47].

W niniejszej pracy dokonano przeglądu wiedzy 
dotyczącej roli chitynaz roślinnych oraz bakteryjnych 
w kontakcie ze środowiskiem ze szczególnym uwzględ-
nieniem interakcji z mikroorganizmami. Ze względu na 
ogromną różnorodność chitynaz dotyczącą zarówno ich 
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filogenezy, budowy strukturalnej oraz różnych funkcji 
jest to bez wątpienia temat interesujący, a jednocześnie 
wymagający usystematyzowania. 

2. Zróżnicowanie chitynaz

Chitynazy roślinne zaliczamy do rodziny 18 i 19 hy- 
drolaz glikozydowych, które dodatkowo podzielono 
na 7 klas od I do VII (Ryc. 1). Klasa I dzieli się na 
dwie podklasy Ia (chitynazy kwaśne) i Ib (chitynazy 
zasadowe). Analiza filogenetyczna tych dwóch rodzin 
wykazuje znaczne różnice w sekwencji aminokwasowej 
i białkowej, co potwierdza tezę o ich różnym pochodze-
niu ewolucyjnym [62]. 

Do rodziny GH 19 należą chitynazy roślinne 
z klasy  I, II, IV oraz mało poznane VI i VII. Klasy  I 
i IV posiadają w swojej budowie oprócz domeny katali-
tycznej (CatD – Catalytic Domain), także domenę wią-
zania chityny (CHBD – chitin-binding domain) oraz 
region zawiasowy. Domeny CatD oraz CHBD posiadają 
również chitynazy z klasy VI jednak znacznie różniące 
się od tych z klasy I i klasy IV głównie ze względu na 
modyfikacje prowadzące do ich skrócenia. Chitynazy 
klasy  II i  VII zbudowane są z domeny katalitycznej, 
która wykazuje duże podobieństwo do domeny CatD 
z klasy IV. Natomiast należące do rodziny GH 18 chi-

tynazy z klasy  III i V posiadają domenę katalityczną 
bez domeny wiążącej chitynę oraz regionu zawiasowego 
[42, 90]. Tak duża różnorodność budowy strukturalnej 
chitynaz roślinnych wynika głównie z  ewolucyjnych 
zmian w świecie roślin. 

Bakteryjne chitynazy należą głównie do rodziny 
18 hydrolaz glikozydowych choć niektóre z nich pro-
dukowane przez bakterie z rodzaju Streptomyces zostały 
zaklasyfikowane do rodziny GH 19 [49]. Bakteryjne 
chitynazy z rodziny GH 18 posiadają domenę kata-
lityczną, domenę wiążące chitynę, a także domeny 
fibronektyny III (FnIII – fibronectins III domain) lub 
kadheryny. W oparciu o homologię sekwencji oraz róż-
nice w strukturze chitynaz z rodziny GH 18 domeny 
zostały podzielone na trzy podrodziny A, B, i C. Pod-
rodzina A posiada dodatkowy region fałdowania β+α, 
który pogłębia szczelinę centrum aktywnego, którego 
nie posiadają podrodziny B i C [80]. Z kolei domeny 
katalityczne chitynaz należących do GH 19 są bogate 
w struktury α-helikalne [45].

Zróżnicowanie na poziomie sekwencji i struktury 
genów kodujących chitynazy ma swoje przełożenie 
w  funkcjonowaniu tych enzymów. Chitynazy są bar-
dzo zróżnicowaną grupą enzymów. Różnią się od 
siebie aktywnością optimum temperaturowym i  pH, 
oraz rozmiarem. Ich wielkość waha się od 20 kDa do 
około 120 kDa przy czym wielkość większości bakteryj-

Ryc. 1. Drzewo filogenetyczne przedstawiające ewolucyjne podobieństwo chitynaz u różnych taksonów. Stworzone na podstawie 
sekwencji aminokwasowych metodą najbliższego sąsiedztwa (Neighbor-Joining) z wykorzystaniem programu Mega 7.0. W celu porównania 
zestawiono następujące gatunki: Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik), Nicotiana tabacum (tytoń), Solanum lycopersicum (pomidor), Cicer 

arietinum (ciecierzyca), Glycine max (soja), Medicago truncatula (lucerna).



CHITYNAZY JAKO KLUCZ DO INTERAKCJI POMIĘDZY ROŚLINAMI I MIKROORGANIZMAMI 319

nych chitynaz mieści się w zakresie od ~ 20 do 60 kDa, 
a  wielkość chitynaz roślinnych mieści się w  zakresie 
~ 25–40 kDa [43].

3. Chitynazy w interakcjach ze środowiskiem

Od czasu odkrycia w 1911 roku chitynazy zidentyfi-
kowano u licznych gatunków roślin we wszystkich orga-
nach i tkankach, w trakcie całego rozwoju rośliny [42]. 
Wiadomo, że aktywność niektórych chitynaz w rośli-
nie może przejawiać się na stałym poziomie, ale są 
też indukowane przez czynniki stresowe (Tabela  I). 
Chitynazy odgrywają szczególną rolę w interakcji 
rośliny ze środowiskiem i odpowiedzi na czynniki abio-
tyczne i biotyczne.

W odpowiedzi na warunki środowiska uczestniczą 
głównie chitynazy roślinne z klasy I. Są one aktywne 
podczas stresu abiotycznego spowodowany m.in. meta-
lami ciężkimi [39, 60, 61] czy niskimi temperaturami 
[29, 107]. Metale ciężkie są toksyczne dla organizmów 
żywych, w tym roślin, głównie poprzez inaktywa-
cję enzymów, zaburzenia funkcji błon komórkowych 
oraz utratę ich ciągłości [99]. Zmniejszeniu ulega 
sucha masa, zawartość azotu i ilość białka w roślinie, 
a  wysokie stężenia metali ciężkich mogą prowadzić 
do obumarcia całej rośliny [23]. Ponadto roślinom na 

niektórych obszarach grożą uszkodzenia powodowane 
mrozem, dlatego wykształciły mechanizmy pozwala-
jące na uniknięcie lub ograniczenie skutków działania 
niskich temperatur. Polegające głównie na syntezie 
białek AFP (Antifreeze Proteins), do których również 
zaliczane są chitynazy [102]. Pomimo, że chitynazy nie 
posiadają specyficznej domeny wiążącej lód (IBD – Ice-
-Binding Domain), jednak mają zdolność do przyjęcia 
trójwymiarowej struktury umożliwiającej im wiązanie 
kryształów lodu (IBS – Ice-Binding Surface) [100].

Chitynazy roślinne oraz bakteryjne mają kluczowe 
znaczenie w interakcjach z organizmami żywymi. 
Można wyróżnić dwie główne funkcje chitynaz, jako 
cząsteczki sygnałowe konieczne w interakcjach sym-
biotycznych roślin zarówno z bakteriami jak i grzybami 
oraz jako enzymy wykorzystywane do zwalczania bio- 
logicznego grzybów oraz owadów [44, 55]. Możliwe 
jest również wykorzystanie bakteryjnych chitynaz jako 
bioinsektycydów [43].

3.1. Chitynazy roślinne w interakcjach
 z mikroorganizmami

Gleba jest środowiskiem życia wielu mikroorganiz-
mów takich jak bakterie czy grzyby strzępkowe. Wśród 
nich są drobnoustroje patogenne, ale duża ich część 
wchodzi w symbiozę z roślinami [72]. Symbiotyczne 

Tabela I
Chitynazy roślinne uczestniczące w interakcjach ze środowiskiem

Interakcje ze środowiskiem Klasa chitynazy Roślina Źródło

Czynniki  Metale ciężkie I Populus L. (topola) [36]
abiotyczne  – Glycine max (soja) [57, 58]
 Niskie temperatury – Chimonanthus praecox L. (zimokwiat) [100]
  I Hippophaer hamnoides (rokitnik zwyczajny) [29]
Czynniki Symbioza roślin III , IV, V Medicago truncatula [11, 72, 73, 86, 99]
biotyczne z bakteriami
 Symbioza roślin z AMF III Medicago truncatula [8, 18]
  III Quercus robur (dąb szypułkowy) [19]
  III Vitis amurensis (winorośl amurska) [45] 
 Obrona przed patogenami I, III Cicer arietinum L. (ciecierzyca) [97]
 grzybowymi III Lycopersicum esculentum (pomidor) [17]
  III Saccharum officinarum (trzcina cukrowa) [83]
  I Morus papyrifera L. (morwa papierowa) [101]
  I Zea mays L. (kukurydza) [16, 77]
  – Astragalus membranaceus (traganek błoniasty) [41]
  – Phaseolus vulgaris (fasola zwyczajna) [92]
  – Ipomoea carnea subsp. Fistulosa (wilec) [67]
  I, II, III, IV ,V Gossypium barbadense (bawełna peruwiańska)  [95]
  I  Solanum tuberosum (ziemniak) [79]
 Obrona przed insektami – Populus trichocarpa × P. deltoids (topola) [48]
 Zdobywanie substancji – Morus sp. (morwa) [39]
 odżywczych
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mikroorganizmy stymulują wzrost roślin poprzez 
mechanizmy pośrednie i bezpośrednie. Do pośrednich 
mechanizmów promocji wzrostu zalicza się indukcję 
odporności oraz zwalczanie patogenów. Z  kolei bez-
pośrednia promocja wzrostu polega na syntezie hor-
monów roślinnych, udostępnianiu roślinom żelaza, 
fosforu oraz azotu [8, 54, 70].

Rośliny bobowate mają zdolność do wytwarzania 
brodawek korzeniowych, w których znajdują się sym-
biotyczne bakterie (ryzobia), należące m.in. do rodzaju 
Rhizobium, Bradyrhizobium i Sinorhizobium [13, 59]. 
Kolonizacja powierzchni korzeni przez bakterie powo-
duje wydzielanie przez komórki korzeni flawonoidów. 
W odpowiedzi ryzobia wytwarzają oligosacharydy lipo-
chityny określane jako czynniki brodawkowania – NF 
(Nod factors, nodulation factors). Zapoczątkowują one 
specyficzne odpowiedzi makroorganizmu prowadzące 
do powstania brodawek [32, 71]. Czynniki Nod zbu-
dowane są z  łańcucha powtarzających się cząsteczek 
N-acetylglukozoaminy i  ze względu na strukturalne 
podobieństwo do cząsteczki chityny, mogą być hydro-
lizowane przez chitynazy znajdujące się w komórkach 
roślinnych, co prowadzi do inaktywacji tychże czyn-
ników. Prawdopodobnie w ten sposób enzymy kon-
trolują proces infekcji [80]. Rośliną modelową wyko-
rzystywaną do badania interakcji symbiotycznych jest 
Medicago truncatula. Badania dowodzą, że kluczową 
rolę w indukcji symbiozy pomiędzy roślinami a ryzo-
biami odgrywają białka roślinne podobne do chitynaz 
z klasy V. Inokulacja korzeni wpływa na zwiększenie 
ekspresji genu kodującego MtNFH1 (Medicago trun-
catula Nod factor hydrolase 1)  Enzym ten wykazuje 
strukturalne podobieństwo do chitynaz z klasy V [12, 
92, 106]. Salzer i wsp. [79] wykazali, że Sinorhizobium 
meliloti wpływa na ciągły wzrost ekspresji chitynazy 
V w korzeniach M. truncatula w kolejnych dniach po 
inokulacji. Również potraktowanie roślin tylko czynni-
kami brodawkowania dało podobny efekt. Po inokula-
cji obserwowano u M. trucatula wzrost ekspresji genu 
kodującego chitynazy z klasy III i IV [78].

Mikoryza arbuskularna jest przykładem inter-
akcji pomiędzy roślinami a drobnoustrojami, w której 
biorą udział chitynazy roślinne. Partnerami grzybów 
arbus kularnych (Glomeromycota) są przede wszystkim 
rośliny zielne oraz niektóre gatunki drzew. Podobnie jak 
bakterie symbiotyczne tworzą one specyficzne struk-
tury w korzeniach roślin zwane arbuskulami [7, 109]. 
Wykazano, że grzyby arbuskularne indukują w rośli-
nach ekspresję genu kodującego chitynazę klasy III [9, 
18, 50]. Ekspresjonowana w korzeniach dębu (Quercus 
robur) chitynaza III najprawdopodobniej jest związana 
z  początkowymi etapami zawiązywania ektomiko-
ryzy [19]. Znaczenie chitynaz w mikroryzie może być 
dwojakie. Przypuszcza się, że enzym inaktywuje chity-
nowe elicytory uwalniane ze ściany komórkowej grzy-

bów. W ten sposób nie dopuszcza do rozwinięcia się 
mechanizmów obronnych rośliny [9, 77]. Inna hipoteza 
sugeruje, że chitynazy stymulują kiełkowanie zarod-
ników grzybowych [18]. 

Chociaż wiadomo już, że bakterie również są obecne 
podczas mikoryzy (np. jako endofityczne bakterie 
grzybów mikroryzowych) jednak do tej pory nie jest 
jeszcze poznana ich rola ani mechanizmy uruchamiane 
w tym procesie [14]. 

Rośliny w toku ewolucji wykształciły mechanizmy 
chroniące je przed atakiem patogenów grzybowych. 
Należą do nich m.in. wzmacnianie i  pogrubianie 
ściany komórkowej [57], wybuch wolnych rodników 
[76], wytwarzanie związków chemicznych takich jak 
fitoaleksyny [27], saponiny [6], glikozydy cyjanogenne 
i związki fenolowe [21]. Do białek aktywowanych pod-
czas odpowiedzi na czynniki stresowe należą białka 
związane z patogenezą zwane białkami PR (PR – Patho-
genesis Related). Na podstawie homologii sekwencji 
aminokwasowych, właściwości biochemicznej i aktyw-
ności biologicznej podzielono je na 17 rodzin [87]. Do 
grupy białek PR zaliczane są również chitynazy, które 
przyporządkowano do rodziny PR-3, PR-4, PR-8, PR-11 
(Tabela  II). Synteza enzymów chitynolitycznych jest 
więc ważnym elementem odporności roślin [22, 44, 98].

Poziom chitynaz w niezainfekowanych komórkach 
roślinnych zwykle jest niski, a synteza chitynaz oraz 
β-1,3-glukanaz jest w znacznym stopniu indukowana 
infekcją patogenu [28]. Wzmożoną ekspresję genów 
kodujących chitynazy powodują dodatkowo kwas 
jasmonowy (JA) i kwas abscysynowy (ABA) [69]. Chi-
tynazy obecne w apoplaście komórek roślinnych odgry-
wają ważną rolę we wczesnych etapach patogenezy. 
Jak już wspomniano, rozkładając ścianę komórkową 
powodują uwolnienie oligomerów chityny, które stają 
się cząsteczkami sygnalnymi. Komórki roślinne rozpo-
znają je dzięki obecności receptorów kinazo podobnych 
LysM RLK (LysM Receptor-Like Kinase). Cząsteczki 
LysMRLK po rozpoznaniu przez receptory w komór-
kach roślinnych powodują aktywację chitynaz występu-
jących w wakuoli, które degradują nowo syntezowane 
łańcuchy chityny, ograniczając wzrost grzyba [83]. 

Zaobserwowano, że mutacja w genie kodującym 
ten receptor u Arabidopsis prowadzi do zmniejszonej 
ekspresji genów kodujących białka obronne (w  tym 
chitynaz), co powoduje większą wrażliwość roślin na 
infekcje grzybowe [97]. Udział chitynaz w transdukcji 
sygnału możliwy jest również dzięki temu, że substra-
tem dla tych enzymów są reszty N-acetyloglukozaminy 
(GlcNAc) białek arabinogalaktanowych (AGP), które 
znajdują się w ścianach komórkowych i uczestniczą 
w  szlakach sygnalnych [85]. Potwierdzono, iż białka 
AGP mogą być hydrolizowane przez chitynazy oraz 
glukanazy do oligosacharydów, co prowadzi do roz-
luźnienia struktury ścian komórkowych. Powstałe 
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w  ten sposób chitooligosacharydy stają się cząstecz-
kami sygnalnymi biorącymi udział w wielu procesach 
w  roślinach [85]. AGP pełnią funkcję strukturalną 
łącząc ściany komórkowe z błoną plazmatyczną i cyto-
szkieletem oraz uczestniczą w wielu procesach biolo-
gicznych, w  tym podziale komórek, embriogenezie, 
zaprogramowanej śmierci komórki, różnicowaniu i eks-
pansji komórek oraz interakcjach żywiciel/drobnoustrój 
[56]. Powstałe po hydrolizie AGP oligosacharydy β-1,3-
glukanu i chityny stają się elicytorami uczestniczącymi 
w transdukcji sygnału, co prowadzi do uruchomienia 
miejscowej i ogólnoustrojowej reakcji obronnej [5].

Aby potwierdzić rolę chitynaz w reakcjach obron-
nych roślin na patogeny grzybowe przeprowadzono 
doświadczenia na ciecierzycy (Cicer arietinum L.), pomi-
dorze (Lycopersicum) oraz trzcinie cukrowej (Saccharum 
officinarum) [17, 90, 103]. Badania dowiodły, że w kon-
takcie z patogenem dochodzi do ekspresji genów kodu-
jących I oraz III klasę roślinnych chitynaz. Białko wyizo-
lowane z nasion fasoli zwyczajnej (Phaseo lus vulgaris) 
[98] i traganka błoniastego (Astragalus membranaceus) 
[46] hamowało wzrost m.in. Botrytis cinerea i Fusarium 
oxysporum, natomiast w ekstrakcie liściowym morwy 
papierowej (Broussonetia papyrifera) obecna była chi-
tynaza klasy I skuteczna wobec Trichoderma viridae 
[108]. Aktywność chitynazy wyizolowanej z lateksu 
wilca Ipomoea carnea subsp. fistulosa potwierdzono 
na płytkach z glikolem chityny [73]. U kukurydzy, chi-
tynaza 2 powodowała odporność na grzyba Fusarium 
graminearum [16]. Wytypowano aż 8  genów kodują-

cych chitynazy pięciu klas u bawełny (Gossypium bar
badense), które mogą być odpowiedzialne za jej odpor-
ność przeciwko patogenowi grzybowemu Verticillium 
dahliae. Ekspresja sześciu genów w tym należących do 
klasy I (Chi2, Chi17), klasy V (Chi14, Chi23), klasy IV 
(Chi28) i klasy II (Chi32) znacząco wzrosła po inokulacji 
V. dahliae, osiągając szczyt w 96 godzinie, dwa pozo-
stałe geny z klasy III (Chi25) i klasy V (Chi47) osiągnęły 
szczyt ekspresji w  48  godziny po inokulacji. Potwier-
dzono, iż geny Chi25 i Chi47 odgrywają znaczącą rolę 
jako geny oporności na zakażenia bawełny patogenem 
V. dahliae i można je wykorzystać do hodowli bawełny 
odpornej na choroby [101].

Co ciekawe endofityczne symbiotyczne grzyby z ro- 
dzaju Trichoderma mają właściwość stymulacji odpor-
ności roślin przeciwko innym grzybom poprzez wpływ 
na ekspresję genów kodujących chitynazy u  roślin. 
Shoresh i Harman [84] przeprowadzili doświadczenia 
na kukurydzy (Zea mays L.). Wykazali, że rośliny zain-
okulowane T. harzianum w  większym stopniu hamo-
wały wzrost patogena grzybowego Penicillium digitatum 
niż rośliny kontrolne. Było to wynikiem zwiększonej 
aktywności chitynaz w roślinie. Zauważono też zmiany 
w heterodimerze chitynazy złożonym z egzo- i endo-
enzymu, gdzie część endo różniła się między roślinami 
skolonizowanymi T. harzianum i roślinami kontrolnymi 
i wykazywała wyższą aktywność antygrzybiczą. 

Chitynazy roślinne znalazły również szerokie za- 
stosowanie w biotechnologiach, w tym w zielonej bio-
technologii. Fitopatogeny grzybowe stanowią duże 

PR-1 PR-1 a, PR-1 b i PR-1 c przeciwgrzybowe
PR-2 β-1,3-Glukanazy hydrolizaβ-1,3-glukan
PR-3 Chitinazy (klasa I, II, IV, V, VI i VII) hydroliza chityny
PR-4 Chitinazy (klasa I i II) hydroliza chityny (przeciwgrzybowe)
PR-5 Taumatyno-podobne przeciwgrzybowe
PR-6 Inhibitor (pomidor) inhibicja proteinaz
PR-7 Endoproteinaza P (pomidor) hydroliza białek
PR-8 Chitynaza (ogórek) hydroliza chityny
PR-9 Peroksydaza  udział w ligninifikacji
PR-10 “PR-1” Bet v 1, Mal d 1, Api g 1iDau c (pietruszka) przeciwgrzybowe
 – rybonukleazo-podobne
PR-11 Chitynaza V (tytoń) hydroliza chityny
PR-12 Rs-AFP3 (rzodkiewka) – defensyna przeciw -bakteryjne, -grzybowe, -wirusowe
PR-13 sTHI2.1 (rzodkiewnik) – tionina przeciw -bakteryjne, -grzybowe, -wirusowe
PR-14 LTP4 9 (jęczmień) transport lipidów, przeciwgrzybowe
PR-15 OxOa (jęczmień)- oksydazy szczawianowe Generowanie wolnych rodników, przeciw -bakteryjne,
PR-16 OxOLP (jęczmień) – podobne do oksydaz szczawianowych -grzybowe, -wirusowe
PR-17 PRp27 (tytoń) nieznane

Tabela II 
Rodziny białek PR

Na podstawie [80], zmodyfikowane.

Rodzina Białko Właściwości, działanie
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zagrożenie dla plonów roślin uprawnych. Stosowane 
przez rolników środki ochrony roślin mogą wywierać 
negatywny wpływ na środowisko oraz prowadzić do 
rozwoju odporności. W związku z tym prowadzi się 
próby modyfikacji roślin metodami inżynierii gene-
tycznej w celu ograniczenia ich wrażliwości na atak 
patogenów grzybowych, co w konsekwencji prowadzi 
do mniejszych strat w plonach. Gen chitynazy pocho-
dzący z  ryżu (Rchit) został wprowadzony do trzech 
odmian orzeszków ziemnych (Arachis hypogaea  L.). 
Spowodowało to zwiększoną aktywność chitynolityczną 
w orzeszkach, które wykazywały wyższy poziom odpor-
ności na zakażenia Aspergillus flavus [74] oraz Cerco
spora arachidicola [35]. U herbaty (Camellia sinensis L.) 
transformowanej chitynazą klasy I pochodzącą z ziem-
niaka (Solanum tuberosum) wykazano pozytywną kore-
lację pomiędzy poziomem ekspresji transgenu a stop-
niem odporności na infekcje Exobasidium vexans, 
co spowodowało wzrost jej odporności na patogen 
grzybowy powodujący nekrotyczne zmiany na liściach 
[86]. Chitynazą klasy II pochodzącą z jęczmienia (Hor
deum vulgare) o potwierdzonej w warunkach in vitro 
aktywności antygrzybiczej przeciwko Alternaria solani 
transformowano ziemniaka, który następnie wykazywał 
odporność na porażenie tym patogenem [38]. 

W celu komercyjnego wykorzystania chitynaz na- 
leży pozyskać białka w znaczących ilościach wykorzy-
stując tzw. systemy ekspresyjne. W ten sposób pozy-
skiwano także rekombinowane chitynazy pochodzenia 
roślinnego o aktywności antygrzybiczej. Wykorzystując 
jako system ekspresyjny drożdże Pichia pastoris pozy-
skano chitynazy klasy I z wspięgi wężowatej (Vigna 
ungui culata) o aktywności przeciwko Penicillium her
quei [48], z kukurydzy o aktywności przeciwko Fusa
rium graminearum [16]. Wykorzystując bakteryjny sys-
tem ekspresyjny jakim jest Escherichia coli uzyskano 
chitynazę z klasy I pochodzącą z pietruszki (Hordeum 
vulgare L.) o potwierdzonej aktywności przeciwko 
Alter naria solani, Fusarium spp., Rhizoctonia solani 
i Verticillum dahliae [93].

3.2. Chitynazy bakteryjne w interakcjach
 z innymi mikroorganizmami

Potwierdzono kluczową rolę chitynaz roślinnych 
w symbiozie z bakteriami jednak na temat roli chity-
naz bakteryjnych w tym procesie nadal niewiele wia-
domo. Szczepy bakterii symbiotycznych izolowanych 
z  brodawek cechują się aktywnością chitynolityczną 
co może wskazywać na znaczenie dla samego pro-
cesu. Spośród 26 szczepów Rhizobium wyizolowanych 
z brodawek korzeniowych Sesbania sesban 12 szczepów 
wykazywało aktywność chitynaz. Jeden z tych szczepów 
sprawdzono pod kątem aktywności przeciwgrzybiczej 
przeciwko Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Curvu

laria lunata, Fusarium oxysporum i Fusarium udum. 
Wyniki sugerują rolę ochronną enzymów podczas 
symbiozy [88]. W brodawkach korzeniowych innych 
roślin w tym Vigna trilobata stwierdzono występowanie 
endofitycznych, niesymbiotycznych bakterii jak Bacil
lus altitudinis, Paenibacillus sp., Ensifer xinjiangense 
i Agrobacterium tumefaciens, u których potwierdzono 
produkcję chitynazy [47]. 

Zajmowanie przez bakterie i grzyby wspólnych 
siedlisk doprowadziło do powstawania mieszanych 
społeczności. Społeczności takie występują w  prawie 
wszystkich ekosystemach i obejmują gatunki drobno-
ustrojów z wielu różnych rodzin grzybów i  bakterii. 
Interakcje między nimi nazwano bakteryjno-grzybo-
wymi (BFI – Bacterial-Fungal Interactions) [15, 20]. 
Jednym z  takich ekosystemów gdzie kształtują się 
zależności między bakteriami i grzybami jest gleba, być 
może dzięki temu jest ona jednocześnie największym 
źródłem bakterii chitynolitycznych, ponieważ chity-
nazy bakteryjne dzięki zdolności do hydrolizy chityny 
są w stanie trawić ściany komórkowe grzybów. 

Wśród najważniejszych taksonów w mikrobiolo-
gicznej społeczności gleby znajdują się promieniowce 
(Actinobacteria), które jednocześnie znane są z produk-
cji antybiotyków i metabolitów wtórnych [26]. Ponadto 
z  analizy publicznych baz danych wynika, że prawie 
połowa genomów bakterii zawierających chitynazę 
należy właśnie do promieniowców. Autorzy uważają, 
że glebowe promieniowce są najlepiej przystosowane 
do korzystania z  szerokiej gamy zasobów chityny, 
ponieważ w  swoim genomie posiadają największą 
liczbę genów kodujących chitynazy oraz najwyższą 
różnorodność modułów wiążących węglowodany [4]. 
Niezwykła skuteczność chitynaz w przypadku promie-
niowców należących do rodzaju Streptomyces, wynika 
w  dużej mierze z powodu ich zdolności do penetro-
wania chityny strzępkami [4]. Ponadto produkują one 
więcej niż jedną chitynazę, często też jednocześnie chi-
tynazy należące do dwu rodzin hydrolaz glikozydowych 
GH 18 i GH 19, jak w przypadku Streptomyces coelicolor 
czy Nocardiopsis prasina [37, 94]. Szczepy należące do 
Streptomyces oraz wyizolowane z nich chitynazy wyka-
zują silne właściwości antygrzybicze. Oczyszczona chi-
tynaza pochodząca ze Streptomyces rimosus wykazywała 
przeciwgrzybicze właściwości in vitro przeciw Fusarium 
solani i Alternaria alternata [11]. Potwierdzono, że chi-
tynazy należące do rodziny GH 19 również wykazują 
silne działanie antygrzybicze, jak w przypadku siedmiu 
szczepów syntetyzujących chitynazy GH 19 o  właś- 
ciwościach przeciwgrzybiczych przeciwko jednemu lub 
więcej grzybów należących do Fusarium oxysporum, 
Pythium aristosporum, Colletotrichum gossypii i  Rhi  
zo ctonia solani [24].

Wśród bakterii należących do typu Firmicutes rów-
nież znajduje się wiele szczepów produkujących chi-
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ty nazy, najczęściej szczepy należące do Bacillus thu
rin giensis [4, 96]. Wykazano ich szeroką aktywność 
antygrzybową przeciwko m.in. Rhizoctonia solani, Tri
choderma harzianum, Fusarium, Penicillum, Aspergillus, 
Pythium [25, 53]. 

Do aktywności chitynolitycznej zdolne są także 
Proteobakterie. Bakterie należące do rodzaju Serratia, 
Pseudomonas i Enterobacter wykazują szerokie działa-
nie antygrzybicze. Obok promieniowców do najlepiej 
poznanych bakterii produkujących chitynazy należą 
szczepy Serratia marcescens. Bakterie te są w stanie 
uruchomić do hydrolizy chityny cały układ enzy-
matyczny i  produkować jednocześnie kilka chitynaz 
należące do rodziny GH 18, z  podrodziny A, B i C, 
co zwiększa wydajność hydrolizy chityny [91]. Wyka-
zano skuteczność chitynazy pochodzącej ze szczepów 
S. marcescens przeciwko Botrytis cinerea [89], a także 
pochodzącą z S. marcescens B4A przeciwko Rhizoctonia 
solani, Bipolaris sp, Alternaria raphani, Alternaria bras
sicicola [104]. Wiele bakterii z rodzaju Pseudomonas 
jest zdolnych do produkcji chitynaz i aktywności prze-
ciwko grzybom. Aktywność taką potwierdzono u Pseu
domonas stutzeri YPL-1, który został wyizolowany 
z  ryzosfery żeńszenia. Filtrat z hodowli prowadzonej 
z dodatkiem chityny, cechował się zdolnością do hamo-
wania wzrostu Fusarium solani o ponad 57%, podczas 
gdy filtrat pozbawiony białek tylko o 10%. Dodatkowo 
poprzez mutacje w genie kodującym chitynazy potwier-
dzono ich znaczny udział w  hydrolizie ścian komór-
kowych F. solani, które aż w 47% składają się z chityny 
[52]. Z kolei produkujący chitynazy Pseudo monas sp. 
MSSRFD41 ograniczał wzrost Phacelia grisea [82]. 
Również szczepy fluorescencyjne należące do Pseudo
monas wykazywały aktywność przeciwko patogenom 
grzybowym, m.in. Phytophthora capsici, Botrytis cire
nea, Rhizoctonia solani, Magnaporthe grisea [3, 33, 67]. 

Dzięki zdolności chitynaz bakteryjnych do ogra-
niczenia rozwoju grzybów mogą być one wykorzysty-
wane jako biofungicydy do zwalczania fitopatogenów 
grzybowych co stanowi alternatywę dla chemicznych 
środków ochrony roślin [43]. 

Bardzo specyficzną i zarazem najmniej poznaną 
interakcją pomiędzy mikroorganizmami jest z  pew-
nością występowanie bakterii endosymbiontów, które 
przebywają w komórkach grzybów. Endosymbionty 
bakteryjne występują głównie w grzybach typu Mucoro
mycota i obejmują Betaproteobacteria (np. Burkhoderia) 
i Mollicutes (np. Mycoplasma) [10, 15]. Mechanizmy, 
dzięki którym bakterie endogenne kolonizują swoich 
gospodarzy, zostały do tej pory opisane tylko kilku-
krotnie. Okazuje się, że w tym przypadku kluczowe 
zadanie także odgrywają chitynazy. Paraburkholderia 
rhizoxinica aktywnie wydziela enzymy chitynolityczne 
za pomocą układu wydzielniczego typu II, aby przenik-
nąć strzępki grzyba, który jest gospodarzem Rhizopus 

microsporus [63]. Jest to zarazem przykład trójstron-
nej interakcji niekorzystnej dla rośliny gdyż B. rhizo
xinica i R. microsporus współdziałają, dzięki czemu są 
zdolne do wytwarzania i wydzielania rizoksyny, która 
jest silną fitotoksyną i czynnikiem wirulencji indukują- 
cym zarazę sadzonek ryżu [81]. Sugeruje się również 
złożoną trzypoziomową interakcję pomiędzy bakte-
riami zasiedlającymi gospodarza, którym jest grzyb 
mikoryzowy (AMF – Arbuscular Mycorrhizal Fungi), 
który z kolei kolonizuje rośliny. Pojawiające się wyniki 
pokazują, że pewne korzyści ze strony endobakterii 
jakie wynikają dla gospodarza grzybowego związanego 
z rośliną mogą rozprzestrzeniać się na samą roślinę 
[14]. Ewentualna rola chitynaz w tych procesach nie 
została jeszcze zbadana.

4. Praktyczne zastosowanie chitynaz 

Ogromny potencjał chitynaz daje możliwości ich 
stosowania w wielu gałęziach przemysłu, m.in. rolnic-
twie, leśnictwie, produkcji żywności i medycynie. Ich 
udział w interakcjach między roślinami i mikroorga-
nizmami oznacza, że mogłyby zostać z powodzeniem 
wykorzystane w rolnictwie do wspierania upraw oraz 
ochrony przed patogenami. Na przeszkodzie do prak-
tycznego zastosowania chitynaz stoi jednak szereg pro-
blemów, a do najważniejszych należą, trudna optyma-
lizacja i zróżnicowane spektrum działania. 

Jednym z najważniejszych utrudnień jest złożona 
optymalizacja aktywności chitynaz, która wynika ze 
zróżnicowania ich cech, począwszy od obecności i loka-
lizacji wielu domen [45, 48], czy różnice w mechaniz-
mach hydrolitycznych, w stosunku do natury wytwo-
rzonych produktów [37, 91]. Skutkuje to złożonością 
procesu optymalizacji produkcji chityny w tym doboru 
warunków jak pH czy temperatura, zastosowanie róż-
nych źródeł węgla, dopasowanie specyficznego sub-
stratu i jego stężenia a także obecność induktorów 
i inhibitorów [25, 36, 58, 65]. Ponadto należy pamię- 
tać o tym, że analiza i dopasowanie wydajności kata- 
litycznej między zastosowaniami laboratoryjnymi 
i polowymi może być uciążliwa i może generować nie-
spójne wyniki [66].

Konsekwencją różnic w budowie strukturalnej oraz 
mechanizmie działania jest zróżnicowanie aktywności 
antygrzybiczej przeciwko różnym grzybom, a  nawet 
brak takiego działania wobec innych gatunków grzy-
bów. W  związku z tym nie możemy chitynaz rozpa-
trywać pod kątem ich uniwersalnego działania a raczej 
specyficznego dopasowania do konkretnych gatunków 
grzybów. Chitynaza izolowana ze Streptomyces sp. nie 
wykazywała żadnego działania przeciwko Candida albi
cans, natomiast znacznie hamowała wzrost testowanych 
grzybów strzępkowych jak Colletotrichum gleosporoides, 
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Penicillium expansum, Pythium alphanidermatum, Fusa 
 rium oxysporum i Penicillium chyrosogenum. Może to 
wskazywać na różnice pomiędzy aktywnością prze-
ciwko grzybom strzępkowym i niestrzępkowym [36]. 
Chitynaza wyizolowana z jęczmienia, której działanie 
antygrzybiczne sprawdzano przeciwko 15 gatunkom 
grzybów, hamowała tylko sześć z nich, tzn. Bortytis 
cinerea, Pythium theae, Bipolaris oryzae, Alternaria sp., 
Curvularia lunata i Rhizoctonia solani, a pozostałe dzie-
więć w tym Fusarium solani i Colletotrichum falcatum 
już nie [40]. Takie zróżnicowanie pod względem sku-
teczności działania chitynaz wobec różnych patogenów 
grzybowych związane jest z różną kompozycją ściany 
komórkowej u poszczególnych gatunków grzybów [58]. 

Uważa się, że połączenie technologii i rekombina-
cji DNA pozwoli uzyskać bardziej efektywne i stabilne 
chitynazy do zastosowania podczas zwalczania cho-
rób grzybowych roślin uprawnych. W ostatnich latach 
technologia rekombinacji DNA jest coraz częściej 
stosowana zarówno w stosunku do chitynaz bakteryj-
nych, jak i roślinnych, w celu zwiększenia aktywności 
enzymów i ich właściwości przeciwgrzybiczych. Więk-
szość z nich jest nadal wytwarzana w homologicznych 
gospodarzach, jak np. chitynazy pochodzące z różnych 
szczepów należących do Bacillus cereus i wykazujące 
właściwości antygrzybicze w stosunku m.in. do Fusa
rium spp., Botrytis cinerea, Verticillium dahliae, Alterna
ria spp. [30, 41, 51]. Wdrożono także kilka technik do 
konstruowania rekombinowanych chitynaz o zmienio-
nej aktywności. Obejmują one ukierunkowaną muta-
genezę, wprowadzenie małych delecji, ukierunkowaną 
ewolucję przez mutagenezę i wybór korzystnych cech, 
takich jak termostabilność, specyficzność substratu 
i  parametry kinetyczne [66]. Największy wpływ na 
aktywność przeciwgrzybiczą uzyskano przez zmianę 
układu CHBD, ponieważ domeny wiązania chityny 
odgrywają kluczową rolę w aktywności przeciwgrzy-
biczej, pośrednicząc w wiązaniu enzymów do ściany 
komórkowej grzyba. W tym celu konstruuje się chity- 
nazy chimeryczne, w których domenę wiązania chi-
tyny zastępuje się domeną z innego organizmu. Chity- 
naza z  Bacillus cereus 28–9, gdzie CHBD zastąpiono 
ChiA1 z Bacillus circulans WL-12 wykazywała zwięk-
szoną aktywność enzymatyczną i właściwości prze-
ciwko Botrytis elliptica [34], a chimeryczna chitynaza 
z Bacillus subtilis i B. pumilus była skuteczna przeciwko 
Rhizoctonia solani i Trichoderma harzianum [75]. Co 
więcej, pojawiają się pierwsze doniesienia na temat 
wprowadzania konstruktów chimerycznych do roślin. 
Rzepak (Brassica napus) po transformacji dwoma 
genami kodującymi białka związane z patogenezą, 
tj. chimeryczną chitynazą z Trichoderma atroviride 
z domeną wiążącą chitynę pochodzącą z Serratia mar
cescens oraz białkiem podobnym do taumatyny z Oryza 
sativa uzyskał odporność na Sclerotinia sclerotiorum [2]. 

5. Podsumowanie

Rośliny oraz mikroorganizmy wykształciły wiele 
mechanizmów służących interakcji ze sobą nawzajem 
i ze środowiskiem. Wśród czynników biotycznych naj-
większy wpływ na wszystkie procesy życiowe, w tym na 
wzrost i rozwój roślin, mają mikroorganizmy. Określa 
się nawet, że stanowią one drugi genom rośliny. Aby 
możliwe były interakcje między roślinami a mikro-
organizmami konieczna jest wymiana związków syg-
nałowych, do których należą chitynazy. Okazuje się, 
że również chitynazy bakteryjne mogą odgrywać w tych 
relacjach znaczącą role. Ponadto chitynazy roślinne 
oraz bakteryjne mogą w sposób bezpośredni regulo- 
wać liczbę drobnoustrojów, w szczególności grzybów, 
wśród których znajdują się fitopatogeny. Szczegól- 
nie istotne są interakcje bakteryjno-grzybowe, które 
mogą wnosić wyjątkowy wkład w cykle biogeoche-
miczne oraz procesy biotechnologiczne. Pomimo wielu 
trudności z optymalizacją działania w ostatnich latach 
opracowano wiele przemysłowych i medycznych zasto-
sowań chityny i jej pochodnych i nadal rośnie zain- 
teresowanie enzymami chitynolitycznymi. Z powodze-
niem chitynazy i  produkty ich działania mogą być 
wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, produkcji 
żywności i medycynie.
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1. Wprowadzenie

Postępujący rozwój cywilizacyjny niesie za sobą 
wzrost produkcji i konsumpcji, a co za tym idzie 
wzmożone nagromadzenie odpadów. Znaczną ich 
część stanowią materiały opakowaniowe wytworzone 
z polimerów pochodzenia petrochemicznego. Są one 
trudne do usunięcia ze środowiska, ze względu na długi 

czas degradacji oraz szkodliwe produkty rozkładu. Czas 
rozkładu konwencjonalnych polimerów jest szacowany 
w dziesiątkach, setkach, a nawet tysiącach lat. Ponadto 
do ich produkcji wykorzystuje się surowce nieodna-
wialne (głównie ropę naftową), a energia zastosowana 
w procesie produkcyjnym jest trudna do odzyskania. 
W odpowiedzi na te wyzwania zaczęto poszukiwać alter-
natywy dla konwencjonalnych polimerów. Przemysł 
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PRODUKOWANEGO PRZEZ BAKTERIE METANOTROFICZNE
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Streszczenie: Poli-3-hydroksymaślan jest jednym z najbardziej użytecznych naturalnych biopolimerów produkowanych przez bakterie 
metanotroficzne. Metanotrofy stanowią liczną grupę mikroorganizmów występujących w różnorodnych środowiskach, jednak szczególnie 
chętnie zasiedlają miejsca charakteryzujące się wzmożoną produkcją metanu, takie jak bagna, torfowiska, pola ryżowe, czy szeroko pojęte 
złoża geologiczne. W próbach środowiskowych coraz częściej identyfikowane są bakterie metanotroficzne, będące ważnym obiektem badań 
dla specjalistów z dziedziny biotechnologii środowiskowej. Metanotrofy to Gram-ujemne mikroorganizmy, należące do typu Proteobacteria 
i zaliczane do metylotrofów. W swoim cyklu życiowym wykorzystują metan jako główne źródło węgla i energii. PHB (Poly-3-hydroxybuty-
rate) jest liniowym poliestrem kwasu 3-hydroksymasłowego, akumulowanym przez mikroorganizmy w warunkach stresu fizjologicznego, 
spowodowanego np. niedoborem pierwiastków biogennych, takich jak azot czy fosfor oraz przy jednoczesnym nadmiarze źródła węgla. 
Poli-3-hydroksymaślan należy do dużej grupy biodegradowalnych polimerów, określanej jako polihydroksyalkanolany. PHB wykazuje 
właściwości fizyczno-chemiczne podobne do konwencjonalnych polimerów. Jednocześnie pozostaje przyjazny środowisku ze względu na 
szybki przebieg biodegradacji, podczas której powstają nietoksyczne produkty rozpadu. Wobec tego poli-3-hydroksymaślan jest ciekawą 
alternatywą dla polimerów pochodzenia petrochemicznego. PHB znalazł już szereg zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji.

1. Wprowadzenie. 2. Ogólna charakterystyka metanotrofów. 3. Biosynteza poli-3-hydroksymaślanu prowadzona przez metanotrofy. 
4. Charakterystyka polihydroksyalkanolanów i poli-3-hydroksymaślanu. 5. Zastosowanie poli-3-hydroksymaślanu. 6. Biodegradacja poli-
-3-hydroksymaślanu w środowisku. 7. Podsumowanie

POLY-3-HYDROXYBUTYRATE AS AN EXAMPLE
OF A BIOPOLYMER PRODUCED BY METHANOTROPHIC BACTERIA

Abstract: The objective of this review paper is to present the current state of knowledge about poly-3-hydroxybutyrate produced by metha-
notrophic bacteria. Methanotrophs are a large group of microorganisms, which live in different kinds of environment, but they preferably 
occupy places with high methane production, such as swamps, peat bogs, rice fields, or widely understood geological deposits. Methano-
trophic bacteria are an important object of research for specialists of environmental biotechnology, are increasingly identified in environ-
mental samples. Methanotrophs are Gram-negative microorganisms, they belonging to the group of Proteobacteria and classified as methy-
lotrophs. In their metabolic cycle, they use methane as the main source of coal and energy. PHB is a linear polyester of 3-hydroxybutyric 
acid, PHB is accumulated in microorganisms during physiological stress, triggered by the deficit of biogenic elements, such as nitrogen or 
phosphorus and when the concentration of carbon source is high. Poly-3-hydroxybutyrate belongs to a large group of biodegradable poly-
mers known as polyhydroxyalkanoates. PHB has a similar physico-chemical properties as conventional polymers. PHB is environmentally 
friendly due to the fast biodegradation and production non-toxic waste during degradation. For this reason poli-3-hydroxybutyrate is an 
interesting alternative to petrochemical polymers. PHB found a lot of applications in industry, medicine and pharmacy.

1. Introduction. 2. General characteristic of methanotrophic bacteria. 3. Biosynthesis of poly-3-hydroxybutyrate by methanotrophic bac-
teria. 4. Polyhydroxyalkanoates and poly-3-hydroxybutyrate characteristic. 5. Application of poly-3-hydroxybutyrate. 6. Biodegradation 
of poly-3-hydroxybutyrate in the environment. 7. Summary 

Słowa kluczowe: bakterie metanotroficzne, biopolimery, poli-3-hydroksymaślan, polihydroksyalkanolany 
Key words: methanotrophic bacteria, biopolymers, poly-3-hydroxybutyrate, polyhydroxyalkanoates
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ukierunkowany na produkcję tworzyw sztucznych, 
zwraca obecnie coraz większą uwagę na biopolimery 
pochodzenia naturalnego, które w odróżnieniu od syn-
tetycznych, łatwo ulegają rozpadowi z udziałem mikro-
organizmów glebowych, a ponadto rozkładane są do 
nieszkodliwych związków takich jak ditlenek węgla 
i woda. Z drugiej strony biopolimery wykazują podo-
bieństwo do polimerów syntetycznych pod względem 
właściwości fizyczno-chemicznych [2, 12, 19, 39]. Cie-
kawym przykładem takiego biopolimeru jest poli-3-hy-
droksymaślan (PHB, poly-3-hydroxybutyrate), który 
znalazł już szerokie zastosowanie w przemyśle, medy-
cynie i farmacji. PHB jest syntezowany i akumulowany 
jako materiał zapasowy w komórkach wielu rodzajów 
mikroorganizmów [2, 21]. Na całym świecie, od prze-
szło 20 lat prowadzone są badania, ukierunkowane na 
poszukiwanie mikroorganizmów szczególnie efektyw-
nych w biosyntezie poli-3-hydroksymaślanu.

2. Ogólna charakterystyka metanotrofów

W bogatej i niezidentyfikowanej w pełni florze bak- 
teryjnej, zasiedlającej otoczenie złóż geologicznych 
można natrafić na przedstawicieli różnorodnych grup 
mikroorganizmów. W próbach pochodzących z pokła-
dów węgla kamiennego i soli coraz częściej identyfiko-
wane są bakterie metanotroficzne, będące szczególnie 
cennym obiektem badań dla specjalistów z dziedziny 
biotechnologii środowiskowej. Metanotrofy to Gram-
-ujemne, bakterie wykorzystujące w swoim cyklu życio-
wym metan jako główne źródło węgla i energii. Należą 
m.in. do typu Proteobacteria i są zaliczane do metylo-
trofów [27, 32, 33]. 

Główną cechą charakteryzującą metanotrofy jest 
zdolność utleniania metanu do metanolu. Reakcja ta 
jest katalizowana przez specyficzny enzym – mono-
oksygenazę metanu (MMO). Monooksygenaza prze-
prowadza utlenianie metanu do metanolu, a rola MMO 
w tej reakcji sprowadza się do rozerwania podwójnego 
wiązania w cząsteczce O2. Jeden z powstałych w  ten 
sposób atomów tlenu dołączany jest do cząsteczki 
metanu w wyniku czego powstaje metanol, natomiast 
drugi atom tlenu zostaje zredukowany do H2O. Następ-
nie metanol jest dalej utleniany przez dehydrogenazę 
metanolu do formaldehydu, a formaldehyd zostaje 
przeprowadzony do mrówczanu przy udziale dehydro-
genazy formaldehydowej. Ostatnim etapem jest utlenie-
nie mrówczanu przez dehydrogenazę mrówczanową do 
ditlenku węgla i wody, stanowiących produkty końcowe 
reakcji. Wyróżnia się dwa warianty MMO, inicjującej 
utlenianie metanu: cytoplazmatyczną rozpuszczalną 
monooksygenazę metanu (sMMO) oraz monooksy-
genazę błonowa (pMMO). Rolę funkcjonalnego mar-
kera metanotrofów pełni pMMO, ponieważ występuje 
w komórkach tych bakterii znacznie powszechniej niż 

sMMO. Ponadto pMMO jest bardziej specyficzna sub-
stratowo i charakteryzuje się większą aktywnością przy 
utlenianiu węglowodorów niskocząsteczkowych takich 
jak metan. Na podstawie wybranych metanotrofów 
(Methylococcus cupsulurus i  Methylosinus trichospo
rium OB3b) wykazano, że produkcja danego wariantu 
MMO jest uzależniona od dostępności jonów miedzi. 
Forma pMMO powstaje, gdy w środowisku dostępna 
jest optymalna ilość jonów Cu2+, natomiast sMMO jest 
syntetyzowana w warunkach niedoboru Cu2+. Do prawi-
dłowego funkcjonowania obydwu typów MMO wyma-
gana jest również obecność O2 i NADH [29, 31, 42, 44].

Bakterie metanotroficzne stanowią liczną grupę 
mikroorganizmów występujących w różnorodnych śro-
dowiskach (zarówno lądowych jak i wodnych), jednak 
szczególnie chętnie zasiedlają miejsca charakteryzujące 
się wzmożoną produkcją metanu takie jak bagna, torfo-
wiska, pola ryżowe, czy szeroko pojęte złoża geologiczne. 
Posiadają zdolność utleniania metanu do ditlenku węgla 
z udziałem tlenu atmosferycznego. Metan jest gazem 
obecnym w atmosferze w stężeniu ok. 1000 razy mniej-
szym niż ditlenek węgla, ma jednak znacznie silniejszy 
wpływ cieplarniany niż CO2. Biologiczne utlenianie 
metanu jest uznawane za jeden z  najwydajniejszych 
procesów eliminacji nadmiaru tego gazu cieplarnianego 
z atmosfery. Szacuje się, że metanotrofy pobierają około 
10% metanu zawartego w atmosferze. Prowadzą rów-
nież intensywne utlenianie metanu zawartego w glebach 
i wodach, przyczyniając się do minimalizacji efektu cie-
plarnianego. Z tego względu metanotrofy mają istotny 
udział w przebiegu globalnego cyklu metanu [13, 15]. 

W ostatnim dwudziestopięcioleciu poznano wiele 
ekstremofilnych grup bakterii metanotroficznych, 
a  wśród nich: halofilne, termofilne, acidofilne, alka-
lofilne i  wiele innych. Z racji swoich przystosowań 
mogą z powodzeniem bytować bez dostępu światła np. 
w kopalniach węgla, w środowiskach silnie zasolonych 
takich jak kopalnie soli, w niskich lub wysokich tem-
peraturach (w przedziale od 4°C do ponad 70°C), tym 
samym można je znaleźć w miejscach o różnorodnym 
klimacie. Są spotykane w środowiskach zarówno zasa-
dowych, alkalicznych jak i kwasowych [16, 35].

Potencjał przystosowawczy metanotrofów jest 
ogromny, a uwarunkowania strukturalne i funkcjo-
nalne, z których ten potencjał wynika, nie są jeszcze do 
końca poznane. Wiadomo obecnie o dwóch głównych 
mechanizmach adaptacyjnych prowadzonych przez te 
bakterie. Pierwszy z nich polega na wewnątrzkomór-
kowej syntezie i akumulacji organicznych osmoprotek-
tantów takich jak: sacharoza, glutaminian, ektoina oraz 
jonów potasowych. Drugim rodzajem przystosowań są 
modyfikacje w strukturze i funkcji błon komórkowych, 
obejmujące najczęściej: zmiany w ułożeniu fosfolipido-
wych błon oraz zwiększoną koncentrację powierzch-
niowych glikoprotein po stronie warstwy S [15].
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Ze względu na preferowane stężenie metanu w śro-
dowisku metanotrofy zostały podzielone na dwie grupy. 
Do pierwszej należą metanotrofy, które z powodzeniem 
bytują w atmosferycznym stężeniu metanu, dzięki 
wysokiemu powinowactwu do CH4. Drugą grupę sta-
nowią metanotrofy preferujące znacznie wyższe niż 
atmosferyczne stężenia metanu, gdyż charakteryzują 
się niskim powinowactwem do CH4 [31]. 

3. Biosynteza poli-3-hydroksymaślanu prowadzona
 przez metanotrofy

Metanotrofy biosyntetyzujące PHB
Bakterie metanotroficzne stanowią zróżnicowaną 

grupę mikroorganizmów. Mają odmienne preferen-
cje co do zasiedlanych ekosystemów, stężeń metanu 
w atmosferze, temperatury czy pH środowiska. Wyko-
rzystują różne typy monooksygenazy metanu (MMO) 
podczas utleniania substratu. Wiadomo również, że 
niektóre rodzaje metanotrofów są w stanie syntety-
zować poli-3-hydroksymaślan (PHB) jako materiał 
zapasowy. Przyczyn tych różnic należy się doszukiwać 
w metabolizmie metanotrofów, a konkretnie w sposo-
bach asymilacji węgla [15, 16, 27].

W toku reakcji enzymatycznych metan ulega stop-
niowemu utlenieniu z wytworzeniem licznych półpro-
duktów. Wyróżnia się dwie główne drogi asymilacji 
węgla: szlak rybulozo-monofosforanowy (RuMP) oraz 
szlak serynowy. Początkowo metan zostaje utleniony 
przez MMO do metanolu. Dalsze utlenianie formalde-
hydu może mieć różny przebieg, w zależności od szlaku 

prowadzenia asymilacji węgla. Na podstawie rodzaju 
przeprowadzanego szlaku asymilacji węgla oraz ana-
lizy struktury błony, metanotrofy dzieli się na typ  I 
lub typ II. Dodatkowo w obrębie typu I wyróżnia się 
dwie podgrupy: typ 1a i typ 1b. Typ 1a metanotrofów 
utlenia formaldehyd wykorzystując szlak rybulozo-
-monofosforanowy, natomiast typ 1b używa do tego 
celu szlaku rybulozo-serynowego. Metanotrofy typu 1a 
akumulują znaczne większe ilości PHB niż te należące 
do typu 1b. Przedstawicielami metanotrofów typu 1a 
są m.in. bakterie z rodzaju: Methylobacter, Methylo
microbium, Methylomonas. Methylosarcina, Methylo
sphaera. Rodzaje należące do typu 1b to Methylococcus 
i  Methylo caldum. Bakterie metanotroficzne sklasyfi-
kowane jako typ  II przeprowadzają asymilacje węgla 
według szlaku serynowego, co przekłada się na ich zde-
cydowanie najwyższą wydajność w akumulacji PHB. 
Typ II jest reprezentowany przez bakterie metanotro-
ficzne z rodzaju: Methylosinus, Methylocystis, Methylo
capsa i Methylocella [6, 24, 34, 45] (Ryc. 1.).

Mechanizm biosyntezy PHB
Poli-3-hydroksymaślan jest materiałem zapaso-

wym komórek bakteryjnych, a jego synteza zachodzi 
w warunkach stresu fizjologicznego. Produkcja i maga-
zynowanie PHB zachodzi szczególnie intensywnie przy 
niedoborze pierwiastków biogennych takich jak: azot, 
fosfor, magnez oraz przy jednoczesnym nadmiarze 
źródła węgla w środowisku [7, 22, 23].

Poszczególne etapy syntezy PHB są katalizowane spe- 
cyficznymi enzymami (Ryc. 2). Ich obecność warunkuje 

Ryc. 1. Utlenianie metanu i szlaki asymilacji węgla prowadzone przez metanotrofy typu I i II. Objaśnienia:
pMMO – monooksygenaza metanu związana z błoną; sMMO – cytoplazmatyczna monooksygenaza metanu;

CytC – cytochrom c; MDH – dehydrogenaza metanolu; FADH – dehydrogenaza formaldehydu;
FDH – dehydrogenaza mrówczanu. Na podstawie Zhang i wsp. [45].
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prawidłowy przebieg poszczególnych reakcji. Biosyn-
teza kwasu poli-3-hydroksymasłowego rozpoczyna się 
od kondensacji dwóch cząsteczek acetylo-CoA, katali-
zowanej przez enzym β-ketotiolazę. Następnie powstały 
acetoacetylo-CoA zostaje zredukowany do 3-hydro-
ksymaślanu-CoA pod wpływem acetoacetylo-CoA 
reduktazy. Syntaza PHB katalizuje reakcję polimery-
zacji cząsteczek 3-hydroksymaślanu-CoA (będącymi 
jednostkami monomerowymi) do poli-3-hydroksy-
maślanu. Podczas wydłużania się polimeru, syntaza 
PHB pozostaje kowalencyjnie związana z  łańcuchem 
cząsteczki [17, 46].

Kolejne enzymy szlaku syntezy PHB są kodowane 
przez geny z grupy phbCAB i tak: gen phbA koduje 
β-ketotiolazę, phbB odpowiada za powstawanie aceto-
acetylo-CoA reduktazy, a phbC jest genem kodującym 
syntazę PHB. Obecność genów phbCAB w  genomie 
bakterii metanotroficznych jest wyznacznikiem wydaj-
nie przebiegającej syntezy PHB. Wspomniane geny 
zostały zidentyfikowane w większości metanotrofów 
typu  II, natomiast nie wykryto ich u metanotrofów 
typu I. Potwierdza to tezę o metanotrofach typu II jako 
najwydajniejszych producentach kwasu poli-3-hydrok-
symasłowego [4, 17, 24].

Badania prowadzone nad szlakiem syntezy PHB 
wykazały, że kluczowe enzymy katalizujące poszcze-
gólne reakcje występują w postaci izoform. Występo-
wanie odmiennych form strukturalnych tego samego 
enzymu powoduje różnice w przebiegu reakcji enzy- 
matycznej oraz rzutuje na strukturę produktów tej 
reakcji. Z drugiej strony, duże podobieństwo w struk- 
turze izoenzymów powoduje, że różne warianty tego 
samego enzymu posiadają identyczny skład pierwiast-
kowy oraz zbliżoną masę cząsteczkową. Charaktery- 
zują się też zbliżonymi właściwościami fizyczno-che-
micznymi [37]. 

Enzym β-ketotiolaza występuje w trzech postaciach, 
które prowadzą acetylowanie substratów, różniących się 

długością łańcuchów węglowych. Izoenzym charaktery-
styczny dla krótkołańcuchowych substratów (zawierają-
cych 2 lub 4 atomy węgla) katalizuje odwracalne prze-
niesienie grupy acetylowej na cząsteczkę acetylo-CoA, 
odgrywając tym samym kluczową rolę w biosyntezie 
PHB. Działanie drugiego izoenzymu β-ketotiolazy jest 
związane z substratami o średniej długości łańcucha 
węglowego (od 4 do 16 atomów węgla), a jego rola 
sprowadza się do β-utleniania kwasów tłuszczowych. 
Trzecia forma tego enzymu jest zarezerwowana dla ko- 
mórek eukariotycznych, w których β-ketotiolaza pro-
wadzi kondensacje cząsteczek acetylo-CoA do aceto-
acetylo-CoA. Acetoacetylo-CoA u eukariontów pełni 
funkcję prekursora w syntezie sterydów [1, 34].

Kolejnym enzymem biorącym udział w syntezie 
PHB jest reduktaza acetoacetylo-CoA, która prze-
prowadza enzymatyczną redukcję acetoacetylo-CoA 
do 3-hydroksymaślanu-CoA. Występuje w komórce 
w  postaci dwóch izoenzymów z których jeden jest 
specyficzny względem NADH, a drugi wobec NADPH. 
W  wyniku reakcji prowadzonej odpowiednio przez 
pierwszą lub drugą formę acetoacetylo-CoA reduktazy 
powstają cząsteczki 3-hydroksymaślanu-CoA o różnej 
konfiguracji przestrzennej. Forma D(–)-3-hydroksy-
maślanu-CoA powstaje, gdy redukcja jest katalizowana 
przez izoenzym specyficzny wobec NADPH. Natomiast 
izoenzym zależny od NADH warunkuje powstanie 
L(+)-3-hydroksymaślanu-CoA. Z racji tego, że dal-
sza synteza PHB przebiega tylko przy udziale formy 
D(–)-3-hydroksymaślanu-CoA, to powstający równo-
legle w komórce L(+)-3-hydroksymaślan-CoA wymaga 
enzymatycznej konwersji do konfiguracji D(–) [4]. 

Syntaza PHB jest trzecim ważnym enzymem szlaku 
syntezy kwasu poli-3-hydroksymasłowego. Katalizuje 
polimeryzację cząsteczek D(–)-3-hydroksymaślan-
-CoA prowadząc do elongacji łańcucha polimerowego, 
a tym samym do powstania poli-3-hydroksymaślanu. 
Obecnie zidentyfikowano trzy warianty syntazy PHB, 

Ryc. 2. Przebieg biosyntezy PHB wraz z uwzględnieniem enzymów katalizujących kolejne etapy reakcji
i kodujących je genów operonu phbCAB. Na podstawie Madison i wsp. [17].
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a  funkcje dwóch z nich zostały dokładnie poznane. 
Pierwszy z izoenzymów wykazuje specyficzność wobec 
pochodnych CoA, kwasów karboksylowych o krótkim 
łańcuchu (posiadających od 3 do 5  atomów węgla). 
Druga postać syntazy PHB jest specyficzna dla pochod-
nych CoA, posiadających łańcuchy średniej długości 
(od 6  do 14 atomów węgla). Izoenzymy występują 
w  formie rozpuszczonej (nietrwałej) lub pozostają 
związane z syntetyzowanymi granulkami PHB (tworząc 
trwałe struktury) [37, 41].

Poli-3-hydroksymaślan stanowi materiał zapasowy 
komórki, która w warunkach niedoboru źródła węgla 
uruchamia proces rozkładu PHB. Enzymatyczna degra-
dacja kwasu poli-3-hydroksymasłowego jest przepro-
wadzana przez właściwe depolimerazy, dehydrogenazy 
3-hydroksymaślanu i acetoacetylo transferazy. Ostat-
nim etapem jest odwracalne przekształcenie acetoace-
tylo-CoA do dwóch cząsteczek acetylo-CoA, przebie-
gające pod kontrolą β-ketotiolazy. Degradacja PHB 
służy pozyskaniu źródła węgla i energii, a tym samym 
zachowaniu ciągłości metabolicznej. Synteza i degrada-
cja PHB w komórce zachodzi cyklicznie, łagodząc tym 
samym skutki stresu fizjologicznego [37, 46].

4. Charakterystyka polihydroksyalkanolanów
 i poli-3-hydroksymaślanu

Ogólna charakterystyka PHA
PHB należy do dużej grupy biodegradowalnych poli-

merów określanych jako polihydroksyalkaniany (PHA, 
polyhydroxyalkanoates). Wnikliwa charakterystyka PHB 
wymaga również przywołania podstawowych informa-
cji o strukturze samych polihydro ksyalkanianów. Zbu-
dowane są z reszt kwasów hydro ksykarboksylowych, 
których w cząsteczce może być od kilkuset do kilku-
dziesięciu tysięcy, co przekłada się bezpośrednio na 
dużą masę cząsteczkową polimerów. Ogólny wzór 
monomeru można przedstawić w następujący sposób: 
-[HO-CH(R)-CH2-COOH]-, w którym R oznacza pod-
stawnik alkilowy. Monomery PHA będące w istocie 
liniowymi cząsteczkami kwasu tłuszczowego mogą być 
różnej długości, a co za tym idzie mogą różnić się ilością 
atomów węgla w swojej strukturze. Długość podstaw-
nika alkilowego decyduje o właściwościach fizycznych 
polimeru. Dzięki temu powstają polihydroksyalkaniany 
o różnej elastyczności. Każdy monomer posiada na jed-
nym końcu łańcuch grupę hydroksylową, a na drugim 
końcu grupę karboksylową. Takie rozmieszczenie grup 
funkcyjnych w cząsteczce kwasu tłuszczowego pozwala 
na wytworzenie się wiązania estrowego między grupą 
hydroksylową jednego monomeru, a grupą karboksy-
lową kolejnego. Ze względu na mnogość wiązań estro-
wych łączących liczne monomery PHA są zaliczane do 
poliestrów [11, 38, 39]. 

Polihydroksyalkaniany są coraz częściej brane pod 
uwagę jako alternatywa w stosunku do syntetycznych 
tworzyw sztucznych. PHA są gromadzone przez wiele 
grup bakterii wewnątrz swoich komórek w warunkach 
niedoboru azotu i nadmiaru źródła węgla, ich zawartość 
w suchej masie komórkowej sięga nawet 80%. Możli-
wość pozyskiwania polihydroksyalkanianów z hodowli 
mikroorganizmów stawia je w opozycji do syntetycz-
nych polimerów, pochłaniających w procesie produk-
cyjnym ogromne ilości zasobów nieodnawialnych, 
głównie ropy naftowej. Odpowiednia długość rodnika 
alkilowego w kwasach tłuszczowych pozwala na uzy-
skanie PHA o oczekiwanych właściwościach mecha-
nicznych (od twardych elastomerów przez kruche 
i łamliwe tworzywa, aż po elastyczne folie). Oprócz tego 
PHA są w pełni biodegradowalne, a odpowiedzialny za 
ten proces jest enzym esteraza. Tym samym nie zale-
gają w środowisku zaśmiecając je i tworząc poważne 
zagrożenie w środowisku tak jak polimery syntetyczne. 
Wszystkie te aspekty sprawiają, że PHA są uważane za 
główny surowiec do produkcji opakowań w przysz łości. 
Jak wiadomo produkcja opakowań jest to ogromna 
gałąź przemysłu o szerokim zastosowaniu, a wykorzy-
stanie biodegradowalnych polimerów na szeroką skalę 
będzie z pożytkiem wobec środowiska. To ważne, lecz 
nie jedyne zastosowanie PHA. Dzięki swoim zróżnico-
waniu pod względem właściwości podejmuje się próby 
użycia PHA w medycynie i stomatologii jako implanty 
oraz farmacji przy projektowaniu leków eksperymen-
talnych [9, 14, 25, 28].

Budowa chemiczna PHB
Historia odkrycia poli-3-hydroksymaślanu (PHB) 

sięga roku 1925, kiedy to francuski badacz Maurice 
Lemoigne zauważył, że bakterie pod wpływem stresu 
fizjologicznego spowodowanego niedoborem składni-
ków odżywczych i przy dostępnym w nadmiarze źródle 
węgla mają możliwość syntetyzowania PHB. Później-
sze badania dowiodły, że poli-3-hydroksymaślan jest 
odkładany w komórkach mikroorganizmów należących 
do rodzaju: Alcaligenes, Azotobacter, Bacillus, Methy
lobacterium, Oscillatoria, Pseudomonas, Rhizobium, 
Rhdococ cus, Spirillium. PHB stanowi materiał zapa-
sowy i jest wykorzystywany, gdy inne substraty stano-
wiące źródło energii i węgla nie są aktualnie dostępne. 
Występuje w komórkach formie ziaren, których śred-
nica waha się od 100 do 800 nm. Zróżnicowanie w 
wielkości i ilości ziaren PHB występujących w komórce 
bakteryjnej wynika głównie z różnorodności wśród 
mikroorganiz mów oraz warunków w jakich bakterie 
się rozwijają [3, 10, 22, 40]. 

Cząsteczki kwasu 3-hydroksymasłowego tworzą 
naturalny poliester jakim jest poli-3-hydroksymaślan. 
Masa cząsteczkowa polimeru nie jest stała, gdyż zależy 
od ilości połączonych ze sobą monomerów, a tych może 
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być nawet 20 000 w pojedynczym łańcuchu PHB. Mimo 
tak dużej złożoności, cząsteczka PHB charakteryzuje 
się regularną i uporządkowaną strukturą. Łańcuchy 
polimeru przyjmują formę helisy, a dołączone do niego 
grupy boczne są skierowane od środka spirali. Ułoże- 
nie niemal wszystkich grup bocznych w jednym kie-
runku sprawia, że PHB jest zaliczany do polimerów 
izotaktycznych. Struktura polimeru sprzyja ścisłemu 
upakowaniu łańcuchów, a tym samym tworzeniu krysz-
tałów. Kry sta liczna postać polimeru rzutuje na jego 
właściwości mechaniczne, takie jak sztywność i  kru-
chość. Ponadto poli-3-hydroksymaślan jest związkiem 
optycznie czynnym, jednak centrum chiralności każ-
dego powtarzalnego monomeru występuje w R kon-
figuracji absolutnej [2, 30]. 

Właściwości fizyczno-chemiczne
Większość odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych stanowią zużyte opakowania z tworzyw 
sztucznych, które codziennie trafiają na wysypiska, 
powiększając tym samym zalegające sterty odpadów. 
Równocześnie zatruwają powietrze, wodę i glebę pod-
czas ich spalania lub długotrwałego rozkładu w śro- 
dowisku [28].

Biopolimery nie przysparzają takich problemów. 
Przewaga polimerów biodegradowalnych nad polime-
rami syntetycznymi wynika z ich niewielkiej trwałości 
w środowisku oraz nieszkodliwych produktów powsta-
jących podczas rozkładu. Ma to kluczowe znaczenie 

wobec narastających trudności związanych gospo-
darką odpadami. Polimery biodegradowalne takie jak 
PHB są coraz częściej brane pod uwagę, jako mate-
riał do produkcji opakowań nowej generacji. Jednak 
aby biopolimery mogły z powodzeniem konkurować 
z  konwencjonalnymi tworzywami powinny cecho-
wać się szeregiem określonych właściwości fizyczno- 
-chemicznych. Wymagania stawiane biopolimerom 
wykorzystywanym w  przemyśle wynikają przede 
wszystkim z  oczekiwanych właściwości wyrobu oraz 
stosowanych techno logii produkcji. Poli-3-hydroksy-
maślan (PHB) odznacza się wieloma cennymi właści-
wościami, poszukiwanymi przez różnorodne branże 
przemysłowe i medycynę (Tab. I). Zastosowaniom PHB 
w medycynie sprzyja dodatkowo jego pełna biokompa-
tybilność i nietoksyczność [26, 39]. 

Główną właściwością poli-3-hydroksymaślanu, 
wyróżniającą go z szeregu biodegradowalnych polime-
rów jest jego nierozpuszczalność w wodzie. Większość 
dostępnych obecnie biodegradowalnych polimerów 
ulega rozpuszczeniu i degradacji pod wpływem wody 
(np. polikaprolakton). Wysoka odporność PHB na 
degradację hydrolityczną znacznie rozszerza możli-
wości zastosowania tego biopolimeru. Dodatkowo PHB 
jest dość odporny na promieniowanie nadfioletowe. 
Nie reaguje również z substancjami oleistymi. Dzięki 
tym właściwościom z powodzeniem można użyć poli-
-3-hydroksymaślan jako materiał opakowaniowy wielu 
organicznych oraz nieorganicznych cieczy [28, 39].

Kwasy umiarkowana 
Silne zasady słaba 
Alkohole umiarkowana 
Oleje i smary dobra 

Właściwości fizyczne
Gęstość 1,25 g/cm3

Odporność na promieniowanie UV dobra 
Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na rozciąganie 40 MPa
Moduł sprężystości 3,5 GPa
Wydłużanie przy zerwaniu 10 %
Wytrzymałość na uderzenia
(próba udarności według Izoda) 

35–60 J/m2

Właściwości termiczne
Temperatura topnienia 170–180 °C
Temperatura zeszklenia 0–5 °C

Właściwości elektryczne
Opór elektryczny (właściwy) 1016 Ohm/cm
Stała dielektryczna 3,0 MHz

Tabela I
Zestawienie właściwości polimeru PHB

Na podstawie Vroman i wsp. [39].

Odporność chemiczna Wartość Jednostka
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Poli-3-hydroksymaślan odznacza się krótkim cza-
sem biodegradacji. Pod względem właściwości fizycz-
nych PHB przypomina polipropylen, wobec tego może 
z powodzeniem pełnić rolę substytutu tego konwencjo-
nalnego polimeru. Jednak PHB tonie w wodzie, pod-
czas gdy polipropylen unosi się na jej powierzchni. Róż-
nica ta pozwala na beztlenowy rozkład PHB w osadach 
aktywnych mikrobiologicznie. Poli-3-hydroksymaślan 
jest wysoce termoplastyczny, jednocześnie jego tempe-
ratura topnienia mieści się w zakresie od 170 do 180°C 
(jest zatem stosunkowo wysoka), a temperatura zeszkle-
nia (Tg) w przedziale od 0 do 5°C. Gdy PHB osiąga 
temperaturę nieco wyższą niż temperatura topnienia 
rozpoczyna się jego termiczna degradacja, a w 200°C 
degradacja jest już wyraźnie widoczna. Struktura PHB 
odznacza się wysoką krystalicznością sięgającą 50–70%, 
stanowi doskonałą barierę przepuszczalności gazów. 
Polimer cechuje się wysoką wytrzymałością na rozer-
wanie wynoszącą 40 MPa, która wynika ze współczyn-
nika sprężystości sięgającego 3 GPa. Wysoka wartość 
oporu właściwego wynosząca 1016 Ohm/cm sprawia, że 
PHB jest dobrym izolatorem energii elektrycznej [39].

Polimer, oprócz wielu bezsprzecznych zalet, posiada 
również pewne mankamenty, które ograniczają możli-
wości zastosowania biopolimeru lub stają się wyzwa-
niem dla przemysłowców. PHB jest wrażliwy na dzia-
łanie kwasów i zasad (zwłaszcza tych stężonych) oraz 
rozpuszcza się w chloroformie i pozostałych węglo-
wodorach chlorowanych. Wadą tego biopolimeru jest 
również duża kruchość na poziomie 3–5%, szczególnie 
uciążliwa podczas rozciągania polimeru [5, 39]. 

W celu poprawy właściwości tego biopolimeru po- 
 dję to próby wprowadzania domieszek innych polime-
rów do PHB. W toku doświadczeń powstał poli-3-hydro-
ksymaślan-ko-3-hydroksywalerianian (PHBV, poly-3- 
hy droxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), w  którym do 
cząsteczek poli-3-hydroksymaślanu wprowadzono mo- 
no mery hydroksywelerianianu. Uzyskany PHBV odzna-
cza się znacznie mniejszą kruchością i większą plastycz-
nością w porównaniu z PHB, tym samym jest częściej 
wykorzystywany w przemyśle niż PHB. Jednak trzeba 
pamiętać, że do produkcji PHVB niezbędny jest PHB, 
ponieważ jest głównym składnikiem poli-3-hydro ksy-
maślan-ko-3-hydroksywalerianianu. Warto zaznaczyć, 
że PHVB podobnie jak PHB ulega rozkładowi w warun-
kach tlenowych do ditlenku węgla i wody będąc tym 
samy w pełni biodegradowalnym polimerem [12, 14].

5. Zastosowanie poli-3-hydroksymaślanu

Biopolimery tej grupy znane są już od lat  80. 
XX  wieku, kiedy to koncern Zeneca Bio Products 
pochodzący z Wielkiej Brytanii rozpowszechnił pierw-
sze wyroby z PHVB wytwarzane na skalę przemy-

słową. PHVB przyjęło nazwę handlową Biopol. Warto 
wspomnieć, że PHB można pozyskiwać nie tylko jako 
produkt metabolizmu bakterii czy drogą syntezy che-
micznej. Prowadzone są obecnie badania mające na 
celu uzyskanie PHB ze specjalnie wyselekcjonowanych 
szczepów drożdży lub genetycznie zmodyfikowanych 
pod tym kątem roślin [3, 28, 39]. 

Główną barierą ograniczającą powszechne zasto-
sowanie biopolimerów w przemyśle są wysokie koszty 
związane z optymalizacją produkcji. Jednak bezdysku-
syjne korzyści w środowisku wynikające z właściwości 
biodegradowalnych polimerów sprawiły, że kopolimery 
PHB znalazły wiele zastosowań jako materiał opako-
waniowy [9, 10]. 

Kopolimery PHB były używane do produkcji bute-
lek, pojemników na żywność i jednorazowych naczyń 
(takich jak kubki na wodę), gdyż zarówno PHB jak 
i PHVB nie rozpuszczają się w wodzie. PHVB znalazł 
zastosowanie również w produkcji przyborów toale-
towych takich jak szczoteczki do zębów, maszynki do 
golenia czy patyczki higieniczne. Zastosowanie kopoli-
merów PHB jako opakowań kosmetyków i szamponów 
do włosów przyczyniło się do znacznego spopularyzo-
wania biopolimerów w przemyśle i handlu [10]. 

Kopolimery PHB są w pełni biokompatybilne, a pro-
dukty ich rozkładu są nietoksyczne dla ludzi i zwierząt. 
Z  tego powodu PHB znajduje zastosowanie również 
w  medycynie, stomatologii i  farmacji, a akce soria 
medyczne wykonane z kopolimerów PHB już dawno 
wyszły poza sferę medycyny doświadczalnej. Biopoli-
merowe nici chirurgiczne, wkręty, śruby, szpilki, płytki 
stabilizujące kości itp. implanty stosowane podczas ope-
racji mają tę przewagę nad metalowymi elementami, że 
ulegają samoczynnej degradacji w ciele pacjenta, nie 
narażając go tym samym na ponowny zabieg usunięcia 
metalowych implantów. Oprócz tego biopolimery są 
lżejsze i tańsze od metalowych zamienników, co prze-
kłada się na pooperacyjny komfort pacjenta oraz koszty 
samej operacji. Oprócz wyrobów w postaci stałej stosuje 
się również żele zawierające PHB, które po zaschnięciu 
z powodzeniem zastępują bandaże i opatrunki. Takie 
„biopolimerowe opatrunki” można stosować zarówno 
na stłuczenia jak i  otwarte rany. Dodatkowo można 
wprowadzać do nich domieszki leków przeciwzapal-
nych, przeciwbólowych czy antybiotyków, które są 
uwalniane do opatrzonego miejsca wraz z biodegra-
dacją polimeru, a tym samym wspomagają leczenie 
urazów i gojenie się ran [4, 14] (Ryc. 3.). 

Żele z PHB to nie jedyne nośniki leków jakie są 
obecnie rozpatrywane. Współczesny przemysł farma-
ceutyczny wiele uwagi poświęca obecnie tzw. Systemowi 
Podawania Leków (DDS, Drug Delivery System). Jest 
to system kontrolowanego dozowania leków, którego 
celem jest precyzyjne dawkowanie substancji czynnych, 
uzyskanie jak największej skuteczności medykamentów 
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i niwelowanie efektów ubocznych. Zastosowanie bio-
kompatybilnych polimerów jako nośników leków 
w postaci m.in. nanorurek, zyskujących obecnie coraz 
większą popularność niesie za sobą nowe możliwości 
kontrolowanej dystrybucji leków, którego dozowanie 
zachodziłoby stopniowo wraz z biodegradacją PHB. 
Systemy DDS z poli-3-hydroksymaślanem jako nośni-
kiem leków można stosować zarówno na zewnątrz jak 
i wewnątrz organizmu pacjenta [8, 14, 19]. 

Degradacja PHB wewnątrz organizmu zachodzi 
w  wyniku hydrolizy prowadzonej przez właściwe 
enzymy – niespecyficzne esterazy, które rozkładają wią-
zania estrowe powodując tym samym powstawanie kwa-
sów i alkoholi podlegających dalszemu utlenianiu [4].

6. Biodegradacja poli-3-hydroksymaślanu
 w środowisku

Mikroorganizmy zdolne do syntetyzowania poli-3- 
-hydroksymaślanu dysponują enzymami, umożliwiają-
cymi jego biodegradację. Enzymy degradujące PHB wy- 
stępują także u grzybów należących do rodzajów: Peni
cillium i Aspergillus. Biodegradacja PHB polega na syste- 
matycznej depolimeryzacji kwasu poli-3-hydro ksyma- 
słowego, prowadzonej przez specyficzne enzymy tzw. 
depolimerazy PHB i esterazy, które przecinają wiąza-
nia pomiędzy kolejnymi monomerami terminalnymi 
w kierunku od końca do początku łańcucha polimeru. 
Depolimeraza PHB występuje w postaci dwóch izoen- 
zymów, z których jeden prowadzi depolimeryzację na 
końcach łańcucha PHB, a drugi katalizuje reakcję wew- 
nątrz łańcucha polimeru. Oba izoenzymy funkcjonują 
w  komórce jednocześnie, wzajemnie się uzupełniając 
w dynamicznym prowadzeniu depolimeryzacji [18, 36].

W wyniku działania specyficznych enzymów łań-
cuch polimeru jest stopniowo skracany, tracąc przy tym 
uprzednie właściwości fizyczno-chemiczne i  mecha-
niczne. Dzieje się tak dlatego, że właściwości polimeru 
są ściśle związane ze strukturą i masą cząsteczkowa 
PHB. Pierwszymi makroskopowymi objawami degra-
dacji kwasu poli-3-hydroksymasłowego są: zwiększona 
kruchość i łamliwość, a także obniżona sprężystość 

i  rozciągliwość. Depolimeryzacja PHB prowadzi do 
ubytków w jego strukturze. Z biegiem czasu porowatość 
materiału wzrasta do tego stopnia, że jest dostrzegalna 
gołym okiem [18]. 

Degradacja polimeru zachodzi zarówno w warun-
kach tlenowych jak i beztlenowych. Jest prowadzona 
przez bakterie bytujące w glebie, wodzie lub osadach 
ściekowych. Stopniowej fragmentacji poli-3-hydro-
ksymaślanu towarzyszy proces utleniania monomerów, 
który w ostateczności prowadzi do całkowitego roz-
kładu PHB na ditlenek węgla (lub metan w procesach 
beztlenowych), wodę i pozostałą biomasę [20]. 

Polimer tonie w wodzie, dzięki temu może być de- 
gradowany przez mikroorganizmy zasiedlające osady 
ściekowe. Badania oparte na inkubacjach glebowych 
dowiodły jednak, że anaerobowy rozkład PHB prze-
biega mniej efektywnie, niż degradacja polimeru 
w warunkach tlenowych. W tym samym doświadcze-
niu wykazano również, że zawartość azotu w środowi-
sku glebowym ma znaczący wpływ na przebieg roz-
kładu PHB. Efektywność degradacji polimeru zależy 
także od wielu innych czynników, takich jak: tempe-
ratura, wilgotność, pH środowiska, poziom aktywno-
ści mikroorganizmów w środowisku, czy dostępność 
substancji odżywczych. Po dwumiesięcznym bytowaniu 
folii z poli-3-hydroksymaślanu w zawiesinie glebowej, 
naj intensywniejszy rozkład polimeru odnotowano 
w warunkach tlenowych, przy jednoczesnej obecności 
azotanów, podczas gdy bez dodatku azotanów degrada-
cja przebiegała znacznie wolniej. Najmniejszym pozio-
mem zdegradowania cechowały się fragmenty folii poli-
merowej przechowywane w warunkach beztlenowych 
i bez dodatku azotanów [4, 20, 36] (Ryc. 4).

Na tempo rozkładu polimeru mają wpływ również 
jego właściwości fizyczno-chemiczne. Kluczową rolę 
pełni tutaj masa cząsteczkowa polimeru, gdyż im jest 
ona niższa to degradacja przebiega szybciej. Znacze-
nie ma również struktura powierzchni polimeru (jego 
porowatość), temperatura topnienia (im wyższa tem-
peratura topnienia, tym polimer jest trwalszy), jego 
konfiguracja przestrzenna oraz stopień krystalizacji 
[4, 20] (Ryc. 5). 

Ryc. 3. Akcesoria medyczne wykonane z kopolimerów PHB. Objaśnienie przedstawionych elementów: wchłanialne nici chirurgiczne (A), 
śruby i płytki stabilizujące kości (B), membrany stosowane w stomatologii (C), siatki opatrunkowe bez domieszek – po lewej i nasączone 

lekami – po prawej (D). Na podstawie Bonartsev i wsp. [4].
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7. Podsumowanie

Poli-3-hydroksymaślan należy do dużej grupy bio-
degradowalnych polimerów określanych jako poli-
hydro ksyalkaniany. PHB jest liniowym poliestrem 
kwasu 3-hydroksymasłowego, akumulowanym przez 
mikroorganizmy w warunkach stresu fizjologicz-
nego, spowodowanego np. niedoborem pierwiastków 
biogennych, przy jednoczesnym nadmiarze źródła 
węgla. Bakterie metanotroficzne należące do typu  II 
wykazują wysoką wydajność w produkcji PHB, stano-
wiącego materiał zapasowy akumulowany wewnątrz 
komórek. Użycie metanotrofów do produkcji PHB na 
szerszą skalę ma realne podstawy i w przyszłości może 
zostać zrealizowane. Ponadto takie rozwiązanie niesie 
za sobą dodatkową zaletę, gdyż zakłada wykorzystanie 
odpadowego metanu jako podstawowego substratu 
węglowego. Metan powstający np. na składowiskach 
odpadów podlegałby utylizacji zmniejszając tym 
samym swój udział w przebiegu efektu cieplarnianego, 
jednocześnie wykorzystanie odpadowego metanu jako 
źródła węgla dla metanotrofów obniżyłoby znacznie 
koszty produkcji PHB. Poli-3-hydroksymaślan wyka-

zuje podobne właściwości fizyczno-chemiczne, jakimi 
cechują się konwencjonalne polimery. Jednocześnie 
pozostaje przyjazny środowisku ze względu na szybki 
przebieg biodegradacji, podczas której powstają nie-
toksyczne produkty rozpadu. Wobec tego PHB jest 
ciekawą alternatywą względem polimerów pochodze-
nia petrochemicznego. PHB znalazł już szereg zasto-
sowań w  przemyśle, medycynie i farmacji, a  prace 
nad rozszerzeniem jego aplikacyjności nadal trwają 
i przynoszą wymierne efekty w postaci kopolimerów 
takich jak polihydroksymaślan-ko-3-hydroksywale-
rianian (PHBV). Rosnące zainteresowanie tematyką 
bio degradowalnych polimerów stwarza realne szanse 
na ograniczenie zużycia kopalin stosowanych w pro- 
dukcji tworzyw sztucznych oraz na znacznie szyb-
sze, pro stsze i  tańsze zagospodarowywanie odpadów, 
których samoistna biodegradacja nie będzie stanowiła 
ryzyka dla środowiska naturalnego.
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1. Wprowadzenie

Wielu autorów uważa, iż aminokwasy takie jak ekto-
ina i hydroksyektoina zapewniają znacznie skuteczniej-
szą ochronę przed działaniem stresu osmotycznego, czy 
temperaturowego niż inne znane dotychczas osmolity. 
Aminokwasy te wykazują silne działanie protekcyjne 
w  stosunku do enzymów i białek. Ich akumulacja 
w komórce zachodzi poprzez syntezę de novo lub trans-
port ze środowiska zewnętrznego. Ektoina (kwas 1,4,5,6- 
tetrahydro-2-metylo-4-pyrimidinokarboksylowy) oraz 
jej hydroksylowa pochodna hydroksyektoina, są amino- 

kwasami cyklicznymi, produkowanymi przez mikro-
organizmy w warunkach stresowych, takich jak: zaso-
lenie, wysoka temperatura, niska zawartość wody  
w środowisku, czy promieniowanie UV. Ektoina po raz 
pierwszy została wyizolowana przez Galińskiego i wsp. 
w 1985 roku [32]. Odkrycie to miało miejsce przy okazji 
badań nad halofilnymi bakteriami purpurowymi Ecto
thiorhodospira halochloris, autotrofami wykorzystują-
cymi energię świetlną do produkcji związków organicz-
nych. Ektoina i hydroksyektoina mają podobną budowę 
chemiczną. Hydroksyektoina różni się od kwasu 1,4,5,6- 
-tetrahydro-2-metylo-4-pyrimidinokarboksylowego
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obecnością grupy hydroksylowej przy jednym z  ato-
mów węgla w pierścieniu aromatycznym. Prawdopo-
dobnie mikroorganizmy narażone na stres wywołany 
wysoką temperaturą produkują głównie hydroksy-
ektoinę [78]. W przypadku stresu solnego wykazano, iż 
biosynteza hydroksyektoiny zachodzi dużo później niż 
ektoiny. Potwierdzono to udowadniając, że ekspresja 
genów ectABC, odpowiedzialnych za syntezę ektoiny, 
następuje wcześniej niż genu ectD odpowiedzialnego 
za syntezę hydroksyektoiny [91].

2. Właściwości ektoiny 

Ektoina zaliczana jest do tzw. substancji kom pen - 
sujących co oznacza, że chroni przed zmianami 
w  komórce, wynikającym ze stresu osmotycznego. 
Cząsteczkę tę określa się również jako substancję 
kosmotropową. Jony soli mogą oddziaływać na wodę 
kosmotropowo, powodując stabilizację quasikrysta-
licznej struktury wody lub chaotropowo, wpływając na 
dezorganizację tej struktury, zaburzając polarną budowę 
wody. Spowodowane jest to oddziaływaniem wolnej 
pary elektronów z kationem oraz atomów wodorowych 
z anionem, przez co tworzą się ustabilizowane elektro-
statycznie otoczki hydratacyjne wokół jonów. Tak unie-
ruchomione cząsteczki wody są niedostępne dla makro-
cząsteczek wykazujących charakter hydrofobowy (np. 
białka), gdyż rozpuszczalnik polarny (woda) jest moc-
niej utrzymywany przez pole elektryczne jonów o wyż-
szym stosunku ładunku do promienia [46]. Ektoina jako 
substancja kosmotropowa posiada właściwości stabili-
zujące cząsteczki wody. Działanie kosmotropowe przeja-
wia się jako zmniejszenie powierzchni kontaktu między 
cząsteczkami wody, a fosfolipidami błon komórkowych. 
Z greckiego κόσμος, oznacza porządek i dotyczy zdol-
ności do tworzenia struktur uporządkowanych, poprzez 

wzmacnianie struktury wody [31]. Zjawisko to wyja-
śniają badania modelowe przeprowadzone przez Graf 
i wsp. w 2008 roku. Dynamiczna symulacja wskazuje 
wyraźnie, że dodatek ektoiny powoduje silne działanie 
kompensujące polegające na zdolności do powtórnego 
uporządkowania cząsteczek wody poprzez rozbudowa-
nie pomiędzy nimi sieci wiązań wodorowych [35].

Związki o charakterze kompensującym usuwane 
są poza powłokę hydratacyjną białek (tzw. model pre-
ferencyjnego wykluczenia), co tłumaczy efekt stabili-
zacji białek, wynikający ze zmniejszenia powierzchni 
oddziaływania (zjawisko bardziej korzystne z punktu 
widzenia entropii) [86]. „Preferencyjny model wyklu-
czenia” jest hipotezą wyjaśniającą biofizyczny mecha-
nizm odziaływania ektoiny na makrocząsteczki, zgod-
nie z którym osmoprotektanty w roztworach wodnych 
nie oddziałują bezpośrednio z  makromolekułami ale 
zwiększają hydratację cząsteczki, zapobiegając przed 
jej denaturacją [14, 45]. Hahn i wsp. pokazali przeciw-
stawny wpływ ektoiny i NaCl na cząsteczki wody, stosu-
jąc rezonansową spektroskopię Ramana. Badania te sta-
nowią kolejny aspekt uzasadniający obecność wysokich 
stężeń osmolitów u bakterii halotolerancyjnych [38].

Okazało się, że wpływ ektoiny i hydroksyektoiny na 
makromolekuły i komórki w niektórych aspektach jest 
względem siebie antagonistyczny [86]. 

3. Zastosowanie ektoiny

Właściwości ektoiny sprawiają, że aminokwas ten 
jest wielofunkcyjny i posiada szerokie spektrum 
zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, głównie 
w medycynie, farmacji, kosmetologii, czy biotechno-
logii. Przemysłowe wykorzystanie ektoiny opiera się 
przede wszystkim na możliwości ochrony skóry i łago-
dzeniu stanów zapalnych (Tabela I), stabilizacji enzy-

Działanie przeciwstarzeniowe (in vivo) [41]
Ochrona skóry przed wysychaniem (in vivo) [35]
Działanie przeciwstarzeniowe (in vitro), ochrona mitochondrialnego DNA i inhibicja zapalenia skóry [17]
wywołanego przez ceramidy
Indukcja białek szoku termicznego i pośredniczenie w odpowiedzi prozapalnej keratynocytów ludzkiego naskórka [19]
Fotoochrona przed światłem widzialnym (in vitro) [13]
Czynnik nawilżający (in vivo) [71]
Ochrona przed promieniowaniem UV komórek Langerhansa (in vivo) [10]
Blokowanie uwalniania ceramidów w keratynocytach ludzkiego naskórka pod wpływem UVA [36] 
Ochrona skóry przed dehydratacją wywołaną przez surfaktanty (in vivo) [18]
Hamowanie procesu melanogenezy [96]

Tabela I
Potencjalne możliwości praktycznego zastosowania ektoiny w celu ochrony skóry

Modyfikacja własna za [74].

Efekt działania Piśmiennictwo
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mów; ochronie komórek i makromolekuł przed stresem 
osmotycznym, temperaturowym, promieniowaniem 
UV, wysuszeniem (Tabela  II, Tabela  IV). Ochronne 
działanie ektoiny opisane na przykładzie mikroorganiz-
mów zdolnych do jej syntezy może być więc wykorzy-
stane również w odniesieniu do organizmów wyższych: 
człowieka, zwierząt, a także roślin. 

Zastosowanie ektoiny w kosmetyce polega na jej och- 
ronnym działaniu na skórę. Używana jest jako składnik 
kosmetyków przeciw-zmarszczkowych i nawil żających. 
Ludzka skóra stanowi barierę pomiędzy organizmem 
a  środowiskiem, jest więc narażona na wiele czynni-
ków zewnętrznych. Szczególnie ważna w  tym wzglę-
dzie jest warstwa rogowa naskórka. Pełni ona podwójną 
funkcję w utrzymaniu nawilżenia skóry. Po pierwsze 
skeratynizowane komórki warstwy rogowej naskórka 
tworzą hydrofobową barierę, która uniemożliwia prze-
dostanie się wody przez skórę do organizmu. Po drugie, 
w odniesieniu do środowiska wewnętrznego, utrzymuje 
nawilżenie dzięki swojemu naturalnemu czynnikowi 
nawilżającemu (NMF – Natural Moisturizing Factor), 
powstrzymując wodę w skórze chroni przed jej paro-
waniem [79]. Wiele czynników środowiskowych może 
działać niszcząco na tę naturalną barierę, powodując 
utratę wody ze skóry. Wysuszenie skóry może wynikać 
m.in., z ekspozycji na ekstremalne temperatury, suche 
powietrze, promieniowanie słoneczne, wiatr, czy z czę-
stego korzystania z  detergentów. Wszystko to powo-
duje wysuszenie skóry oraz przyspiesza jej starzenie 
się. W literaturze odnaleźć można wiele przykładów 
potwierdzających przeciwstarzeniowe i  nawilżające 
działanie ektoiny na skórę (Tabela I). Pierwsze komer-
cyjne zastosowanie ektoiny do ochrony skóry dotyczyło 
ochrony przed promieniowaniem słonecznym i  dzia-
łania przeciwstarzeniowego [18]. Również obecnie 
ektoina jest szeroko stosowana w  tym celu [3, 4, 35]. 
Dowiedziono, że ektoina chroni komórki Langerhansa 
przed promieniowaniem UV [10] i odpowiedzialna jest 
za blokowanie uwalniania ceramidów w keratynocytach 
ludzkiego naskórka pod wpływem UVA [36]. Ekspozy-
cja keratynocytów na promieniowanie UVA, szczególnie 
u człowieka, powoduje podwyższony poziom cerami-
dów, a w konsekwencji aktywuje wewnątrzkomórkową 
kaskadę sygnalizacyjną, prowadząc do ekspresji cząste-
czek adhezji międzykomórkowej. Tym negatywnym 
skutkom można skutecznie zapobiegać stosując ektoinę, 
która jest zdolna do „gaszenia” tlenu singletowego [17, 
36]. Büenger i Driller, poddawali ludzkie keratynocyty 
działaniu 1 mM ektoiny i przez 24 godziny naświetlali 
promieniami UV (30 J/cm2). Następnie, zbadali uwal-
nianie czynników zapalnych takich jak: AP-2, ICAM-1, 
ceramidów i wykazali, że wstępne działanie ektoiny na 
keratynocyty prowadzi do spadku uwalniania czynnika 
zapalnego AP-2 i nasilonej ekspresji cząsteczek adhezyj-
nych ICAM-1 [17].

Przemysł kosmetyczny wykorzystuje również fakt, 
iż ektoina działa silniej nawilżająco niż glicerol i zapew-
nia dłuższe nawilżenie skóry [35]. Dowiedziono, że 
dodatek 2% ektoiny powoduje poprawę właściwości 
pielęgnacyjnych produktów, lepsze nawilżenie skóry, 
znaczną poprawę jej elastyczności i regenerację struk-
tury [41, 56]. Badania kliniczne, zlecone przez firmę 
Langsteiner LEK-Pharmaceutical produkującą ektoinę 
potwierdzają, że po 3-4 tygodniach leczenia preparat na 
bazie ektoiny redukuje suchość skóry nawet o 86% oraz 
łuszczenie skóry – o nawet 70%.

Na zastosowanie ektoiny w farmacji, medycynie 
i  biotechnologii wpłynęła jej zdolność do ochrony 
makromolekuł (Tabela II). Liczne badania wykazały, 
że ektoina tworząc kompleks z cząsteczkami wody 
zwiększa stabilność enzymów i tym samym zmniej-
sza podatność białka na denaturację [97]. Wykazano 
również, że ektoina, podobnie jak inne kompatybilne 
substancje rozpuszczone, wzmacnia wewnątrzcząstecz-
kowe interakcje istotne dla stabilność białka [80]. Ekto-
ina zmniejsza denaturację enzymów indukowaną przez 
podwyższoną temperaturę. Przedłuża aktywność enzy-
mów wrażliwych na zamrażanie-rozmrażanie, ogrze- 
wanie i suszenie sublimacyjne, takich jak: dehydro-
genaza mleczanowa (LDH) i fosfofruktokinaza [62]. 
Ponadto zwiększa stabilność fitazy, rybonukleazy-A 
i polimerazy DNA w podwyższonej temperaturze [100]. 
Dodatkowo wykazano, że pochodna ektoiny – hydrok-
syektoina posiada lepszą zdolność do ochrony białek 
w warunkach podwyższonej temperatury [29, 90] 
(Tabela III). Ektoina może również chronić makroczą-
steczki przed czynnikami proteolitycznymi. Na przy-
kład, zymogen, trypsynogen i chymotrypsynogen, stają 
się oporne na enteropeptydazę [54]. Ponadto wykazano, 
że ektoina i niektóre poliole mogą hamować replika-
cję HIV [58] oraz stabilizować wektory retrowirusów 
w terapii genowej [26]. 

Kolejne zastosowania ektoiny wiążą się z jej zdol-
nością do łagodzenia stanów zapalnych. Wykazano jej 
ochronne właściwości w przypadku neutrofilowego 
zapalenia płuc u ludzi [88, 89, 93] oraz eksperymen-
talnie indukowanego zapalenia okrężnicy u szczurów 
[1]. Podawanie ektoiny hamuje sygnalizację wywoły-
waną obecnością nanocząsteczek, o której wiadomo, że 
jest odpowiedzialna za reakcje prozapalne w komór-
kach nabłonkowych płuc szczurów. Zwierzęta, którym 
dotchawiczo podano roztwór ektoiny przed wprowa-
dzeniem nanocząstek węglowych, wykazywały niższą 
ekspresję IL-8, niższą liczebność neutrofili w płucach, 
modulację profilu cytokin oraz zmniejszoną aktywa-
cję kinazy MAP. Spostrzeżenia te zostały wsparte i roz-
szerzone doświadczeniami na hodowanych ludzkich 
komórkach oskrzelowych, w których ektoina hamo-
wała sygnalizację komórkową, wyzwalaną przez nano-
cząsteczki oraz ograniczała indukcję IL-8 [88, 89, 93].
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Ektoinę można stosować również w celu ochrony 
jelita cienkiego przed niedokrwieniem i reperfuzją 
w transplantologii [1]. Łagodzenie reakcji zapalnej jest 
związane ze stabilizacją bariery jelitowej i redukcją pro-
dukcji cytokiny [75]. Bilstain i wsp. w 2015 roku opa-
tentowali skład roztworu do przechowywania organów 
z dodatkiem ektoiny i hydroksyektoiny. Dalsze bada-
nia dowodzą, że roztwór do przechowywania organów 
przeznaczonych do przeszczepów – HTK (histidine-
-tryptophan-ketoglutarate) zawierający histydynę, tryp-
tofan, kwas ketoglutarowy, zmodyfikowany dodatkiem 
ektoiny i hydroksyektoiny wywiera korzystny wpływ 
umożliwiający przeszczep wątroby po zatrzymaniu krą-
żenia [84]. Zdolność do krioprotekcji została potwier-
dzona również w przypadku komórek krwi pępowino-
wej [12] oraz erytrocytów [30].

Niektóre procesy patologiczne, takie jak powsta-
wanie i agregacja amyloidu wywołują choroby neuro-

degeneracyjne. Stwierdzono, że zarówno ektoina jak 
i hydroksyektoina zapobiegają tworzeniu się amyloidu 
(Aβ42) i opóźniają postępowanie choroby Alzheimera 
[48, 53, 81].

Preparaty zawierające ektoinę zapewniają odpo-
wiednie długotrwałe nawilżenie błon śluzowych. Ekto-
ina jest ponadto naturalną substancją pełniącą funkcję 
ochronną w stosunku do komórek oraz hamującą reak-
cje immunologiczne, w tym reakcje alergiczne. Zbadano 
między innymi, czy dotchawicze podawanie ektoiny 
wywiera wpływ ochronny na astmę alergiczną na pod-
stawie eksperymentalnie wywoływanej u  szczurów 
wczesnej odpowiedzi na alergen (EAR – early allergic 
reaction), późnej nadmiernej reaktywności dróg odde-
chowych (AHR – airway hyperresponsiveness) oraz 
stanu zapalnego. Wyniki badań są obiecujące, dowodzą 
bowiem, że ektoina wykazuje znaczący wpływ terapeu-
tyczny na EAR, AHR oraz odpowiedź zapalną w zwie-

Ektoina
Zapewnienie termostabilności syntetazy cyjanoficyny [39]
Zapewnienie termostabilności fitazy (90°C) [100]
Ochrona przeciwciał przed degradacją proteolityczną [9]
Obniżenie temperatury topnienia DNA [58] 
Ograniczenie powstawania infekcyjnych prionów (PrP106–126) powodujących encefalopatię (in vitro) [47]
Aktywacja reakcji prozapalnych w nabłonku płuc poprzez stabilizację błonowej platformy sygnalizacyjnej (ex vivo) [93]
Przywrócenie apoptozy neutrofili przy zapaleniu płuc (in vivo i in vitro) [88, 89]
Ograniczenie wnikania neutrofili do warstwy mięśniowej jelita po przeszczepie (in vivo), dzięki zdolności [75]
do stabilizacji makrocząsteczek na powierzchni komórki
Ochrona makrocząsteczki przed czynnikami proteolitycznymi (in vitro) [54] 
Hamowanie replikacji HIV [58]
Stabilizacja wektorów retrowirusów w terapii genowej [26]

Hydroksyektoina
Ochrona białek rekombinowanych przed degradacją, agregacją, zmianą konformacji, zamrażaniem [6]
Ochrona immunotoksyn przed stresem związanym z zamrażaniem i rozmrażaniem [6]
Podwyższenie temperatury topnienia DNA [57]
Poprawa jakości mikromacierzy DNA [68]
Obniżenie poziomu AST po reperfuzji wątroby (jako składnik roztworu do przechowywania organów), (ex vivo) [11]
Zwiększenie produkcji żółci po reperfuzji (jako składnik roztworu do przechowywania organów), (ex vivo) [11]
Obniżenie ciśnienia w żyle wrotnej po reperfuzji (jako składnik roztworu do przechowywania organów), (ex vivo) [11]
Zmniejszenie apoptozy komórek po przeszczepie wątroby (jako składnik roztworu do przechowywania organów), [11]
(ex vivo)

Ektoina i hydroksyektoina
Ochrona enzymów przed wysoką temperaturą, zamrażaniem, wysuszaniem [62]
Ograniczenie fibrylacji białek (Aβ42) w chorobie Alzheimera (in vitro) [47, 53, 81]
Krioprotekcja komórek krwi pępowinowej (ex vivo) [12]
Redukcja obszarów wrzodziejących i mediatorów zapalnych podczas zapalenia jelita grubego, dzięki zdolności [1]
do stabilizacji makrocząsteczek (in vivo)

Tabela II
Potencjalne możliwości praktycznego zastosowania ektoiny i hydroksyektoiny w celu ochrony makromolekuł

Modyfikacja własna za [74].

Efekt działania Piśmiennictwo
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rzęcym modelu astmy [43]. Aspekt ten przemawia za 
potencjalną profilaktyczną i terapeutyczną użytecznoś-
cią wziewnej ektoiny w przypadkach alergii i/lub astmy.

Wykazano również, że ektoina może ochraniać całe 
komórki (Tabela IV). Powoduje ona zwiększenie płyn-
ności błon komórkowych w warunkach ekstremalnych 

[40] oraz zwiększa odległość między cząsteczkami lipi-
dów co poprawia płynność błony [28]. Inni badacze 
donoszą, iż ektoina może wpływać na syntezę białek 
opiekuńczych takich jak białka szoku cieplnego (Hsp), 
a także przypuszcza się, że sama ektoina może działać 
jako cząsteczka białka opiekuńczego [7, 19]. Ektoina 

Dehydrogenaza mleczanowa  52 µg/ml 1,0 M hydroksyektoina 100
Fosfofruktokinaza  75 µg/ml 1,0 M ektoina 100
Enolaza  szybkie zamrażanie/ 50 µg/ml 0,4 M ektoina 100
Dehydrogenaza glutaminianowa powolne rozmrażanie (4x) 350 µg/ml 0,5 M hydroksyektoina  85
Karboksylesteraza  200 µg/ml 0,5 M hydroksyektoina 100
Białko wiążące CD30  1 µg/ml 1,0 M hydroksyektoina  89
Dehydrogenaza mleczanowa  52 µg/ml 0,5 M hydroksyektoina  90
Fosfofruktokinaza  75 µg/ml 1,0 M hydroksyektoina 100
Enolaza inkubacja w podwyższonej 50 µg/ml 0,1 M hydroksyektoina  88
Karboksylesteraza temperaturze: 200 µg/ml 2,0 M hydroksyektoina  65
Polimeraza Taq  20 IU/ml 1,0 M hydroksyektoina  45
Przeciwciała monoklonalne  – 0,5 M hydroksyektoina aktywne
RNaza A topnienie 1 mg/ml 3,0 M hydroksyektoina wzrost
    Tm o12 K
Dehydrogenaza mleczanowa  52 µg/ml 1,0 M ektoina  61
Fosfofruktokinaza liofilizacja 75 µg ml 1,0 M hydroksyektoina  68
Enolaza  50 µg ml 0,4 M hydroksyektoina  97
Dehydrogenaza mleczanowa utlenianie H2O2 200 µg/ml 0,5 M hydroksyektoina  95

Tabela III
Białka chronione w warunkach stresowych przez ektoinę i hydroksyektoinę

Białko Stres Stężenie
białka Stężenie osmolitów Aktywność

białka (%)

Ektoina
Wspieranie procesu fermentacji etanolowej przez Zymomonas mobilis [99]
Udział w detoksykacji fenolu przez Halomonas [69]
Utrzymanie aktywności oddechowej E. coli (in vivo) [72]
Działanie osmoprotekcyjne na bakterie kwasu mlekowego [5]
Tolerancja na zasolenie transformowanych roślin tytoniu [70]
Zwiększenie płynność błon komórkowych w warunkach ekstremalnych [40]
Zwiększa odległość między cząsteczkami lipidowymi i poprawia płynność błony [28]
Wpływ na syntezę białek opiekuńczych (in vivo i in vitro) [7, 19]
Ochrona enterocytów przed hemolizyną alfa gronkowca złocistego (in vivo) [15]

Hydroksyektoina
Ochrona przed wysychaniem Pseudomonas putida [65]
Ochrona przed wysychaniem E. coli [66, 67]
Indukcja termotolerancji u E. coli [64]

Ektoina i hydroksyektoina
Stabilizacja E. coli podczas suszenia i przechowywania [63]

Tabela IV
Potencjalne możliwości praktycznego zastosowania ektoiny i hydroksyektoiny w celu ochrony komórki

Modyfikacja własna za [74].

Efekt działania Piśmiennictwo

Modyfikacja własna za [29].
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i  niektóre poliole powodują, iż ludzkie erytrocyty są 
bardziej oporne na uszkodzenia wywołane przez środki 
powierzchniowo czynne [18]. Wykazano, że działanie 
to jest silniejsze niż w przypadku lecytyny (fosfatydylo-
choliny), której stabilizujące właściwości są już dobrze 
poznane. Graf i wsp. badali wpływ stężenia ektoiny 
i czasu jej działania na ten stabilizujący efekt. Dowie-
dli, że im wyższe stężenie ektoiny, tym silniejszy wpływ 
ochronny zapobiegający uszkodzeniu błony. Dłuższy 
kontakt powodował podniesienie stabilności błony 
o 30% po 6 godzinach i o 60% po 24 godzinach. Tak 
więc, im dłużej komórki są poddawane działaniu ekto-
iny, tym silniejszy jest efekt ochronny [35]. Niedawno 
Bownik i  Stępniewska wykazali możliwość ochrony 
enterocytów bydlęcych przed alfa hemolizyną gron-
kowca złocistego, formującą kanały białkowe w błonach 
komórek docelowych [15, 16].

4. Chemiczna i biotechnologiczna
 produkcja ektoiny

Aktualna światowa roczna produkcja L-aminokwa-
sów znacznie przekracza 2 mln ton. W przemyśle do 
pro dukcji aminokwasów wykorzystuje się syntezę mi- 
kro biologiczną przy udziale szczepów produkcyjnych, 
a także metodę syntezy enzymatycznej i chemicznej.

Chemiczna synteza ektoiny polega na termicznej 
cyklizacji kwasu N-acetylodiaminomasłowego (N-ace-
tyl-DABA), który powstaje przez acetylowanie kwasu 
L-diaminomasłowego (L-DABA) z udziałem octanu 
p-nitrofenylu [59]. Następnie ogrzewa się do wrzenia 
N-acetyl-DABA, n-butanol oraz trietyloaminę przez 
48 godzin. W procesie tym otrzymuje się ektoinę (60%) 
i N-acetyl-DABA (40%) [8]. Podobna reakcja cykliza-
cji ma miejsce kiedy prowadzi się reakcję mieszaniny 
butanolu i ksylenu (30:70, v/v) i pod chłodnicą zwrotną 
w obecności kwasu p-toluenosulfonowego (20%, w/v) 
przez 48 godzin. W tym wypadku otrzymuje się jed-
nak mniej ektoiny (44%) i więcej N-acetyl-DABA 
(56%) [8, 44]. Znana jest również metoda syntezy tego 
związku opracowana i opatentowana przez Koichi 
i wsp. w 1991 roku. Ten japoński patent opublikowany 
pod numerem JP-A-03031265 (Takeda Chemical Ind) 
dotyczy chemicznej syntezy ektoiny z estru trimetylo-
wego kwasu o-octowego oraz różnych kwasów diamino 
węglowych [60]. W związku z właściwościami ektoiny 
i  rosnącym zainteresowaniem na rynku, naukowcy 
poszukują i patentują nowe metody syntezy ektoiny. 
Amerykańscy naukowcy wzorując się na metodzie 
opracowanej przez Koichi i wsp. przeprowadzili reak-
cję octanu o-trimetylowego z kwasem 2,4-diamino-
masłowym [60]. Każda metoda chemicznej syntezy 
aminokwasów obarczona jest wysokimi kosztami 
wynikającymi z drogich związków prekursorowych 

oraz konieczności oczyszczania otrzymanego produktu. 
Dodatkowo metoda syntezy chemicznej prowadzi 
zawsze do otrzymania racematu, czyli równomolowej 
mieszaniny pary enancjomerów D i L aminokwasu, 
przy czym tylko forma L jest aktywna biologicznie. 
Chemiczna synteza wymaga zatem rozdziału powsta-
łej mieszaniny enancjomerów. Obecnie, ze względu na 
niskie koszty produkcji i brak wydajnej biologicznej 
alternatywy, metodę chemiczną stosuje się głównie do 
produkcji D, L-metioniny (350 tys. ton/rok).

Do syntezy aminokwasów zastosować można rów-
nież metodę kombinowaną, polegającą na biologicz-
nej izomeryzacji chemicznie otrzymanego produktu. 
Możliwa jest również synteza enzymatyczna, co zna-
lazło zastosowanie w przemyśle, w przypadku produk-
cji kwasu asparaginowego, tryptofanu i seryny [61]. 
W związku z ograniczeniami powyższych metod, pro-
ducenci poszukują więc innych bardziej ekonomicz-
nych metod biotechnologicznej produkcji aminokwa-
sów, w tym również ektoiny [92]. 

Najpowszechniej stosowanym sposobem otrzymy-
wa nia aminokwasów jest ich mikrobiologiczna synteza. 
Największy udział na rynku aminokwasów przypada 
obecnie na bioprodukcję kwasu L-glutaminowego 
(1,5 mln ton rocznie), oraz L-lizyny (850 tys. ton rocz-
nie) [34]. Obecnie rośnie również zapotrzebowanie na 
inne aminokwasy w tym ektoinę i hydro ksyektoinę. Bio-
technologiczna produkcja tych amino kwasów opiera się 
na wykorzystaniu możliwości ich syntezy przez mikro-
organizmy. Uważa się, że ektoina jest obecnie jednym 
z najbardziej wartościowych produktów syntetyzowa-
nych przez mikroorganizmy. Globalna konsumpcja 
ektoiny wynosi 15 000  ton rocznie a sprzedaż deta-
liczną, tylko w  przemyśle farmaceutycznym, szacuje 
się na 1 000 dolarów za kg [25, 87]. Mechanizm bio-
syntezy ektoiny i hydroksyektoiny przebiega podobnie 
jak innych aminokwasów takich jak: L-lizyna, L-metio-
nina, L-treonina (Ryc. 1). Pierwszym etapem syntezy 
jest fosforylacja L-asparaginianu i jego konwersja do 
4-fosfo-L-asparaginian przez kinazę asparaginianową 
(enzym Ask). Następnie z 4-fosfo-L-asparaginianu 
powstaje 4-semialdehyd kwasu L-asparaginowego. 
Reakcja ta katalizowana jest przez dehydrogenazę 
L-asparaginiano-β-semialdehydu (enzym Asd). Z kolei 
4-semialdehyd kwasu L-asparaginowego przekształcany 
jest do L-2,4-diaminomaślanu przez aminotransferazę 
kwasu diaminomasłowego (enzym EctB). Kolejnym 
etapem jest transformacja powstałego kwasu przez 
acetylotransferazę kwasu diaminomasłowego (enzym 
EctA) do kwasu Nγ-acetylo-L-2,4-diaminomasłowego. 
Kolejnym enzymem biorącym udział w biosyntezie 
ektoiny jest syntetaza ektoiny (EctC), która przekształca 
kwas Nγ-acetylo-L-2,4-diaminomasłowy, do kwasu 
1,4,5,6-tetrahydro-2-metylo-4-pyrimidyno karboksy-
lowego (ektoiny). U niektórych bakterii występuje 
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hydroksylaza ektoiny (EctD), która umożliwia trans-
formację ektoiny do hydroksyektoiny (Ryc. 1) [77, 92].

Biotechnologiczna produkcja ektoiny na skalę prze-
mysłową obejmuje kilka etapów. Etap przygotowania 
inokulum, jest to zwykle faza laboratoryjna, w której 
ożywia się szczep produkcyjny i przygotowuje hodowlę 
w objętości kilku litrów w małych fermentatorach labo-
ratoryjnych. Drugim etapem jest główny proces biosyn-
tezy. Na każdym z etapów wymagany jest monitoring 
wzrostu mikroorganizmów i kontrola parametrów fizy-
kochemicznych hodowli. Właściwy proces biosyntezy 
obejmuje etap: górnostrumieniowy (upstream), czyli 
fermentację i wytwarzanie substancji oraz dolnostru-
mieniowy (downstream), w którym pożądana substan-
cja jest izolowana, oczyszczana i analizowana [74, 86].

Pierwszy proces opracowany dla biotechnologicznej 
produkcji ektoiny tzw. „dojenie bakterii” (bacterial mil-
king) został opracowany przez Sauer i Galinski w 1998 
roku i  stosowany jest obecnie na skalę przemysłową. 
Umożliwia on uwalnianie syntetyzowanych osmolitów 
na zewnątrz komórki, bez degradacji biomasy bakteryj-
nej. Rozpuszczalność ektoiny w wodzie o temperaturze 
25°C wynosi 6,5 mol/kg i gromadzona jest w cytoplaz-
mie komórek bakteryjnych w stężeniu do 1 M [42]. 
Bakterie halofilne (np. Halomonas elongata), posia-
dają nie tylko mechanizmy adaptacji umożliwiające im 
funkcjonowanie w środowisku o dużym zasoleniu, ale 
dostosowane są też do nagłego spadku zasolenia spowo-
dowanego m.in. przez opady lub powodzie. W tej sytu-
acji stężenie soli w cytoplazmie tych organizmów jest 
wyższe niż na zewnątrz komórki i może nastąpić nagły 
napływ wody ze środowiska zewnętrznego do komórki 
bakteryjnej. Aby uniknąć lizy, komórka uwalnia ekto-

inę i inne osmolity na zewnątrz. Prawdopodobnie jest 
to możliwe dzięki kanałom mechanosensytywnym. 
W przypadku H. elongata stwierdzono obecność trzech 
kanałów MscS (mechanosensitive channel of small con-
ductance) i jednego kanału MscK (potassium-depen-
dent mechanosensitive channel) [56]. W związku z tym 
głównymi czynnikami w procesie „bacterial milking” 
jest indukcja szoku osmotycznego a następnie wpro-
wadzenie do podłoża o wyższym potencjale chemicz-
nym (niższej osmolarności). Bakterie Gram-ujemne 
są bardziej wrażliwe na zewnętrzne zmiany zasolenia 
[63], natomiast bakterie Gram-dodatnie ze względu na 
wielowarstwową budowę mureiny nie są tak wrażliwe 
na zmiany osmotyczne oraz nie wydzielają nagroma-
dzonych wewnątrzkomórkowo osmoprotektantów pod-
czas procesu „milking” [74]. 

Biosyntezą ektoiny na skalę przemysłową zajmuje 
się obecnie głównie niemiecka firma Bitop (Witten, 
Germany) wykorzystująca w produkcji ektoiny Halo
monas elongata, wyizolowane z systemów wykorzysty-
wanych przy produkcji soli na holenderskiej wyspie 
Bonaire na Morzu Karaibskim [94]. Bakterie hodowane 
są w fermentatorach o pojemności 1000 i 3500 l, w tem-
peraturze 25–40°C. Optimum wzrostu wykazują przy 
stężeniu NaCl między 3 i 6% NaCl, ale zdolne są do 
wzrostu na podłożu z dodatkiem do 20% NaCl. Bak-
terie osiągają dużą gęstość komórkową > 40 g suchej 
masy na litr hodowli. Ektoina pozyskiwana jest w opi-
sanym powyżej procesie „bacterial milking”, gdzie bak-
terie hodowane w obecności 10% NaCl poddawane są 
szokowi osmotycznemu poprzez obniżenie zasolenia 
do 2% NaCl. W rezultacie 80% wytworzonej ektoiny 
uwalniane jest do medium na zewnątrz komórki. W ten 

Ryc. 1. Szlak biosyntezy ektoiny i hydroksyektoiny. Modyfikacja własna za [77, 92]
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sposób z wykorzystaniem Halomonas elongata ektoina 
produkowana jest w ilości ponad 10 g/l [56]. Opisana 
powyżej biotechnologiczna produkcja tego osmolitu 
przez H. elongata, chociaż jest procesem dostarcza- 
jącym stosunkowo dużej ilości produktu to jest też 
procesem długotrwałym (120 godzin) i dość kosz- 
townym, głównie ze względu na wysokie wymagania 
jakościowe podłoża oraz koszty związane z oczysz-
czaniem, czy ostatecznym przygotowaniem produktu 
[25, 56, 74]. W  związku z  tym wszelkie prace zwią-
zane z  poszukiwaniem nowych, wydajnych, łatwych 
w hodowli szczepów do produkcji ektoiny są uzasad-
nione i bardzo potrzebne. 

5. Mikroorganizmy syntetyzujące ektoinę

Oprócz Halomonas elongata wykorzystywanego 
do produkcji ektoiny na skalę przemysłową, zdolność 
do syntezy tego osmolitu posiada wiele mikroorgani-
zmów. Synteza ektoiny i hydroksyektoiny w odpowiedzi 
na wysoką osmolarność środowiska jest szeroko roz-
powszechniona głównie u bakterii. Analiza 557 geno-
mów przedstawicieli domeny Archaea pokazało, że 
tylko 12 szczepów z rodzajów: Nitrosopumilus, Metha
nothrix i Methanobacterium posiada klaster genów 
odpowiedzialny za syntezę ektoiny i hydro ksyektoiny 
[95]. Wśród bakterii zdolnych do syntezy ektoiny i/lub 
hydroksyektoiny wymienia się przedstawicieli zarówno 
typu Actinobacteria, Firmicutes, jak i alpha-, gamma-, 
delta-Proteobacteria. W większości są to mikroorga-
nizmy wykorzystujące jako źródło węgla cukry, m.in. 
bakterie z rodzaju: Streptomyces, Bacillus, Pseudomonas, 
Chromohalobacter czy Halomonas. 

W obrębie rodzaju Halomonas, poza H. elongata 
również inne gatunki charakteryzują się stosunkowo 
wysoką produkcją ektoiny, ale dużo niższym pozio-
mem wydzielania jej na zewnątrz komórki. Zhang 
i wsp. dowiedli, iż H. salina produkuje około 923 mg/l, 
ale poziom zewnątrzkomórkowej ektoiny pozostaje 
niewielki, tj. około 11% całkowitej ektoiny. Ponadto 
wykazano, że w tym przypadku synteza nie przebiega 
wprost proporcjonalnie do zasolenia, a maksimum syn-
tezy uzyskano przy stężeniu soli 1,4% NaCl [98]. Bakte-
rie Halomonas boliviensis natomiast, akumuluje ektoinę 
wewnątrz komórek na maksymalnym poziomie 0,74 g/l 

w obecności 10–15% (w/v) NaCl, podczas gdy synteza 
hydroksyektoiny w tych warunkach wynosi 50 mg/l [37].

Ponadto, jak udowodnili Bursy i wsp., Streptomy
ces coelicolor, w  optymalnej temperaturze wzrostu 
w obecności 1,4% NaCl produkuje ektoinę na pozio-
mie 10–55 µmol/gsm. Natomiast w podwyższonej tem-
peraturze, tj. 39°C przeważa synteza hydroksylowej 
pochodnej ektoiny, która wynosi około 60 µmol/gsm 
[20]. Znanymi producentami ektoiny są też bakterie 

z rodzaju Bacillus [21]. Kuhlmann i Bremer wykazali, 
iż szczep B. pasteurii (DSM 33T) syntetyzuje ektoinę 
na poziomie 0,36 do 0,59 mmol/gsm [2, 55]. Innymi 
powszechnie występującymi w środowisku bakteriami, 
u których potwierdzono zdolność do syntezy ektoiny są 
bakterie z rodzaju Pseudomonas. Seip wraz ze współ-
pracownikami dowiedli, iż syntetyzują one ektoinę na 
poziomie maksymalnie około 50 µmol/gsm, a jej stęże-
nie wzrasta wraz ze wzrostem zasolenia w przedziale 
2–7,5% NaCl [82]. Kolejnym przykładem są bakterie 
z rodzaju Chromohalobacter [22, 33, 73, 83]. Wykazano, 
iż bakterie te wytwarzają maksymalnie 1,2 mmol ekto-
iny w przeliczeniu na g suchej masy bakterii, co czyni je 
wydajniejszymi w produkcji ektoiny niż wyżej opisane 
Streptomyces sp., Bacillus sp. i Pseudomonas sp. 

5.1. Bakterie metanotroficzne

Znanymi w literaturze producentami ektoiny są 
również mikroorganizmy metanotroficzne. Obecne 
doniesienia literaturowe dotyczą głównie halotoleran-
cyjnych metanotrofów tj.: Methylomicrobium alcali
philum 20Z, M. kenyense, M. buryatense [23, 50, 51]. 
Reshetnikov wraz ze współpracownikami wyróżnili 
dwa typy organizacji genów odpowiedzialnych za syn-
tezę ektoiny, związanych z tolerancją mikroorganizmów 
na zasolenie i  wytwarzaniem tego osmolitu. Szczepy 
Methylomicrobium marinus 7C i M. kenyense AMO1 
posiadają geny ectABC i akumulują ektoinę w ilości do 
70 mg na g suchej masy bakterii. Bakterie te zdolne są 
do wzrostu w obecności 4–5% NaCl [52, 76]. W przy-
padku szczepu M. alcaliphilum 20Z, wyposażonego 
w operon ectABC-ask, stwierdzono możliwość wzrostu 
przy wyższym zasoleniu (do 10% NaCl) i akumulację 
większej ilości ektoiny (>120 mg/gsm). Co oznacza, iż 
istotną rolę w syntezie ektoiny odgrywa specyficzna 
kinaza asparaginowa [76]. Konwersja asparaginianu 
do fosforanu β-aspartylu przez kinazę asparaginianową 
(Ask) stanowi punkt wyjścia w biosyntezie aminokwa-
sów z rodziny asparaginianowej i ektoiny. Khmelenina 
i wsp. wykazali, że halotolerancyjny szczep M. alcali
philum 20Z, wyizolowany z alkalicznego jeziora Tuva 
w Rosji, w obecności 6% NaCl wytwarza osmolity takie 
jak: ektoina, sacharoza i 5-oxo-1-prolina odpowiednio 
na poziomie 739–1021, 175–401 i 426–560 nmol/mgsm 
w zależności od stężenia i formy azotu w podłożu [50]. 

Khmelenina i Reshetnikov wraz ze swoim zespołem 
skupili się na aspekcie genetycznym, poprzez rozpo-
znanie organizacji genów odpowiedzialnych za syntezę 
ektoiny [52, 76, 77]. Mało uwagi poświęcono natomiast 
na optymalizację procesu i dopracowanie warunków 
syntezy oraz ekstrakcji tego związku. W ostatnim cza-
sie tematyka ta spotkała się ze wzmożonym zaintere-
sowaniem ze strony hiszpańskich naukowców. Prace 
opublikowane w 2017 roku uwzględniają aspekty tech-
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nologiczne produkcji ektoiny przez Methylomicrobium 
alcaliphilum 20Z. Produkcję testowano w skali labora-
toryjnej w bioreaktorach pracujących w sposób ciągły. 
Podczas hodowli zwiększono stężenie NaCl z 3 do 6% 
i osiągnięto maksimum biosyntezy ektoiny wewnątrz-
komórkowej na poziomie 37,4 mg/gsm. W pracy badano 
wpływ szybkości mieszania i stężenia Cu2+ na produkcję 
tego osmolitu [23]. Cantera i wsp. przeprowadzili rów-
nież doświadczenia polegające na zmniejszeniu stężenia 
NaCl podczas trwania hodowli z 6 do 0% i stwierdzili, 
że taka gwałtowna zmiana warunków hodowli skutkuje 
wyższą produkcją ektoiny do 70,4±14,3 mg/gsm. Wyka-
zano również, iż około 70% wytwarzanego osmolitu 
wydzielane jest na zewnątrz komórki [24]. Wyniki te 
udowadniają, iż optymalizacja wydajności i czasu syn-
tezy a co za tym idzie redukcja nakładów finansowych 
daje możliwość produkcji ektoiny przez M. alcaliphilum 
20Z na szerszą skalę. Ponadto należy zwrócić uwagę 
na inne metanotrofy tj. z rodzaju Methylomicrobium, 
Methylobacter i Methylohalobius, które również są 
zdolne do syntezy ektoiny [49, 77, 85].

Bakterie metanotroficzne oprócz możliwości do- 
starczenia cennego dla medycyny, przemysłu farma-
ceutycznego i kosmetycznego, aminokwasu jakim jest 
ektoina, wykazują wiele środowiskowych korzyści. Pro-
ces wytwarzania ektoiny w tym przypadku może być 
połączony z jednoczesną produkcją innych związków 
m. in., biopolimerów, fosfolipidów, sacharozy, białek 
helatujących metale i wielu innych. Za wykorzysta-
niem metanotrofów na skalę przemysłową przemawia 
również fakt jednoczesnej utylizacji związków odpa-
dowych, takich jak metan, który jest dla nich źródłem 
węgla i energii [25, 87]. 

6. Podsumowanie

Halofile to mikroorganizmy o dużym potencjale 
biotechnologicznym związanym z  produkcją enzy-
mów, β-karoten czy osmolitów. W celu zachowania 
równowagi osmotycznej między cytoplazmą a podło-
żem w warunkach dużego zasolenia mikroorganizmy te 
rozwinęły dwie podstawowe strategie. Pierwszy mecha-
nizm dotyczy zachowania wysokiego stężenia jonów 
potasu wewnątrz komórki. Druga strategia polega 
na biosyntezie organicznych osmotycznych substan-
cji rozpuszczonych takich jak: cukry (np. trehaloza), 
aminokwasy (np. glicyna, betaina, kwas glutaminowy, 
L-prolina, ektoina, hydroksyektoina) oraz poliole (np. 
glicerol). Ochronne działanie związków zgodnych opi-
sane na przykładzie mikroorganizmów zdolnych do ich 
syntezy może być wykorzystane również w odniesieniu 
do innych organizmów: człowieka, zwierząt, czy roślin. 
W  ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost 
popytu na ektoinę, głównie ze względu na jej właści-

wości związane z ochroną zdrowia, a przede wszystkim 
skóry i błon śluzowych. Firmy farmaceutyczne coraz 
chętniej testują i wprowadzają produkty, w których sub-
stancją czynną jest ektoina.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego 
o nr DEC-2014/15/N/NZ8/00315 finansowanego ze środków Naro-
dowego Centrum Nauki.
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Z wielką przyjemnością informuję o ukazaniu się nowej pozy-
cji wydawniczej Wydawnictwa Naukowego PWN z roku  2019 
zatytułowanej „Diagnostyka bakteriologiczna”. Recenzowany pod-
ręcznik jest najnowszą ofertą PWN z zakresu mikrobiologii. Jest 
to już trzecie, tym razem w nowej formie i znacznie poszerzone 
wydanie książki o tym samym tytule. Dotychczas był i nadal jest 
to bardzo istotny w środowisku mikrobiologów i diagnostów labo-
ratoryjnych podręcznik, który w bardzo szczegółowym stopniu 
omawia podstawy diagnostyki bakteriologicznej. Obecne wydanie 
podręcznika jest mocno wzbogacone przez nowe i aktualne infor-
macje, szczególnie z zakresu taksonomii i identyfikacji bakterii. 
W podręczniku uwzględniono najnowsze dane na temat mikro-
biomu człowieka, wykorzystano rekomendacje postępowania diag- 
 nostycznego opracowane przez cenione towarzystwa naukowe 
czy zespoły diagnostów i lekarzy. Do tego uwzględniono współ-
czesne problemy medycyny, do których z pewnością należą bardzo 
popularne i niebezpieczne zakażenia przenoszone przez niektóre 
pajęczaki i owady, a także obecny problem zjawiska lekooporności 
drobnoustrojów. Wydana książka jest podręcznikiem akademic-

kim o bardzo szerokim spektrum zainteresowanych czytelników. 
Podręcznik przeznaczono głównie dla studentów kierunków stu-
diów medycznych i biologicznych Uniwersytetów i Uniwersytetów 
Medycznych oraz studentów wydziałów weterynaryjnych i zoo-
technicznych Uniwersytetów Przyrodniczych. Podręcznik będzie 
także podstawą postępowania w laboratoriach mikrobiologicz-
nych i diagnostycznych. Podręcznik pod redakcją Pani Profesor 
Eligii Szewczyk został napisany przez Zespół Autorów specjali-
zujących się w różnych dziedzinach współczesnej mikrobiologii 
i diagnostyki. Autorzy są mikrobiologami z Zakładu Mikrobiologii 
Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz innych istotnych ośrodków mikrobio- 
logicznych w kraju. Ze względu na to, że mikrobiologia jest obecnie 
jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin biologii współczesnej 
i bardzo szybko przybywają nowe informacje zwiększające stan 
wiedzy na temat drobnoustrojów, celowe jest ciągłe i częste uzupeł-
niane zawartej w podręcznikach wiedzy. Z tego powodu intencja 
autorów, tj. zebranie najnowszych informacji z  zakresu mikro-
biologii i diagnostyki oraz uzupełnienie dotychczasowej wiedzy 
najnowszymi danymi było jak najbardziej wskazane i dość długo 
oczekiwane na rynku wydawniczym w kraju. Kolejne rozdziały 
podręcznika zostały opracowane przez specjalistów w danej dzie-
dzinie, wykazujących duże doświadczenie oraz dorobek naukowy 
w zakresie opisywanych zagadnień. Sekwencja przedstawianych 
problemów w ramach kolejnych rozdziałów jest logiczna i zaczyna 
się artykułem autorstwa prof. E.M. Szewczyk dotyczącym ewolu-
cji, taksonomii i diagnostyki świata bakterii. W następnych roz-
działach opisano konkretne bakterie chorobotwórcze, czasem 
opisując całą grupę nazywaną zwyczajowo, bądź gatunki należące 
do danego rodzaju. Ostatnie rozdziały podręcznika związane są 
z  diag nostyką konkretnych chorób, zarówno diagnostyką kla-
syczną jak i  diagnostyką molekularną. Podręcznik zamyka bar-
dzo ciekawy rozdział na temat lekowrażliwości w postępowaniu 
diagnostycznym i antybiotykoterapii omawiający klasyfikację 
oporności na antybiotyki, zasady jej monitorowania i  postępo-
wania podczas leczenia. Podręcznik kończy aneks zawierający 
konkretne schematy diagnostyczne. Taki zbiór zasad i metod 
zawartych w aneksie pozwoli studiującym na ich łatwiejsze opa-
nowanie podczas zajęć praktycznych i standardowe wykorzystanie 
w konkretnych badaniach. Jestem więc przekonany, że podręcz-
nik z całą pewnością umożliwia poznanie podstawowych pojęć 
i zdobycie obszernej wiedzy z dziedziny diagnostyki mikrobiolo-
gicznej w zakresie umożliwiającym studiowanie tego zagadnienia. 
Podstawowym środkiem przekazu informacji zbiorczej są przede 
wszystkim liczne, dobrze skonstruowane tabele, których zawar-
tość pozwala na szybką analizę porównawczą przedstawianych 
informacji. Zawarte w podręczniku dane z powodzeniem mogą 
być stosowane zarówno jako materiał ćwiczeniowy w ramach 
zajęć laboratoryjnych ze studentami, mogą też stanowić cenny 
materiał źródłowy w pracy przy bakteriach patogennych. Jestem 
przekonany, że informacje zawarte w przedstawionym do recenzji 
podręczniku przyczynią się do zrozumienia problemów istotnych 
dla współczesnej diagnostyki mikrobiologicznej, pozwolą także na 
uzupełnienie wiedzy w tym zakresie.
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Warszawa, 12.09.2019 r.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów organizuje w przyszłym roku XXIX Ogólnopolski Zjazd PTM w Warszawie 
w terminie: 15–18 września 2020 r. Jest to okazja do zdobycia wiedzy mikrobiologicznej, podzielenia się swoimi osiągnię-
ciami badawczymi oraz do spotkania merytorycznego i towarzyskiego osób zainteresowanych wspólną tematyką naukową.

PTM zostało powołane 92 lata temu i Ogólnopolskie Zjazdy Towarzystwa organizowane są co 4 lata
(www.microbiology.pl). 

Jest to największe wydarzenie naukowe związane z mikrobiologią i najliczniejsze spotkanie polskich mikrobiologów w tym 
okresie. Zwykle bierze w nim udział ponad pół tysiąca mikrobiologów: naukowców, nauczycieli akademickich, lekarzy, 
diagnostów laboratoryjnych, specjalistów pracujących w służbie zdrowia, weterynarii, instytutach naukowych i uczel-
niach, a także w przemyśle, rolnictwie oraz wykonujących mikrobiologiczne badania kontrolne w rozmaitych obszarach. 
W Zjazdach PTM udział biorą firmy diagnostyczne, chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne, wytwarzające żywność, 
środki przeciwdrobnoustrojowe, odczynniki, testy oraz aparaturę kontrolną i badawczą stosowaną w rozmaitych działach 
mikrobiologii. 

Wiele mikrobiologicznych badań naukowych, rozwojowych i użytkowych dotyczy aktualnych problemów: narastającej 
lekooporności drobnoustrojów  chorobotwórczych, doskonalenia diagnostyki mikrobiologicznej, badań genetycznych 
drobnoustrojów, badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska, GMO, poprawy systemu jakości i metod kontroli 
żywności, leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetycznych.

Planujemy, że obrady będą odbywały się w sesjach naukowych:
* Mikrobiom człowieka i probiotyki;  * Zakażenia układu pokarmowego;  * Zakażenia układu oddechowego;
* Zakażenia układu moczowo-płciowego;  * Oporność bakterii na antybiotyki – mechanizmy lekooporności;
* Genetyka drobnoustrojów;  * Dochodzenie epidemiologiczne z zastosowaniem metod molekularnych;
* Nowe terapie przeciwbakteryjne – kandydaci na leki;  * Bakteriofagi i peptydy – jako nowe terapie alternatywne;
* Aktualne problemy w wakcynologii;  * Immunologia zakażeń;
* Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki;  * Patomechanizmy zakażeń;  * Mykologia;
* Wirusologia;  * Mikrobiologia środowiskowa naturalnego, bioróżnorodność i bioremediacja;
* Mikrobiologia środowiska przemysłowego i biotechnologia;  * Mikrobiologia żywności;
* Mikrobiologia weterynaryjna;  * Varia.

Planujemy również prezentacje najnowszych prac habilitacyjnych i doktorskich z obszaru mikrobiologii, a także sesje 
sponsorowane przez firmy.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zarezerwowania sobie terminu 15–18.09.2020 na uczestnictwo w tym 
wielkim wydarzeniu w świecie mikrobiologii polskiej. Zachęcamy również wszystkich mikrobiologów, a zwłaszcza młodych 
adeptów tej nauki do przygotowania interesujących wystąpień i podzielenia się wynikami swoich badań naukowych, jak 
również rutynowych.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
XXIX Zjazdu PTM

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXIX Zjazdu PTM
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KONFERENCJA POD PATRONATEM PTM

„PIERWSZE MAZOWIECKIE SPOTKANIE MIKROBIOLOGÓW I EPIDEMIOLOGÓW”

Warszawa, 30.09.2019 r.
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KONFERENCJA POD PATRONATEM PTM

„MEDYCYNA LABORATORYJNA
– INTERDYSCYPLINARNA ROLA MLD W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA”

Bydgoszcz, 10.10.2019 r.

Tematyka konferencji obejmie różne aspekty pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym (m.in. normy jakości, 
benchmarking) i zawodu diagnosty laboratoryjnego (m. in. aktualne wymagania prawne, szkolenia podyplomowe). Pod-
czas konferencji przedstawione będą również zagadnienia dotyczące choroby Alzhaimera, patomechanizmu i diagnostyki 
zaburzeń nerek, czy oznaczania alkoholu etylowego.

Lokalizacja:
Budynek Farmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu sala nr 35

Organizatorzy:
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego

w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych

Patronat honorowy: Minister Zdrowia

Partnerzy:
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy,

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Bydgoszczy,
Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Narodowy Fundusz Zdrowia, Roche Diagnostics

Kontakt:
d.krawiecka@kidl.org.pl, a.meyer-stachowska@kidl.org.pl, biuro@kidl.org.pl 

Informacje o programie spotkania dostępne są na stronie www.kidl.org.pl

Konferencja pod patronatem PTM 

„MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii”

Warszawa 02.12.2019 r.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji historyczno-naukowej pn. „MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii”, 
która odbędzie się dnia 2 grudnia 2019 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja organizowana jest przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dla 
uczczenia 70 lat działalności Oddziału Warszawskiego PTM. W trakcie konferencji odbędą się dwie sesje. W sesji historycz-
nej wspominani będą główni animatorzy i założyciele Oddziału. Sesja naukowa, pomyślana jako seria krótkich, eksperckich 
wykładów, przybliży osiągnięcia i postępy mikrobiologii w jej kluczowych dziedzinach – tytułowych makro-kierunkach.

Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do dnia 15 listopada br.,
poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:

http://ptm.waw.pl/rejestracja/.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://ptm.waw.pl/.
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Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej 
w zeszytach nr 2 z 2019 r. kwartalników Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology, Prezydium ZG PTM 
zajmowało się następującymi sprawami:

1. Podjęło Uchwalę nr 18–2019 w sprawie przyjęcia 9 nowych członków zwyczajnych PTM.

2. Podjęto Uchwalę nr 19–2019 w sprawie objęcia patronatem konferencji „Pierwsze Mazowieckie Spotkanie Mikrobio-
logów i Epidemiologów” organizowanej przez czasopismo „Zakażenia XXI wieku” oraz Zakład Mikrobiologii IGiChP 
Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka w Warszawie, które odbędzie się w Warszawie 30 września 2019 r.

3. Podjęło Uchwalę nr 20–2019 w sprawie przyjęcia 5 nowych członków zwyczajnych PTM.

4. Podjęto Uchwalę nr 21–2019 w sprawie wykorzystania logo PTM w materiałach konferencyjnych oraz objęcia patrona-
tem konferencji „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia” organizowanej 
przez  Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych Oddział Kujawsko-Pomorski i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów 
Oddział w Bydgoszczy, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 10 października 2019 r.

4. Podjęto Uchwalę nr 22–2019 w sprawie wykorzystania logo PTM w materiałach konferencyjnych oraz objęcia patro-
natem konferencji „MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii” organizowanej w Warszawie w dniu 2 grudnia 2019 r. dla 
uczczenia 70-lecia istnienia Oddziału Warszawskiego PTM.

5. Informujemy, że podczas FEMS Council 6–7.09.2019 r. w Mediolanie, profesor Hilary Margaret Lappin-Scott z Uni-
wersytetu Exeter, Exeter, Devon, South West England, Wielka Brytania została powołana na Prezydenta FEMS. Jej 
głównym obszarem badawczym jest biofim. W latach 2009–2012 prof. Hilary sprawowała funkcję prezydenta Society 
for General Microbiology. W latach 2006–2010 była prezydentem International Society for Microbial Ecology. W 2018 r. 
została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego. (OBE).

 Na Sekretarza Generalnego FEMS wybrana została profesor Branka Vasiljevic, z Institute of Molecular Genetics and 
Genetic Engineering, z Belgradu, Serbia.

6. Informujemy również, że Komitet Organizacyjny XXIX Zjazdu PTM intensywnie pracuje nad organizacją zjazdu w tym 
pozyskiwaniem sponsorów. Spodziewamy się licznej obecności na naszym Zjeździe członków PTM a także mikrobio-
logów nie zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.
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CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PTM

Członek Wspierający PTM – Złoty
od 27.03.2017 r.

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions
ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce k. Krakowa

tel. (12) 414 00 60, 506 184 673, fax (12) 414 00 66
www.hcseurope.pl

Firma projektuje profesjonalne systemy utrzymania czystości i higieny dla klientów o szczególnych
wymaganiach higienicznych, m.in. kompleksowe systemy mycia, dezynfekcji, osuszania rąk dla pracowników

służby zdrowia, preparaty do dezynfekcji powierzchni dla służby zdrowia, systemy sterylizacji narzędzi.

Członek Wspierający PTM – Srebrny
od 12.09.2017 r.

Firma Ecolab Sp. z o.o. zapewnia: najlepszą ochronę środowiska pracy przed patogenami powodującymi
zakażenia podczas leczenia pacjentów, bezpieczeństwo i wygodę personelu, funkcjonalność posiadanego sprzętu

i urządzeń. Firma jest partnerem dla przemysłów farmaceutycznego, biotechnologicznego i kosmetycznego. 

Członek Wspierający PTM – Srebrny
od 12.12.2017 r.

Od ponad 100 lat siedziba Wodociągów Krakowskich mieści się przy ul. Senatorskiej. Budowę obiektu ukończono
w 1913 roku. W 2016 r. do sieci wodociągowej wtłoczono ponad 56 mln m3 wody. Szacuje się, że ponad 99,5%

mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków posiada możliwość korzystania z istniejącej sieci wodociągowej.

Członek Wspierający PTM – Zwyczajny
od 12.09.2017 r.

Merck Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Merck KGaA z siedzibą w Darmstadt, Niemcy i dostarcza
na rynek polski od roku 1992 wysokiej jakości produkty farmaceutyczne i chemiczne,

w tym podłoża mikrobiologiczne
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Członek Wspierający PTM – Zwyczajny
od 06.06.2019 r.

BART Spółka z o.o. Sp. K
ul. Norwida 4, 05-250 Słupno

NIP: 1180741884, KRS: 0000573068
https://bart.pl/, email: info@bart.pl

Firma BART jest producentem i dystrybutorem surowców oraz dodatków
dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.  Specjalizujemy się w probiotykach

oraz surowcach uzyskiwanych metodami biotechnologicznymi.
Współpracujemy z renomowanymi producentami: Probiotical, Gnosis, Lesaffre 
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