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O D   R E D A K C J I

FYKOLOGIA MEDYCZNA
– NOWA DYSCYPLINA MIKROBIOLOGII

Obecnie znanych jest wiele grup czynników etiolo-
gicznych chorób ludzi i zwierząt. W grupie czynników 
biologicznych, stanowiących przedmiot zainteresowa-
nia mikrobiologii medycznej, wyróżnia się wirusy 
(i wiro idy), bakterie, grzyby, a także atypowe czynniki 
zakaźne, takie jak białka prionowe. Wywołują one cho-
roby zakaźne (infekcyjne) dla odróżnienia od chorób 
pasożytniczych (parazytoz), których źródłem są pier-
wotniaki, robaki (płazińce, nicienie, kolcogłowy) i sta-
wonogi (m.in. owady i pajęczaki)1. Ten klasyczny już 
podział organizmów patogennych jest stale weryfiko-
wany w świetle coraz to nowych badań filogenetycz-
nych. I tak na przykład, gatunek Rhinosporidium seeberi, 
zaliczany wcześniej do grzybów, włącza się do wydzie-
lonej grupy Mesomycetozoea (Ichthyosporea) [5]. Z kolei 
patogenne tzw. pleśnie wodne lub lęgniowce (Oomyce
tes) z rodzaju Pythium i Lagenidium, dawniej zaliczane 
do grzybów lęgniowych (Oomycota), klasyfikowane są 
obecnie w królestwie Chromista [16]. Pomijając jednak 
szczegóły taksonomiczne, wspólną cechą wszystkich 
wymienionych patogenów jest zdolność wywołania 
choroby w następstwie zakażenia (choroby zakaźne) 
lub inwazji (choroby pasożytnicze) tkanek ustroju przez 
czynnik chorobotwórczy, przy jednoczesnym przełamy-
waniu barier immunologicznych gospodarza.

Wśród biologicznych czynników chorobotwór-
czych, osobne miejsce zajmują glony (algae). Ogólnie, 
stanowią one bardzo liczną i zróżnicowaną morfo-
logicznie grupę ekologiczną, obejmującą kilka, filo-
genetycznie odległych linii ewolucyjnych. Do grupy, 
tradycyjnie nazywanej glonami, należą więc zarówno 
organizmy prokariotyczne (sinice, Cyanobacteria), jak 
i eukarionty, klasyfikowane w królestwach Chromista, 
Plantae i Protozoa.

Glony jako czynniki etiologiczne chorób wymienia 
się rzadko i niemal wyłącznie w opracowaniach spe-
cjalistycznych. Jest tak dlatego, że glony nie są prawie 
wcale kojarzone przyczynowo z wystąpieniem pro-
cesu chorobowego. A jednak istnieje bogata literatura 
dokumentująca przypadki wystąpienia objawów cho-
robowych jako bezpośredniego następstwa kontaktu 
z glonami. Przykładem są sezonowe zakwity sinic i mor- 
skich bruzdnic (Dinoflagellata), które mogą prowadzić 
do poważnych, a  nawet śmiertelnych zatruć lokalnej 
fauny, a także człowieka. Wydzielane przez glony tok-
syny mogą powodować masowe śnięcie ryb, pomór 

1 Podział ten nie jest stosowany konsekwentnie w piśmiennic-
twie fachowym. Nierzadko choroby pasożytnicze traktuje się jako 
choroby zakaźne.

ptaków i ssaków morskich, a u człowieka wywoływać 
objawy ze strony układu pokarmowego, oddechowego 
oraz objawy neurologiczne. Toksyny niektórych gatun-
ków alg są kumulowane w tkankach zwierząt morskich 
(gł. ryb, skorupiaków i mięczaków), a ich spożycie przez 
człowieka może powodować ciężkie zatrucia, którym 
towarzyszą biegunka, objawy porażenne lub zaburze-
nia amnestyczne [4, 8]. W wypadku niektórych glo-
nów, toksyny mają głównie działanie drażniące na skórę 
i błony śluzowe. Wówczas, nawet krótkotrwały kontakt 
z  drobnoustrojem może prowadzić do wystąpienia 
objawów zapalenia skóry [21]. Znane są też przypadki 
alergii wywołane inhalacją glonów występujących 
w kurzu domowym [7].

Jednak chorobotwórczość glonów dla człowieka 
i  zwierząt nie ogranicza się do wytwarzania toksyn, 
a przez to wywoływania zatruć, czy też alergii wziew-
nych i kontaktowych. Wśród glonów opisano również 
zjawisko aktywnego parazytyzmu. Innymi słowy, nie-
które glony, podobnie do innych patogenów bakteryj-
nych, grzybiczych, czy pierwotniaczych, mają zdolność 
kolonizacji i inwazji tkanek gospodarza, wewnątrz-
ustrojowego rozsiewu, modulowania, a nawet unikania 
odpowiedzi immunologicznej gospodarza.

Wśród pierwszych glonów, u których wykryto paso-
żytniczy tryb życia były jednokomórkowe, fotosyntety-
zujące glony z grupy zielenic (Chlorophyta), zaliczane 
do rodzaju Coccomyxa. Opisane na początku ub. w. jako 
pasożytujące na rozgwiazdach, były w późniejszym cza-
sie izolowane z płaszcza różnych gatunków małży [3, 
26]. Nieliczne mikroalgi, z grupy zielenic, opisano jako 
wywołujące zakażenia u kręgowców. W 1973 r. Cordy 
opisał pierwszy przypadek chlorellozy, czyli zakażenia 
wywołanego glonami z rodzaju Chlorella pod postacią 
nekrotycznego zapalenia wątroby u owcy [2]. W następ-
nych latach, chorobę rozpoznano u  kilku kolejnych 
owiec z objawami zakażenia rozsianego [22, 24], a także 
kilkunastu krów wykazujących cechy zapalenia węzłów 
chłonnych i otrzewnej [10, 20, 25]. Pojedyncze przy-
padki chlorellozy2 odnotowano również u  wielbłąda 
[18], gazeli [9] oraz psa [23]. W  tym ostatnim przy-
padku, choroba miała najcięższy przebieg doprowa-
dzając do śmierci zwierzęcia. Dotychczas odnotowano 

2 Termin chlorelloza nie jest precyzyjny, jako że czynnikami etio-
logicznymi choroby były nie tylko glony z rodzaju Chlorella, należące 
do klasy Trebouxiophyceae, ale też przedstawiciele takich rodzajów 
jak Bracteacoccus, Chlorochytrium i Scenedesmus, zaliczanych do tzw. 
zielenic właściwych (Chlorophyceae). Stąd propozycja, aby w miejsce 
nazwy „chlorelloza” stosować nazwę „chlorofytoza” [10].
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sześć przypadków zakażeń u człowieka, których źród-
łem były fotosyntetyzujące zielenice. Co ciekawe, tylko 
trzy spośród tych przypadków były wywołane przez 
glony z rodzaju Chlorella [11, 15, 30]. W pozostałych 
przypadkach, jako czynnik etiologiczny wyizolowano 
glony z rodzaju Desmodesmus (Chlorophyceae) [6, 29]. 
U  wszystkich sześciorga pacjentów, choroba miała 
postać infekcji skórnej, u co najmniej czworga poprze-
dzonej urazem mechanicznym w okolicy objętej zaka-
żeniem. U żadnego z pacjentów, poza jednym, nie 
stwierdzono cech immunosupresji. U wszystkich cho-
rych, z jednym wyjątkiem, uzyskano wyleczenie stosu-
jąc zaopatrzenie chirurgiczne rany i konwencjonalne 
leczenie zachowawcze.

U glonów fotosyntetyzujących, pasożytnictwo rzad- 
ko stanowi strategię życiową. Dominuje autotrofizm, 
a mechanizmy konwersji parazytycznej nie są znane. 
Wydaje się, że znacznie łatwiej wytłumaczyć zjawisko 
parazytyzmu wśród glonów, które w  trakcie swojej 
historii ewolucyjnej, utraciły aparat fotosyntetyczny 
i obrały heterotroficzny tryb życia. Szczególne miejsce 
w tej grupie zajmują przedstawiciele dwóch filogene-
tycznie bliskich rodzajów: Helicosporidium i  Proto
theca, sytuujących się w klasie Trebouxiophyceae. Heli-
kosporidia to znane od lat  20.  ub. w., obligatoryjne, 
wewnątrzkomórkowe patogeny bezkręgowców, takich 
jak przywry, skorupiaki, roztocza, ale przede wszystkim 
owadów, gł. z rzędu muchówek (Diptera), chrząszczy 
(Coleoptera) i łuskoskrzydłych (Lepidoptera) [27].

Glony z rodzaju Prototheca to najbardziej znane 
patogeny zwierząt o rodowodzie roślinnym (Viridiplan
tae) [12, 13]. Po raz pierwszy zostały opisane w 1894 r. 
przez Krügera, który wyizolował je z wycieków przy-
rannych drzew liściastych [17]. Inaczej niż heliko-
sporidia, glony Prototheca spp. to organizmy saprofi-
tyczne, szeroko rozprzestrzenione w przyrodzie, i tylko 
w szczególnych wypadkach, zwykle w warunkach obni-
żonej odporności gospodarza, zdolne do wywoływa-
nia zakażeń. U ludzi, choroba (prototekoza) przyjmuje 
postać skórną, stawową lub uogólnioną, której towa-
rzyszy zajęcie różnych narządów wewnętrznych (m.in. 
wątroby, otrzewnej, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych) 
[13, 28]. Główną manifestacją prototekozy zwierzęcej 
jest zapalenie gruczołu mlekowego krów (mastitis). 
Choroba ma zwykle przebieg chroniczny, gdzie jedy-
nym objawem jest drastyczny spadek wydajności 
mlecznej [13]. Zakażenia prototekowe u krów, po raz 
pierwszy opisane w połowie ub. w., są obecnie notowane 
na całym świecie, przy czym uwagę zwraca wyraźna 
tendencja wzrostowa zachorowań [14]. Choć w medy-
cynie weterynaryjnej, główny problem zdrowotny 
stanowi prototekoza bydła mlecznego, przypadki cho-
roby obserwuje się także u psów, kotów, a także innych 
zwierząt udomowionych (m.in. owiec, kóz, koni) i dzi-
kich (m.in. bobry, nietoperze) [13, 19].

Na przestrzeni blisko sześciu dekad, które minęły 
od opisania pierwszego przypadku prototekozy u czło-
wieka (1964 r.), udokumentowano łącznie ponad 
350  takich przypadków, na całym świecie [Jagielski, 
dane niepub.]. Co istotne, przegląd piśmiennictwa 
kazuistycznego wyraźnie pokazuje trend zwyżkowy 
w  liczbie zachorowań. Jeśli w pierwszym 30-leciu 
(1964–1996), odnotowano 75 nowych przypadków, to 
już w okresie ostatnich dwóch dekad (1997–2017), ich 
liczba wyniosła 135 [28]. Ten znaczący wzrost zacho-
rowań należy przypisać z jednej strony powiększającej 
się populacji osób z obniżoną odpornością, skutkiem 
starzenia, a  także chorób i  zabiegów wymagających 
leczenia immunosupresyjnego, z drugiej zaś – większej 
świadomości klinicznej i osiągnięciom technologicz-
nym w diagnostyce laboratoryjnej.

Przykład prototekozy ilustruje zjawisko, które już od 
pewnego czasu zaznacza się w dziedzinie infekcjologii. 
Chodzi o poszerzanie się spektrum etiologicznego cho-
rób zakaźnych. Pojawianie się nowych patogenów ma 
różne uwarunkowania – środowiskowe (np. wywołane 
działalnością człowieka zmiany klimatyczne, transfor-
macja i  degradacja naturalnych ekosystemów), spo-
łeczne (np. ruchy migracyjne ludności, zmiany stylu 
życia, globalizacja, senilizacja społeczeństw) i gospo-
darcze (np. rozwój nowych technologii w diagnostyce 
i terapii). Procesy te istotnie wpływają na rozwój bio-
logiczny mikroorganizmów, generując zmiany przy-
stosowawcze pozwalające zasiedlać im nowe nisze 
ekologiczne, różnicować strategie troficzne, kształto-
wać, w drodze ewolucji emergentnej, nowe formy lepiej 
przystosowane do życia w zmienionych warunkach.

Glony w funkcji czynników chorobotwórczych 
można postrzegać właśnie jako produkt wspomnianych 
procesów. Stale przyśpieszające tempo przeobrażeń we 
współczesnym świecie pozwala przypuszczać, że rejestr 
drobnoustrojów, w  tym także glonów, o  potencjale 
chorobotwórczym wobec człowieka, będzie się stale 
powiększał.

W kontekście wzrastającego znaczenia glonów jako 
potencjalnych patogenów człowieka i zwierząt, cenne 
wydaje się, aby problematykę chorób wywoływanych 
przez te drobnoustroje, osadzić w odrębnej dziedzi-
nie badawczej, rozumianej jako dział mikrobiologii, 
integrujący badania z obszaru medycyny, weterynarii, 
biologii i nauk pokrewnych. Uwagę na to zwrócił już 
w 1978 r. Casal proponując nazwę „Ficología Médica” 
(hiszp. fykologia medyczna)3 dla nowej dyscypliny 
naukowej poświęconej chorobom wywołanym przez 

3 Nazwa „fykologia” (gr. phýkos, wodorost; lógos, słowo, nauka) 
synonimizowana jest z „algologią” (łac. alga, wodorost). W medy-
cynie, algologia oznacza również naukę zajmującą się leczeniem 
i badaniem bólu (gr. álgos, ból). Stąd, „fykologia” jako nazwa nauki 
o glonach wydaje się bardziej właściwa.
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glony i organizmy grzybopodobne [1]. Propozycja ta 
przeszła niemal bez echa, a wrócili do niej dopiero 
w 2009 r. Matsumoto i Todd organizując sesję naukową 
pn. “Medical phycology: An emerging realm of micro-
biology” w  ramach XVII. Kongresu „International 
Society of Human and Animal Mycology” (ISHAM). 
Niedługo potem, hasło „fykologii medycznej” stało się 
szyldem nowo utworzonej (2014 r.) sekcji „Medical 
Phycology: Chlorellosis and Protothecosis Working 
Group” w ramach ISHAM [28].

Otwarcie w Redakcji Postępów Mikrobiologii działu 
„fykologii medycznej” jest wyrazem docenienia tylko 
skrótowo nakreślonej tu problematyki badawczej, 
a także dostrzeżenia konieczności ugruntowania nazwy 
tej nowej dyscypliny w literaturze fachowej oraz jej pro-
mocji w środowisku naukowym i pozanaukowym.

Tomasz Jagielski*
Redaktor działu
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1. Introduction

Bacillus anthracis is a gram-positive, aerobic, spore 
forming bacterium that is the etiological factor of 
anthrax, causing disease in animals and humans. Due to 
its health effects, this bacterium is included in the 3 cat-
egories of biological hazard. Among animals, ruminant 
infections are the most common. Human infections 
occur mainly through contact with infected animals 
or animal products. The main routes of infection are 
microtrauma, alveoli, and the gastrointestinal tract. 
There are three main forms of anthrax: cutaneous, pul-
monary, and food [21]. B. anthracis can be transmitted 
to humans by direct contact, ingestion, aerosolization 
or injection of vegetative cells or spores. B. anthracis 
spores were used in a bioterrorist attack in 2001 [8].  
The event prompted the issuing of recommendations 
concerning, among other things, diagnostics, treatment, 
and prevention in the event of a terrorist attack [17, 
35]. Recommendations developed in 200 by a working 
group of 23 experts representing medical and military 
centers, scientists, and emergency response offices con-
tain recommendations on the use of anti biotic therapy 
[13]. These recommendations refer to the use of cip-
rofloxacin and doxycycline in post-exposure prophy-

laxis [27]. Full post-exposure prophylaxis, in the case of 
the likelihood of inhalation of B. anthracis spores, 
lasts 60 days, the minimum duration of anti biotic ther-
apy is 10 days. The authorized services decide about 
the necessity to extend the therapy to a full 60 days. The 
60-day therapy is conditioned by the period of spore 
germination, after which time a full-blown disease may 
develop [8, 13]. Even though antibiotics were admin-
istered before or immediately after the exposure to 
spores, in case of exposure to dangerous spore aerosol, 
inhaled spores may dwell in dormancy in mediastinum 
lymph nodes or can germinate immediately and release 
toxin after interruption of antibiotic treatment, caus-
ing severe disease or death. It is estimated that about 
70% of cases can be prevented if the mass distribution of 
antimicro bials was commenced during the six days 
of initial exposure [3]. 

For this reason, it is important to combine anti-
biotics with vaccination in post-exposure therapy 
[3]. The alternative to antibiotic treatment [2] may 
be pre and post-exposure prevention with the use of 
vaccines. Post-exposure use of vaccines may shorten 
the prophylaxis time required. Terrorist attacks have 
forced scientists to take steps to search for an effec-
tive, safe, easy-to-administer vaccine, the use of which 
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will provide long-term protection. Currently, the AVA 
vaccine is available on the US market and the UK AVP 
[8, 9, 12, 23].

2. Toxins in pathogenesis as a vaccine targets

The full virulence of B. anthracis is determined by 
the presence of the ternary toxin and the coat that pro-
tects bacterium against phagocytosis [11].

Anthrax spores enter the body, where they duplicate 
and transform into vegetative forms capable of produc-
ing a toxin consisting of three synergistically acting pro-
teins: protective antigen (PA – 83 kDa); lethal factor 
(LF – 87 kDa) and edema factor (EF – 89 kDa). LF in 
combination with PA form lethal toxin and EF in com-
bination with PA form edema toxin [8, 16, 39].

According to the latest research, PA binds to the ATR 
(anthrax toxin receptor), which is a cellular receptor 
encoded by the ANTXR1 gene present on the surface 
of the host cell and is digested by the protease result-
ing in the removal of 20 kDa fragment. The obtained C 
– terminal PA fragment (PA63 kDa) acquires the ability 
to polymerize by forming heptamer. The next step is 
binding of factors LF and EF. Once (PA63) 7 – LF and 
(PA63) 7 – EF complexes are formed, they penetrate via 
ATR-mediated endocytosis into the acid environment 
of the endosome. [39]. The acidic pH in the endosome 
induces the incorporation of the PA heptamer into the 
endosome membrane and translocation of the EF factor 
into the cytosol of the attacked cell [24]. 

3. Current vaccines 

Presently, the vaccines against anthrax are produced 
in the Great Britain and in the USA. The British vaccine 
AVP (anthrax vaccine precipitated) and the American 
AVA (anthrax vaccine adsorbed) are licensed. 

Both vaccines containing PA (protective antigen), 
a highly immunogenic protein and small amounts of 
LF (lethal factor) are culture filtrate with aluminum 
hydroxide [9, 12, 23]. 

The AVP vaccine was first licensed in the UK in 
1979 and is administered in three doses every three 
weeks and fourth dose after six months with an addi-
tional boost dose every twelve months. The AVA vac-
cine was registered in 1970 in the USA, at the Michigan 
Biologic Products Institute, Lansing and it is a cell-free 
culture adsorbed on aluminum hydroxide. The vaccine 
was named Biothrax in 2002 [3, 7, 9, 22, 28]. 

AVA requires a long vaccination schedule which is 
troublesome to perform and it is marginally reacto-
genic. It is administered six times in three doses every 
two weeks, and then three additional doses after six, 

twelve and eighteen months; plus yearly boosters. Up 
to 01.03.1999, around 590,000 doses of the anthrax 
vaccine were administered to American soldiers with 
no vaccine side effects noted [7, 14, 38].

In research on primates it was shown that admin-
istering two doses with two weeks between them, fully 
protected the animals from infection with air-sus-
pended spores of B. anthracis in the 8th and 38th week 
from the vaccination, and after a hundred weeks the 
immunity was 88% [7, 14, 40].

In the future, post-exposure antibiotic therapy 
should be shortened and combined with vaccination 
which guarantee protection against bacteraemia. A study 
conducted by Williamson et al. on rabbits has shown 
the effectiveness of antibiotic therapy combined with 
the rPA vaccine. In this research rabbits were infected 
with B. anthracis. Rabbits without rPA inoculation, 
were treated with antibiotics. Survival rate amounted 
to 56% of rabbits, in addition 50% of rabbits had bacte-
ria detected in their blood. The study shown that main-
tenance dose of antibiotic levofloxacin combined with 
reduced rPA vaccine, increased animals survival to 89% 
and 11% of animals which had bacteraemia [36].

The US Food and Drug Administration accepted 
AVA (Anthrax Vaccine Absorbed BioThrax) as anthrax 
vaccine. In post-exposure prophylaxis (PEP) AVA is 
recommended to administered three times subcutane-
ously: zero, fourteen and twenty-eight days, in com-
bination with sixty days of antibiotic therapy [28, 29].

The Advisory Committee on Immunisation Prac-
tices (ACIP) recommends that one combines anti-
biotic therapy followed by vaccine administration in 
two weeks in post-exposure regimen [3].

The Centre for Disease Control and Prevention 
provides Biothrax in 5 ml dose vials. as the cell-filtrate 
of strain B. anthracis cultures adsorbed on aluminium 
hydroxide in 0,85% saline [3]. 

A study by Sivko et al. was conducted in order to 
assess the potential for shortening the time of anti biotic 
treatment. Research indicated the efficacy AVA PEP 
vaccination against inhalational anthrax in NHP (non-
human primates) after anthrax exposure.

Group of forty-eight cynomolgus macaques were 
randomized to five group. Next, the AVA vaccine was 
administered in various mixtures on days zero and four-
teen. Then Ames spores of B. anthracis were used for 
exposure on day twenty-eight at the dose of 200 LD50. 
[29]. Subjects who survived were tested for the pres-
ence of anti-PA IgG and the levels of Toxin Neutral-
ising Antibody (TNA). Survival increased from 24 to 
100% and it was correlated with pre-challenge humoral 
response. Animals which survived and were vaccinated 
had increased levels anti-PA IgG and TNA [29]. They 
did not show any signs of infection. Bacterial cells were 
not found in the blood, but spores were discovered in 
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the lung tissues. The body’s immune response consist of 
antibodies and the cellular immune response constitut-
ing a complex process. Antibodies are needed to defend 
the body against infection, and their level in the blood 
can be determined. However, their level does not reflect 
the body’s resistance [15, 32]. Increasing the effective-
ness of a new generation of vaccines will depend on the 
possibility of stimulating the cellular response together 
with inducing humoral response to the PA antigen [15]. 

4. Immunogenicity of anthrax vaccine candidates 

Ndumnego et al. conducted research to determine 
the level of humoral response of B. anthracis protective 
antigen in African goats to collagen protein similar to 
anthracis collagen, spores of B. anthracis strain inac-
tivated in formaldehyde (FIS), and vegetative antigen 
prepared from a capsule and toxin deficient strain 
(CDC 1014). Booster vaccination gave a higher titer 
of anti-FIS, anti-rPA and also lethal toxin-neutralizing 
antibody titersthan a single dose of vaccination. A sin-
gle and double dose of SLSV vaccine (Sterne 34F2 Live 
Spore Vaccine) gave the highest level of anti-FIS IgG to 
the other analyzed rPA (recombinant protective anti-
gen) and rBcIA (recombinant bacillus collagen – like 
protein of anthracis) antigens. A second dose of vac-
cination resulted in an increase in antibody titers of 
350 in the case of anti-FIS and 300 antibodies against 
rPA. SLVS vaccine administration did not affect rBcIA 
antibodies. A single dose of vaccine increased the neu-
tralizing lethal toxin titer by 80 and second dose by 700. 
Vaccination with SLVS protected most goats treated 
with 800 B. anthracis spores. These results suggest that 
a  second dose of vaccination may be given less than 
three months after the first dose [25].

Animals susceptible to infection can be protected by 
an approved Sterne vaccine containing live B. anthra
cis spores. However, this vaccine causes side effects in 
sensitive species. During the outbreak of the epidemic 
does not provide full protection and it incompatibility 
with antibiotics. 

New generation vaccines containing recombinant 
peptides can provide solutions to these problems. 
Recently, the proposed antigen was rPA, BcIA, FIS. 
The ability to elicit a cellular response by selected anti-
gens was tested on goats and with using a mouse model 
in vivo. Goats that had been given all three antigens 
showed the highest antibody titers. One dose of recom-
binant peptides observed a weaker effect, while second 
vaccination effected highest increase antibodies titers 
The survival of mice given the rPA, rBcIA antigen mix 
after exposure to B. antrhacis was 73%, while 68% of 
the exposed mice survived when the combination of the 
two rPA and rBcIA antigens was administered.

A 5% increase in goat survival was observed when 
FIS was added to the rPA and rBcIA mixture. These 
results confirmed earlier studies in which goats were 
vaccinated with rPA and rBcIA as well as rPA, rBcIA 
with the addition of FIS. The vaccine consists of three 
antigens for greater protection against B. anthracis infec-
tion, and the survival rate was 80%, while the rPA and 
rBcIA vaccinated goats had a 50% survival rate [26].

New generation vaccines based on recombinant 
forms of anthrax toxin are unstable during storage. 
Research shows that the response to this type of vaccine 
is directed at non-functional, non-neutralizing sections 
of anthrax toxin. Neutralization of anthrax toxin occurs 
by blocking the functional regions and epitopes, anti-
bodies that comprise the PA domain [22]. The AVA and 
rPA vaccines with Alhydrogel adjuvant used in phase 1 
clinical studies in humans and animals gave similar lev-
els of antibodies. [22].

As a result of these concerns, a lot of effort has been 
invested in production and testing of the immunologi-
cal efficiency of rPA (recombinant PA protein).

The vaccine containing the recombinant PA protein 
elicited a strong immune response producing a  high 
neutralizing antibody titer providing protection against 
attenuated B. anthracis strain A16R that was obtained 
by mutagenesis of wild-type B. anthracis A16 which. 
can synthesize the exotoxin, but without a capsule [18]. 

The rPA protein can be used to produce anthrax 
vaccine due to its in vivo and in vitro biological activity. 
Solubility is another feature of this protein that supports 
its use in the vaccine. Vaccination with rPA mice two 
or three times provided 100% protection against 10 or 
50 LD50 doses of B. anthracis strain 16R [19, 20].

5. Bivalent vaccines

Both inhalation anthrax and pneumonic plague can 
be prevented simultaneously using a new form of vac-
cine presented in another research publication. A new 
study reports the development of a vaccine which 
allows targeting three antigens, F1 and V from Yersnia 
pestis and PA from B. anthracis, using a triple antigen 
consisting single recombinant vaccine. The function-
ality and immunogenicity characteristics of all three 
antigens are combined in the triple antigen. Results pre-
sent a comprehensive prevention against inhalational 
form anthrax and pneumonic plague, along with strong 
antibody response in animals (rats, mice and rabbits), 
by using two dosages of the immunogen along with an 
Alhydrogel adjuvant. 

Tested animals proved a full protection from a simul-
taneous challenge with Y. pestis and the lethal toxin of 
B. anthracis. Finally, due to demonstrated strong immu-
nogenicity proved in the human trials against two of  
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the bio-terrorist agents, the bivalent anthrax-plague 
injection becomes a promising nominee for further 
production [30].

Another example of a nanoparticle vaccine directed 
against both anthrax and plague is a product based on 
bacteriophage T4 as a platform. The strong immune 
response, which is specific for anthrax and plague, was 
triggered by virus particles. Moreover, nanoparticles 
tested on animal models such as rabbits, mice and rats, 
protected them against inhalational anthrax and pul-
monary form of plague.

Despite administrating simultaneously a lethal dose 
of both anthrax toxin and Y. pestis CO92 bacteria, the 
animals survived as a result of complete protection. Two 
doses of this vaccine tested in animal models allowed 
a full protection against both inhalational anthrax and 
pneumonic plague when tested on animal models of: 
BALB/c mice, brown Norway rats, and New Zealand 
white rabbits. The T4 bacteriophage nanoparticles elicit 
a strong immune response to the pneumonic plague and 
inhalational anthrax. Use of modern platforms of nano-
particles such as phage T4, allow for the development 
of multivalent vaccines that could fight high-risk patho-
gens and help in fighting potential bioterror attacks [31].

The mucosal and systemic compartments were tes-
ted for the immunological memory response by Sun-Je 
Woo et al., who have investigated intranasal immunisa-
tion of rPA of B. anthracis. Use of the cholera toxin (CT) 
paired with rPA in a form of intranasal immunisation, 
resulted in long-term (6 months) response of PA-spe-
cific antibodies in lung, nasal, washes and serum. After 
booster immunisation a strong PA-specific memory 
B cells induction was noticed in lung, spleen and cer-
vical lymph nodes (CLNs).

Moreover, use of the mentioned intranasal immuni-
sation of rPA and CT, resulted in formation of effector 
memory CD4+ T cells in the lungs. As the result Th1 
and Th17 – type cytokines in the lungs expanded their 
expression. However, this do not hold for the spleen 
or CLNs. From the results it can be assumed that the 
PA-mediated immunity through nasal route, may 
become an promising agent to protect from anthrax, 
as there is direct correlation between protective immu-
nity and the PA-specific antibodies. In conclusion, nasal 
route appears to be the most promising platform for the 
vaccine delivery, and produces a long-term immunity 
against anthrax [37].

6. Capsule conjugated vaccines

Vaccination with the anthrax capsule – a naturally 
occurring component of the bacterium that causes the 
disease – completely protected monkeys from lethal 
anthrax infection. These results indicate that anthrax 

capsule is a highly effective vaccine component that 
should be considered for incorporation in future gen-
eration anthrax vaccines [33].

Research concerning the new anti-capsule vaccine 
development becomes an interesting topic, judging 
by the current results. Significant antibody responses 
where observed for the outer membrane protein com-
plex (OMPC) of Neisseria meningitidis, and partial for 
the anthrax challenge, by using the capsule conjugate 
vaccines where the outer membrane protein com-
plex (OMPC) is connected to the capsule. Moreover, 
in a  cutaneous infection model a full protection was 
observed for the capsule connected to peptidoglycan [5].

Currently most of the available anthrax vacci-
nes work only against the single PA immunogen of 
B. anthra cis. This led to the development of a vaccine 
that can work against possible resistant strains, which is 
composed of anthrax polyglutamic acid capsule being 
covalently conjugated to the N. meningitides serotype B 
outer membrane protein complex (OMPC). The results 
showed that only partial protection of rhesus macaques 
against inhalational anthrax was achieved using two 
doses of 2.5 µg of the vaccine.

However, the higher dosage of 50 µg of the capsule 
conjugated vaccine resulted in a full protection of rhe-
sus macaques against inhalation anthrax. Therefore, the 
promising results indicate that this conjugated capsule 
vaccine could become a promising drug in fighting 
anthrax challenge.

From the current studies, it can be observed that 
large doses of conjugate capsule-OMPC vaccine, can 
deliver a full protection in the rhesus macaques, ani-
mal model of inhalation anthrax. In fact, the promising 
results of the non-human primate model can suggest 
that the conjugated vaccine of immunogenic capsule 
with PA in prospect anthrax vaccines can possibly boost 
the effectiveness of PA-based vaccines [5, 6].

7. Domain’s and epitopes of PA

Vaccines development, diagnostic assays and the 
post exposure therapy are the main areas PA antigen is 
targeted in research. It takes ten to eleven days from the 
first symptoms of cutaneous anthrax for the immune 
system reaction to be detectable, and it continues to be 
recognizable for the following eight to sixteen months. 

Intoxication by anthrax toxin is a large process 
where each part of PA has a defined role. The second 
domain (PAD2), which is responsible for membrane 
insertion and heptamerisation of PA, generated the 
largest immune response. Another significant response 
was detected against domain 4 (PAD4), that has gener-
ally higher presence in the course of heptamerisation. 
However, the highest immune response was caused 
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by the domain 1 in a mouse model, in comparison to 
domains 2 and 4 which were significantly less efficient 
in triggering the larger antibody titer. 

In conclusion, the individual domain 2 and 4 may 
become interesting targets for vaccine development 
through generating the chimeric protein with differ-
ent applicable proteins, due to significant immunore-
activity observed on human cutaneous anthrax [34]. 
The results of the research of Gubbins et al. showed 
that the domain 2 of the PA protein as an immuno-
genic agent can neutralise the lethal in vitro toxin using 
monoclonal antibodies, which are a key factor in the 
response to B. anthracis infections [10]. The goal of 
the research of Gubbins et al. was to obtain PA specific 
monoclonal antibodies and the recognition of specific 
epitopes by these antibodies, where the epitopes protect 
the PA83 protein from being cleaved into PA63 and 
PA20. Bros sier et al. created two monoclonal antibodies 
which, when bonded with domains 2 and 4 of PA83, 
neutralised anthrax toxin [4]. They obtained monoclo-
nal antibodies 7.5 and 48.3 anti-PA, capable of both 
in vitro and in vivo neutralisation; the antibody 7.5 
bonded with the domain 4 and protected it from being 
joined to the cell receptor. The antibody 48.3 bonded 
to the domain 2 and blocked the cleaving of PA83 into 
PA63 and PA20. The PA83 domains were, therefore, 
recognised by Mab 7.5 and 48.3 [4].

The main disadvantage of PA based vaccines is 
a short shelf life which restrains their usage, although 
they are currently the most efficient drug fighting 
against B. anthracis. Usage of ID II – ID III region of 
PA and the N-terminal region of LF in the develop-
ment of an epitope-based chimeric vaccine (ID-LFn), 
was described in the research prepared by Aggarwal 
and colleagues. In contrast to well-known PA-based 
vaccines, use of the ID-LFn injection on mice model 
resulted in both high immunisation and longer shelf life. 
Therefore, the ID-LFn as the vaccine becomes a more 
promising candidate for a  drug against B. anthracis, 
in contrast to standard subunit vaccines. Moreover, 
neutralisation of anthrax lethal toxin and elicitation 
of cytokine response, along with protective responses 
can be all mediated by immunodominant protective 
epitopes, namely ID I, ID II and ID III.

In conclusion, this study described the development 
of a new generation vaccine for fighting against anthrax,  
by chimeric protein fusion of immunodominant 
epitopes of PA and N-terminal domain of LF (LFn) [1]. 

8. Summary 

The threat of B. anthracis spores use at a mass scale 
against humankind triggers the need to elaborate an 
effective countermeasure strategy. The research focuses 

on numerous ways of protection including effective vac-
cination and methods that would insure protection even 
if we are faced with antibiotic – resistant B. anthracis 
strains. Anthrax is still a serious and often incurable dis-
ease, which requires fast and effective treatment meth-
ods. Due to a better understanding of the mechanisms 
of B. anthracis infection, new possibilities have emerged 
to solve important problems on the way to produce safe 
and effective formulations. Animal studies to date have 
shown that promising treatments to anthrax that include 
combination therapies with vaccines and new antibiotics 
that stimulate immunity against B. anthracis spores as 
well as toxins and vegetative forms. 
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Abstract: Anaerobic bacteraemia is not frequent (1.2–13.7%), but is associated with a high mortality rate of 16–27%. Anaerobic infections 
including bacteraemia nearly always arise from contamination by endogenous bacteria into contiguous or other sites like gastrointesti-
nal tracts, genito-urinary tracts, abscesses etc. Factors leading to anaerobic bacteraemia are mainly surgical procedures, crush injuries, 
the presence of foreign bodies, tissue necrosis, tumours, diabetes. The most common infectious anaerobic agents are Gram-negative 
bacilli belonging to the Bacteroides/Parabacteroides, which under normal conditions constitute the natural human microflora. An impor-
tant factor in the virulency of B. fragilis is the ability to form abscesses; a limited infection may progress to bacteraemia and then sys-
temic inflammatory response syndrome and sepsis. Anaerobic bacteraemia mainly affects adults, with elderly patients over 65 years with 
underlying diseases. The importance of anaerobic bacteria in neonatal bacteraemia and sepsis is a relatively new phenomenon. In contrast 
the prevalence of anaerobes in bloodstream infections in children is extremely rare with children between 2 and 6 years of age having 
the least risk ranging 0–0.5% overall. The incidence of recovery of anaerobes in neonatal bacteraemia varies between 1.8% and 12.5%. 
The majority of cases reported in the literature were due to Bacteroides spp. (41%) other cultured anaerobes belonged to Clostridium spp. 
(32%), Peptostreptococcus spp. (20%). 

Blood cultures remain the gold standard for detection of the etiologic both anaerobes and aerobes agent of bloodstream infection. 
In recent years significant progress has been made in the methods used in the diagnosis of anaerobes, which significantly reduced the 
time and cost of the examination. Currently, the mass spectometry MALDI-TOF MS and 16S rRNA sequencing are increasingly used for 
anaerobic bacteria identification. In 2022, EUCAST published standardized disk diffusion method for the drug susceptibility testing of 
Bacteroides spp. and other 4 clinically significant anaerobes. Determining the sensitivity of anaerobes to antibiotics is important due to the 
increasing drug resistance in this group. Number of B. fragilis strains resistant to clindamycin and moxifloxacin is increasing. According to 
the published studies sensitivity to clindamycin and moxifloxacin is significantly rare and occurs in 64% and 68% of isolates and in 50.8% 
and 58.2% respectively. Carbapenems and metronidazole continue to be the most effective active antibiotics to be used in the empirical 
therapy of anaerobic bacteraemia. There are case reports of infections caused by multidrug-resistant strains of Bacteroides spp, meaning 
resistant to at least three antibiotics from different groups. Rapid microbial diagnosis, targeted therapy and surgical treatment of a possible 
source of infection are crucial in treatment of sepsis caused by anaerobic bacteria.

1. Introduction. 2. The genus Bacteroides. 3. Risk factors of anaerobic bacteraemia. 4. Microbiological diagnosis of anaerobic bacteraemia. 
5. Treatment of anaerobic bacteraemia. 6. Development of resistance to recognised antimicrobial agents in strains of Bacteroides spp. 
7. Summary

ROLA BACTEROIDES SPP. W BAKTERIEMII

Streszczenie: Bakteriemia o etiologii beztlenowcowej nie jest częsta (1,2–13,7%), ale wiąże się z wysoką śmiertelnością, sięgającą 16–27%. 
Zakażenia bakteriami beztlenowymi, w tym bakteriemia, prawie zawsze powstają w wyniku zakażenia endogennego bakteriami bytują-
cymi na przylegających tkankach lub innych miejscach, takich jak przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, ropnie itp. Czynniki 
prowadzące do beztlenowej bakteriemii to głównie zabiegi chirurgiczne, zmiażdżenia, obecność ciał obcych, martwica tkanek, guzy nowo-
tworowe, cukrzyca. Najczęstszymi bakteriami beztlenowymi powodującymi zakażenia krwi są pałeczki Gram-ujemne należące do rodzaju 
Bacteroides/Parabacteroides, które w normalnych warunkach stanowią naturalną mikroflorę człowieka. Ważnym czynnikiem zjadliwości 
B. fragilis jest zdolność do tworzenia ropni. Ta ograniczona infekcja może prowadzić do bakteriemii, a następnie do zespołu ogólnoustro-
jowej odpowiedzi zapalnej i sepsy. Bakteriemia beztlenowa dotyka głównie dorosłych, w tym starszych pacjentów w wieku powyżej 65 lat 
z chorobami podstawowymi. W przeciwieństwie do tego, występowanie bakterii beztlenowych w zakażeniach krwi u dzieci jest niezwykle 
rzadkie, z najniższym poziomem ryzyka u dzieci w wieku od 2 do 6 lat wynoszącym 0–0,5%. Znaczenie bakterii beztlenowych w bak-
teriemii i posocznicy noworodków jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Częstość wyhodowań beztlenowców z krwi u noworodków waha 
się od 1,8% do 12,5%. Za większość przypadków opisanych w piśmiennictwie odpowiada Bacteroides spp. (41%), inne hodowane bez-
tlenowce należą do Clostridium spp. (32%), Peptostreptococcus spp. (20%). 

Posiewy krwi pozostają złotym standardem w wykrywaniu czynnika etiologicznego zakażenia krwi, zarówno beztlenowego, jak i tle-
nowego. W ostatnich latach odnotowano znaczący postęp w metodach stosowanych w diagnostyce beztlenowców, co znacząco skróciło 
czas i koszt badania. Obecnie, coraz częściej do identyfikacji tych bakterii wykorzystuje się spektometrię masową MALDI-TOF MS 
i sekwencjonowanie 16S rRNA. W 2022 EUCAST opublikował wytyczne dla znormalizowanej metody dyfuzyjno-krążkowej do badania 
lekowrażliwości Bacteroides spp. oraz innych 4 innych ważnych gatunków bakterii beztlenowych. Oznaczanie wrażliwości beztlenowców 
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1. Introduction

Anaerobic bacteria are clinically significant patho-
gens in blood stream infections and septicaemia [15]. 
It is estimated that the consequence of bacteraemia of 
this aetiology has a high mortality rate of 16–27% [9, 
28, 37, 41, 57, 62, 68]. Mortality is even higher when it 
comes to patients with antimicrobial empirical treat-
ment not covering anaerobes – then the mortality rate 
increases to 45% [7, 37] or even to 63% [70]. Bacte
roides/Parabacteroides anaerobic Gram-negative bacilli 
are the most commonly identified anaerobic bacteria 
causing bacteraemia and account for 1,2–13,7% of 
all positive blood samples from hospitalized patients 
[11, 13, 18, 28, 29, 62].

Anaerobic infections including bacteraemia nearly 
always arise from contamination by endogenous bac-
teria into contiguous or other sites. The most common 
sources of bacteraemia caused by anaerobes are: gas-
trointestinal tract, female genitourinary tract, abscesses 
and wound-/skin- and soft tissues and lower respira-
tory tract infections [14]. Postoperative gastrointestinal 
tract and genitourinary system patients and those with 
malignant tumours are at higher risk of bacteraemia 
caused by anaerobes [9, 57, 68]. Clinical significance 
of Bacteroides spp. bacilli is caused by the occurrence 
of numerous factors of virulence and increasing anti-
biotic resistance [69]. In the past decade the number 
of multidrug resistant isolates from the Bacteroides/
Parabacteroides spp. has increased [11, 18, 36]. 

2. The genus Bacteroides

Among all species of genus Bacteroides, phenotypi-
cally similar species were identified to the Bacteroides 
fragilis group (BFG). This group consists of species 
of significant clinical importance: Bacteroides caccae,  
B. eggerthii, B. fragilis, B. nordii, B. ovatus, B. salyersiae, 
B. stercoris, B. thetaiotaomicron, B. uniformis, B. vulga
tus. Within BFG, the number of newly-recognized 
species is increasing and several members have been 

renamed to Parabacteroides group. They are the domi-
nant component of the flora of the gastrointestinal 
tract and are also present on the genital tract and in 
the upper respiratory tract [20, 54, 66].

BFG is found in approximately 50% of all bacterae-
mia caused by anaerobes. One study shows that BFG 
was detected in 46.6% of all episodes, among which 
B. fragilis were responsible for 54.4% and B. thetaio
taomicron – 22% of the infections [11]. Similar results, 
with a significant dominance of B. fragilis, are presented 
by other researchers [24, 28, 34, 57, 60]. 

Bacteria of the genus Bacteroides have numerous 
virulence factors, with the adhesins among them, which 
are responsible for adhering to tissues [65]. Polysaccha-
ride envelope protects the bacteria from the immune 
response of the host, both cellular and humoral. It 
is also responsible for initiating the formation of 
abscesses, which are an essential element of BFG-
induced infections. Untreated abscesses can grow and 
cause intestinal obstruction, erosion of blood vessels 
or fistula formation, depending on location. Abscesses 
can break and cause scattered infections and bacterae-
mia. The envelope also performs an important func-
tion in the adhesion of bacteria to the host cells and 
tissues. Additionally these bacteria produce a variety 
of enzymes that mediate tissue destruction: neurami-
nidase, protease, collagenase, hyaluronidase or chon-
droitinsulfatase. As a result of metabolic processes, Bac
teroides strains produce short-chain fatty acids, mainly 
succinic acid, which protect them from phagocytosis 
by inhibiting granulocyte chemotaxis. Like all Gram-
negative bacteria, Bacteroides contain lipopolysaccha-
ride (LPS) a component of outer membrane cell. But the 
biologic activity of this endotoxin is 100 to 1000 times 
lower than that of LPS from Enterobacterales. The LPS 
of B. fragilis contains a lipid A moiety, but there are 
structural and chemical composition differences that 
render this LPS less potent than the LPS of Escherichia 
coli. The inability of B. fragilis LPS to activate TLR2 
may be responsible for this difference. A large number 
of anaerobic bacteria, including B. fragilis can tolerate 
exposure to oxygen but do not replicate in atmospheric 

na antybiotyki jest ważne ze względu na rosnącą w tej grupie lekooporność. Najbardziej znaczące zmiany dotyczą wzrastającej liczby 
szczepów B. fragilis opornych na klindamycynę i moksyfloksacynę. Według opublikowanych badań wrażliwość na klindamycynę i moksy-
floksacynę występuje tylko u odpowiednio 64– 68% i 50,8–58,2% szczepów. Karbapenemy i metronidazol nadal pozostają najskuteczniej-
szymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi przeciwko tym bakteriom i mogą być stosowane w empirycznej terapii bakteriemii beztle-
nowej. Pojawiają się kazuistyczne doniesienia o zakażeniach wywołanych przez wielolekooporne szczepy Bacteroides spp tzn. oporne na 
co najmniej trzy antybiotyki z różnych grup. Szybka diagnostyka drobnoustrojów, chirurgiczne leczenie infekcji mają kluczowe znaczenie 
w terapii celowanej w przypadkach sepsy wywołanej przez bakterie beztlenowe.

1. Wprowadzenie. 2. Rodzaj Bacteroides. 3. Czynniki sprzyjające zakażeniom beztlenowcami. 4. Diagnostyka mikrobiologiczna posiewów 
krwi w kierunku beztlenowców. 5. Leczenie bakteriemii o etiologii beztlenowcowej. 6. Rozwój oporności u szczepów Bacteroides spp. na 
uznawane środki przeciwko beztlenowcom. 7. Podsumowanie

Słowa kluczowe: Bacteroides fragilis, bakteriemia, oporność na antybiotyki
Keywords: Bacteroides fragilis, bacteraemia, antimicrobial resistance
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oxygen. The ability to survive exposure to oxygen is 
a different type of factor that facilitates the survival and 
thus pathogenicity of the organism [27, 39, 43, 65, 69]. 

3. Risk factors of anaerobic bacteraemia

Factors leading to anaerobic bacteraemia are mainly 
surgical procedures, crush injuries, the presence of for-
eign bodies, tissue necrosis, tumours, diabetes. In some 
cases, such as gastrointestinal perforation or aspiration 
pneumonia, sterile sites are exposed to large bacte-
rial inoculum, which increases the chances of infec-
tion [62]. Finegold et al. [14] analysed 855 episodes of 
bacteraemia involving anaerobic microorganisms and 
identified abdominal cavity (52%), female genital tract 
(20%), lower respiratory tract (6%), upper respiratory 
tract (5%), and soft tissue infections (8%) as the main 
sources of disease [23]. The data presented by Tan et al. 
[57] are similar: abdominal infections (43%), followed 
by soft tissue infections (36%) and respiratory infec-
tions (5.5%) as a source of bacteraemia.

Other factors predisposing to anaerobic bacterae-
mia are: malignant tumours, haematological disorders, 
organ transplantation, alcoholism, drug addiction, 
immunosuppression, cytostatic therapy and corticos-
teroids [5, 11, 61]. Dumont et al. [11] analysed blood 
samples over a period of several months. Anaerobic 
aetiology has been shown in 5.8% of all cases of bacte-
raemia, most commonly in patients in abdominal and 
haematological surgery departments. In transplant 
departments in one of clinical hospitals in Warsaw, 
anaerobic bacteria were isolated from blood samples 
in 6.2% of cases of bacteraemia during the three-year 
follow-up period [25]. 

The elderly with comorbidities are definitely at 
higher risk of infection. Tan et al. [57] reported that 
84% of anaerobic bacteraemia cases occurred in people 
over 60  years of age and the average age of affected 
patients was 73 years. Anaerobic bacteraemia mainly 
affects adults, with elderly patients over 65 years having 
high risk for developing bacteraemia. In contrast the 
prevalence of anaerobes in bloodstream infections in 
children is extremely rare with children between 2 and 
6 years of age having the least risk ranging 0–0.5% over-
all [15]. An important aspect of anaerobe bacteraemia 
in children is that anaerobes frequently are present in 
cases of polymicrobial bacteraemia reflecting the fact 
that localized anaerobic infections are usually poly-
microbial [5]. The importance of anaerobic bacteria in 
neonatal bacteraemia and sepsis is a relatively new phe-
nomenon. The incidence of recovery of anaerobes in 
neonatal bacteraemia varies between 1.8% and 12.5%. 
The majority of cases reported in the literature were 
due to Bacteroides spp. (41%) other cultured anaerobes 

belonged to Clostridium spp. (32%), Peptostreptococcus 
spp. (20%) [5]. Risk factors of anaerobic blood infec-
tions in new-borns are as following: prolonged birth, 
premature rupture of foetal membranes, premature 
birth and respiratory failure [4, 15]. Aerobic-anaerobic 
blood culture pairs are suggested as a routine in neo-
natal practice [32].

Infections caused by anaerobic bacteria may be 
facilitated by the use of antibacterial agents to which 
those organisms are naturally resistant, such as amino-
glycosides, aztreonam, phosphomycin, trimethoprim 
and 1st and 2nd generation fluoroquinolones (ciprofloxa-
cin, levofloxacin) [6]. Nguyen et al. [37] demonstrated 
that the onset of highly resistant anaerobes infections 
correlates significantly with the previous treatment with 
beta-lactam antibiotics such as piperacillin, cefoxitin 
and cefotetan.

4. Microbiological diagnosis of anaerobic
 bacteraemia

Clinical characteristics of anaerobic bloodstream 
infections do not differ from bacteraemia caused by 
aerobic pathogens, but due to their longer generation 
time and rigorous growth requirements, it usually takes 
longer to establish the aetiology of infection [15]. In 
addition to identifying the pathogen present in the 
blood, the diagnosis should include the detection of 
the primary source of infection. Anaerobic bacterae-
mia carries a risk of developing systemic inflammatory 
response syndrome (SIRS), which presents with fever, 
tachycardia, tachypnoea, leukocytosis or leukopenia 
with neutrophilia [14, 62]. 

Blood cultures remain the gold standard for detec-
tion of the etiologic both anaerobes and aerobes agent 
of bloodstream infection. Blood culture for anaerobic 
bacteria is routinely carried out in all adult patients and 
in paediatric patients who have or are suspected of hav-
ing such infection. Some authors suggest that anaerobic 
blood cultures should only be used selectively, if anam-
nestic data or clinical signs and symptom are suggestive 
of anaerobic bacteraemia. The opposite argument for 
this proceeding is the fact that routine use of anaerobic 
blood cultures gives opportunity of quick and effective 
culture of facultative anaerobes [15]. 

Blood samples collected to blood culture medium is 
cultivated on continuously monitored automated blood 
culture systems. Advances in contemporary blood 
culture media include use of resin-based media that 
absorb antibiotics and other inhibitory substances in 
the specimen to increase the detection rate. Additional 
advances to promote faster time to positivity include 
automation of workflow steps including loading bot-
tles and measurement of blood volume, optimalization 
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of temperature stabilization within the instrument. 
Contemporary systems of blood culture are as follows: 
BacT/Alert Virtuo (bioMérieux, France), BD Bactec FX 
(Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ), 
Versa Trek (Thermo Fisher Scientific, Wltham, MA). 
Routinely blood is collected to two bottles: an aerobic 
one allowing preferential growth of aerobic and faculta-
tive anaerobic microorganisms, and an anaerobic one 
allowing preferential growth of strict and facultative 
anaerobic bacteria [18, 67].

Previously, the identification of strict anaerobes in 
positive blood culture and other clinical samples mainly 
relied on in-house, classical biochemical testing, bio-
chemical strips e.g. API ID 32A Kit, Rapid ID ANA II 
Systems or automated systems e.g. VITEK ANC Card 
and gas-liquid chromatography. These methods were 
available in only a few diagnostics laboratories and 
provided identification results only 48–72 hours later, 
mostly on the genus level. Introduction of novel techno-
logical modalities, most importantly MALDI-TOF MS 
(matrix-assisted laser desorption/ionization-time of 
flight mass spectrometry) and 16S rRNA sequencing, 
into the routine diagnostics workflow sped up and 
modernized diagnostics of anaerobes. Continuous 
developments in improving and complementing data-
bases of bacterial spectra for MALDI-TOF MS analysis 
enables detection of rarely occurring or taxonomically 
close microorganisms. As a result of these developments 
several “new” or so far unknown anaerobic species have 
been described as causative agents in bacteraemia e.g. 
Solobacterium moorei, Actinotigum schaalii [15]. 

In vitro susceptibility tests are usually not done by 
clinical laboratories for anaerobes because of techni-
cally difficulties and the length of examination time to 
have impact on antibiotic decisions. However, resist-
ance patterns of many anaerobes have changed sig-
nificantly over the last decades. It forced some clinical 
laboratories to perform anaerobic susceptibility testing. 
International guidelines suggest that susceptibility test-
ing of anaerobes is indicated for isolates from blood and 
other normally sterile body sites for e.g.: brain abscess, 
endocarditis, osteomyelitis, join infection and vascular 
graft. Susceptibility testing is obligatory in case of iso-
lation of highly virulent strains or strains which have 
unpredictable susceptibility patterns. By 2021 routinely 
used method of determination antibiotic susceptibil-
ity of anaerobes was minimal inhibitory concentra-
tion (MIC) performed by standardized gradient strips 
(E-test) or agar and broth microdilution methods used 
by reference laboratories [20, 35]. Testing by gradient 
strips is relatively simple but costly. Recently, a stand-
ardized disc diffusion method for the susceptibil-
ity testing of Bacteroides spp. and other 4  important 
anaerobic species and genera has been compiled and 
published by EUCAST in EUCAST Clinical Breakpoint 

Tables  v.  12.0. The present recommendation do not 
split anaerobes on Gram positive and Gram negative 
but determines clinical breakpoints in species-specific 
way. The most critical factor for this method is the time 
of incubation which cannot exceed 18+/–2 h [12]. 

What is worth noticing, anaerobic bacteria from 
blood samples do not always grow in monoculture. 
Tan et al. [57] reports that 57% of anaerobic bacterae-
mia were caused by a combination of microbes. Most 
frequently, other anaerobes (29%) and Enterobacterales 
bacilli (25%) were isolated. Other researchers report 
that in about 13–38% of cases, aerobic microorganisms 
were also present [11, 24, 28, 36, 57, 62].

5. Treatment of anaerobic bacteraemia

Carbenicillin, piperacillin, and ticarcillin are gener-
ally active against anaerobes but are considered subop-
timal for infections involving B. fragilis. The β-lactam/
β-lactamase inhibitor combination class of antibiotics 
still remains very active against B. fragilis. An exception 
is P. distasonis which is resistant to ampicillin/sulbac-
tam [56]. Carbapenems have very good activity against 
BFG and other anaerobes. Tigecycline and tetracycline 
antibiotics are slightly less active than carbapenems 
and the β-lactam/β-lactamase inhibitor agents against 
B. fragilis [46]. 

Clindamycin was once a preferred antimicrobial 
agent for anaerobic infections including B. fragilis bac-
teraemia, but resistance has emerged with some B. fra
gilis strains. According to Sanford Guide clindamycin is 
a non-recommended agent, as resistance is likely to be 
present [46]. The same situation refers to moxifloxacin 
which was previously the preferred agent in the fluoro-
quinolone class for infections involving BFG. Recently 
resistance rates of 57 % to B. fragilis have been reported 
[55]. As for the fluoroquinolone only delafloxacin is 
active against BFG [46]. Metronidazole continue to be 
the most active agents against BFG [56]. 

Therefore, metronidazole, carbapenems and β-lactam/ 
β-lactamase inhibitor combinations are still recommen-
ded to empirical therapy of anaerobic infections [55] 

Antibiotic selection in anaerobic infections includ-
ing bacteraemia is generally made empirically based on 
susceptibility test results from sentinel laboratories or 
literature reports. Empirical therapy in these infections 
depends on the clinical condition of the patient and 
the location of potential primary infection. When the 
source of bacteraemia is an extravascular site, surgical 
intervention and drainage are necessary to prevent the 
continuance of bacteraemia and to reduce the time of 
therapy. The location also depends on the duration  
of treatment, ranging from 10 days to 3 months. Knowl-
edge of the antibiotic sensitivity profiles of anaerobic 
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infections in individual hospitals/wards may be cru-
cial in the choice of empirical therapy. Tan et al. [57] 
describe that the most commonly used empirical anti-
biotic therapy in Bacteroides bacteraemia were β-lactam 
with β-lactam inhibitor (amoxicillin/clavulanic acid or 
piperacillin/tazobactam) (44%), metronidazole (10%) 
and carbapenems (8.8%). Treatment of the majority of 
patients (72.65%) started with an appropriate initial 
antibiotic therapy. Sixteen percent of patients received 
antibiotics without anti-anaerobic activity. 

Nguyen et al. [37] conducted a prospective obser-
vational study of 128 cases of bacteraemia involving 
BFG and presented that, in view of the increasing anti-
biotic resistance in these microbes. The conclusion 
of the study points that antibiotics traditionally used in 
empirical treatment, such as piperacillin with tazobac-
tam or metronidazole, may be proven ineffective. They 
presented that clinical failure and mortality were more 
common in patients who did not receive a properly 
selected antibacterial agent.

6. Development of resistance to recognised 
 antimicrobial agents in strains of Bacteroides spp.

The problem of antibiotic resistance, which is on 
the rise also among anaerobes, is particularly pro-
nounced in BFG and makes it difficult to choose 
a reliable empirical therapy. Although ineffectiveness 
of metronidazole against Bacteroides spp. bacilli is rare, 
cases of resistance are reported increasingly. Essentially, 
non-prudent use of metronidazole can be held respon-
sible for this phenomenon. One of the mechanisms 
of resistance is the production of 5-nitroimidazole 
nitroreductases, encoded by genes nim, which can be 
present in a “silent genes” form, which may not undergo 
expression [1, 3, 10, 31].

Clindamycin resistance of Bacteroides spp. is mainly 
associated with the production of adenyl-N-methyl-
transferase 23S rRNA, encoded by erm genes. The pro-
portion of clindamycin-resistant strains has steadily 
increased over the past few decades [26, 33, 45, 47, 65].

As regards resistance to β-lactam antibiotics, the 
production of different classes of β-lact amases (cepha-
losporinase, carbapenemase) is of the greatest impor-
tance. The β-lactamase most commonly found in Bac
teroides spp. is CepA (Cephalosporinase of class  A), 
encoded by the chromosomal cep gene, and CfxA 
cephamycinase (Cefoxitin resistance class A), a product 
of the cfxA gene [40, 52]. Sometimes the bacilli pro-
duce CfiA carbapenemase encoded by the cfiA gene 
[16, 44, 52, 58], but not all strains with the cfiA gene 
are resistant to carbapenems. Similarly to the nim genes, 
those are also “silent” and are not always expressed. 
Resistance to β-lactam antibiotics may also be associ-

ated with a decrease in the permeability of these drugs 
through the outer membrane, as well as changes in the 
qualitative and quantitative composition of penicillin-
binding proteins (PBPs) [47, 53]. Some authors suggest 
that when choosing carbapenems for empirical treat-
ment, imipenem should be preferred, as its MICs were 
lower than MIC of doripenem and meropenem [22, 50].

Infections caused by multidrug-resistant (MDR) 
strains of Bacteroides spp. are still rare, but can cause 
serious therapeutic problems and are often fatal. The 
definition of MDR strains refers to aerobic bacteria 
resistant to at least three antibiotics from different 
groups. This condition may lead to overuse of this 
term when referring to anaerobes because Bacteroides 
isolates are often resistant to antibiotics from several 
groups, e.g. moxifloxacin, clindamycin and various 
beta-lactams. As Dumont et al. [11] suggest, the cri-
teria for MDR for bacteria of the genus Bacteroides 
should be established with a distinction between less 
(e.g. to moxifloxacin, clindamycin) and greater resist-
ance (to metronidazole, carbapenems). The literature 
describes cases of MDR infections [21]. The first pub-
lication on the MDR strain of B. fragilis dates back to 
1995 from the United Kingdom (a patient with compli-
cations after gynaecological surgery) [59]. Since then, 
many researchers have described cases of bacteraemia 
caused by MDR-Bacteroides with different phenotypes 
and genotypes of antibiotic resistance. Most of the cases 
involved primary infections in the abdominal cavity, 
e.g. pancreatitis [64], a condition after gastric resection 
[23] or colorectal cancer [2, 8, 19, 49]. 

Ogane et al. [38] presented the antimicrobial suscep-
tibility of 50 isolates of B. fragilis originated from blood 
samples from patients hospitalized in two hospitals in 
Japan between 2014 and 2019. Isolates were more sensi-
tive to piperacillin with tazobactam (94% susceptible) 
than ampicillin/sulbactam (70% susceptible). Ninety six 
percent of isolates were sensitive to imipenem, while 
90% were sensitive to meropenem and doripenem. 

In Dumont et al. [11], BFG isolates were sensitive 
to piperacillin with tazobactam (97%), amoxicillin 
with clavulanic acid (92.5%) and imipenem (98.5%). 
According to the published studies sensitivity to clinda-
mycin and moxifloxacin is significantly rare and occurs 
in 68% and 64% of isolates [38] and in 50.8% and 
58.2% [11] respectively. Similar results are presented 
by other researchers [30, 57, 63]. Increasing resistance 
to clindamycin is observed in Europe [17, 42] includ-
ing Poland [26]. The results were confirmed in study 
covering 8 medical centres. In the study 1957 isolates 
collected for 4 years (2008–9) were analysed. Resistance 
rates ranging 60% have been found for clindamycin and 
even higher above 80% to moxifloxacin, resistance for 
tigecycline was on the level 5.4%. For carbapenems, 
resistance of B. fragilis was 1.1–2.5%. B. fragilis isolate 
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resistant to all antibiotics, with the exception of met-
ronidazole, was also identified [57]. It was shown in 
one study, that among 67 Bacteroides spp. isolates only 
one, B. fragilis was resistant to metronidazole (1.5%) 
[11] and in a pool of 116 isolates also one, Parabacte
roides distasonis, was resistant to metronidazole (1%). 
Alarming reports come from Pakistan including met-
ronidazole resistance rate of 17.5% d [48].

To sum up, carbapenems and metronidazole should 
be considered the most active drugs to be used in the 
empirical therapy of anaerobic bacteraemia. The impor-
tance of the problem of strain resistance into these 
two antibiotics is even greater since the occurrence of 
such resistance is particularly related to the outcome 
of treatment and mortality in anaerobic bacteraemia 
[51]. Therefore, the collection of epidemiological data at 
local and global level, before treating patients with bac-
teraemia, can play an important role not only in public 
health but also in improving treatment outcomes [37].

7. Summary

Anaerobic bacteria remain an important cause of 
blood infections, mainly when it comes to elderly peo-
ple with comorbidities. Most of them are caused by 
Gram-negative bacilli of the Bacteroides genus, which 
are a part of the natural human microflora. The increas-
ing resistance to antibiotics among anaerobic bacteria 
prompts monitoring of the drug sensitivity profile in 
individual hospitals and wards. The development of 
MDR is worrying as it also affects broad-spectrum 
antibiotics. Therefore, in the case of bacteraemia, the 
determination of drug sensitivity should be a  neces-
sity. Rapid microbial diagnosis, targeted therapy and 
surgical treatment of a possible source of infection are 
crucial for prognosis improvement.
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1. Wprowadzenie

Biologia syntetyczna to nowa dziedzina nauki, 
w której organizmy żywe są genetycznie programowane 
do wykonywania określonych zadań. Organizmy takie 
planuje się zastosować między innymi w medycynie, 
rolnictwie, energetyce, przemyśle oraz badaniach pod-
stawowych w biologii. Modyfikacje genetyczne mogą 
dotyczyć zarówno bakterii, powszechnie uznanych 
za posiadające właściwości probiotyczne (na przy-
kład bakterii z rodzaju Lactobacillus), aby wzmocnić 
to działanie lub bakterii, które takich właściwości nie 
posiadają, ale dzięki modyfikacjom genetycznym mogą 
uzyskać pożądane właściwości prozdrowotne. Co wię-
cej, planuje się wykorzystać bakterie modyfikowane 

genetycznie w profilaktyce, diagnostyce i terapii wielu 
chorób, między innymi tych związanych z zaburze-
niami funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz 
w chorobach nowotworowych [13, 24, 51, 52].

2. Rola prawidłowej mikrobioty
 w organizmie człowieka

Terminem mikrobiota określa się wszystkie drobno-
ustroje występujące w organizmie ludzkim w rejonach 
pokrytych komórkami nabłonkowymi – w obrębie błon 
śluzowych oraz na skórze człowieka [15, 48]. Szczegól-
nie dużo drobnoustrojów bytuje w przewodzie pokar-
mowym i w kobiecej pochwie [6, 44]. Drobnoustroje 
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w jelicie grubym to w większości bakterie bezwzględnie 
beztlenowe z rodzaju Bacteroides, Ruminococcus, Fuso
bacterium, Clostridium, Butyrovibrio, Eubacterium, Pep
tostreptococcus oraz Bifidobacterium. W jelicie grubym 
zidentyfikowano także bakterie tlenowe i  względnie 
beztlenowe: Gram-ujemne pałeczki należące do rodziny 
Enterobacteriaceae, pałeczki Gram-dodatnie Lactobacil
lus, ziarniaki z rodzaju Enterococcus i Streptococcus oraz 
nieliczne grzyby Candida spp. [15]. Skład ilościowy 
i jakościowy mikrobioty u poszczególnych osób może 
znacznie się różnić, jednak główne rodzaje bakterii jeli-
towych, obecne u wszystkich ludzi, stanowią około 30% 
całej mikrobioty jelit [29]. Warto zaznaczyć, iż w począt-
kowym odcinku przewodu pokarmowego, jamie ust-
nej, wykryto około 700 gatunków z 9  typów bakterii, 
a w jelicie grubym około 800 gatunków z 9 typów bak-
terii. Liczba mikroorganizmów w jamie ustnej wynosi 
około 108 jtk (jednostka tworząca kolonię) na 1 gram 
treści i przeważają bakterie z  rodzajów Streptococcus, 
Peptococcus, Staphylococcus, Bifidobacterium, Lactoba
cillus oraz Fusobacterium. Z kolei bakteriami dominują-
cymi w pochwie są bakterie z rodzaju Lactobacillus [29]. 
Fizjologiczna rola mikrobioty jest szeroka i obejmuje 
wiele aspektów funkcjonowania organizmu człowieka. 
Najważniejsze efekty zdrowotne wynikające z oddziały-
wania prawidłowej mikrobioty na organizm człowieka 
przedstawiono w tabeli I [15, 20, 23, 29, 40].

Określenie „dysbioza” oznacza zaburzenie składu, 
proporcji oraz funkcji drobnoustrojów tworzących 
mikrobiotę [8]. Konsekwencją dysbiozy jest rozluźnie-
nie połączeń ścisłych między enterocytami i zwiększe-
nie przesiąkliwości nabłonka jelitowego (leaky gut syn-
drome), co może sprzyjać między innymi chronicznym 
stanom zapalnym bezpośrednio pod warstwą komórek 
nabłonkowych (mikrozapalenie), endotoksemii, jak 
również zmianom chorobowym w odległych obsza-
rach ustroju, zaliczanym do grupy chorób niezakaźnych 
(non-communicable diseases) [2]. Zatem dysbioza oraz 
uszkodzenie bariery nabłonkowej stanowią czynnik 
sprzyjający rozwojowi takich schorzeń jak: nieswoiste 
choroby zapalne jelit (IBD, z ang. inflammatory bowel 
disease), zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmo-
wego (biegunki, zaparcia, wzdęcia), zespół jelita drażli-
wego, choroby alergiczne, choroby autoimmunizacyjne, 
cukrzyca typu drugiego (T2D), otyłość, zespół meta-
boliczny, choroba stłuszczeniowa wątroby, miażdżyca, 
choroby neurodegeneracyjne, depresja, zaburzenia 
ze spektrum autyzmu, choroba Parkinsona, choroba 
Alzheimera oraz schizofrenia [2]. Najważniejsze czyn-
niki, sprzyjające rozwojowi dysbiozy to dieta, niektóre 
choroby oraz stosowane leki [4, 34, 49].

Jednym ze sposobów utrzymania równowagi w skła-
dzie mikrobioty człowieka jest stosowanie probiotyków. 
Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które podawane 

	 •	ochrona	przed	kolonizacją	patogenami
	 •	zapobieganie	infekcjom	jelit
normalizacja	mikrobioty	jelita	 •	 zapobieganie	biegunce
	 •	przyspieszenie	wymiany	enterocytów
	 •	 stabilizacja	bariery	jelitowej

normalizacja mikrobioty pochwy
	 •	ochrona	przed	kolonizacją	patogenami

	 •	zapobieganie	zakażeniom	pochwy	w	tym	również	infekcjom	wirusowym	(HIV/HPV)
	 •	ułatwienie	metabolizmu	laktozy
	 •	 synteza	krótkołańcuchowych	kwasów	tłuszczowych	(SCFA)	i	niektórych	witamin
	 •	 trawienie	długołańcuchowych	węglowodanów	i	błonnika	pokarmowego	

efekty metaboliczne
	 •	uczestnictwo	w	przemianach	kwasów	żółciowych	i	ich	wydaleniu

	 •	wpływ	na	pasaż	jelitowy
	 •	detoksykacja/usuwanie	ksenobiotyków	i	kancerogenów
	 •	obniżenie	poziomu	toksycznych	i	mutagennych	substancji	w	jelicie
	 •	 redukcja	ryzyka	rozwoju	otyłości,	cukrzycy	typu	2	i	zespołu	metabolicznego	oraz	raka	jelita
   grubego

immunomodulacja
	 •	 zapewnienie	prawidłowego	rozwoju	układu	odpornościowego	

	 •	 regulacja	odpowiedzi	immunologicznej

wpływ na funkcjonowanie
	 •	produkcja	neurotransmiterów	i	neuromodulatorów	[kwas	gamma-aminomasłowy

centralnego układu nerwowego
   (GABA), norepinefryna, serotonina, dopamina, acetylocholina, kynurenina]

	 •	 zapobieganie	nieprawidłowościom	w	funkcjonowaniu	układu	nerwowego	(oś	jelitowo-mózgowa)

Tabela I
Efekty prozdrowotne prawidłowej mikrobioty człowieka

Zjawisko Efekt prozdrowotny
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w  odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ 
na zdrowie gospodarza. Metody sprzyjające uzyska-
niu bioróżnorodności mikrobioty obejmują nie tylko 
stosowanie probiotyków, ale również wykorzystanie 
prebiotyków, synbiotyków i postbiotyków. Prebiotyki 
to składniki żywności, między innymi fruktooligosa-
charydy, inulina czy skrobia oporna, które wspierają 
rozwój bakterii probiotycznych, przykładowo bakterii 
kwasu mlekowego (Lactobacillus), w przewodzie pokar-
mowym. Probiotyki i prebiotyki podawane łącznie 
określa się jako synbiotyki [15, 40]. Terminem post-
biotyki określamy substancje, które posiadają korzystne 
właściwości biologiczne dla gospodarza, stanowiące 
konkretne metabolity bakteryjne (np. kwas mlekowy), 
składowe ścian komórkowych określonych mikroorga-
nizmów, które mogą promować odpowiedź immuno-
logiczną, jak również niektóre białka obecne w lizatach 
probiotycznych szczepów [17, 37]. 

3. Probiotyki naturalne w profilaktyce i terapii

Właściwości prozdrowotne probiotyków w profilak-
tyce i terapii wielu schorzeń są powszechnie znane. Do 
najczęściej stosowanych drobnoustrojów probiotycz-
nych należą bakterie z rodzajów Lactobacillus i Bifido
bacterium oraz niepatogenne grzyby drożdżopodobne 
Saccharomyces boulardii [15].

Zgodnie z wytycznymi ISAPP (The International 
Scientific Association for Probiotics and Prebiotics) 
wyróżniono trzy główne mechanizmy działania pro-
biotyków pod względem częstości ich występowania 
wśród badanych szczepów. Powszechnie występujące 
mechanizmy (dotyczą rodzaju bakterii) obejmują 
ochronę przed kolonizacją przez patogeny, wytwarza-
nie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA, 
short chain fatty acids), stabilizację i normalizację 
mikrobioty jelitowej, wpływ na zwiększoną wymianę 
enterocytów oraz regulację pasażu jelitowego. Często 
występujące mechanizmy (dotyczą gatunku bakterii) 
polegają na wytwarzaniu witamin, stabilizacji bariery 
jelitowej, antagonizmie w stosunku do patogenów, 
metabolizmie soli kwasów żółciowych, aktywności 
enzymatycznej i neutralizacji karcynogenów. Rzadko 
występujące mechanizmy (dotyczą szczepu bakterii) to 
modulacja odpowiedzi immunologicznej, wytwarzanie 
specyficznych substancji bioaktywnych oraz działanie 
endokrynne i neurogenne. Różne szczepy bakterii 
wykazują nieco inne właściwości probiotyczne, a więc 
należy dobierać konkretny szczep probiotyczny do 
leczenia konkretnego schorzenia [11, 15, 40]. 

Probiotyki naturalne, będące niezmodyfikowanymi 
genetycznie drobnoustrojami (PN), są wykorzystywane 
między innymi w zapobieganiu i leczeniu biegunki 
poantybiotykowej, zapobieganiu biegunce spowodo-

wanej Clostridium difficile oraz wspomaganiu leczenia 
w  chorobie Leśniowskiego-Crohna, a  także w  zabu-
rzeniach czynnościowych układu pokarmowego (np. 
zaparcia), zespole jelita drażliwego, niektórych scho-
rzeniach wątroby, leczeniu i zapobieganiu atopowemu 
zapaleniu skóry, jak również profilaktyce infekcji 
układu moczowo-płciowego. PN są również wyko-
rzystywane w  zapobieganiu i wspomaganiu leczenia 
chorób o częściowym podłożu immunologicznym (na 
przykład atopowe zapalenie skóry czy nieswoiste zapa-
lenie jelit) i nowotworowych, głównie poprzez regula-
cję działania układu odpornościowego [15, 20, 40, 45]. 
Niektóre bakterie, takie jak np. niepatogenne szczepy 
Escherichia coli oraz Enterococcus ssp., również wystę-
pujące naturalnie w przewodzie pokarmowym, biorą 
udział w „treningu” immunologicznym w tkance limfa-
tycznej przewodu pokarmowego (GALT, gut-associated 
immune system), która stanowi część układu odporno-
ściowego błon śluzowych (MALT, mucosa-associated 
immune system) [15]. Wykazano, że probiotyki i  ich 
antygeny stymulują mechanizmy odporności wro-
dzonej oraz nabytej. Postuluje się także znaczenie PN 
w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia stanów lęko-
wych, depresji i innych zaburzeń psychiatrycznych, 
poprzez produkcję substancji neuroaktywnych [15, 20, 
40, 45]. PN są również wykorzystywane we wspoma-
ganiu leczenia takich schorzeń jak otyłość, cukrzyca 
typu 2 oraz dyslipidemia, poprzez produkcję substancji 
modyfikujących metabolizm pacjenta [20, 46]. 

W literaturze coraz częściej pojawia się również 
pojęcie probiotyków następnej generacji (NGP, next 
generation probiotics). Są to mikroorganizmy, dotych-
czas nie stosowane jako probiotyki, jednak wykazujące 
obiecujące właściwości zdrowotne dla człowieka. Do 
takich mikroorganizmów zalicza się obecnie mię-
dzy innymi Prevotella copri i Christensenella minuta 
–  stwarzające możliwość wykorzystania ich w  lecze-
niu oporności na insulinę, Parabacteroides goldsteinii, 
Akkermansia muciniphila i Bacteroides thetaiotaomicron 
– wskazujące na możliwość wykorzystania ich w lecze-
niu otyłości i oporności na insulinę, Faecalibacterium 
prausnitzii – wykazujący właściwości ochronne przed 
rozwojem chorób jelit, co wykazano u myszy, czy też 
Bacteroides fragilis – wykazujący działanie przeciw-
zapalne i antynowotworowe [9, 35, 38, 56]. 

4. Probiotyki naturalne – korzyści i ograniczenia

Korzyści płynące ze stosowania probiotyków natu-
ralnych są wielorakie. W odróżnieniu od tradycyjnych 
leków podawanych doustnie PN dostarczają lokalnie 
substancje biologicznie aktywne bezpośrednio do zmie-
nionych chorobowo tkanek, co skutkuje zwiększoną 
ich skutecznością przy jednoczesnym zmniejszeniu 
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ogólnoustrojowych skutków ubocznych. PN wytwa-
rzają substancje biologicznie aktywne „na miejscu”, co 
eliminuje potrzebę stosowania kosztownych etapów 
oczyszczania leku po jego syntezie i umożliwia użycie 
niższej jego dawki [21, 24]. Przykładem są substan-
cje o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, takie jak: 
kwasy organiczne (obniżają pH), nadtlenek wodoru, 
związki systemu laktoperoksydazy, diacetyl czy bak-
teriocyny, a także witaminy z grupy B i K, hydrolazy 
(wpływające na metabolizm tłuszczów w wątrobie) czy 
SCFA i maślan (pełniące funkcje odżywcze w stosunku 
do komórek nabłonka jelita) [29].

Stosowanie PN wiąże się jednak z pewnymi ogra-
niczeniami. PN charakteryzują się wysoką wrażliwoś-
cią na czynniki fizyko-chemiczne. Większość szcze-
pów probiotycznych ginie w temperaturze 60–85°C. 
Klasyczne metody uodparniania szczepów na trudne 
warunki procesów technologicznych polegają na 
poddaniu ich uprzedniemu działaniu sub-letalnego 
czynnika stresowego. Może to jednak prowadzić do 
uszkodzenia komórek i utraty żywotności kultur pro-
biotycznych, prowadząc tym samym do zmniejsze-
nia aktywności podawanego probiotyku [16, 19, 28]. 
Ponadto doustne przyjmowanie probiotyków jest 
związane z koniecznością ich przejścia przez żołądek 
i dwunastnicę, gdzie są narażone na działanie kwasu 
żołądkowego oraz enzymów trawiennych i żółci. 
Dopiero w jelicie krętym i okrężnicy panują korzystne 
dla nich warunki bytowe. Korzyści zdrowotne po zasto-
sowaniu probiotyku w wielu przypadkach uzyskuje się 
tylko wtedy, gdy szczep probiotyczny dotrze do jelit 
w stanie metabolicznie aktywnym i w wystarczającej 
dawce. Trudno jest jednak określić, jaka dawka probio-
tyku dostaje się do jelit oraz czy jest ona wystarczająca 
dla osiągnięcia efektu biologicznego [3, 7, 28, 47, 54]. 
Wskaźniki przeżywalności dla wybranych szczepów 
oszacowano na 20–40%, przy czym głównymi prze-
szkodami w ich przeżyciu jest obecność kwasu solnego 
w żołądku i działanie soli żółciowych [7]. 

Cały czas poszukuje się nowych rozwiązań bio-
technologicznych, które zapewnią ochronę probioty-
kom przed niekorzystnymi warunkami środowiska 
zewnętrznego i wewnętrznego oraz rozszerzą zakres 
ich wykorzystania [28, 47]. 

5. Modyfikacje genetyczne bakterii – perspektywy
 i zagrożenia

Próby modyfikacji genetycznych znanych probioty-
ków, jak i innych bakterii, które mogłyby w przyszło-
ści pełnić szeroko pojętą rolę prozdrowotną, stają się 
obecnie jedną z dróg rozwoju nowoczesnej medycyny.

Wprowadzenie modyfikacji genetycznych do ko - 
mórek bakterii probiotycznych umożliwia zdecydowane 

podwyższenie ich odporności na warunki fizyko-che-
miczne panujące podczas procesów technologicznych 
oraz w środowisku przewodu pokarmowego.

Przykładowo dowiedziono, że gen betL obecny 
u  Listeria monocytogenes, warunkujący przetrwanie 
szczepów patogennych w trudnych warunkach, wpro-
wadzony do genomu szczepu probiotycznego Lacto
bacillus salivarius UCC118, znacząco poprawia jego 
odporność na biotechnologiczne czynniki stresowe, 
jak na przykład wysoka temperatura. Gen betL koduje 
system transportu betainy. Betaina, która należy do 
grupy związków, zwanych osmoprotektantami, chroni 
cytozol przed utratą wody i stabilizuje białka. Podobne 
wyniki uzyskano po analogicznej modyfikacji genetycz-
nej szczepu Lactobacillus paracasei [10, 19, 39]. Ponadto 
modyfikacja szczepu Bifidobacterium breve UCC2003 
genem betL pozwoliła osiągnąć jego wysoką przeżywal-
ność w kwaśnym środowisku żołądka. Uzyskane wyniki 
potwierdzono w podobnych doświadczeniach, klo-
nując geny odpowiedzialne za przeżywalność dzikich 
szczepów w przewodzie pokarmowym, na przykład 
gen warunkujący oporność na żółć (bilE), występujący 
naturalnie u Listeria monocytogenes [19, 39, 41].

W przyszłości modyfikacje genetyczne bakterii, nie 
tylko tych o obecnie znanych właściwościach probio-
tycznych, pozwolą również na rozszerzenie mechani-
zmów ich biologicznego działania i, co za tym idzie, 
rozszerzenie możliwości ich zastosowania w diagno-
styce oraz terapii. Dobrze zdefiniowane szlaki gene-
tyczne i sieci regulacyjne genów, mają spowodować 
niezawodność zmodyfikowanych bakterii w produkcji 
ściśle zdefiniowanych związków biologicznie aktyw-
nych. Bakterie modyfikowane genetycznie (BMG) 
mogą produkować kilka substancji biologicznie aktyw-
nych, w czasie, dawce i sekwencji możliwej do kontro-
lowania. W przypadku PN mamy do czynienia raczej 
z nieokreśloną mieszaniną związków bioaktywnych, 
których efekty działania są trudne do oceny. Ciągłe 
modyfikacje BMG umożliwiają ich udoskonalanie, 
a  co za tym idzie, ich skuteczność oraz liczba cho-
rób, w  leczeniu których można je stosować, również 
wzrośnie [24, 32, 42]. Ponadto BMG mogą docierać 
do miejsc w organizmie, które są nieosiągalne dla PN. 
Może to z kolei umożliwiać stosowanie niższych dawek 
leku i obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia skut-
ków ubocznych u pacjenta [21]. Wreszcie BMG mogą 
być wykorzystywane do produkcji szczepionek. Po 
podaniu doustnym bakterii zmodyfikowanych gene-
tycznie, zawierających w swym genomie gen kodujący 
określony antygen, dochodzi do jego ekspresji i rozwi-
nięcia procesu immunizacji w organizmie gospodarza. 
Ten typ szczepionki jest odporny na warunki trans-
portu i przechowywania, łatwy i higieniczny do poda-
nia pacjentowi, a raz wytworzony staje się stosunkowo 
tani w produkcji [14]. 
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O ile bezpieczeństwo stosowania PN jest powszech-
nie uznane, to bezpieczeństwo stosowania BMG w diag-
nostyce i terapii chorób nie jest jednak już tak oczywiste. 
Jednym z postulowanych niebezpieczeństw jest wydo-
stanie się BMG z przewodu pokarmowego pacjenta 
do środowiska zewnętrznego, gdzie mogłyby wywołać 
trudne do przewidzenia skutki. Mechaniz mem zabez-
pieczającym przed takim zdarzeniem może być wpro-
wadzenie do genomu BMG genów, których produkt 
białkowy kieruje komórkę na szlak apoptozy („automa-
tyczne włączniki śmierci”). Gen ten ulega ekspresji po 
zmianie warunków środowiska, w którym znajdują się 
zmodyfikowane bakterie. Próbuje się również tak zmo-
dyfikować genetycznie bakterie, aby nie były w stanie 
przeżyć w środowisku zewnętrznym, w  którym bra-
kuje określonej, niezbędnej dla ich przeżycia substan-
cji (zjawisko auksotrofii). Pomimo, że skomplikowane 
układy genetyczne umożliwiają uwalnianie terapeu-
tyku w odpowiednim organie, w stosownym do stanu 
zdrowotnego tkanki czasie i stężeniu, to jednak istnieje 
pewne niebezpieczeństwo rozregulowania tego systemu 
i związanych z tym komplikacji [5, 25]. BMG muszą 
cechować się określoną czułością i  selektywnością 
w  stosunku do wykrywanych substancji, być stabilne 
w różnych typach środowiska (m.in. dieta, mikrobiota 
gospodarza) oraz być niepodatne na mutacje [26, 36]. 
Poszukiwanie procedur i rozwiązań mających zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo stosowania farmabiotyków 
w medycynie jest czasochłonne i kosztowne [1].

6. Bakterie modyfikowane genetycznie
 w diagnostyce i terapii

Obecnie duże nadzieje w diagnostyce i terapii wiąże 
się z BMG. Posługując się metodami inżynierii gene-
tycznej możliwe stały się różnorodne modyfikacje 
materiału genetycznego takie jak dodawanie, usu-
wanie czy przenoszenie fragmentów DNA pomiędzy 
organizmami. W ten sposób otrzymuje się genetycz-
nie modyfikowane organizmy (GMO), posiadające 
pożądane cechy. Najczęściej wykorzystywane bakterie 
modyfikowane genetycznie o znaczeniu medycznym 
stanowią bakterie z rodzaju Lactobacillus, wchodzące 
w skład grupy bakterii kwasu mlekowego (LAB, lactic 
acid bacteria), a także bakterie Bacteroides, Escherichia 
coli czy Salmonella spp. Aktualnie większość badań 
znajduje się na etapie testowania skuteczności BMG 
na mysich modelach i niewiele z nich osiągnęło etap 
badań klinicznych [14, 26, 32, 50, 51, 52, 57]. 

Trzy główne rodzaje BMG to bakterie pełniące 
funkcje diagnostyczne (tak zwane biosensory), bakterie 
produkujące terapeutyk w sposób ciągły oraz bakterie 
produkujące terapeutyk w odpowiedzi na określony 
bodziec zewnętrzny tzw. „inteligentny” probiotyk (IP) 
(Rys. 1, na podstawie [5]).

Rys. 1. Funkcje bakterii modyfikowanych genetycznie
(A) BMG pełniąca funkcję diagnostyczną. (B) BMG pełniąca funkcję 
terapeutyczną.  (C) BMG pełniąca funkcje diagnostyczną i terapeutyczną 

(na podstawie [5]).
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BMG pełniące funkcje diagnostyczne posiadają 
zdolność detekcji różnego typu biomarkerów, na przy-
kład biomarkerów stanu zapalnego. Biomarker ten 
aktywuje ekspresję genu, który koduje białko, na przy-
kład o właściwościach fluorescencyjnych, wykrywane 
następnie w kale. Z kolei BMG pełniące funkcje tera-
peutyczne posiadają zdolność ciągłej produkcji leku, 
który jest uwalniany w miejscu toczącego się procesu 
chorobowego. Rozwiązanie przyszłości to IP, czyli pro-
biotyk łączący w sobie cechy BMG o działaniu diagno-
stycznym i terapeutycznym. IP wykrywa jeden lub kilka 
związków chemicznych, analizuje ich obecność i kom-
binacje, a następnie reaguje, dostarczając precyzyjną 
dawkę jednego lub większej liczby odpowiednich leków 
do chorego narządu. Zasadę działania IP można okreś-
lić jako ciąg zdarzeń: detekcja(D)/analiza(A)/odpo-
wiedź(O). Opis szczegółowych biotechnologicznych 
zasad konstruowania obwodów genetycznych można 
znaleźć między innymi w pracach Landry’ i wsp., Yadav 
i wsp. lub Rottinghaus i wsp. [24, 36, 52]. Związkami 
chemicznymi, ulegającymi detekcji, mogą być zarówno 
czynniki zewnętrzne, dodawane do wody lub pożywie-
nia, jak i określone biomarkery produkowane in situ. 
Aktualnie przydatność IP jest badana w takich schorze-
niach jak: zapalenie okrężnicy, cukrzyca oraz zakażenie 
Pseudomonas aeruginosa [5, 24].

7. Wykorzystanie bakterii modyfikowanych
 genetycznie w medycynie

Bakterie modyfikowane genetycznie mogą zostać 
wprowadzone do organizmu doustnie, dożylnie, do- 
odbytniczo, dopochwowo czy poprzez bezpośrednie 
wstrzyknięcie do konkretnej tkanki, na przykład do 
guza nowotworowego. Następnie bakterie docierają 
do pożądanego miejsca w organizmie, co związane 
jest z preferencyjnym gromadzeniem się określonych 
szczepów bakterii w różnych tkankach, na przykład 
w obrębie tkanki nowotworowej [26].

W diagnostyce chorób przewodu pokarmowego prze- 
prowadza się próby wykorzystania BMG, które posiadają 
zdolność przekształcania substancji, charakterystycz-
nych dla stanu zapalnego w jelicie, w substancje będące 
biomarkerami, łatwo ulegającymi detekcji w  kale, na 
przykład w postaci związku dającego sygnał fluores-
cencyjny. Prowadzone są próby nad wykryciem jonów 
S4O6

2– i S2O3
2–, a także detekcją NO, H2S, H2O2 i innych 

związków w kale osób cierpiących na stany zapalne jelit. 
Z kolei krwawienia w jelicie próbuje się diagnozować 
dzięki wykrywaniu obecności hemu. Na podobnej zasa-
dzie opiera się wykrycie związków i substancji pochod-
nych w kale, które pełnią rolę biomarkerów infekcji 
charakterystycznych dla określonych patogenów (na 
przyk ład Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae) [21, 55].

W doświadczeniach związanych z wykorzystaniem 
BMG w terapii dominują schorzenia zlokalizowane 
w obrębie przewodu pokarmowego. Choroby zapalne 
jelit, obejmujące wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
i  chorobę Leśniowskiego-Crohna, są wywołane nie-
prawidłowym funkcjonowaniem układu immunolo-
gicznego w obrębie przewodu pokarmowego. Związki 
o charakterze przeciwzapalnym, takie jak kortykoste-
roidy, tiopuryny czy przeciwciała monoklonalne skie-
rowane przeciwko czynnikowi martwicy nowotworu 
(TNF-α, tumor necrosis factor) są stosowane w leczeniu 
tej grupy schorzeń. Przeciwciała anty-TNF-α charakte-
ryzują się wysoką skutecznością w łagodzeniu objawów 
chorób zapalnych jelit, ale również znacznymi efektami 
ubocznymi oraz wysokim kosztem leczenia. Genetycz-
nie modyfikowane LAB, które produkują przeciwciała 
skierowane przeciwko TNF-α, mogą stanowić terapię 
alternatywną w stosunku do terapii konwencjonal-
nej. Skuteczność tej terapii została potwierdzona przy 
wykorzystaniu zwierzęcych modeli chorób zapalnych 
jelit. Zaobserwowano, że doustne podanie Lactobacillus 
lactis, wydzielających przeciwciała przeciwko TNF-α, 
nie wywołuje efektów ubocznych, obserwowanych po 
dożylnym podaniu wspomnianych przeciwciał. Inne 
eksperymenty, wykorzystujące bakterie kwasu mleko-
wego, obejmują neutralizację takich cytokin prozapal-
nych jak: IL-6, IL-17 oraz IL-23. Zmodyfikowane gene-
tycznie LAB można także wykorzystać do podawania 
cytokin przeciwzapalnych, takich jak IL-10 lub IL-27 
w celu leczenia zapalenia okrężnicy u myszy. Rekom-
binowane bakterie Lactobacillus lactis mogą również 
produkować białka wiążące chemokiny o działaniu 
prozapalnym, co potwierdzono w hodowli komórek 
nabłonkowych in vitro, a także syntetyzować peptydy 
TFF (trefoil factor family) występujące głównie w prze-
wodzie pokarmowym i pełniące funkcje ochronne 
w  stosunku do jego nabłonka. Inne próby dotyczą 
podawania enzymów np. dysmutazy ponadtlenkowej 
i  katalazy, które ograniczają ilość reaktywnych form 
tlenu w zmienionej zapalnie błonie śluzowej jelita, inhi-
bitora proteazy serynowej lub insulinopodobnego czyn-
nika wzrostu 1 [5, 26, 27, 30, 33, 43]. Pojawiły się rów-
nież próby dostarczania do przewodu pokarmowego 
za pomocą BMG interferującego RNA (iRNA), który 
blokuje syntezę enzymu COX-2, odpowiedzialnego za 
katalizowanie reakcji syntezy substancji prozapalnych 
[5]. Ukazały się także doniesienia o zmodyfikowanych 
bakteriach Streptococcus, wykazujących działanie prze-
ciwpróchnicze w jamie ustnej [14].

Rekombinowane LAB mogą również posłużyć do 
dostarczania antygenów typowych dla wirusów, bak-
terii, grzybów oraz pasożytów w celu uzyskania odpo-
wiedzi immunologicznej na błonach śluzowych. Celem 
tak podanej szczepionki jest wywołanie produkcji prze-
ciwciał klasy IgA w układzie MALT, jednak ogólno-
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ustrojowa odpowiedź immunologiczna również została 
zaobserwowana. Rozważane jest skonstruowanie takiej 
szczepionki między innymi przeciwko wirusowi pta-
siej grypy, rotawirusom, wirusowi HIV oraz wirusowi 
zapalenia wątroby typu A [1, 33]. W  badaniach na 
myszach wykazano, że doustne podanie zrekombino-
wanej bakterii z rodzaju Lactobacillus, wykazującej eks-
presję antygenu wirusa ptasiej grypy – hemaglutyniny 
HA 1, spowodowało wytworzenie przeciwciał, których 
obecność wykryto w błonie śluzowej (przeciwciała IgA 
anty-HA1) oraz w surowicy (przeciwciała IgG anty-
-HA1). Bakterie, przeciwko którym podejmowane są 
próby konstruowania szczepionek w oparciu o powyż-
szą technologię to między innymi: Clostridium tetani, 
E. coli, Shigella dysenteriae, Yersinia pestis, Y. pseudotu
berculosis, Helicobacter pylori i Clostridium perfringens. 
Porównano także nasilenie odpowiedzi immunologicz-
nej u myszy, którym podano, doustnie lub donosowo, 
zmodyfikowane genetycznie L. lactis, które posia-
dały zdolność produkcji fragmentu toksyny bakterii 
C. tetani. Wyższy poziom przeciwciał zaobserwowano 
w wyniku donosowej drogi podania antygenu [1, 33]. 
Można również podać bakterie wykazujące ekspresję 
określonej onkoproteiny. Prowadzone są badania nad 
wprowadzeniem tego typu szczepionki zapobiegającej 
rozwojowi raka szyjki macicy [33].

Obecnie leczenie wielu infekcji staje się coraz trud-
niejsze, głównie ze względu na wzrastającą oporność 
bakterii na antybiotyki. Podejmowane są próby zastoso-
wania BMG w leczeniu infekcji, poprzez wykorzystanie 
ich wysokiej specyficzności oraz braku równoczesnego, 
negatywnego wpływu na mikrobiotę gospodarza. 
W  warunkach in vitro i mysich modelach wykazano 
przeciwbakteryjne działanie wielu substancji, syntety-
zowanych przez BMG. Ponadto BMG mogą posiadać 
zdolność wykrywania patogenów i wydzielania związ-
ków, hamujących ich wzrost [1, 18, 30, 55]. Obecnie 
są prowadzone również badania nad BMG, produku-
jącymi białka o charakterze przeciwwirusowym [30].

Spośród chorób metabolicznych, w których najczęś-
ciej wskazuje się na możliwość wykorzystania BMG, 
wymienia się fenyloketonurię oraz hiperamonemię. Jest 
to możliwe dzięki dostarczeniu do organizmu enzymów 
zaangażowanych w przemiany szkodliwych substancji 
[1, 55]. Kolejnym sposobem na wykorzystanie BMG 
jest leczenie schorzeń alergicznych, cukrzycy typu  I, 
otyłości oraz nadciśnienia [26, 30, 53, 55]. 

Szczególne nadzieje wiąże się z wykorzystaniem 
właściwości BMG w terapii przeciwnowotworowej. 
Niektóre bakterie np. atenuowane szczepy Salmonella 
spp. oraz Listeria spp. posiadają zdolność preferencyj-
nej penetracji i  proliferacji wewnątrz guzów nowo-
tworowych. Mikroorganizmy te nie tylko wykazują 
działanie przeciwnowotworowe, ale także w mikrośro-
dowisku guza mogą pobudzać odpowiedź immunolo- 

giczną gospodarza przeciw komórkom nowotworo-
wym. W  przyszłości tą strategię leczniczą można by 
wykorzystywać zarówno w monoterapii, jak i w kom-
binacji z  innymi terapiami przeciwnowotworowymi. 
BMG o osłabionej wirulencji stanowią również alterna-
tywę w leczeniu chorób nowotworowych; należy jednak 
zwrócić uwagę, by osłabienie wirulencji jednocześnie 
nie spowodowało osłabienia działania przeciwnowo-
tworowego. Omawiane modyfikacje genetyczne można 
również wykorzystać do nasilenia migracji bakterii do 
komórek nowotworowych, na przykład poprzez eks-
presję na ich powierzchni ligandów, specyficznych dla 
określonego typu nowotworu, co umożliwia redukcję 
skutków ubocznych związanych z toksycznym oddzia-
ływaniem na zdrowe komórki organizmu. Dalsza 
modyfikacja genetyczna bakterii umożliwia wzmoc-
nienie ich przeciwnowotworowego działania poprzez 
produkcję substancji cytotoksycznych, enzymów kon-
wertujących proleki do leków, substancji immuno-
modulujących, czynników antyangiogennych lub nie-
-kodujących cząsteczek RNA. Ekspresja określonych 
genów może być wyzwalana specyficznymi warunkami, 
panującymi w obrębie guza (np. hipoksja, niskie pH, 
nasilona nekroza) lub poprzez podanie specyficznych 
substancji egzogennych, na przykład dożylnie lub 
dootrzewnowo. Próby kliniczne skuteczności tego typu 
terapii dotyczą między innymi leczenia czerniaka, raka 
szyjki macicy oraz nowotworów jelita grubego, wątroby 
i trzustki [12, 22, 26, 31]. Ciekawym pomysłem tera-
peutycznym jest również równoczesne podawanie kilku 
rodzajów genetycznie zmodyfikowanych bakterii [33] 
oraz ich „molekularne spersonalizowanie”, w zależności 
od typu nowotworu [1, 30].

8. Podsumowanie

Szybki rozwój narzędzi inżynierii genetycznej i bio- 
logii syntetycznej umożliwia konstruowanie coraz sku-
teczniejszych i bezpieczniejszych farmabiotyków, peł-
niących zarówno funkcje diagnostyczne, jak i terapeu-
tyczne. Bakterie modyfikowane genetycznie stanowią 
jedną z możliwości rozwoju medycyny spersonalizo-
wanej, która zakłada indywidualne zastosowanie ściśle 
dobranej substancji leczniczej do stanu chorobowego 
każdego pacjenta. Taki wysoki poziom personalizacji 
jest możliwy do osiągnięcia poprzez stosowanie „inteli-
gentnych probiotyków”. Co więcej, farmabiotyki umoż-
liwiają również leczenie miejscowe, co ogranicza efekty 
uboczne, widoczne w czasie leczenia ogólnoustrojo-
wego. Pomimo tak obiecujących perspektyw trudno 
jest określić, kiedy bakterie zmodyfikowane genetycz-
nie znajdą powszechne zastosowanie w  praktyce kli- 
nicznej. Liczba badań znajdująca się w  fazie klinicz-
nej jest ograniczona, co w dużej mierze jest związane 
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z ograniczeniami i obawami związanymi z  wykorzy-
staniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
w medycynie [1, 26, 32]. 
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W PŁYNNEJ BIOPSJI I DIAGNOSTYCE RAKA GŁOWY I SZYI
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Streszczenie: Płynna biopsja polega na badaniu krążącego we krwi, pozakomórkowego DNA (cfDNA, circulating cell-free DNA) pocho-
dzącego z komórek prawidłowych lub nowotworowych. Analiza małej ilości krwi może być bogatym źródłem informacji o stanie zdrowia 
pacjenta chorującego na nowotwór. Płynna biopsja może być alternatywą do biopsji z guza, ale przedstawia szczególną wartość w przypad-
kach niedostępności materiału tkankowego oraz możliwości wielokrotnego jej powtarzania. Frakcja cfDNA pochodząca z guza nazywana 
jest w onkologii ctDNA (circulating tumor DNA). Przykładem ctDNA mogą być sekwencje genomu wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV, 
Human Papillomavirus), który jest czynnikiem etiologicznym niektórych raków regionu głowy i szyi (RRGiSz), a w szczególności gardła 
środkowego (RGŚ). Najczęstszym genotypem występującym w RGŚ jest HPV16. Bezinwazyjne i częste oznaczanie DNA HPV16 we krwi 
(ctHPV16, circulating tumor HPV type 16) daje możliwość monitorowania przebiegu choroby w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. 
Bardzo dobrymi narzędziami do detekcji DNA HPV są techniki bazujące na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), do których należy 
ilościowy PCR w czasie rzeczywistym (qPCR, quantitative polymerase chain reaction) i cyfrowy emulsyjny PCR (ddPCR, digital droplet 
PCR). Użycie tych technik do oznaczania DNA wirusa daje wysoką specyficzność i czułość badania. Wykrywanie ctHPV16 po zakoń-
czonym leczeniu może być pomocne w rozpoznaniu choroby resztkowej, którą trudno ocenić w obrazowaniu radiologicznym. Biomarker 
jakim jest ctHPV16 można z powodzeniem zastosować do diagnostyki efektów leczenia chorych na RGŚ, który w przyszłości może być 
pomocny w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

1. Wprowadzenie. 2. Proces onkogenezy z udziałem ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV). 3. Płynna biopsja i pozakomórkowy nowotwo-
rowy DNA we krwi. 4. Metody detekcji krążącego DNA HPV we krwi. 5. Krążące DNA HPV w monitorowaniu przebiegu chemioradio-
terapii i wczesnej ocenie stanu wyleczenia chorych na raka gardła środkowego. 6. Podsumowanie

POTENTIAL POSSIBILITIES OF HPV DNA DETECTION IN LIQUID BIOPSY
FOR DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER

Abstract: Liquid biopsy involves testing extracellular DNA (cfDNA – circulating, cell-free DNA) circulating in the blood and deriving 
from normal or cancer cells. Analysis of a small amount of blood can be a rich source of information about the health status of cancer 
patient. Liquid biopsy may be an alternative to tumor biopsy, but it presents particular value in cases of inaccessibility of tissue samples 
and the possibility of repeating it many times. The tumor-derived cfDNA fraction is called circulating tumor DNA (ctDNA) in oncology. 
An example of ctDNA may be the genome sequences of the Human Papillomavirus (HPV), which is the etiological factor of some head 
and neck cancers (HNC), in particular of the oropharyngeal cancer (OPC). HPV16 is the most common genotype found in OPC. Non-
invasive and frequent determination of HPV16 DNA (ctHPV16) in the blood gives the opportunity to monitor the course of the disease 
during and after treatment. Very good tools for HPV DNA detection are techniques based on polymerase chain reaction (PCR) like quan-
titative real-time PCR (qPCR) and digital droplet PCR (ddPCR). The use of these techniques for virus DNA detection in the blood gives 
high specificity and sensitivity of the analysis. Determination of ctHPV16 after treatment may be helpful in diagnosis of residual disease, 
which is difficult to assess in radiological imaging. The ctHPV16 biomarker can be successfully used to diagnose the effects of treatment 
of patients with OPC, which in the future may be helpful in making therapeutic decisions.

1. Introduction. 2. The process of oncogenesis involving the human papillomavirus (HPV). 3. Liquid biopsy and tumor cell-free DNA in 
the blood . 4. Methods of ctHPV detection in blood. 5. ctHPV in monitoring of chemoradiotherapy and early assessment of treatment 
results of patients with oropharyngeal cancer. 6. Summary

Słowa kluczowe: krążący nowotworowy DNA, płynna biopsja, wirus brodawczaka ludzkiego, rak gardła środkowego
Keywords: circulating tumor DNA, liquid biopsy, Human Papillomavirus, oropharyngeal cancer
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1. Wprowadzenie

Płynna biopsja to zabieg diagnostyczny polega-
jący na pobraniu krwi od chorego w celu diagnostyki 
nowotworu. Próbkę krwi poddaje się analizie pod 
kątem obecności krążących komórek nowotworowych 
lub kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA – deoxy-
ribonucleic acid) pochodzącego z nowotworu [1–3]. 
Pozakomórkowy krążący we krwi DNA nazywany 
jest cfDNA (circulating free DNA) i wykazuje te same 
zmiany genetyczne, które istnieją w guzach nowotwo-
rowych [4–6]. Krew może być zatem bogatym źródłem 
informacji o zmianach genetycznych czy epigenetycz-
nych w nowotworze. Płynna biopsja jest badaniem 
mało inwazyjnym w porównaniu do innych metod 
diagnostycznych. Będąc alternatywą do biopsji z guza, 
przedstawia szczególną wartość nie tylko w przypad-
kach niedostępności materiału tkankowego, ale również 
ze względu na możliwość wielokrotnego jej powtarza-
nia np. na różnych etapach leczenia czy po jego zakoń-
czeniu [7–9]. Płynna biopsja stwarza unikalną możli-
wość śledzenia obecności ocenianej cechy genetycznej 
w  aspekcie skuteczności terapii czy też wczesnego 
wykrycia wznowy nowotworu. U części chorych na 
raka regionu głowy i  szyi (RRGiSz) za kancerogenne 
działanie odpowiadają wirusy HPV (Human Papilloma
virus), nazywane wirusami wysokiego ryzyka. HPV aż 
w 70% jest czynnikiem etiologicznym raka gardła środ-
kowego [10–12]. Ocenę obecności DNA wirusa HPV 
w  płynnej biopsji (circulating tumor HPV, ctHPV) 
można zatem wykorzystać do potwierdzenia etiologii 
nowotworu HPV-zależnego oraz do określenia stopnia 
remisji choroby podczas leczenia. 

2. Proces onkogenezy z udziałem ludzkiego
 wirusa brodawczaka (HPV)

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) to wirus 
o ikosaedralnej symetrii, którego materiałem genetycz-
nym jest dwuniciowa cząsteczka DNA. W swoim geno-
mie liczącym ok. 8000 pz zawiera dwa regiony kodujące, 
składające się z sześciu genów wczesnych (E – early) 
i dwóch późnych (L – late), które rozdzielone są regio-
nem regulatorowym (UPR  –  upstream regulatory 
region) [13, 14]. HPV wykazuje tropizm do różnicu-
jących się komórek nabłonkowych, które są niezbędne 
do przejścia pełnego cyklu rozwojowego [15, 16]. Wirus 
ma ponad 100 wariantów genetycznych, które zostały 
podzielone na typy wysokiego ryzyka, np. HPV16 
(nawet do 93,6% pozytywnych guzów),  18 (do 18%), 
35 (do 7,6%), 33 (do 4%), 45 (ok. 4%) 39 (ok. 0,6%), 
52 (3,2%), 51 (11,4%), 31 (7,1%) i niskiego ryzyka, np. 
HPV 6 i 11 [13, 17–20]. Typy o niskim potencjale onko-
gennym (niskiego ryzyka) mogą powodować wzrost 

nieprawidłowych komórek, ale tylko typy o wysokim 
potencjale onkogennym (wysokiego ryzyka) prowadzą 
do rozwoju nowotworu, ponieważ posiadają gen kodu-
jący białko E7, które umożliwia immortalizację ludz-
kich komórek nabłonkowych, co oznacza, że komórki 
ulegają niekontrolowanym, ciągłym podziałom [21–
23]. Dłuższe narażenie na tego wirusa, występujące 
podczas chronicznej infekcji oraz współtowarzysząca 
niesprawność układu odpornościowego mogą dopro-
wadzić już po ok. 10  latach do rozwoju nowotworu 
[24–26]. Kluczową rolę w kancerogenezie odgrywają 
białka kodowane przez geny wczesne E, natomiast pro-
dukty genów późnych L pełnią funkcję strukturalną 
wirusa [27–30]. Kodowane przez genom wirusa onko-
proteiny  E6 i  E7 powodują degradację i inaktywację 
białek supresorowych pRb i p53, które w prawidłowych 
warunkach są odpowiedzialne za kontrolę cyklu komór-
kowego, poprzez indukcję naprawy DNA lub indukcję 
apoptozy [31–33]. Przy braku aktywności białka Rb 
często dochodzi do amplifikacji centrosomów, co powo-
duje zaburzenie rozchodzenia się chromosomów do 
ko mórek potomnych czyli aneuploidię, co z kolei gene-
ruje niestabilność genetyczną komórki [34]. Degrada-
cja białka p53 za pośrednictwem ubikwityny, powoduje 
blokadę apoptozy, przez co komórki ulegają niekontro-
lowanym podziałom, co przyczynia się do kumulacji 
mutacji, promocji transformacji nowotworowej oraz 
powstawania raka [35–38]. 

Wirus brodawczaka ludzkiego może znajdować się 
w komórce w formie episomalnej (pozachromosomo-
wej, niezintegrowanej) lub zintegrowanej z chromoso-
mem gospodarza [39]. Obserwacja obecności formy 
episomalnej w  zmianach przednowotworowych oraz 
dominacji formy zintegrowanej w zmianach o wyso-
kim stopniu zaawansowania doprowadziła do ogólnego 
stwierdzenia wpływu integracji na progresję nowo-
tworową [40, 41]. Nie ma ściśle określonego miejsca, 
w  którym zachodzi integracja, choć zauważono, że 
występuje ona w  pobliżu miejsc bardziej dostępnych 
i  wrażliwych na pęknięcia [42–45]. Badania nad 
RRGiSz wykazały obecność bardzo wielu miejsc inte-
gracji, przy czym najczęściej HPV wbudowuje się do 
chromosomów 1, 3, 8, 9, 17 i 21, a zjawisku temu mogą 
dodatkowo towarzyszyć rearanżacje chromosomowe, 
takie jak translokacja, delecja lub duplikacja [45, 47, 
48]. Integracja zachodzi zarówno w regionach mię-
dzygenowych, jak również w  regionach kodujących 
geny. Dotychczas zidentyfikowano kilkanaście genów 
zaburzonych integracją HPV, a które mogą oddziały-
wać na szlaki związane z onkogenezą. W grupie tych 
genów są DIAPH2, TP63 i NAP14, BCL2, BRE, EPHA7, 
FANCC, HDAC2, INO80C, LEPREL1, SYNPO2, TRAF3, 
TUBD1, ERC2, GARS, SLC7A1, SYN3, ZMAT4, CUX1, 
CSMD1, EBF3, FOXK2, CDH11, DNAJB6, FOXP2, 
EPHA3, PTEN [45, 47, 48]. Przy czym, region kodujący 
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gen TP63 wskazano jako najczęstsze miejsce integracji 
wirusa [45, 47–49]. 

W przypadku nowotworów RGiSz zaobserwowano 
dominowanie formy episomalnej w zaawansowanych 
guzach. Badania na materiale biopsyjnym wyka-
zały obecność formy episomalnej w 61% RGiSz [45]. 
W  innych badaniach wykazano obecność formy epi-
somalnej we wszystkich bioptatach (wycinkach) raka 
migdałka [50]. Z kolei badania na różnych liniach 
komórkowych (wyprowadzonych z  raka podstawy 
języka, jamy ustnej) pokazują, że w większości z nich 
obecne są postacie zintegrowane lub mieszanka zinte-
growanej i episomalnej formy wirusa [47]. Natomiast 
najnowsze badania sekwencjonowania całego genomu 
wykazało integrację DNA HPV w 70% guzów (rak pod-
stawy języka lub rak migdałka) [48]. Wynika z tego, że 
w nowotworach regionu głowy i szyi forma episomalna 
występuje również w zaawansowanych guzach. Skutek 
kliniczny obecności formy episomalnej nie jest dobrze 
poznany, choć Nulton i wsp. w swoich badaniach wyka-
zali, że pacjenci chorzy na RRGiSz i guzami ze zintegro-
waną formy wirusa mieli gorszy współczynnik przeży-
cia niż pacjenci z formą episomalną [51]. 

3. Płynna biopsja i pozakomórkowy nowotworowy
 DNA we krwi

Pozakomórkowy DNA – cfDNA (circulating cell-
-free DNA), [52, 53] odnosi się do całkowitej ilości 
DNA we krwi [54]. Okres półtrwania cfDNA we 
krwi może wynosić od kilkunastu minut do kilku 
godzin i  zależy od konformacji lub długości cząste-
czek cfDNA [55–57]. Dłużej w krwiobiegu utrzymuje 
się dwuniciowa niż jednoniciowa forma, a dodatkowo 
stwierdzono, że mniejsze cząsteczki cfDNA są usuwane 
szybciej z organizmu niż te większe [56, 57]. Główna 
frakcja całkowitego cfDNA pochodzi z komórek prawi-
dłowych, a jedynie tylko jego część (od ok. 3% do 63%) 
pochodzi z komórek nowotworowych guza [58–60].

Funkcjonujące w onkologii pojęcie krążącego nowo-
tworowego DNA, w skrócie ctDNA (circulating tumor 
DNA) odnosi się właśnie do frakcji nowotworowej. 
Obecne w ctDNA zmiany genetyczne lub epigenetyczne 
są identyczne z tymi znajdywanymi w komórce nowo-
tworowej guza [7, 61–63]. Mechanizm uwalniania kwa-
sów nukleinowych do krwi nie jest dokładnie znany. 
Jeden z  postulatów utrzymuje, że ctDNA pochodzą 
z  rozpadu, krążących we krwi komórek nowotworo-
wych. Innym mechanizmem jest samorzutne wydzie-
lanie DNA do krwi w wyniku oddziaływania proli- 
ferujących komórek nowotworowych z limfocytami. 
Do możliwych procesów, w wyniku których dochodzi 
do uwalniania DNA guza do krwi zalicza się również 
zjawiska martwicy i apoptozy [64, 65]. 

W przypadku nowotworów o etiologii wirusowej, 
część całkowitej puli cfDNA będzie miała sekwencje 
wirusowe. Wykrywanie cząsteczek genomu wirusa 
w  całkowitej puli cfDNA pacjentów z rakiem zależ-
nym od HPV stał się podstawą koncepcji, że DNA 
HPV pochodzi z komórki nowotworowej, a wobec 
faktu wykrywania go w krwiobiegu nazywany jest 
krążącym DNA HPV (w skrócie ctHPV) [66, 67, 68]. 
ctHPV odnosi się do frakcji pochodzącej z  komó-
rek guza zawierających HPV i w tym znaczeniu jest 
odpowiednikiem funkcjonującego ogólnego termin 
ctDNA w onkologii. Czułość tego biomarkera we krwi 
chorych na RGŚ do wykrywania nowotworu wynosi 
ok 80%, natomiast specyficzność mieści się w zakre-
sie od 95% do 98% [69, 70]. Natomiast zastosowanie 
go do wykrywania wznowy po zakończonym leczeniu 
odznacza się czułością 73% i swoistością 100% [70]. 
Ze względu na niewielką inwazyjność pobrania płynnej 
biopsji czyli pobrania krwi w celu pozyskania cfDNA, 
jest on pożądanym materiałem dla diagnostyki moleku-
larnej ctHPV i umożliwia monitorowanie jego poziomu 
we krwi. Rutynowa diagnostyka ctHPV u pacjentów 
z RGŚ zależnym od HPV zwiększa prawdopodobień-
stwo wykrycia nowotworu, a  włączenie diagnostyki 
ctHPV opartej na osoczu do obecnych protokołów 
i  standardów może zwiększyć zdolność klinicysty do 
oceny stanu pacjena [71, 72].

4. Metody detekcji krążącego DNA HPV we krwi

Powszechnie stosowaną metodą badania ctHPV 
jest badanie PCR. Do badania wystarcza zwykle pobra-
nie 5–10 ml krwi z żyły. Separacja osocza wymaga 
powszechnie dostępnego sprzętu jak wirówki, ekstrak-
cję DNA z osocza można przeprowadzić komercyj-
nie dostępnymi zestawami do izolacji manualnej lub 
automatycznej, a badanie PCR przeprowadza się przy 
użyciu termocyklera z detektorem i pomiarem w czasie 
rzeczywistym [73, 74]. Początkowe doniesienia wska-
zywały na niską czułość klasycznej metody PCR [75], 
która w następnych badaniach została zastąpiona qPCR 
(quantitative polymerase chain reaction), z wykorzysta-
niem sond fluorescencyjnych do sekwencji E6 lub E7, 
wykazując znacznie wyższą czułość wykrywania ctHPV 
w osoczu, sięgającą ok. 65% [76, 77]. Technika qPCR 
to jedna z najpopularniejszych metod do ilościowego 
określania DNA, która w laboratorium diagnostycznym 
jest przeprowadzana przez diagnostę laboratoryjnego. 
Metoda qPCR jest czułym, nieskomplikowanym bada-
niem do oznaczania małej ilości kwasów nukleinowych 
we krwi, a wynik analizy można uzyskać już po kilku 
godzinach. W jednym z pierwszych doniesień o wyko-
rzystaniu tej techniki w oznaczaniu DNA w  płynach 
ustrojowych, grupa badaczy Cao i  wsp. pokazali, że 
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zwiększenie czułości qPCR można osiągnąć poprzez 
zwiększenie objętości osocza użytego do izolacji cfDNA 
[76]. W badaniach Cao i wsp. należy jednak zwrócić 
uwagę na dużą rozpiętość w liczbie kopii u poszczegól-
nych pacjentów w zakresie od ok. 100 kopii/ml do ok. 
6000 kopii/ml. Na podstawie tego, można wnioskować, 
że liczba kopii DNA HPV jest osobniczo charaktery-
styczna, a wyjściowa ilość kopii w guzie koreluje z iloś-
cią we krwi, co pokazuje badanie Mazurek i wsp. [77]. 
W pracy wykazano także, że mała liczba kopii w guzie 
istotnie wpływa na wykrywalność wirusa we krwi [77]. 
Spośród wszystkich pacjentów z wykrytym DNA wirusa 
HPV16 w guzie za pomocą techniki qPCR, u  27% 
mediana kopii wynosiła 63 kopii/genom i w tej grupie 
ctHPV nie był wykrywany we krwi, natomiast u 72% 
pacjentów z większą ilością DNA wirusa HPV w guzie 
(mediana 463 kopii/genom) ctHPV był wykrywany we 
krwi [77]. Należy tu wspomnieć, że spośród wszystkich 
RRGiSz najmniejsze ilości DNA HPV w guzie zaobser-
wowano w rakach krtani, nosogardła, zatok czy jamy 
ustnej, a w rakach gardła dolnego wirusa nie stwierdza 
się, co przekłada się na fakt niewykrywalności ctHPV 
we krwi tej grupy chorych [badania własne].

W badaniach Ahn i wsp., których celem było zwięk-
szenie czułości i specyficzności, do oznaczania miana 
wirusa wykorzystano nie tylko osocze ale również ślinę 
jako źródło cfDNA [78]. Badacze zastosowali kombi-
nację próbek osocza i śliny do zwiększenia czułości sta-
tusu HPV16 przed leczeniem jako narzędzia do badania 
przesiewowego w kierunku raka gardła środkowego 
(RGŚ) zależnego od HPV [78]. Czułość łączonego bada-
nia śliny i osocza pobranych przed leczeniem wynosiła 
76%, podczas gdy czułość samej śliny wynosiła 52,8%, 
a  samego osocza 67,3%. Dołączenie zatem badania 
z wykorzystaniem śliny do badania osocza zwiększyło 
czułość wykrywania pacjentów z pozytywnym wyni-
kiem HPV16 o 9%, przy czym specyficzność wynosiła 
100% w łączonym jak i oddzielnych badaniach śliny lub 
osocza [78]. Grupa badaczy Ahn i wsp. przeprowadziła 
również badania korelacji wyniku testu HPV ze stanem 
klinicznym po leczeniu, ale czułość metody opartej na 
ślinie okazała się znacznie niższa (18%) w porówna-
niu do trzykrotnie wyższej czułości opartej na badaniu 
osocza (55%) [78].

Inną metodą wykorzystaną do wykrywania HPV 
u  chorych na RGŚ może być ddPCR (digital droplet 
PCR), który umożliwia wykrywanie i ocenę ilościową 
niskich poziomów ctHPV [79]. W  badaniach Chera 
i wsp, wykazano, że czułość techniki ddPCR do wykry-
wania ctHPV w osoczu jest wysoka i wynosi 89%, choć 
swoistość w tej technice jest już nieco niższa i wynosi 
97% (w porównaniu do ww. badań z wykorzystaniem 
qPCR) [80]. W innym badaniu wykazano silną kore-
lację ilości kopii ctHPV w osoczu za pomocą ddPCR 
a  całkowitym obciążeniem guza (TTB – total tumor 
burden) [81]. TTB to suma największej średnicy 
wszystkich wykrywalnych zmian w obrazowaniu obli-
czana przed leczeniem. Badania pokazały, że mediana 
miana ctHPV była najniższa u pacjentów z chorobą 
lokoregionalną (5 kopii/ml), wyższa u chorych z prze-
rzutami do płuc (163 kopii/ml), a najwyższy poziom 
był u pacjentów z rozsianą chorobą (452 kopii/ml) [81]. 

W większości badań źródłem pozakomórkowego 
nowotworowego DNA jest osocze, a nie surowica. Bio-
rąc pod uwagę fakt rozpadu białych krwinek podczas 
procesu krzepnięcia wydaje się logiczne, że surowica 
może zawierać więcej DNA pochodzącego z komórek 
prawidłowych pojawiającego się podczas krzepnięcia. 
W  naszych badaniach oszacowaliśmy, że w  surowicy 
jest znacznie więcej całkowitego cfDNA i  powsta-
jący produkt endogennej kontroli (np. genu globiny, 
który jest wewnętrzną kontrolą obecności DNA) może 
zaburzać wykrywanie ctHPV [dane niepublikowane]. 
Dlatego należy z ostrożnością podejść do badań opie-
rających się na surowicy jako źródła cfDNA. Przykła-
dem takich niepewnych wyników mogą być badania 
Dahlstroma i  wsp., w których wykorzystana jest też 
surowica, a autorzy poddają wątpliwości wykorzystania 
ctHPV jako biomarkera wznowy ponieważ nie zostaje 
on wykryty u niektórych pacjentów [82]. 

Ostatecznie do badania wykorzystywane są różne 
ilości materiału wyjściowego i najczęściej jest to osocze. 
Do izolacji DNA wykorzystuje się różne metody, manu-
alne z wykorzystaniem zestawów lub automatyczne. 
Wykrywanie ctHPV oparte jest na technologii PCR 
i dominują dwie metody detekcji qPCR oraz ddPCR. 
W tabeli I przedstawiono przegląd metodologii badania 
ctHPV we krwi u chorych na raka gardła środkowego.

Genomic Mini AX Body Fluids (A&A Biotechnology) Osocze (1 ml) qPCR/TaqMan 100% 72% [77]
QIAamp circulating nucleic acid Kit (Qiagen) Osocze (2–5 ml) ddPCR/TaqMan 97% 89% [80]
QIAamp Blood Kit (Qiagen) Surowica (0,5 ml) qPCR/TaqMan 66% 60% [82]
Manualna fenol-chloroform Osocze (ml nie podano) qPCR/TaqMan 100% 67% [78]
QIAamp Blood Mini Kit (Qiagen) Osocze (0,6 ml) qPCR/TaqMan 100% 65% [76]

Tabela I
Przegląd metodologii ilościowego pomiaru ctHPV we krwi

Metoda izolacji DNA Materiał
do badania (ml)

Czułość
metody

Specy-
ficzność

Metoda
oznaczania

Cytowa-
nie
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5. Krążące DNA HPV w monitorowaniu przebiegu
 chemioradioterapii i wczesnej ocenie stanu
 wyleczenia chorych na raka gardła środkowego

Leczenie zawansowanych nowotworów regionu 
głowy i szyi radioterapią samodzielną (RT) bądź 
w skojarzeniu z chemioterapią (CHRT) jest leczeniem 
z wyboru [83, 84]. Jest to leczenie pozwalające oszczę-
dzić organy do zachowania podstawowych funkcji 
życiowych jak np. gardło [83]. Ponieważ około 70% 
RGŚ ma etiologię wirusową, to w tej grupie chorych 
HPV może być markerem wykorzystanym do moni-
torowania postępów CHRT. W jednym z pierwszych 
doniesień literaturowych, dotyczących przydatności 
biomarkera ctHPV w monitorowaniu, wykazano stop-
niowy spadek kopii ctHPV we krwi podczas CHRT, aż 
do całkowitego zaniku [76]. U kilku chorych, u których 
wykryto przerzuty do płuc lub węzłów chłonnych, ctHPV 
był wykrywany również we krwi. U jednego chorego 
ctHPV wykryto 4 miesiące przed wykryciem prze-
rzutów do płuc, a obecność guza w płucu (przerzut) 
zostało potwierdzone za pomocą tomografii kompu-
terowej klatki piersiowej [76]. 

W badaniu Chera i wsp., za pomocą techniki ddPCR 
pokazano profil spadku (klirens) liczby kopii ctHPV 
podczas CHRT pacjentów chorych na RGŚ [80]. 
W pracy pokazano, że szybkość klirensu ctHPV16 (cir-
culating tumor HPV type 16) koreluje z efektem CHRT. 
Pacjenci, u których po 4 tygodniu leczenia nie stwier-
dzono ctHPV16 we krwi mieli doskonały czas prze-
życia wolny od wznowy węzłowej i miejscowej (100% 
po 18 miesiącach). Wśród pacjentów z niekorzystnym 
profilem klirensu ctHPV16, który ciągle utrzymywał się 
we krwi po 4 tygodniu, zaobserwowano wysokie praw-
dopodobieństwo wystąpienia choroby resztkowej lub 
nawrót regionalnej choroby węzłowej (35% po 18 mie-
siącach) [80]. W badaniach Hanna i wsp., w których 
wykorzystywano ślinę oraz krew pacjentów jako źródła 
cfDNA zaobserwowano korelację ctHPV ze wznową 
lokoregionalną (miejscową), natomiast u  pacjentów 
z  przerzutami odległymi taka korelacja nie występo-
wała [85]. Z kolei, Ahn i wsp. stwierdzili, że badanie 
samej śliny jest stosunkowo niespecyficznym marke-
rem prognostycznym i dopiero w połączeniu z osoczem 
pozwala na wyciągnięcie prawidłowych wniosków [78]. 

Największym atutem płynnej biopsji jest możli-
wość monitorowania choroby nowotworowej podczas 
leczenia oraz zaraz po jego zakończeniu umożliwiając 
wczesne wykrycie choroby resztkowej lub nawrotu cho-
roby. Tradycyjnie zaleca się chirurgiczne leczenie ratun- 
kowe po badaniu klinicznym i obrazowaniu wyko-
nanym 10–12  tygodni po leczeniu, ale taka wczesna 
interpretacja może być trudna ze względu na zmiany 
związane z leczeniem, które ograniczają radiologiczne 
obrazowanie choroby resztkowej [86]. W naszych naj-

nowszych badaniach śledzenie poziomu ctHPV16 po 
CHRT pomogło w rozpoznaniu choroby resztkowej, 
która nie była widoczna w obrazowaniu radiogra-
ficznym. Wynik badania ctHPV16 okazał się bardzo 
pomocny w podjęciu decyzji dotyczącej przeprowadze-
nia operacji ratującej [87]. U innego chorego wykaza-
liśmy, że wykryty ctHPV16 kilka tygodni po leczeniu 
był sygnałem do przeprowadzenia dokładnego bada-
nia pozytonowej tomografii emisyjnej, umożliwiając 
wykrycie przerzutu [87]. 

Podczas chemioterapii badanie obecności HPV we 
krwi może być wykonane przed przystąpieniem do 
wykonania każdego wlewu (podanie dożylne leku). 
Badanie molekularne poziomu ctHPV w  osoczu nie 
stwarza żadnego dodatkowego ryzyka dla pacjenta, 
a  przeprowadzenie tego badania podczas leczenia 
stwarza możliwość szybkiej identyfikacji oceny stop-
nia wyleczenia miejscowego i węzłowgo u chorych na 
RGŚ zależnego od HPV. Wykorzystując potencjalne 
narzędzie jakim jest płynna biopsja, badanie ctHPV 
może mieć wpływ na ocenę radiologiczną a następnie 
na dobór metody leczenia.

6. Podsumowanie

Badanie DNA HPV we krwi, skrótowo ctHPV, jako 
specyficznego biomarkera tylko dla chorego z rakiem 
zależnym od HPV, jest nowatorską metodą diagno-
styczną, która:

•	 jest	przykładem	zastosowania	płynnej	biopsji	do	
diagnostyki RGŚ,

•	 bazuje	na	qPCR	lub	ddPCR	jako	bardzo	czułych	
i prostych technikach,

•	podczas	 leczenia	umożliwia	obserwację	efektów	
leczenia pacjenta,

•	podczas	wczesnej	oceny	stanu	wyleczenia	pomaga	
w rozróżnieniu między chorobą resztkową a zmia-
nami związanymi z leczeniem,

•	podczas	obserwacji	po	leczeniu	umożliwia	wykry-
cie nowotworu przed wystąpieniem objawów kli-
nicznych.
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1. Wprowadzenie 

Systematyczna kontrola wskaźników zanieczyszcze-
nia kałowego, takich jak Escherichia coli czy enterokoki 
kałowe jest jednym z głównych elementów zapewnienia 
odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi pod względem mikrobiologicznym [10, 15, 
51, 66]. W zanieczyszczonych wodach ze względu na 
obecność w dużej liczbie bakterii E. coli, w więk szości 
przypadków monitoring tego parametru powinien 
zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa wody oraz 
wiarygodności co do jej jakości [66]. Jednak wyniki nie-

których badań wskazują również na niedoskonałości 
wykorzystania E. coli jako organizmu wskaźnikowego 
między innymi względem wirusów chorobotwórczych, 
czy pierwotniaków pasożytniczych. Wirusy i pierwot-
niaki są bardziej odporne na warunki środowiskowe 
i konwencjonalne technologie uzdatniania, w tym fil-
trację i dezynfekcję, a tym samym mogą być obecne 
w uzdatnionej wodzie do picia pomimo niewykrywal-
ności bakterii E. coli [15, 29, 66]. Stąd prowadzone są 
poszukiwania wskaźników wzmacniających kontrolę 
i  podnoszących bezpieczeństwo wody. Jednocześnie 
pojawiają się zalecenia ekspertów, aby podejmować 
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skuteczności w usuwaniu chorobotwórczych wirusów. 
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nation and presence of human viral pathogens in water. Retrospective analyzes of water-borne outbreaks have shown that E. coli tests are 
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with bacterial indicators and are able to survive at considerable distance from source of contamination. Using of coliphages as indica-
tors, to ensure better control and safety of drinking water had been recommended by WHO experts and introduced in Directive (EU) 
2020/2184. Somatic coliphages are new indicators of water microbiological quality assessment, including indication of intestinal viruses. 
They can be used to verify processes of water treatment and to assess efficiency of removing intestinal viruses. 
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działania w kierunku włączenia nowych parametrów 
mikrobiologicznych do rutynowych badań wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi [67]. Jednym z propo-
nowanych rozwiązań jest rozszerzenie wykonywanych 
badań o analizy w kierunku wykrywania wirusów bak-
teryjnych (bakteriofagów, w skrócie fagów) w wodzie. 
Mogą one być użyteczne jako wskaźniki zanieczyszcze-
nia kałowego oraz „organizmy” modelowe przydatne 
w ocenie skuteczności usuwania z wody wirusów choro-
botwórczych, za pomocą procesów filtracji lub efektyw-
ności procesów dezynfekcji [7, 8, 15, 18, 48, 54, 65, 66]. 
Wśród licznej grupy przedstawicieli fagów bakteryjnych, 
duże zainteresowanie w zakresie ich wykorzystania do 
powyższych celów wzbudzają colifagi, w tym colifagi 
somatyczne oraz F-specyficzne bakteriofagi RNA [16, 
17, 18, 19, 21, 27, 29, 46]. Zna lazło to również potwier-
dzenie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r., która wpro-
wadza colifagi somatyczne jako nowy parametr opera-
cyjny oznaczany w wodzie surowej, w celu kontrolowa-
nia skuteczności procesów uzdatniania, w odniesieniu 
do ryzyka mikrobiologicznego [10].

2. Colifagi somatyczne 

Bakteriofagi infekujące E. coli, jak również inne 
rodzaje bakterii należące do grupy coli określane są 
jako colifagi [15, 46, 66]. Wśród nich, dwie podstawowe 
grupy brane są pod uwagę jako wskaźniki jakości wody: 
colifagi somatyczne oraz F-specyficzne bakteriofagi 
RNA. Te dwie grupy różnią się między sobą przede 
wszystkim rodzajem kwasu nukleinowego, z  którego 
zbudowany jest genom oraz mechanizmem infeko-
wania komórki E. coli. Colifagi somatyczne posiadają 
genom w postaci dsDNA lub ssDNA i infekują komórki 
bakteryjne (komórki gospodarza) poprzez wiązanie się 
z receptorami występującymi na powierzchni komórki. 
Natomiast F-specyficzne bakteriofagi RNA (colifagi 
F-RNA) posiadają genom w postaci ssRNA i wywołują 
zakażenie poprzez adhezję do fimbrii płciowych E. coli, 

które wytwarzane są tylko przez bakterie będące nosi-
cielami plazmidu płciowego F [46, 66]. Fagi te podzie-
lono na grupy serologiczne I–IV, których genotypy 
identyfikowane są przy użyciu technik molekularnych 
[66]. Ze względu na wskaźnikowy charakter wyko-
rzystania obu grup, wskazuje się również na podo-
bieństwa colifagów somatycznych do adenowirusów, 
a F-specyficznych bakteriofagów RNA między innymi 
do enterowirusów, astrowirusów, czy wirusów zapalenia 
wątroby typu A i E [27]. Colifagi somatyczne to przed-
stawiciele licznych rodzin bakteriofagów (Myoviridae, 
Siphoviridae, Podoviridae, Microviridae) wykazujące 
różne typy morfologiczne [21, 27]. W przeciwień-
stwie do nich, F-specyficzne bakteriofagi RNA tworzą 
grupę podobnych morfologicznie fagów należących do 
rodziny Leviviridae (Tabela I).

Colifagi są niepatogenne dla ludzi i wydalane 
z  kałem przez zwierzęta stałocieplne [8, 15, 18, 27]. 
Colifagi somatyczne namnażają się w  przewodzie 
pokarmowym ludzi i zwierząt, ale nie tylko, ponieważ 
w  naturalnych środowiskach wodnych do replikacji 
mogą wykorzystywać jako gospodarzy inne bakte-
rie niż E. coli, m.in. bakterie z rodzaju Klebsiella spp., 
Shigella sp. [18, 21]. W odróżnieniu od nich, replika-
cja colifagów F-RNA zachodzi głównie w przewodzie 
pokarmowym zwierząt stałocieplnych, a nie ma miejsca 
w warunkach środowiskowych [18, 29].

3. Występowanie colifagów somatycznych
 w środowisku 

Bakteriofagi są jedną z najliczniejszych grup orga-
nizmów występujących na Ziemi. Ich obecność była 
wykrywana w wodach głębinowych, powierzchniowych, 
ściekach oraz w glebie [8, 22, 26, 35, 62]. Colifagi soma - 
tyczne są wydalane z kałem przez większość ludzi 
i zwierząt [8, 15, 18, 29, 66]. F-specyficzne bakteriofagi 
RNA wydalane są natomiast przez ludzi i  zwierzęta 
w  różnym, zwykle niższym, odsetku [8, 66]. Colifagi 
F-RNA z grupy I i IV wykrywano dotychczas wyłącznie 

T2, T4 Colifagi somatyczne Myoviridae dsDNA Ogonek składający się z wewnętrznej struktury
    rdzeniowej otoczonej kurczliwą osłonką
λ, T1 Colifagi somatyczne i bakteriofagi Bacteroides Siphoviridae  dsDNA Długi, niekurczliwy ogonek, bez otoczki
P22 Colifagi somatyczne Podoviridae  dsDNA Krótki, niekurczliwy ogonek, bez otoczki
phiX174 Colifagi somatyczne Microviridae dsDNA Bez otoczki, izometryczny
PR772 F-specyficzne bakteriofagi DNA  Tectiviridae dsDNA Brak ogonka, sześcienny kapsyd bez otoczki
MS2, Qβ F-specyficzne bakteriofagi RNA Leviviridae  ssRNA Bez otoczki, izometryczny
M13 F-specyficzne bakteriofagi DNA  Inoviridae  ssDNA Bez otoczki, pałeczkowaty

Tabela I
Przedstawiciele i charakterystyka colifagów

Przykład Typ Rodzina Kwas
nukleinowy Budowa
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w odchodach zwierząt (głównie bydła), natomiast fagi 
z grupy III wykrywane były w odchodach ludzkich. Fagi 
z grupy II wykrywano zasadniczo tylko w odchodach 
ludzkich, poza przypadkiem stwierdzenia ich w  28% 
próbek kału świń [8, 66]. Colifagi somatyczne mogą 
występować w dużych ilościach w ściekach i  zanie-
czyszczonych środowiskach wodnych [15]. Liczba cząs-
tek colifagów somatycznych w ściekach może wynosić 
nawet 106–108 na litr [4, 18, 36]. Według niektórych auto- 
rów liczba colifagów somatycznych w ściekach i wodzie 
surowej może 2–5-krotnie przewyższać liczbę colifagów 
F-RNA i około 500-krotnie liczbę ludzkich wirusów 
patogennych [18, 27]. Zarówno colifagi somatyczne jak 
i F-specyficzne bakteriofagi RNA wykrywane są w wo- 
dach jezior i rzek w liczbie do 105 cząstek na litr [18].

Badania nad częstością występowania bakteriofa-
gów, w tym colifagów w środowisku wodnym prowa-
dzone są od wielu lat [8, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 37, 68]. 
Niestety dane nie są spójne, między innymi ze względu 
na wiele czynników, które wpływają na występowanie, 
zdolność przetrwania i rozwój fagów w różnych śro-
dowiskach wodnych. Wśród tych czynników, należy 
wymienić liczebność komórek gospodarza, jak i samych 
wirusów, zdolność wirusów do adhezji do cząstek sta-
łych, obecność zwłaszcza materii organicznej, która 
wpływa na aktywność metaboliczną bakterii, promie-
niowanie słoneczne, temperaturę, pH, stężenie i rodzaj 
jonów w wodzie oraz aktywność metaboliczną mikro-
organizmów innych niż bakterie gospodarza [61]. 

4. Wrażliwość colifagów somatycznych na wybrane
 czynniki środowiskowe

Wpływ czynników środowiskowych na zdolność 
przetrwania fagów była badana w warunkach labora-
toryjnych oraz środowiskowych [22]. Danych uzyska-
nych w warunkach środowiskowych jest jednak znacz-
nie mniej. Wpływ temperatury, światła słonecznego, 
zasolenia, pH na colifagi w dużej mierze związany jest 
z ich morfologią. Wykazano, że takie cechy jak obec-
ność ogonków, duże kapsydy i brak otoczki wpływają 
na ich większą odporność na czynniki zewnętrzne [22]. 
Przy czym z powodu wielu zmiennych, które wpły- 
wają na zdolność przetrwania i replikację fagów, trudno 
jest usystematyzować i przewidzieć występowanie oraz 
zachowanie fagów w środowisku wodnym.

4.1. Temperatura

Temperatura jest jednym z kluczowych czynników 
wpływających na zdolność przetrwania bakteriofagów 
[44]. Odgrywa ona istotną rolę między innymi na eta-
pie adhezji, wnikania i replikacji fagów. W przypadku 
colifagów F-RNA, decydujące są warunki wytwarza-
nia przez bakterie F-fimbrii wyłącznie w fazie wzrostu 

logarytmicznego, w temperaturze powyżej 30°C, co 
precyzyjnie determinuje, że do ich replikacji dochodzi 
wyłącznie w przewodzie pokarmowym zwierząt sta-
łocieplnych. Jest to również zmienna, która koreluje 
z utrzymywaniem się colifagów w warunkach środowi-
skowych [22, 43, 69]. Badania wpływu tego czynnika 
na zdolność do przetrwania colifagów somatycznych 
w środowiskach wodnych wykazały, że fagi te, podobnie 
jak wirusy jelitowe, występowały częściej i przez dłuższy 
czas w środowiskach naturalnych, w niższych tempera-
turach (np. woda morska, rzeki, woda podziemna) [32]. 
W temperaturze niższej niż optymalna, przemieszczanie 
się fagów jest spowolnione, a proces adsorpcji faga do 
komórki gospodarza zaburzony. W konsekwencji mniej 
cząstek faga wnika do bakteryjnych komórek gospoda-
rza, natomiast wyższa temperatura może wydłużać fazę 
uśpienia, w wyniku czego czas od etapu infekcji komórki 
do namnożenia faga będzie wydłużony [63]. 

Przeprowadzona przez Bertrand i wsp. (2012) meta-
-analiza danych w zakresie wpływu temperatury na 
inaktywację wirusów jelitowych oraz bakteriofagów 
m.in. w ściekach i wodzie (woda do picia, podziemna, 
woda morska) wykazała, że inaktywacja wirusów prze-
biega szybciej w temperaturach ≥ 50°C w porównaniu 
do niższych temperatur. Testowany w badaniach colifag 
somatyczny phiX174 wykazywał wysoką stabilność we 
wszystkich wymienionych wyżej warunkach, w zakresie 
temperatur 0–100°C, szczególnie w wyższych tempera-
turach (podobnie jak colifagi F-RNA). W wyższych tem-
peraturach colifagi somatyczne i colifagi F-RNA wyka-
zywały większą odporność w porównaniu do wirusów 
jelitowych [5]. Z kolei wyniki badań Lee i Sobsey (2011) 
dotyczące wpływu temperatury na inaktywację róż-
nych colifagów somatycznych (T4, phiX174, λ T1, T7), 
w próbkach wody powierzchniowej oraz w wodzie o czy-
stości laboratoryjnej wykazały, że colifagi T4, phiX174 
i  λ  dłużej utrzymywały się w  niskich (4°C) i  wyż - 
szych temperaturach (25°C) w porównaniu z T1 i T7.

Wyraźne różnice w odporności na wysoką tempe-
raturę pomiędzy naturalnie występującymi bakteriami 
a  colifagmi somatycznymi, zaobserwowali w  swoich 
badaniach Mocé-Llivina i wsp. (2003). W doświadcze-
niu, obróbce cieplnej poddawano ścieki surowe, inku-
bując je w temperaturze 60°C przez 30 min. oraz osad, 
inkubując w temperaturze 80° C przez 30 min. i 90 min. 
W obu eksperymentach colifagi somatyczne wykazy-
wały większą odporność. Redukcja liczby drobnoustro-
jów po 30 min. i  90 min. inkubacji wynosiła ponad 
3,6 log10 dla E. coli w próbkach osadu. Colifagi F-RNA 
były redukowane o 1,3 log10 po 30 min. i ponad 3,4 log10 
po 90 min., natomiast colifagi somatyczne odpowiednio 
o 0,6 log10 i 3,0 log10. Eksperyment z wykorzystaniem 
ścieków surowych wykazał redukcję colifagów soma-
tycznych o 0,8 log10 w porównaniu z redukcją 6,2 log10 
dla E. coli i 2,1 log10 dla colifagów F-RNA [41].
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4.2. Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne jest kolejnym czynni-
kiem mającym wpływ na inaktywację wirusów, w tym 
colifagów somatycznych [22, 33]. Zaobserwowano kore-
lację pomiędzy stopniem inaktywacji środowiskowych 
izolatów colifagów somatycznych pod wpływem pro-
mieniowania słonecznego, a wielkością genomu. Izo-
laty posiadające większe genomy wykazywały wyższy 
wskaźnik inaktywacji [33]. Z kolei wyniki badań Sinton 
i wsp. (1999) wykazały, że ekspozycja próbek wody mor-
skiej i ścieków na promieniowanie słoneczne zwiększa 
tempo rozpadu cząstek colifagów somatycznych i innych 
bakteriofagów oraz bakterii z grupy coli typu kałowego, 
w  porównaniu z próbkami bez dostępu światła [58]. 
Wyniki kolejnych badań prowadzonych przez Sinton 
i wsp. na próbkach wody świeżej pochodzącej z rzeki, 
wody morskiej oraz wody będącej odpowiednikiem 
wody z estuarium (50% wody z rzeki + 50% wody mor-
skiej) wykazały wolniejsze tempo rozpadu kapsydów 
colifagów somatycznych oraz F-specyficznych bakterio-
fagów RNA w porównaniu z bakteriami E. coli, innymi 
bakteriami grupy coli typu kałowego i enterokokami 
[59]. Colifagi somatyczne występujące w wodzie z rzeki 
okazały się również nieznacznie bardziej wrażliwe na 
promieniowanie słoneczne w porównaniu z colifagami 
F-RNA. Natomiast w wodzie morskiej, colifagi soma-
tyczne wykazywały większą odporność [5].

4.3. Zasolenie

Dane piśmiennictwa wskazują, że wraz ze wzro-
stem zasolenia rośnie stopień inaktywacji colifagów 
[58, 59]. Woda morska to przede wszystkim roztwór 
NaCl. Jony sodu i chloru stanowią ponad 86% związków 
soli w wodzie. Średnie zasolenie wód morskich wynosi 
35 g/litr. W innych rodzajach wód naturalnych stężenie 
jonów Na+ i Cl– jest znacznie mniejsze [42]. W wielu 
analizach środowiskowych potwierdzono powszechne 
występowanie colifagów somatycznych w wodach mor-
skich [9, 21, 34]. W badaniach prowadzonych na terenie 
Europy (Irlandia, Anglia, Francja, Hiszpania, Gracja), 
colifagi somatyczne izolowane były w 71–100% próbek 
wody morskiej pochodzącej z kąpielisk [9]. Częstotli-
wość wykrywania colifagów somatycznych w rzekach 
jest porównywalnie wysoka, jednak badania ilościowe 
wykazują że jest ich od 100 do 1000-krotnie więcej 
w porównaniu z wodą morską [9, 21]. Z kolei w wodach 
głębinowych, colifagi somatyczne występują znacznie 
rzadziej. W badaniach prowadzonych w krajach takich 
jak Kanada, Argentyna, Kolumbia, Francja, Hiszpania, 
Korea czy USA fagi te były izolowane w  8,7–53,6% 
próbek pochodzących ze studni i ujęć głębinowych 
[1, 21, 23, 30, 35, 37]. Jak wykazali Sinton i wsp. [58, 
59] tempo inaktywacji colifagów somatycznych rośnie 

wraz ze wzrostem zasolenia. Gdy hodowle prowadzono 
bez dostępu światła, tempo rozpadu cząstek colifagów 
somatycznych było 5,5-krotnie wyższe w wodzie słonej 
w porównaniu z wodą z rzeki, podczas gdy dla F-specy-
ficznych colifagów RNA tempo rozpadu było 3,1-krot-
nie wyższe w  tych samych warunkach. Gdy badania 
prowadzono w warunkach dostępu do światła słonecz-
nego, tempo rozpadu colifagów somatycznych wzra-
stało 2,3-krotnie w wodzie słonej w porównaniu z wodą 
pochodzącą z rzeki. W tych samych warunkach, odno-
towane tempo rozpadu kapsydów colifagów F-RNA 
było wyższe 1,4-krotnie. Powyższe wyniki wskazują. że 
colifagi somatyczne są bardziej wrażliwe na zasolenie 
w porównaniu z F-specyficznymi colifagami RNA. 

4.4. Kwasowość (pH) środowiska
 

Do istotnych czynników wpływających na stabilność 
fagów jest pH środowiska. W badaniach nad stabilnoś-
cią faga T7 inkubowanego w buforach o pH od 3 do 11 
zaobserwowano, że najbardziej stabilny jest, gdy wartość 
pH wynosi od 6 do 8. Fag T7 inkubowany przez 2 tygo-
dnie w buforze fosforanowym o pH = 7, w temperaturze 
0,5–2°C, utracił 20% swojej początkowej aktywności, 
czego wynikiem było obniżenie miana faga. Gdy war-
tość pH spadła poniżej 4, już po 96 godz. fag ten utracił 
niemal całkowicie zdolność do infekcji, a po inkuba-
cji w buforach o pH < 3, przez 1 godzinę, w ogóle nie 
wykryto aktywnych cząstek wirusa. Inkubacja faga T7 
w buforach o wyższym pH wykazała, że przy pH = 9.0 
fag wykazywał 30% początkowej aktywności, tracąc 
ją niemal całkowicie po 24 godz. inkubacji w buforze 
o  pH > 10 [22, 24]. W  innych badaniach, fag T2 był 
stabilny w pH od 5 do 9, a najwyższą stabilność wyka-
zywał przy pH w zakresie 5–6 [22, 56]. Z kolei Jepson 
i March (2004) badali aktywność faga λ w pH w zakresie 
2–14. Po 24 godz. inkubacji w temperaturze pokojowej, 
badacze nie zauważyli znaczącego spadku miana faga 
przy pH w zakresie 3–11. Natomiast przy pH = 2.0 oraz 
powyżej wartości 11.8, fag  λ tracił całkowicie swoją 
aktywność [20, 22]. Z kolei Kłak i wsp. (2010) badali 
wpływ pH na faga T4, prowadząc inkubację w buforach 
o  pH w zakresie 1.1–9.2 w  temperaturze 37°C, przez 
1 godz. Stwierdzono, że optymalne pH wynosiło 6.0–7.4. 
Miano faga było o 50% niższe, gdy inkubację prowa-
dzono w buforze o pH = 9.2, natomiast całkowitą aktyw-
ność fag utracił podczas inkubacji w pH = 4.0 [22, 25].

5. Odporność colifagów somatycznych na procesy
 oczyszczania i dezynfekcji wody oraz ścieków

Colifagi somatyczne są przez wielu autorów uzna-
wane jako organizmy użyteczne w celu oceny skutecz-
ności procesów oczyszczania wody i ścieków [15, 19, 50]. 
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Colifagi, lepiej niż kałowe bakterie wskaźnikowe naśla-
dują utrzymywanie się patogennych wirusów w środo-
wisku i podczas procesu oczyszczana wody oraz ścieków. 
Redukcja wirusów jelitowych człowieka oraz colifagów 
może przebiegać w podobny sposób na różnych etapach 
procesu oczyszczania ścieków [15, 19, 50, 64]. Według 
wielu doniesień, colifagi somatyczne przewyższają 
liczbą colifagi F-RNA w ściekach nieoczyszczonych oraz 
oczyszczonych [3, 14, 17, 18]. Ze względu na złożoność 
i wieloetapowość procesu oczyszczania ścieków, trudno 
jest wyciągnąć wnioski na podstawie publikowanych 
wyników badań, które nie dostarczają informacji co do 
specyfiki badanej matrycy oraz o warunkach procesu 
(np. pH, temperatura, dawka UV, stężenie lub forma sto-
sowanego chloru itp.). Według danych z piśmiennictwa 
oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem osadu czyn-
nego pozwala na redukcję liczby colifagów somatycz-
nych o 2–2,4 log10 [3, 50]. Natomiast stosując filtrację 
(m.in. z użyciem filtrów piaskowych, antracytowych czy 
antracytowo-piaskowych) odnotowano redukcję o ok. 
0,5 log10. Dezynfekcja ścieków środkami na bazie chloru 
oraz stosowanie promieniowania UV skutkowała reduk-
cją o  ok. 0,5 log10 [50]. Porównując poziom redukcji 
liczby (log10) na różnych etapach oczyszczania ścieków, 
colifagi (w tym somatyczne), wykazywały wartości bli-
skie enterowirusom (ok. 3–4 log10), podczas gdy bakte-
ryjne wskaźniki zanieczyszczenia kałowego redukowane 
były na poziomie 5–6 log10 [50]. Według raportu z badań 
przeprowadzonych przez Rose i  wsp. (2004), poziom 
zanieczyszczenia colifagami i  wirusami w  próbkach 
pobranych ze ścieków wpływających do sześciu anali-
zowanych oczyszczalni nie był znacząco różny. Z kolei 
poziom zanieczyszczenia colifagami w próbkach ście-
ków wypływających z oczyszczalni, różnił się w zależ-
ności od stosowanych w danej oczyszczalni techno logii 
[50]. Chociaż nie zaobserwowano korelacji między 
stężeniem colifagów i enterowirusów w oczyszczonych 
próbkach, autorzy stwierdzili, że w oparciu o poziom 
colifagów można wykluczyć obecność enterowirusów. 
Poziomy poniżej 10 pfu/100 ml (zarówno colifagów 
F-RNA lub colifagów F-RNA w połączeniu z colifagami 
somatycznymi) wskazywały, że w próbkach tych nie były 
wykrywane enterowirusy [50]. 

6. Metody badań colifagów somatycznych
 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wirusy są obligatoryjnymi pasożytami wewnątrz-
komórkowymi i mogą replikować się tylko w żywych 
komórkach gospodarza, powodując ich lizę. Właś- 
ci wość ta leży u podstawy metod hodowlanych do 
oznaczania bakteriofagów, w tym colifagów soma- 
tycznych. Metody hodowlane są powszechnie stoso-
wane ze względu na łatwość wykonania, niezawodność, 

niskie koszty i brak konieczności posiadania szczegól-
nego wyposażenia laboratorium. Wadą ich jest to, że 
są pracochłonne, a wynik otrzymywany jest w czasie 
dłuższym niż jeden dzień roboczy. Dodatkowo bada-
nia próbek wody o  dużych objętościach oraz próbek 
o niskiej liczbie fagów mogą wymagać przeprowadzenia 
dodatkowego etapu – zatężania. Alternatywnie możliwe 
jest zastosowanie coraz bardziej powszechnych szyb-
kich testów, które są mniej pracochłonne, nie wymagają 
wstępnego zatężania próbek i umożliwiają uzyskanie 
wyników w krótszym czasie. 

6.1. Hodowlane metody oznaczania colifagów
 somatycznych

Metody hodowlane stosowane do badań bakterio-
fagów, w tym colifagów somatycznych pozwalają na 
oznaczenie ich liczby (metody ilościowe) lub wykrycie 
obecności (metody jakościowe) w badanej próbce wody. 

Metody ilościowe oparte są tzw. teście łysinkowym, 
opisanym już w 1959 roku [2]. Polega on na przygo-
towaniu mieszaniny badanej próbki, hodowli bakterii 
wrażliwych na faga i półpłynnego agaru. Mieszaninę 
przenosi się następnie na płytkę Petriego w celu zesta-
lenia. Po inkubacji w temperaturze optymalnej dla 
wzrostu komórek gospodarza, w przypadku obecności 
fagów w badanej próbce, ich obecność wyrażana jest 
w postaci przejaśnień – łysinek na powierzchni murawy 
szczepu gospodarza [2]. Wyniki badań przedstawiane 
są jako liczba jednostek tworzących łysinki pfp – plaque 
forming particles) [11] lub pfu (plaque forming units) 
[11, 14] w  objętości próbki. Colifagi są różnorodną 
grupą wirusów, które tworzą łysinki o różnej morfologii 
i średnicy od 1 do 10 mm [14]. Dodatkowym utrudnie-
niem w odczycie może być specyfika próbki i obecność 
mikroflory towarzyszącej. Do ułatwienia wizualizacji 
łysinek może być stosowany TTC (chlorek 2,3,5-tri-
fenylotetrazoliowy) nadający komórkom gospodarza 
kontrastowe różowe zabarwienie [45]. Metoda łysin-
kowa występuje w dwóch wariantach: SAL (single agar 
layer) – metoda płytek jednowarstwowych [14] i DAL 
(double agar layer) – metoda płytek dwuwarstwowych 
[11]. Różnica pomiędzy nimi polega na dodatkowej 
warstwie podłoża stałego pod warstwą półpłynnego 
agaru w metodzie DAL. Warstwa ta ma za zadanie 
zapewnienie bardziej stabilnego podłoża dla warstwy 
półpłynnego agaru. Metody jakościowe składają się 
z dwóch etapów: etapu namnażania i etapu testu kro-
pelkowego. Metody te mogą być stosowane również 
w formacie NPL (najbardziej prawdopodobnej liczby), 
co umożliwia uzyskanie wyniku ilościowego.

Metody hodowlane mające zastosowanie do ozna-
czania colifagów somatycznych w wodzie przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi to rekomendowane obec- 
nie przez dyrektywę UE [10] metody znormalizowane 
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EN-ISO 10705-2:2000 [11] i  EN-ISO 10705-3:2003 
[12]. Na metodach hodowlanych opierają się także 
protokoły US EPA (Unitet States Environmental Pro
tection Agency) – EPA 1601:2001 [13]  i EPA 1602:2001 
[14]. W tabeli II przedstawiono przegląd jakościowych 
i iloś ciowych metod znormalizowanych. Główne róż-
nice występują w składzie pożywek i odczynników oraz 
w stosowanych szczepach gospodarza bakteryjnego oraz 
objętościach badanych próbek.

Metoda opisana w normie EN-ISO 10705-2:2000 
[11] przeznaczona jest do badania wszystkich rodza-
jów wód oraz osadów i ścieków. Umożliwia oznacze-
nia ilościowe i  jakościowe colifagów somatycznych. 
Norma wskazuje różne szczepy bakteryjnego gospo-
darza w zależności od specyfiki badanych próbek. Dla 
próbek o małej liczbie bakterii gospodarzem jest szczep 
E. coli ATCC 13706, a w przypadku próbek o spodzie-
wanej dużej liczbie bakterii, szczep E. coli ATCC 700078 
oporny na kwas nalidyksowy. Do przygotowania 
materiału referencyjnego stosowany jest bakteriofag 
phiX174 (ATCC 13706-B1). Fag phiX174 jest colifa-
giem somatycznym należącym do rodziny Microviridae, 
dla którego gospodarzem są bakterie E. coli. Występuje 
on powszechnie w populacji fagowej ścieków i charak-
teryzuje się stosunkowo dużą zdolnością przetrwania 
w  warunkach środowiskowych, wykazując znaczną 
odporność między innymi na działanie wysokiej tem-
peratury oraz promieniowania UV [28].

Przedstawiona w normie metoda ilościowa oparta 
jest na metodzie płytek dwuwarstwowych DAL. Obję-
tość próbki badanej wynosi 1 ml lub 5 ml dla próbek 
o niskiej liczbie fagów. Wyniki uzyskiwane są w czasie 
około 24 godzin i przedstawiane jako liczba pfp lub pfu 
w określonej objętości próbki. W przypadku oznaczeń 
jakościowych wynik uzyskiwany jest w  czasie około 
48 godz. i odczytywany jest jako obecne/nieobecne 
w  1 ml. W obu przypadkach możliwe jest badanie 

próbek o większej objętości, ale konieczne jest wtedy 
zastosowanie większych objętości pożywek. 

Niekiedy bakteriofagi w wodzie mogą być obecne 
w zbyt niskich stężeniach, aby można było je oznaczać 
za pomocą bezpośredniej analizy. W takich przypad-
kach badanie próbek wody w ich kierunku może być 
procesem wieloetapowym obejmującym etap zatężania, 
po którym dopiero następuje właściwy etap oznaczania 
ilościowego [69]. W przypadku metody ilościowej dla 
próbek o bardzo niskiej liczbie fagów norma wskazuje 
na konieczność wstępnego zatężania badanych próbek. 
Również w przypadku próbek o dużej objętości zalecane 
jest ich zatężanie. Etap zatężania próbek wydłuża dodat-
kowo całkowity czas potrzebny na uzyskanie wyniku, 
przy czym jest on różny w zależności od zastosowanej 
metody zatężania [12]. Ważnym aspektem badania jest 
wpływ procesu zatężania próbek wody na odzysk bak-
teriofagów. Poziom odzysku zależy od wielu czynników 
takich jak metoda zatężania, rodzaj próbki wody (m.in. 
mętność, poziom zanieczyszczenia), objętość próbki, 
ilość i różnorodność bakteriofagów w próbce [38]. Etap 
zatężania został opisany w EN-ISO 10705-3:2003, która 
określa ogólne zasady oceny przydatności metod zatę-
żania bakteriofagów do danego celu, rodzaju i objętości 
próbek wody. Norma podaje przykłady metod zatężania, 
które mogą być stosowane dla wszystkich rodzajów wód, 
pod warunkiem, że pozwala na to ich specyfika (ilość i 
charakter zawiesin i substancji rozpuszczonych). Jedną 
z metod zatężania opisanych w EN ISO 10705-3:2003 
jest metoda filtracji membranowej. Metoda ta jest reko-
mendowana dla zatężania F-specyficznych bakteriofa-
gów RNA w próbkach o objętości 100–1000 ml i męt-
ności < 2 NTU. Dane literaturowe wskazują, że metoda 
ta może być z powodzeniem wykorzystywana także do 
zatężania colifagów somatycznych, a ich odzysk osiągany 
jest na poziomie nieco ponad 80% [37]. W przypadku 
colifagów somatycznych dobre wyniki zatężania mogą 

ISO colifagi somatyczne wszystkie rodzaje wody, jakościowa 1 ml 1 pfu/ objętość 24–48 godz.
10705-2:2000  osady, ścieki ekstrakty ilościowa 5 ml
  z mięczaków 
ISO walidacja i przykłady wszystkie rodzaje wody nie dotyczy zależnie od zależnie od zależnie od
10705-3:2003 metod zatężania   metody zatężania metody zatężania metody zatężania
 bakteriofagów
EPA Method colifagi somatyczne, wody podziemne, jakościowa 100 ml 1 pfu/objętość  24–48 godz.
1601:2001  F-specyficzne inne rodzaje wody  1000 ml
  bakteriofagi RNA
EPA Method colifagi somatyczne, wody podziemne, ilościowa 100 ml 1 pfu/objętość 24 godz.
602:2001  F-specyficzne inne rodzaje wody
 bakteriofagi RNA

Tabela II
Metody rekomendowane do oznaczania colifagów somatycznych w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Parametr/
zastosowanie MatrycaMetoda Rodzaj

metody
Objętość
próbki Czułość Czas uzyskania

wyniku
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być uzyskiwane również innymi wariantami metody fil-
tracji membranowej [14, 19, 38, 55, 57]. W przypadku 
próbek o mętności > 2 NTU do zatężania colifagów 
somatycznych może mieć zastosowanie metoda floku-
lacji wodorotlenkiem magnezu [12].

Protokół EPA 1602 [14] przedstawia metodę iloś-
ciową płytek jednowarstwowych SAL, z kolei protokół 
EPA 1601 [13] dwuetapową metodę jakościową. Proto-
koły te przeznaczone są do oznaczania F-specyficznych 
bakteriofagów RNA oraz colifagów somatycznych. Mogą 
być stosowane do badania wód podziemnych i innych, 
przy czym ich walidacja została przeprowadzona tylko 
dla wód podziemnych. Metoda jakościowa EPA 1601 
może być stosowana dodatkowo w  formacie NPL, 
jednak nie została pod tym względem zwalidowana. 
Gospodarzem bakteryjnym dla colifagów somatycznych 
jest oporny na kwas nalidyksowy szczep E. coli CN13 
(ATCC 700609), a  fagiem referencyjnym bakteriofag 
phiX174 (ATCC 13706-B1). Badane obję tości próbek 
wody to 100 ml w metodzie ilościowej EPA 1602 oraz 
100 ml i  1000 ml w metodzie jakościowej EPA  1601. 
Wynik badania uzyskuje się w czasie 24–48 godzin. 

6.2. Szybkie testy do badań colifagów somatycznych

Alternatywą dla oznaczania colifagów somatycznych 
klasycznymi metodami hodowlanymi mogą być tzw. 
szybkie testy. Testy te mogą być oparte na znormalizo-
wanych metodach ISO i EPA. Umożliwiają one oznacze-
nia jakościowe oraz ilościowe colifagów somatycznych 
[6, 27, 39, 49, 52, 53]. Ich zastosowanie może obejmować 
różne matryce, w tym wodę, ścieki i osady. W zależności 
od rodzaju testu, celu badania i specyfiki próbek, szyb-
kie testy umożliwiają badanie różnych objętości: 1 ml, 
10 ml i 100 ml. Czas uzyskania wyników to od kilku do 
24 godzin. Trwają prace nad kolejnymi formułami testów 
umożliwiającymi badanie próbek o  objętości 100 ml 
oraz rozwiązaniami redukującymi czas przygotowania 
hodowli gospodarza, mającymi bezpośrednie przełoże-
nie na otrzymanie wyników w jeszcze krótszym czasie 
[47]. Ze względu na różnorodność colifagów somatycz-
nych pewne trudności sprawia zastosowanie do ich ozna- 
czania metod molekularnych i serologicznych. Metody 
molekularne oparte na reakcji łańcuchowej polimerazy 
(PCR) mogą być wykorzystywane do oznaczania całej 
subgrupy colifagów lub tylko F-specyficznych bakterio-
fagów RNA. Metody serologiczne znajdują zastosowanie 
do wykrywania F-specyficznych bakteriofagów RNA 
[15]. Prowadzone są również badania w zakresie zasto-
sowania tych metod do badań colifagów somatycznych, 
a  ich wyniki są obiecujące [28]. Warto podkreślić, że 
prowadzone są badania, których celem jest opracowanie 
powszechnie akceptowanych standardów i wytycznych 
dotyczących zatężania i oznaczania fagów, w tym colifa-
gów somatycznych w środowiskach wodnych.

7. Zastosowanie colifagów somatycznych w ocenie
 jakości wody przeznaczonej do spożycia
 przez ludzi

Największe ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi 
związane z wodą pochodzi od patogenów kałowych, 
przenoszonych na skutek nieodpowiednich warun-
ków sanitarnych, braku higieny i ochrony ujęć wody. 
Patogeny bytujące w wodzie (m.in. wirusy, bakterie, 
pierwotniaki) mogą powodować poważne i długo-
trwałe skutki zdrowotne. Głównym celem stosowania 
wskaźników mikrobiologicznych do oceny jakości 
wody, jest wskazanie na obecność organizmów pato-
gennych, przede wszystkim pochodzenia kałowego. 
Obecnie ocena jakości wody do picia pod względem 
mikrobiologicznym oparta jest przede wszystkim na 
analizie parametrów bakteriologicznych [29]. O ile 
wskaźniki bakteryjne takie jak E. coli oraz enterokoki 
spełniają swoją rolę w stosunku do oceny występowania 
w wodzie bakterii chorobotwórczych, to w przypadku 
oceny występowania patogennych wirusów jelitowych 
nie dają już takiej pewności [8, 18, 28, 66]. Wirusy 
znacznie różnią się od bakterii zarówno pod wzglę-
dem budowy, przeżywalności w środowisku wodnym, 
odporności na środki dezynfekcyjne czy procesy uzdat-
niania wody [22, 66]. Okres infekcyjny u większości 
wirusów jelitowych w wodzie o temperaturze 20°C jest 
długi i wynosi ponad 1 miesiąc, z kolei w przypadku 
występujących w  wodzie bakterii chorobotwórczych 
okres ten jest zwykle krótki, do 1 tygodnia lub średni 
od 1 tygodnia do 1 miesiąca [22, 66]. Wiele gatunków 
wirusów jest mniej wrażliwych niż bakterie, na kon-
wencjonalne technologie uzdatniania wody, w tym fil-
trację i dezynfekcję [8, 19, 66]. W związku z powyższym 
wirusy chorobotwórcze mogą być obecne w uzdat-
nionej wodzie do picia, mimo nie wykrycia standar-
dowo stosowanego wskaźnika bakteryjnego jakim jest 
E. coli. Retrospektywne badania występowania epidemii, 
których źródłem była woda do picia wykazały, że opie-
ranie się jedynie na założeniach związanych z wykry-
walnością bakterii E. coli nie zapewnia bezpieczeństwa 
wody jeżeli chodzi o patogeny należące do innych grup 
mikroorganizmów, w tym wirusów jelitowych. Stało się 
to podstawą opinii, że E. coli jest wskaźnikiem niewy-
starczającym oraz bodźcem do poszukiwania organiz-
mów innych niż bakterie, które byłyby użyteczne jako 
modele lub zastępcze wskaźniki do oceny zachowania 
wirusów jelitowych w  środowisku wodnym oraz ich 
wrażliwości na procesy uzdatniania i dezynfekcji wody 
[15, 27, 66, 67]. 

Przeprowadzona analiza wyników badań opubli-
kowanych w latach 1999–2019, potwierdziła korelację 
między występowaniem w wodzie wirusów jelitowych 
i colifagów somatycznych lub colifagów F-RNA [27]. 
Wśród analizowanych badań, między innymi praca 
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Skraber i  wsp. (2004) potwierdziła korelację między 
obecnością colifagów somatycznych, a występowaniem 
enterowirusów i norowirusów w wodzie powierzchnio- 
wej. Podobnie Mocé-Llivina i  wsp. (2005) wykazali 
korelację między obecnością colifagów somatycznych 
i enterowirusów w próbkach wody pobranych z rzek, 
zanieczyszczonych ściekami. Również Lodder i  wsp. 
(2010) w badaniach prowadzonych na ujęciach wody 
do picia opartych na rzekach, wskazał na korelację 
między występowaniem enterowirusów oraz colifa-
gów somatycznych i colifagów F-RNA. W przypadku 
tych badań nie stwierdzono jednak takiej zależności 
pomiędzy colifagami somatycznymi a innymi wiru-
sami jelitowymi (reowirusami, norowirusami, czy też 
rotawirusami).

Wśród najważniejszych cech colifagów somatycz-
nych jako organizmów wskaźnikowych można wymie-
nić: podobieństwo do kontrolowanych patogenów 
(m.in.: budowa, występowanie, wrażliwość na procesy 
uzdatniania i środki dezynfekcyjne), brak zdolności 
do namnażania się w wodzie i dostępność prostych 
metod badawczych, pozwalających uzyskać wiarygodne 
wyniki w krótkim czasie [8, 11, 13, 14, 18, 66]. 

Colifagi somatyczne, przypominają ludzkie wirusy 
jelitowe pod względem pochodzenia i uwalniania się 
do środowiska. Podobnie jak wirusy jelitowe mogą 
replikować się tylko w komórkach gospodarza [8]. 
W przypadku colifagów są to komórki bakterii E. coli, 
a w przypadku wirusów jelitowych są to komórki ludzi 
i innych zwierząt stałocieplnych. Optymalne warunki 
do replikacji zarówno wirusów jelitowych, jak i  coli-
fagów somatycznych, występują w przewodzie pokar-
mowym tych organizmów [8, 27]. Colifagi somatyczne, 
podobnie jak ich gospodarz E. coli, mogą występować 
w prawidłowej mikroflorze układu pokarmowego ludzi 
i  zwierząt, nie powodując zachorowań [66]. Ludz-
kie wirusy jelitowe są uwalniane do środowiska pra-
wie wyłącznie z  przewodu pokarmowego, podobnie 
jak colifagi somatyczne, infekujące bakterie jelitowe, 
jakimi są E. coli. Colifagi somatyczne można wykrywać 
przy użyciu prostych metod badawczych opartych na 
hodowli na podłożach agarowych, a wyniki dostępne są 
w czasie 24–48 godzin [11, 13, 14, 22]. Powyższe cechy 
colifagów somatycznych sprawiają, że wydają się one 
być lepszym wskaźnikiem wirusów chorobotwórczych 
niż bakterie E. coli. W  związku z  tym mogą znaleźć 
zastosowanie w monitoringu prowadzonym w ramach 
nadzoru oraz weryfikacji poprawności działań, jako 
wskaźnik zanieczyszczenia kałowego ujęć wody [10, 27, 
63]. Warto jednak zaznaczyć, że colifagi somatyczne, 
podobnie jak wskaźniki bakteryjne, nie są idealne. Jak 
opisują niektórzy badacze nie zawsze istnieje bezpo-
średnia korelacja między liczbą bakteriofagów E. coli 
a  wirusów jelitowych, co nie czyni ich bezwzględnie 
wiarygodnym wskaźnikiem. Potwierdzono to, izolując 

wirusy jelitowe z próbek uzdatnionej wody do picia 
poddanej dezynfekcji, w których standardowe ozna-
czenia colifagów dawały wynik ujemny [66]. 

Zapewnienie odpowiedniej ochrony ludzi przed 
patogenami jelitowymi, w szczególności wirusami 
i pierwotniakami pasożytniczymi, które mogą wystę-
pować w  wodzie do picia wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia dodatkowych wymagań do zaleceń 
i przepisów prawnych dotyczących tego obszaru. Na ten 
aspekt zwracają uwagę również eksperci WHO w reko-
mendacjach z 2017 r., które są wsparciem dla przeglądu 
załącznika I do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
[67]. Opracowanie to wskazuje na potrzebę włączenia 
innych mikroorganizmów, między innymi takich jak 
bakteriofagi (colifagi somatyczne, F-specyficzne bak-
teriofagi RNA) jako bardziej odpowiednich do identyfi-
kacji zagrożeń mikrobiologicznych, które mogą być nie 
wykryte przez dotychczas stosowane wskaźniki. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wpro-
wadza colifagi somatyczne jako dodatkowy wskaźnik 
do programu monitoringu operacyjnego, przy czym 
zwraca uwagę, że powinno to następować w odnie-
sieniu do lokalnych okoliczności i wiedzy naukowej. 
Okoliczności takie mogą obejmować na przykład wyko-
rzystywanie wody z ujęć zanieczyszczonych wirusami 
jelitowymi i pasożytami lub przypadki podejrzenia 
wystąpienia tego typu zanieczyszczenia na skutek 
dopływu ścieków zawierających odchody ludzkie lub 
ścieków pochodzących od zwierząt hodowlanych. 
Wartość dopuszczalna dla colifagów somatycznych 
w  wodzie surowej wynosi 50 pfu w 100 ml. Według 
zapisów w  dyrektywie parametr ten powinien być 
oznaczany w  uzasadnionych przypadkach wynikają-
cych z oceny ryzyka. W przypadku wykrycia colifagów 
somatycznych w wodzie surowej w stężeniach powyżej 
50 pfu/100 ml, wskazane jest przeprowadzenie analizy 
procesów na kolejnych etapach uzdatniania, aby ozna-
czyć wartość logarytmiczną usuwania colifagów przez 
występujące bariery oraz ocenić, czy ryzyko przedosta-
nia się wirusów chorobotwórczych zostało w wystarcza-
jącym stopniu zredukowane [10]. 

Wprowadzenie badań colifagów somatycznych 
w wodzie powinno stanowić uzupełnienie informacji 
pozyskanych w oparciu o wyniki badań parametrów 
bakteryjnych i dawać dodatkowe potwierdzenie, że pro-
cesy uzdatniania oraz dezynfekcji spełniają swoją rolę. 
Jednocześnie oznaczanie tego dodatkowego parametru 
może być istotnym krokiem w zwiększeniu bezpieczeń-
stwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Finansowanie
Praca została wykonana w ramach zadania badawczego BK3/2020
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K O M U N I K A T Y   I   I N F O R M A C J E

INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej w zeszy-
tach nr 4 z 2021 r. kwartalników Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology, 
ZG PTM zajmował się następującymi sprawami:

      I. W dniu 10.01.2022 r. w wersji on-line odbyła się konferencja „VI Mazowieckie Spotkanie Mikrobiologów i Epide-
miologów organizowana przez Wiceprezes PTM, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Mikrobiologia Lekarska 
Panią prof. dr hab. Ewę Augustynowicz-Kopeć.

     II. Europejskie Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ESCMID) podjęło decyzję o wprowadze-
niu od stycznia 2022 r. opłaty dla stowarzyszonych towarzystw (Affiliated Society), a takim jest PTM, w zależności 
od liczby członków. W związku z faktem, że na koniec 2021 w PTM było 880 członków, składka wynosi 250 Euro 
(≥ 100 and < 1000 members). Do tej pory towarzystwa mikrobiologiczne liczące poniżej 1000 członków nie płaciły 
żadnej składki.

   III. Opłaciliśmy składkę roczną w wysokości 275 USD za członkostwo PTM w Publishers International Linking 
Association, Inc Dba CROSSREF, organizacji nadającej numery Doi dla artykułów w Polish Journal of Microbiology.

    IV. Uruchomiono stronę internetową Kongresu IUMS. https://iums2022.com/, który będzie odbywać się w formie hybry-
dowej w Rotterdamie, Holandia w dniach 19–22 lipca 2022 r. Opłaty rejestracyjne są zróżnicowane https://iums2022.
com/register/. Abstrakty prac można nadsyłać do 6 kwietnia 2022 r. Późne abstrakty można nadsyłać w okresie 
2–18 maja 2022 r.

     V. Pierwsze spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM odbyło się on-line dnia 20 stycznia 2022 r. 
Wykład pt. „Metaboliczna różnorodność cyjanobakterii bałtyckich – środowiskowe znaczenie i biotechnologiczny 
potencjał” wygłosiła Pani prof. Hanna Mazur-Marzec z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii, 
Uniwersytetu Gdańskiego.

   VI. Oddział PTM w Krakowie zaprosił 27 stycznia 2022 r. na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line z wykładem 
pt.: „Nanotechnologia w praktyce mikrobiologicznej – oddziaływanie bakterii z powierzchniami ciał stałych”, który 
wygłosił dr Wojciech Pajerski Absolwent Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medy-
cyny innowacyjnej” InterDokMed.

  VII. W dniu 28.01.2022 r. odbyło się on-line e-Sympozjum pt. „COVID-19 – Raport z oblężonego świata” współorgani-
zowane przez Oddziały Terenowe PTM w Warszawie i Szczecinie. Przedstawiono 4 wykłady:

 a) „Zwierzęta w transmisji wirusa SARS-CoV-2” – dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT; Katedra Mikrobiologii 
 i Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii 
 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

 b) „Ko-infekcje w przebiegu COVID-19” – dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza; Samodzielna Pracownia Mikrobiologii 
 Lekarskiej, Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorski Uniwersytet Medyczny 
 w Szczecinie,

 c) „Szczepienia przeciwko COVID-19 przed piątą falą pandemii – fakty i mity” – dr hab. n. med. Ernest Kuchar; 
 Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 d) „Postępowanie z chorym na COVID-19” – dr n. med. Jacek Nasiłowski; Tymczasowy Szpital Narodowy, CSK 
 MSWiA, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, WUM.

VIII. Oddział PTM w Krakowie w dniu 24.02.2022 r. zorganizował posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line z wykła-
dem pt.: „Środki dezynfekujące w wytwórni farmaceutycznej z punktu widzenia laboratorium mikrobiologicznego”, 
który wygłosiła mgr Katarzyna Bucała-Śladowska Z-ca Kierownika Centrum ds. Mikrobiologii Farmaceutycznej, 
Kierownik Zapewnienia Jakości Osoba Wykwalifikowana z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek 
imienia dr Jana Bobra.

https://iums2022.com/register/
https://iums2022.com/register/
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      IX. Opłaciliśmy składkę roczną za członkostwo PTM w International Union of Microbiological Societies (IUMS) 
w wysokości 1144 USD = 880 członków PTM × 1,3 USD oraz składkę roczną za uczestnictwo PTM w Federation 
of European Microbiological Societies w wysokości 1232 Euro = 880 członków PTM × 1,4 Euro. Szkoda, że niewielu 
członków PTM występuje do FEMS o finansowanie staży zagranicznych i wyjazdów na konferencje

 (https://fems-microbiology.org/ zakładka GRANTS).
       X. W dniu 31.01.2022 r. informacja o PTM i składzie Zarządu Głównego została wprowadzona do Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych.
      XI. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów działając zdalnie, w dniu 31.01.2022 r. podjęło 

następujące uchwały: Uchwałę nr 1–22 w sprawie wynagrodzenia członków redakcji Advances in Microbiology 
– Postepy Mikrobiologii w 2022 r.; Uchwałę nr 2-2022 w sprawie wynagrodzenia członków redakcji Polish Journal 
of Microbiology w 2022 r.; Uchwałę nr 3-2022 w sprawie wynagrodzenia sekretarki ZG PTM do 31.10.2022 r.; 
Uchwałę nr 4-2022 w sprawie wynagrodzenia księgowej PTM do 31.12.2022 r.; Uchwałę nr 5-2022 w sprawie 
organizacji kolejnej edycji Nagrody Naukowej PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka, która będzie przyznana 
w roku 2022, za artykuły opublikowane w latach 2020–2021 oraz w sprawie przedłużenia kadencji pracy na 2022 r. 
Komisji Konkursowej powołanej Uchwalą nr 20-2018. Zasady przyznawania nagrody są określone w Regulaminie 
Nagrody Naukowej PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka znajdującym się na stronie PTM

 (https://www.microbiology.pl/nagrody/nagroda-im-prof-edmunda-mikulaszka/)
 Nagroda w 2022 roku dotyczy prac opublikowanych w latach 2020–2021.
 Termin składania wniosków: 15.03.2022 r.
 Ogłoszenie wyników konkursu: 30.04.2022 r.
 Uchwałą nr 6-2022 jednomyślnie postanowiono przyjąć 4 osoby w poczet członków zwyczajnych PTM.
     XII. Prezydium Zarządu Głównego PTM przyjęło Uchwalę nr 7-2022 w sprawie objęcia patronatem honorowym 

IV Ogólno polskiej Konferencji „IMPLANTY 2022: Inżynieria, medycyna i nauka – w pogoni za implantem dosko-
nałym”, w trakcie której będą omawiane również aspekty mikrobiologiczne. Konferencja organizowana będzie 
w dniach 27–28.05.2022 r. przez Politechnikę Gdańską, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Gdańsku; 
e-mail: konferencja-implanty.wm@pg.edu.pl.

   XIII. W dniu 24.01.2022 r. odbyło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu PTM. Przyjęto ostateczny 
układ 18 sesji naukowych, w tym jednej sponsorowanej przez firmy, oraz ustalono osoby, które byłyby odpowiedzialne 
za organizację tych sesji. Zwrócono się do wybranych osób, aby potwierdziły chęć organizacji wskazanych sesji.

    XIV. Nieoczekiwanie skomplikowały się sprawy organizacji Zjazdu PTM. W dniu 27.01.2022 r. otrzymaliśmy informację: 
„W związku z podjęciem przez Zarząd Sangate Sancak Spółka Komandytowa decyzji o rozpoczęciu realizacji nowej 
inwestycji w miejscu obecnie działającego hotelu Sangate Hotel Airport informujemy, iż działalność w hotelowo 
– konferencyjna w Sangate Hotel Airport z dniem 30.04.2022 zostaje zakończona. Wszelkie wykraczające poza 
wskazany termin rezerwacje zostaną anulowane.”

     XV. W dniu 22.02.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu PTM. Omawiano 
organizację 18 sesji naukowych, ustalono, że Zjazd odbędzie się w Arche Hotel Krakowska w Warszawie, Aleja 
Krakowska 237. Ponadto ustalono, że ze względów epidemicznych i lokalowych, w Zjeździe w sposób bezpośredni 
może uczestniczyć tylko 500 osób w tym delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM. Możliwa jest również 
prezentacja e-plakatów przez e-uczestników Zjazdu. 

   XVI. XXIX Ogólnopolski Zjazd PTM 15–17 września 2022 r. w Warszawie. 
 Bardzo dużo pracy zostało włożone w ustalenie konfiguracji strony internetowej XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu 

PTM: www.zjazdptm2022.pl oraz sytemu rejestracji na Zjazd. 
 Strona Zjazdu została uruchomiona od 15.03.2022 r. Wszystkich członków PTM i osoby zainteresowane mikro-

biologią zachęcamy do zapoznania się ze stroną, zarejestrowanie się i zgłaszania streszczeń na Zjazd, jak również 
pobrania plakatu Zjazdu i rozpropagowania wydarzenia.

 XVII. Intensywnie poszukujemy sponsorów i wystawców na nasz Zjazd. Niestety zainteresowanie firm jest niewielkie. 
Spodziewamy się większego zaangażowania w tym obszarze członków i Przewodniczących Oddziałów Terenowych 
PTM, którzy są współorganizatorami Zjazdu.

XVIII. PTM podpisało z firmą De Gruyter Poland Sp. z o.o., działającą pod nazwą „Sciendo” aneksy dotyczące przedłużenia 
do 31.12.2022 r. umów na usługi wydawnicze Open Acccess Publishing Agreement pomiędzy Exeley Inc. i PTM, 
a dotyczących czasopism AM-PM i PJM, z uwzględnieniem przeniesienia praw i obowiązków Exeley na Sciendo. 

   XIX. Zdecydowano, że doroczne zebranie członków Zarządu Głównego i zaproszonych gości odbędzie się w dniu 
28.03.2022 r. on-line. Przygotowano i rozesłano materiały na to spotkanie.

    XX. Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który nieodpłatnie udostępnia PTM pomieszczenia na Biuro 
PTM w 2022 r. podniósł opłaty eksploatacyjne z 100 zł za pomieszczenie (7,7 m2) w 2021 r. do 78,50 zł netto za 1 m2 

pomieszczenia w 2022 r. Ustalono, że PTM będzie płaciło miesięcznie za 2 m2 pomieszczenia 193,11 zł brutto.

https://fems-microbiology.org/
mailto:konferencja-implanty.wm@pg.edu.pl
http://www.zjazdptm2022.pl
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XXI. W dniu 24.02.2022 r. rozpoczęła się agresja Rosji wobec Ukrainy. 
 Prezydium ZG PTM zaapelowało do FEMS, IUMS i ESCMID nie tylko o solidarność z Ukrainą, w tym z członkami Society 

of Microbiologists of Ukraine, wyrażoną przez towarzystwa mikrobiologiczne zrzeszone w FEMS/IUMS/ESCMID, 
ale i o podjęcie sankcji w stosunku do towarzystw mikrobiologicznych krajów agresorów. Zawnioskowaliśmy 
do FEMS/ IUMS/ESCMID o zawieszenie towarzystw mikrobiologicznych z Rosji i z Białorusi w prawach członka 
FEMS/IUMS/ ESCMID oraz pozbawienie ich przywilejów przysługujących członkom federacji FEMS/ IUMS oraz 
ESCMID do czasu zakończenia wojny. Zaproponowaliśmy również blokadę artykułów wydawanych przez czaso-
pisma FEMS/IUMS nadsyłanych przez autorów z afiliacją Rosji i Białorusi do czasu zakończenia wojny, Uchwała 
nr 8-2022 z 02.03.2022 r. w załączeniu. 

 Tego samego dnia PTM poparło Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana prof. dr hab. Andrzeja Matyja doty-
czący zawieszenia współpracy z instytucjami rosyjskimi.

 W odpowiedzi na Uchwalę nr 8-2022 szybko zareagowała Pani prof. Hilary Lappin-Scott Prezydent FEMS (list 
w załączeniu). 

 Prezydium ZG PTM jednogłośnie podjęło również Uchwałę nr 9-2022, o następującej treści:
 „W związku z napaścią Rosji na suwerenny kraj – Ukrainę i prowadzeniu przez nią krwawej i niszczycielskiej wojny, 

której ofiarami jest ludność cywilna, a także w związku z udostępnianiem przez Białoruś swojego terytorium do 
ataków zbrojnych wojsk Rosyjskich na Ukrainę, Prezydium ZG PTM podejmuje decyzję w sprawie blokady arty-
kułów wydawanych przez czasopisma PTM: Polish Journal of Microbiology (PJM) oraz Advancements of Microbiology 
– Postępy Mikrobiologii (AM-PM), nadsyłanych przez autorów z afiliacją Rosji i Białorusi do czasu zakończenia wojny. 
Blokada dotyczy manuskryptów już będących w trakcie procesu wydawniczego jaki i tych które dopiero zostaną 
nadesłane do redakcji czasopism.”

 W dniu 09.03.2022 r. odbyło się spotkanie Prezydent FEMS i 2 członków zarządu FEMS z prof. Elżbietą A. Trafny 
i prof. S. Tyskim reprezentującymi PTM, na temat stanowiska FEMS i PTM w sprawie wojny na Ukrainie. Uzgod-
niono, że FEMS podejmie działania wskazane w piśmie PTM, a także rozważy pomoc finansową dla naukowców 
ukraińskich uciekających przed wojną. Nasza Uchwała nr 8-2022 została przez biuro FEMS rozesłana do wszystkich 
zrzeszonych towarzystw mikrobiologicznych z informacją o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów –  FEMS 
Council w sprawie podjęcia decyzji o zawieszeniu 4 towarzystw w FEMS. Zebranie FEMS Council odbędzie się 
dopiero 07.04.2022 r.

Warszawa, 16.03.2022 r.
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CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PTM

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 – 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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