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Warszawa, dnia 2 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do objęcia patronatem honorowym konferencji historyczno- 
-naukowej MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii, organizowanej z okazji 70 lat istnienia Oddziału War-
szaw skiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.
Historia Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, jak też jego Oddziału Warszawskiego jest trwale 
złączona z historią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. 
Wśród założycieli i prezesów Towarzystwa byli znamienici profesorowie PZH – Feliks Przesmycki, Lu-
dwik Hirszfeld, Stanisław Kałużewski. Oddział Warszawski Towarzystwa był organizowany i współ-
kierowany przez wielu długoletnich i zasłużonych pracowników PZH. Należy wspomnieć tu nieżyją-
cych już profesorów Henryka Meisela i Janusza Jeljaszewicza oraz doktora Edwarda Mikołajczyka, 
a także byłych, choć wciąż aktywnych naukowo pracowników PZH – profesor Stanisławę Tylewską-
-Wierzbanowską, profesora Włodzimierza Guta oraz profesor Walerię Hryniewicz, a w końcu obecną 
kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH – dr hab. Aleksandrę Zasadę.
Obecnie siedzibą Oddziału Warszawskiego PTM jest Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
ale wśród członków Oddziału jest wciąż wielu dawnych i obecnych pracowników NIZP-PZH. Cie-
szę się, że nasz Instytut kontynuuje tradycję bliskiej i owocnej współpracy z Polskim Towarzystwem 
Mikrobiologów, a wspólne osiągnięcia naukowe budują nową wiedzę w polskiej mikrobiologii.
Serdecznie gratuluję idei organizacji obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Warszawskiego PTM, 
a także wykorzystania tej okazji do zaprezentowania badań aktualnie prowadzonych w ośrodkach 
mikrobiologicznych w całym kraju. 
Dziękuję organizatorom za podjęcie wysiłku przygotowania rocznicowych obchodów i działania na 
rzecz utrwalania pamięci o Instytucie i jego pracownikach.
Życzę udanych obrad i pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji.

Dyrektor
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny









Warszawa, 02.12.2019 r.

Szanowni Państwo, 
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów witam zgromadzonych 
członków PTM i zaproszonych gości, a szczególnie serdecznie witam osoby piastujące w przeszło-
ści funkcje w Zarządzie Oddziału Warszawskiego PTM. 
W obecnym roku przypada 70 rocznica utworzenia tego Oddziału. Był to drugi, po Lublinie, od-
dział terenowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, które obecnie liczy 14 oddziałów tere-
nowych. Prowadzona od 1949 roku działalność Oddziału w Warszawie owocowała licznymi ze-
braniami naukowymi, szkoleniami i ciekawymi wykładami. Siedziba Towarzystwa przez wiele lat 
zlokalizowana była w Państwowym Zakładzie Higieny, a od 2016 znajduje się na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego.
Członkowie Oddziału dwukrotnie organizowali Ogólnopolskie Zjazdy PTM (1970 i 1983). Przyszło-
roczny Ogólnopolski XXIX Zjazd PTM, na który wszystkich gorąco zapraszam, organizowany jest 
w dużej mierze również przez członków Oddziału w Warszawie. 
Z głębokim przekonaniem można powiedzieć, że Oddział przez 70 lat w pełni i z sukcesem reali-
zuje cel postawiony przed Towarzystwem, jakim jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiolo-
gicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich 
kręgów społeczeństwa.
Wyrazy uznania i podziękowania przekazuję Panu Przewodniczącemu i całemu Zarządowi Od-
działu Warszawskiego za inicjatywę uczczenia 70 rocznicy utworzenia Oddziału oraz trud włożony 
w orga nizację niniejszej Konferencji.





Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie witam wszystkich uczestników konferencji 
historyczno-naukowej „MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii”.

Jest nam niezwykle miło gościć Państwa na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
który od trzech lat jest siedzibą Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikro-
biologów. Oddziału, który w tym roku obchodzi 70 lat swojego istnienia. To właśnie uczczeniu 
tego jubileuszu poświęcona jest konferencja, a przede wszystkim otwierająca ją sesja historyczna, 
w czasie której będziemy chcieli odtworzyć, choćby w zarysie, historię Oddziału oraz przywołać 
głównych jej architektów – skrótowo zaprezentować sylwetki osób, które niemałą część swojego 
życia wypełniły działalnością na rzecz Towarzystwa, a zwłaszcza aktywnością organizacyjną i kie-
rowniczą w ramach warszawskich struktur terenowych. Niestety wiele spośród tych osób już ode-
szło. Tym, którzy pozostali i wciąż angażują się w pracę na rzecz Oddziału, chcemy – w imieniu całej 
oddziałowej społeczności – gorąco podziękować, wręczając okolicznościowe medale i dyplomy.

Z uwagi na swój kontekst historyczny, konferencja ma unikatowy charakter. Trudno, bowiem 
znaleźć jakiekolwiek archiwalne ślady podobnego wydarzenia, lub o mniejszej skali – sympozjum, 
posiedzenia, dedykowanego obchodom rocznicowym Oddziału. Tym większy zaszczyt, choć jeszcze 
większe wyzwanie i odpowiedzialność po naszej – organizatorów – stronie.

Jubileusz 70-lecia Oddziału Warszawskiego PTM daje też wyjątkową okazję do przeglądu osiąg-
nięć współczesnej mikrobiologii, w jej kluczowych obszarach – tytułowych MAKRO-kierunkach. 
Tutaj, głos oddajemy wybitnym specjalistom, uznanym autorytetom w poszczególnych dziedzinach, 
zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym i – co równie ważne ze względu na okolicz-
ności spotkania – osobom, które swoją działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, edukacyjną, 
realizują w ośrodkach na terenie Warszawy. Celowym było więc zamierzenie, aby konferencja, w jej 
części naukowej, poruszała zagadnienia mikrobiologii światowej w wystąpieniach przedstawicieli 
mikrobiologii warszawskiej. Ten uprzywilejowany dla Warszawy, z racji oddziałowego święta, dobór 
wykładowców, w żaden sposób nie regionalizuje całego wydarzenia. Przeciwnie, intencją organiza-
torów było przyciągnięcie licznego grona uczestników spoza Warszawy i Mazowsza. Chcieliśmy, aby 
odwiedzili nas koledzy i koleżanki ze wszystkich oddziałów terenowych Towarzystwa. Liczyliśmy 
bardzo na szeroki udział osób, z całego kraju, zajmujących się mikrobiologią zarówno zawodowo, 
jak i amatorsko, z indywidualnej pasji. Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy duże zainte-
resowanie i chęć udziału w tak ważnym dla nas wydarzeniu. Otrzymaliśmy łącznie zgłoszenia od  
124 uczestników, afiliowanych w 28 ośrodkach akademickich, instytutach naukowo-badawczych, 
ale także reprezentujących sektor technologiczno-przemysłowy i usługowo-handlowy. Nadesłano 
63 doniesienia zjazdowe, którym będą towarzyszyć prezentacje plakatowe. Ich pokaz odbędzie się 
w 5 równoległych sesjach tematycznych. Dla autorów  najlepszych plakatów, w każdej kategorii 
tematycznej, ufundowane zostały nagrody. Zostaną ono wręczone w końcowej części konferencji. 
Ponadto, dla wszystkich uczestników konferencji przygotowano okolicznościowe dyplomy. 
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Chciałbym, aby niniejsza konferencja była spotkaniem historii i perspektywy dnia dzisiejszego, 
wspomnieniowej refleksji i wyzwań współczesności, międzypokoleniową wymianą myśli i doświad-
czeń, która przyczyni się do większej integracji środowiska polskich mikrobiologów nie tylko na 
polu współpracy naukowo-badawczej, ale też w wymiarze społecznym, jako spadkobierców wspól-
nej historii i tradycji.

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i promocji konferencji 
– partnerom, sponsorom i patronom wydarzenia. 

Szczególnie dziękuję Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, za poparcie 
idei konferencji oraz przekazane subsydium na jej realizację, a także władzom Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego za udzielenie jej gościny i wsparcie finansowe.

Dziękuję też Dyrekcji Biblioteki i Kustoszowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny oraz Pracowni Naukowej Archiwum Akt Nowych za pomoc w kweren-
dzie i udostępnienie wybranych materiałów archiwalnych.

Osobne podziękowania kieruję do koleżanek z Komitetu Organizacyjnego, za ich pomoc w reali-
zacji całego przedsięwzięcia.

Dr n. med. Tomasz Jagielski

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTM
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego



PROGRAM
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G O D Z.  1 3 0 0 – 1 5 3 0  –  S E S J A  N A U K O W A  –  C Z. I
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 Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
 Narodowy Instytut Leków

Godz. 1325–1350 Mikrobiologia żywności: wczoraj, dzisiaj i jutro
 Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
 Zakład Mikrobiologii
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Godz. 1350–1415 Aktualne problemy weterynaryjnej diagnostyki mykologicznej
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Godz. 1415–1440 Farmakopealne badania produktów leczniczych zawierających antybiotyki
 Prof. dr hab. Stefan Tyski
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 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Godz. 1440–1530 Przerwa obiadowa, SESJA PLAKATOWA
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Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Mikro-
biologów (PTM) obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia 
swojej działalności. Utworzony w 1949 roku był dru-
gim, po Oddziale w Lublinie, oddziałem terenowym 
PTM. Regionalizacja struktury była naturalnym etapem 
rozwoju Towarzystwa, okrzepłego już w powojennym 
krajobrazie Polski, służąc konsolidacji i aktywizacji 
coraz liczniej powstających ośrodków badań mikrobio-
logicznych na szczeblu lokalnym. Od dnia powołania 
do dzisiaj, Oddział Warszawski, nieprzerwanie wypeł-
nia, powierzoną Statutem Towarzystwa, misję integracji 
środowiska mikrobiologów z regionu Warszawy i całego 
Mazowsza, a także popularyzacji wiedzy mikrobiolo-
gicznej i wspierania rozwoju tej dyscypliny wśród osób 
zawodowo z nią związanych oraz wszystkich zaintere-
sowanych. Oddział Warszawski, od samego początku, 
był najliczniejszą ekspozyturą PTM. Obecnie należy 
do niego 187 osób, co stanowi piątą część wszystkich 
członków Towarzystwa. Siedmioro członków Oddziału 
Warszawskiego ma tytuł członka honorowego PTM1.

O ile data utworzenia Oddziału Warszawskiego PTM 
nie budzi wątpliwości, będąc konsekwentnie powta rzaną 
w różnych opracowaniach historycznych, o tyle okolicz-
ności miejsca i grupa założycielska pozostają niejasne. 
Nie zachowały się jakiekolwiek materiały pozwalające 
jednoznacznie powiązać początki Oddziału z konkret-
nymi osobami lub instytucjami. Opierając się jedynie na 
dostępnych źródłach, mających raczej charakter poszla-
kowy, oraz relacjach nestorów warszawskiej mikrobio-
logii, a  w  końcu kierując się pewną archiwistyczną 
intuicją można przypuszczać, że Oddział Warszawski 
wywodzi swoją genezę z reaktywowanego po wojnie 
Państwowego Zakładu Higieny (ob. Narodowy Insty-
tut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 
NIZP-PZH), którego centrala, początkowo zorganizo-
wana w Łodzi, powróciła do stolicy w 1947 roku. Idąc 
tym tropem, grupę inicjatywną Oddziału mogli sta-
nowić pracownicy PZH, późniejsi członkowie hono-
rowi PTM, profesorowie: Włodzimierz Kuryłowicz, 
Henryk Meisel oraz Feliks Przesmycki. Ten ostatni, 
obok prof. Zygmunta Szymanowskiego i prof. Romana 
Nitscha, był wśród głównych inicjatorów i organizato-
rów PTM (wówczas: Polskiego Towarzystwa Mikrobio-
logów i Epidemiologów) w 1927 roku.

1 Zob. Członkowie Oddziału Warszawskiego z tytułem członka 
honorowego PTM (str. 51).

Braki źródłowe uniemożliwiają odtworzenie nie 
tylko początków, ale historii całej pierwszej dekady 
działal ności Oddziału. Okres 1949–1963 nie pozo-
stawił żadnych śladów archiwalnych, pozwalających 
przybliżyć ówczesne losy Oddziału. Pierwsze, spisane 
informacje dotyczące władz oddziałowych i aktywności 
organizacyjnej Oddziału pochodzą z 1963 roku. Skru-
pulatna kwerenda materiałów pochodzących z central-
nego archiwum PTM pozwoliła zrekonstruować składy 
osobowe zarządów Oddziału Warszawskiego działa-
jących w latach 1963–2016. W okresie tym, przewod-
niczącymi Oddziału byli, w porządku chronologicznym: 
prof. Henryk Meisel (1963–1966), prof. Janusz Jeljasze-
wicz (1967–1970), dr Edward Mikołajczyk (1970–1976), 
prof. Zbigniew Szynkiewicz (1976–1979), prof. Wanda 
Woźniak-Parnowska (1979–1983), prof.  Waleria 
Hryniewicz (1983–1993), prof. Stanisława Tylewska-
-Wierzbanowska (1993–2001), prof. Włodzimierz Gut 
(2001–2008), dr  Bohdan Starościak (2008–2012) 
i dr hab. Aleksandra Zasada (2012–2016)2. Poza krót-
kim okresem, kiedy Oddział Warszawski posadzony 
był w Narodowym Instytucie Leków (1979–1983), jego 
siedzibę stanowił NIZP-PZH. Od 2016 roku, Oddział 
Warszawski ma swoją siedzibę w Instytucie Mikrobio-
logii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Główną formą działalności Oddziału Warszaw-
skiego PTM było i jest nadal organizowanie cyklicznych 
(zwykle w odstępach 1- lub 2-miesięcznych) posiedzeń 
naukowych, podczas których wybitni przedstawiciele 
różnych dziedzin mikrobiologii syntetycznie oma-
wiają wybrane zagadnienie w oparciu o specjalistyczne 
piśmiennictwo światowe lub używają go jako tła dla 
prezentacji wyników badań własnych. Przynajmniej 
część organizowanych w danym roku spotkań nauko-
wych stanowią tematycznie powiązane sesje referatowe, 
nawiązując formułą do sympozjów.

Wśród wykładowców, zwyczajowo już, są członko-
wie rodzimego Oddziału, ale też innych oddziałów tere-
nowych Towarzystwa, pracownicy naukowi i mikrobio-
lodzy-praktycy niebędący członkami PTM, a wreszcie 
specjaliści z zagranicznych ośrodków naukowych, labo-
ratoriów i jednostek przemysłowych.

Oddział ma również w swojej historii organi- 
zację najmniej kilkunastu konferencji naukowych, 

2 Zob. Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTM – 1963–
2016 (str. 33).
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nierzadko przy udziale gości zagranicznych. Szczegól-
nie dużą aktywność na tym polu wykazywał Zarząd 
Oddziału kierowany przez prof.  Zbigniewa Szynkie-
wicza (1976–1979). Wówczas, połowa zwoływanych 
posiedzeń naukowych miała formę właśnie konferencji 
lub sympozjum, z wiodącym referatem i odpowiada-
jącymi mu doniesieniami. W omawianym czteroleciu 
odbyło się 20 posiedzeń Oddziału, w tym aż 10 konfe-
rencji, w których udział mieli czołowi mikrobiolodzy 
zza „żelaznej kurtyny” (m.in. prof. John D. Williams 
z  London Hospital Medical College, Wlk. Brytania; 
prof.  Roy Curtiss  III z  University of Alabama, USA; 
prof. Wacław Szybalski z University of Wisconsin–Madi - 
son, USA). Ostatnia duża konferencja, zorganizowana 
staraniem Oddziału Warszawskiego PTM miała miejsce 
w listopadzie 2016 roku. Konferencja pn. „International 
Forum on Tuberculosis in Central and Eastern Europe” 
poświęcona było problemowi gruźlicy w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, w szczególności wyzwa niom i per-
spektywom w walce z chorobą w tym regionie3.

Dwukrotnie, w latach 1970 i 1983, Oddział War-
szawski był zaangażowany w przygotowania i wystę-
pował w roli współgospodarza ogólnopolskich (XVII 
i XX) zjazdów Towarzystwa. Obecnie trwają prace przy-
gotowujące do przyszłorocznego, XXIX Zjazdu PTM, 
który jako czwarty w powojennej historii Towarzystwa 
odbędzie się w Warszawie. W pracach tych aktywnie 
uczestniczą członkowie Oddziału Warszawskiego.

Organizując spotkania naukowe, sympozja i kon-
ferencje Oddział niejednokrotnie współpracował 
z  innymi pokrewnymi stowarzyszeniami i środowis-
kami naukowymi (m.in. Komitetem Mikrobiologii 
PAN, Polskim Towarzystwem Diagnostyki Lekarskiej, 
Polskim Towarzystwem Immunologicznym, Polskim 
Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób 
Zakaźnych, Polskim Towarzystwem Chirurgicznym, 
Polskim Towarzystwem Farmakologicznym, Polskim 
Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych). Było to zawsze 
z  korzyścią dla promocji wydarzenia, służąc równo-
cześnie ściślejszej współpracy, poszerzaniu i wymianie 
wiedzy naukowej. 

W wydarzeniach organizowanych przez Oddział, 
uczestniczą czasem, także w roli sponsora, firmy zaj-
mujące się produkcją lub dystrybucją odczynników 
i sprzętu laboratoryjnego. Wówczas, sesję naukową uzu-
pełniają prezentacje firmowe i produktowe zapoznające 
mikrobiologów z nowoczesnymi rozwiązaniami tech-
nicznymi, oferując możliwość weryfikacji i usprawnie-
nia stosowanych metod pracy. Obecność przedstawi-
cieli firm (m.in. Becton-Dickinson, Biomérieux, Difco, 
Oxoid) prezentujących nowe narzędzia w diagnostyce 
mikrobiologicznej była niemal regułą podczas posie-
dzeń naukowych Oddziału w latach 90., co niewątpliwie 

3 Zob. Jagielski, T. Post. Mikrobiol., 2017, 56(1), 121–122.

miało związek ze wzmożoną działalnością gospodarczą 
po transformacji ustrojowej w Polsce.

W odniesieniu do tematyki wykładowej, podlegała 
ona, na przestrzeni lat, stopniowej ewolucji odpowiada-
jąc na istotne zmiany dokonujące się w polskiej i świa-
towej mikrobiologii, w tym zarysowujące się nowe pola 
badawcze i kierunki zastosowań mikrobiologii, postę-
pującą jej specjalizację (subdyscyplinarność), rozwój 
technologiczny i cywilizacyjny4. Przez wiele lat, wio-
dącą oś tematyczną oddziałowych posiedzeń i sympo-
zjów wyznaczały zagadnienia z dziedziny mikrobiologii 
medycznej i weterynaryjnej; choć wciąż utrzymujące 
się w ilościowej przewadze zaczęły w latach 90. ub.w. 
ustępować miejsca nowym problemom badawczym, 
z zakresu m.in. genetyki drobnoustrojów, mikrobiologii 
technicznej (przemysłowej) i biotechnologii. Przeobra-
żenia w  dziedzinie mikrobiologii, odzwierciedlające 
zmiany zachodzące w nauce światowej, miały znaczący 
wpływ na profil Oddziału, i całego Towarzystwa, nie 
tylko w odniesieniu do eksploatowanej problematyki, 
ale także struktury członkowskiej. W Oddziale, dotąd 
wyraźnie zdominowanym przez mikrobiologów kli-
nicznych i  lekarzy, coraz liczniej zaczęli pojawiać się 
mikrobiolodzy kształcący się na kierunkach przyrod-
niczych, rolnych i politechnicznych. Obecnie, niemal 
trzecia część członków Oddziału uprawia mikrobiolo-
gią niezwiązaną bezpośrednio z naukami medycznymi.

Poza działalnością związaną z upowszechnianiem 
i propagowaniem wiedzy mikrobiologicznej, Oddział 
Warszawski pielęgnował pamięć o swoich znamienitych 
przedstawicielach. Studiując zachowane archiwa można 
natrafić na ślady zebrań naukowych poświęconych syl-
wetce twórczej i dorobkowi naukowemu wybitnych, 
nieżyjących już mikrobiologów ośrodka warszawskiego. 
Jak pisała jedna z pomysłodawczyń tych historycznych 
sesji, a zarazem przewodnicząca Oddziału prof. Wanda 
Woźniak-Parnowska: „zebrania te były wyrazem 
pa mięci i szacunku środowiska mikrobiologów war-
szawskich dla nauczycieli naszego pokolenia”. W tym 
trudnym, z uwagi na sytuację społeczno-polityczną 
w  kraju, okresie, zorganizowano dwie konferencje 
dedykowane pamięci prof. Kazimierza Bassalika (1980) 
i prof. Edmunda Mikulaszka (1982). Autorami wspo-
mnieniowych referatów byli wychowankowie profeso-
rów, uznani mikrobiolodzy polscy. Uzupełnieniem były 
relacje na temat bohatera spotkania przekazane przez 
jego uczestników, które wypełniły część dyskusyjną. 
Wcześniej, bo w  1976 roku, na jednym z  posiedzeń 
Oddziału, wspomnienie o  prof.  Zygmuncie Szyma-
nowskim, w 20. rocznicę śmierci, wygłosił prof. Juliusz 
Brill. Podobne sesje zorganizowano w  latach  80. dla 
uczczenia pamięci zmarłych w tamtym okresie zna-

4 Zob. Referaty z posiedzeń naukowych Oddziału Warszaw-
skiego PTM (1979–2019) – wybór (str. 47).
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komitych mikrobiologów polskich: prof.  Ludwika 
Rzucidły (1984) i prof. Władysława T. Dobrzańskiego 
(1985). Referaty wygłosili wówczas profesorowie: 
Władysław Kunicki-Goldfinger, Mieczysław Janowiec, 
Janusz Jeljaszewicz, Zbigniew Lorkiewicz i Piotr Węg-
leński. Choć w  ostatnich latach, tradycja spotkań 
poświęconych pamięci naszych zmarłych kolegów 
i koleżanek nieco przygasła wierzę, że dzisiejsza kon-
ferencja przysłuży się jej przywróceniu.

Oddział Warszawski to nie tylko znakomici nau-
kowcy i praktycy, entuzjaści i pasjonaci mikrobiologii, 
ale także oddani społecznicy i świetni organizatorzy. 
Nie jest chyba przypadkiem, że większość spośród 
dotychczasowych prezesów Towarzystwa, a także wielu 
członków jego organów statutowych pochodzi z war-
szawskich ośrodków mikrobiologicznych.

Warto też wspomnieć o roli jaką odegrało śro-
dowisko warszawskich mikrobiologów w powstaniu 
i  rozwoju krajowych czasopism mikrobiologicznych. 
Wszystkie trzy główne tytuły, organy prasowe PTM, 
a  więc Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia (od 
19495), Polish Journal of Microbiology (od 2004; daw. 
Acta Microbiologica Polonica – od 1952) oraz Postępy 
Mikrobiologii (od 1962), miały większość swoich redak-
torów naczelnych (i członków komitetów redakcyjnych) 
w przedstawicielach mikrobiologii warszawskiej. Także 
dzisiaj, redakcjami wspomnianych czasopism kierują 
członkowie Oddziału Warszawskiego PTM, profesoro-
wie: Elżbieta A. Trafny (Polish Journal of Microbiology 
– od 2018), Jacek Bielecki (Postępy Mikrobiologii – od 
2009) i  Waldemar Rastawicki (Medycyna Doświad
czalna i Mikrobiologia – od 2015).

Każdy tekst rocznicowy daje jego autorowi prawo do 
kilku refleksji. Coraz trudniej jest dzisiaj, w dobie eks-
pansywnych mediów elektronicznych, silnie rozwinię-
tych społeczności internetowych, a w końcu w czasach 

5 W 2017 roku, kwartalnik przestał być organem prasowym 
PTM. Wydawany jest wyłącznie jako czasopismo NIZP-PZH.

ciągłego zabiegania i pośpiechu, realizować działalność 
stowarzyszeniową w jej tradycyjnej formule, w konwen-
cji mniej lub bardziej regularnych posiedzeń z refera-
tami i  dyskusją. Największym wyzwaniem, jakie stoi 
przed naszym Oddziałem, jak i całym stowarzyszeniem, 
jest znalezienie właściwej formuły działania, odpowia-
dającej duchowi czasów, dostatecznie atrakcyjnej dla 
nowego pokolenia mikrobiologów, pokolenia bardziej 
obrazu, niż słowa. Poszukując nowych narzędzi przy-
ciągania i aktywizowania osób w ramach oddziałowej 
społeczności, warto kontynuować dotychczasowe spo-
tkania, ale może w nieco bardziej zróżnicowanej postaci, 
łącząc w  nich, jako zasadę, część teoretyczną i  poka-
zową, prezentując każde zagadnienie wieloaspek towo, 
jako problem badawczy i praktyczny, najlepiej z udzia-
łem specjalistów pochodzących z  różnych ośrodków 
i środowisk naukowych, a nawet różnych branż i sekto-
rów przemysłu. Warto też zintensyfikować współpracę 
z towarzystwami i środowiskami reprezentującymi dzie-
dziny pokrewne (medycynę, farmację, weterynarię itp.). 
Działanie w takim interdyscyplinarnym porozumieniu 
mogłoby dynamizująco wpłynąć na klimat naukowy 
oddziałowych spotkań. Ważne byłoby w końcu zwięk-
szenie środków finansowych będących do dyspozycji 
Oddziału, umożliwiających realizację nowych projek-
tów, takich jak organizacja konferencji międzynarodo-
wych, inicjowanie sieci i konsorcjów naukowych, pro-
wadzenie mini-projektów badawczych itp.

Życzę wszystkim członkom Oddziału Warszaw-
skiego entuzjazmu i chęci do wspólnego działania. 
Wierzę, że mimo upływu 70 lat, najlepsze dni Oddział 
ma jeszcze przed sobą.

Dr n. med. Tomasz Jagielski
Przewodniczący

Oddziału Warszawskiego PTM





1963 – 1966

Prof. dr Henryk MEISEL – Przewodniczący
Prof. dr Henryk WALECKI – V-ce przewodniczący

Dr Danuta RYMKIEWICZ – Sekretarz

1967 – 1970

Doc. dr Janusz JELJASZEWICZ – Przewodniczący
Dr Cecylia ZAK – V-ce przewodnicząca

Dr Barbara ANDRZEJCZAK-KARDYMOWICZ – Sekretarz

1970 – 1976

Dr Edward MIKOŁAJCZYK – Przewodniczący
Doc. dr Zbigniew SZYNKIEWICZ – V-ce przewodniczący

Dr Hanna KRZYWICKA – V-ce przewodnicząca
Dr Czesława FRYGIN – Sekretarz 

Doc. dr Ludmiła BASSALIK-CHABIELSKA – Członek
Doc. dr Felicja MEISEL-MIKOŁAJCZYK – Członek 

Dr Danuta RYMKIEWICZ – Członek 

1976 – 1979

Prof. dr hab. Zbigniew SZYNKIEWICZ – Przewodniczący
Doc. dr hab. Wanda WOŹNIAK-PARNOWSKA – V-ce przewodnicząca

Doc. dr hab. Wiesław GALL – V-ce przewodniczący
Doc. dr hab. Ema POLITYŃSKA-BANAŚ – Sekretarz

Dr Marek JAGIELSKI – Członek

1979 – 1983

Doc. dr hab. Wanda WOŹNIAK-PARNOWSKA – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Ludmiła BASSALIK-CHABIELSKA – V-ce przewodnicząca

Doc. dr hab. Henryk OSOWIECKI – V-ce przewodniczący
Dr Jacek NOWORYTA – Sekretarz

Dr Mirosław KOBUS – Członek

1983 – 1987

Doc. dr hab. Waleria HRYNIEWICZ – Przewodnicząca
Doc. dr hab. Wanda WOŹNIAK-PARNOWSKA – V-ce przewodnicząca

Dr Mirosław KOBUS – V-ce przewodniczący
Dr Paweł CIBOROWSKI – Sekretarz (1983–1985) 
Dr Jan ŁAWRYNOWICZ – Sekretarz (1985–1987)

Dr Ewa ZEMBRZUSKA – Członek 
Mgr Elżbieta KACPRZAK – Członek 

WŁADZE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTM
1963 – 2016
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1987 – 1993
Doc. dr hab. Waleria HRYNIEWICZ – Przewodnicząca

Doc. dr hab. Krystyna IZDEBSKA-SZYMONA – V-ce przewodnicząca
Dr Jan ŁAWRYNOWICZ – Sekretarz 

Doc. dr hab. Danuta DZIERŻANOWSKA – Członek 
Dr Marek WLEKLIK – Członek

1993 – 1996
Doc. dr hab. Stanisława TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA – Przewodnicząca

Dr Andrzej DWORCZYŃSKI 
Dr Jacek NOWORYTA
Dr Janusz ANDZIAK

Mgr Halina M. NAGNAJEWICZ
Dr Danuta KRUSZEWSKA

1996 – 2001
Prof. dr hab. Stanisława TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Krystyna I. WOLSKA
Prof. dr hab. Mirosław ŁUCZAK

Dr Wiesława BANACH – Sekretarz
Doc. Stefan TYSKI – Członek

2001 – 2008
Dr Włodzimierz GUT – Przewodniczący

Dr Bohdan STAROŚCIAK – V-ce przewodniczący
Dr Katarzyna PANCER – Sekretarz

Dr Tomasz ZARĘBA – Członek (2001–2004) 
Dr Agnieszka WYSZYŃSKA – Członek (2004–2008)

2008 – 2012
Dr Bohdan STAROŚCIAK – Przewodniczący

Doc. dr hab. Joanna SIENNICKA – V-ce przewodnicząca
Dr Agnieszka TRZCIŃSKA – Sekretarz: 

Dr Katarzyna DZIERŻANOWSKA-FANGRAT – Członek 
Dr Andrzej MŁYNARCZYK – Członek 

Dr Alicja PAWIŃSKA – Członek 

2012 – 2016
Dr hab. Aleksandra ZASADA – Przewodnicząca

Dr hab. Edyta PODSIADŁY – V-ce przewodnicząca
Mgr Kamila FORMIŃSKA – Sekretarz 
Dr Bohdan STAROŚCIAK – Członek 
Mgr Agnieszka CZĘŚCIK – Członek 

2016 –
Dr Tomasz JAGIELSKI – Przewodniczący

Dr hab. Edyta PODSIADŁY – V-ce przewodnicząca
Dr Renata GODLEWSKA – Sekretarz 

Dr hab. Aleksandra ZASADA – Członek 
Dr Katarzyna PIEKARSKA – Członek

Dane dotyczące członków Zarządów kolejnych kadencji Oddziału Warszawskiego PTM – wg materiałów archiwalnych (stan na 
okres, w którym działał Zarząd danej kadencji).
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Henryk MEISEL urodził się 3 marca 1894 roku w Dro-
hobyczu. Studia medyczne na Uniwersytecie Wiedeń-
skim ukończył w 1920 roku uzyskując dyplom lekarza 
medycyny, nostryfikowany rok później na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza we Lwowie. Studia przerywał pracą 
lekarza lub bakteriologa w  służbie armii austriackiej 
podczas I Wojny Światowej. W 1920 roku, już w armii 
polskiej, jako porucznik–lekarz pełnił funkcję pełno-
mocnika do zwalczania epidemii na terenie Przemyśla.

Od 1922 roku pracował, najpierw jako asystent 
naukowy, potem adiunkt, w filii Państwowego Zakładu 
Higieny we Lwowie, kierowanej przez prof. Napoleona 
Gąsiorowskiego. Wraz z nim i innymi asystentami filii 
prowadził badania dotyczące m.in. kiły, wścieklizny 
i płonicy. Od wybuchu wojny pracował w kierowanym 
przez prof. Rudolfa Weigla Instytucie Sanitarno-Bak- 
teriologicznym, który w 1941 roku został przemia-
nowany na Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym 
i Wirusami. Aresztowany przez gestapo został wywie-
ziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Przebywał też w  obozach w Gross-Rosen i  Weimar-
-Buchenwald. Po wyzwoleniu wrócił do Polski i  już 
latem 1945 roku stawił się do pracy w Centrali PZH 
w Łodzi. Prowadził tam, jako kierownik, Oddział Pro-

dukcji Szczepionek. W 1946 roku został przeniesiony 
wraz z Centralą PZH do Warszawy, gdzie objął kierow-
nictwo Zakładu Bakteriologii i Medycyny Doświadczal-
nej, pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy Dyrektora 
Naczelnego PZH. W 1954 roku, po zmianie struktury 
PZH, został kierownikiem nowo powstałego Zakładu 
Badania Surowic i  Szczepionek PZH, w którym zor-
ganizował Pracownię Bakterii Beztlenowych. Stopień 
naukowy doktora nauk medycznych uzyskał dopiero 
w 1956 roku, ale już w 1959 roku przyznano mu tytuł 
profesora zwyczajnego.

W pracy naukowo-badawczej zajmował się standa-
ryzacją i optymalizacją środków i metod stosowanych 
w profilaktyce chorób zakaźnych. Był wybitnym spe-
cjalistą w zakresie bakteriologii beztlenowców, głównie 
z rodzaju Clostridium, zajmując się analizą ich toksyn 
i procesu sporulacji, a także właściwościami antygeno-
wymi tych bakterii oraz wytwarzanych przez nie zarod-
ników i  toksyn. Opublikował ponad 100 prac, w tym 
monografie, podręczniki i artykuły poglądowe. Wiele 
z nich ukazało się w zagranicznej prasie naukowej.

Profesor Meisel aktywnie udzielał się w wielu insty-
tucjach i stowarzyszeniach naukowych, m.in. w Komi-
sji Farmakopei Polskiej, Komisji Kwalifikacyjnej PZH, 
Komitecie Mikrobiologii Polskiej, Komisji do Kolekcji 
Drobnoustrojów PAN, Radzie Programowej Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. Był członkiem American 
Society of Medicine, The Royal Society of Medicine 
oraz Deutsche Akademie der Naturforscher Leopol-
dina. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Kon- 
gresów Standaryzacji Preparatów Biologicznych.

Z Polskim Towarzystwem Mikrobiologów związany 
od początków jego działalności. W latach 1963–1966 
pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Warszaw-
skiego PTM.

Wśród wielu wyróżnień, które otrzymał są: Krzyż 
Oficerski (1951) i Krzyż Komandorski (1954) Orderu 
Odrodzenia Polski, Odznaka za Wzorową Pracę w Służ-
bie Zdrowia (1960) oraz Medal 50-lecia PZH (1968).

Profesor Henryk Meisel zmarł 14 sierpnia 1981 roku 
w Warszawie.

Opracował dr Tomasz Jagielski wg:
Rymkiewicz, D. Post. Mikrobiol., 1982, 21, 3–6.

Zdjęcie – z zasobu Archiwum NIZP–PZH, dzięki uprzejmości 
mgr Joanna Mastalerz-Stępniak.
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Janusz JELJASZEWICZ urodził się 8 sierpnia 1930 r. 
w  Wilnie. Podczas okupacji uczęszczał na lekcje taj-
nego nauczania w tamtejszej szkole podstawowej. 
Maturę zdawał w Liceum im. Bolesława Chrobrego 
w Gnieźnie (1950). Studia na kierunku farmaceutycz-
nym ukończył w  1954 roku na Akademii Medycznej 
w Poznaniu. Tam też rozpoczął karierę naukową, pra-
cując na stanowisku asystenta w Zakładzie Mikrobio-
logii (1954–1961) i  odbierając stopień doktora nauk 
farmaceutycznych (1959). W 1961 roku przeniósł się 
do Akademii Medycznej w Warszawie, a w 1963 roku 
rozpoczął pracę w  Państwowym Zakładzie Higieny 
(obecnie –  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny, NIZP-PZH) obejmując 
kierownictwo Pracowni Ziarenkowców. W 1977 roku 
przejął po prof. Edmundzie Wojciechowskim, na trzy 
lata, kierownictwo Zakładu Bakteriologii. Z PZH pozo-
stał związany do końca życia. Tam przeszedł wszystkie 
najważniejsze szczeble kariery naukowej i zawodowej: 
od adiunkta po profesora zwyczajnego (1980), od sekre-
tarza naukowego i przewodniczącego Rady Naukowej 
PZH (1985–1995) do dyrektora tej placówki, którą kie-
rował w latach 1996–2000.

Przez wiele lat, prof. Jeljaszewicz był przewodniczą-
cym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki 
Społecznej (MZOS). Przewodniczył Zespołowi do 
Spraw Chorób Bakteryjnych i Wirusowych tej Rady. Był 
też przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej ds. Pol-
sko-Amerykańskiej Współpracy Naukowej przy MZOS 
(1965–1990), a także członkiem ministerialnej Komisji 
Leków (przewodniczący Zespołu Mikrobio logii) oraz 
Komisji Farmakopei Polskiej. Członek 5 Komitetów 
PAN (m.in. przewodniczący Komitetu Etiologii i Pato-

genezy Zakażeń Człowieka). Wiceprzewodniczący Cen-
tralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych 
(obecnie Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów).

Profesor Jeljaszewicz zasiadał też w wielu międzyna-
rodowych gremiach naukowych. Był m.in. członkiem 
Panelu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia 
ds. Zakażeń Bakteryjnych, sekretarzem Międzynaro-
dowego Komitetu Dokumentacji Mikrobiologicznej 
i Immunologicznej Międzynarodowej Federacji Towa-
rzystw Mikrobiologicznych (FEMS) oraz członkiem 
Międzynarodowego Komitetu Bakteriologii FEMS. 
Członek wielu towarzystw naukowych, krajowych (Pol-
skie Towarzystwo Mikrobiologów – przewodniczący 
Oddziału Warszawskiego w latach 1967–1970, Pol-
skie Towarzystwo Lekarskie – przewodniczący Sekcji 
Chemioterapii, Towarzystwo Naukowe Warszawskie) 
i zagranicznych (m.in. New York Academy of Scien-
ces, American Society for Microbiology, International 
Society of Chemotherapy, Paul Ehrlich Gesellschaft für 
Chemotherapie).

Profesor Jeljaszewicz odbył szereg wyjazdów zagra-
nicznych, które zainicjowały długoletnią współpracę 
naukową z takimi ośrodkami jak Center for Disease 
Control w Atlancie (USA), Hygiene-Institut der Uni-
versität Köln (Niemcy), czy National Institute for Medi-
cal Research w Londynie (Wlk. Brytania).

Główną sferą dociekań naukowych prof. Jeljaszewi cza 
były gronkowce, w tym zagadnienia kaskady koa gulacji 
i mechanizmu fibrynolizy w przebiegu zaka żeń gron-
kowcowych. W latach 60. ub.w. zorganizował w PZH 
serię międzynarodowych sympozjów na temat gron-
kowców, w których główną rolę odgrywali naukowcy 
zza żelaznej kurtyny. Był też jednym z twórców nowo-
czesnego systemu finansowania prac badawczych (m.in. 
w oparciu o fundusze amerykańskie w latach 70. ub.w.).

Dorobek publikacyjny prof. Jeljaszewicza obej-
muje blisko 500 opracowań artykułowych i  książko-
wych. Wiele spośród tych prac ukazało się w wiodą-
cych czaso pis mach naukowych (np. Nature, Journal of 
Bacterio logy, Journal of Clinical Microbiology, Journal 
of Infectious Diseases, Zentralblatt für Bakteriologie). Do 
najważniejszych dzieł książkowych należą wielotomowe 
monografie Staphylococci and Staphylococcal Diseases 
(t. 1–6, 1965–1991) oraz Medical Microbiology (t. 1–4, 
1983–1985). Członek rad redakcyjnych czasopism 
naukowych wydawanych w kraju (np. Postępy Mikro
biologii, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia) i za 
granicą (np. Journal of Infectious Diseases). Populary-
zator nauki, m.in. jako autor cyklu audycji telewizyj-
nych Diagnoza, goszczących wybitnych przedstawicieli 
z dziedziny medycyny, przybliżających widzom arkana 
wiedzy medycznej.

Profesor Janusz Jeljaszewicz zmarł 7 maja 2001 roku 
w Warszawie.

Opracował dr Tomasz Jagielski wg:
Ludwicki, J.K. Post. Mikrobiol., 2001, 40(2), 125–127.

Parnowska W. Pol. J. Mikrobiol., 2006, 55(3), 167–168.
Zdjęcie – z zasobu Archiwum NIZP–PZH, dzięki uprzejmości 

mgr. Grzegorza M. Święćkowskiego.
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Edward MIKOŁAJCZYK urodził się 22 lutego 1920 r. 
w  Boglewicach (woj. mazowieckie). Jeszcze przed 
rozpoczęciem studiów i na krótko przed wybuchem 
wojny, podjął pracę zawodową w Państwowym Zakła-
dzie Higieny (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, NIZP-
-PZH). Zatrudniony na stanowisku laboranta w Pra-
cowni Riketsji, kierowanej przez dr. Henryka Mosinga, 
pracował przy produkcji szczepionki przeciwko durowi 
wysypkowemu (wg lwowskiej metody Weigla). Podczas 
okupacji niemieckiej uczestniczył w tajnej produkcji 
szczepionki (był też wśród karmicieli wszy), zorgani-
zowanej w Dziale Bakteriologii i Medycyny Doświad-
czalnej PZH, kierowanym przez doc. Feliksa Przesmyc-
kiego. W czasie Powstania Warszawskiego działał jako 
sanitariusz (ps. Jaś), a po zakończeniu walk był wię-
ziony w obozie jenieckim w Sandbostel. W paździer-

niku 1945 roku powrócił do kraju i dołączył do nowo 
organizowanej przez prof. Edmunda Wojciechowskiego 
Pracowni Riketsji w Łodzi. Po dwóch latach wraz z Pra-
cownią przeniósł się do Warszawy. Równolegle z pracą 
zawodową podjął studia medyczne na Wydziale Lekar-
skim w Łodzi, które następnie kontynuował w Akademii 
Medycznej w Warszawie. W 1951 roku otrzymał dyplom 
lekarza medycyny, a w 1962 roku uzyskał stopień dok-
tora nauk medycznych. W latach 1967–1986 kierował 
Pracownią Riketsji w Zakładzie Bakteriologii PZH.

Główne miejsce w dorobku naukowo-badawczym 
dr. Mikołajczyka zajmują prace dotyczące etiologii i epi-
demiologii duru wysypkowego, toksyn riketsjowych 
oraz budowy antygenowej i zjawiska zmienności fazo-
wej Coxiella burnetii. Dr Mikołajczyk aktywnie uczest-
niczył w rozpoznawaniu i opracowywaniu krajowych 
ognisk epidemicznych m.in. duru wysypkowego, tula-
remii, gorączki Q. Miał też udział w opracowaniu tech-
nologii produkcji antygenów riketsjowych i szczepionki 
przeciwko durowi wysypkowemu oraz przygotowaniu 
zasad kontroli państwowej tej szczepionki.

Dr Mikołajczyk był bardzo zaangażowany w dzia-
łalność Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Pełnił 
funkcję sekretarza Zarządu Głównego PTM, członka 
Komisji Rewizyjnej, a w latach 1970–1976 był przewod-
niczącym Oddziału Warszawskiego PTM. W 1980 roku 
należał do grupy inicjatywnej Solidarności w PZH.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 
za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.

Doktor Edward Mikołajczyk zmarł 8 czerwca 1988 r. 
w Warszawie. Pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Boglewicach.

Opracował dr Tomasz Jagielski wg:
Przybyła, A., Lewińska, Z., Kruszewska, D., 

Rumin, W. Przegl. Epidemiol., 1990, 45, 371–372.
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Zbigniew SZYNKIEWICZ urodził się 17 marca 
1926 roku w Stąporkowie (woj. świętokrzyskie). Naukę 
szkolną, przerwaną wybuchem wojny, starał się kon-
tynuować na kompletach tajnego nauczania. Znaczną 
część okupacji spędził w Blachowni na Śląsku, pracując 
w tamtejszej hucie żelaza, unikając w ten sposób depor-
tacji do pracy przymusowej do Niemiec. W 1943 roku 
rozpoczął działalność konspiracyjną, najpierw w Sza-
rych Szeregach, a później w Armii Krajowej okręgu 
radomsko-kieleckiego, obwód Częstochowa (ps. Borys). 
Zaraz po wojnie podjął ponownie naukę w ostatniej 
klasie Gimnazjum Ogólnokształcącego w Częstocho-
wie uzyskując tzw. „małą maturę” (1945). Następnie 
przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował naukę 
w liceum, które ukończył w 1946 roku. W tym samym 
roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1951 roku uzy-
skał dyplom lekarza weterynarii. Swoją drogę zawo-
dową związał z Zakładem Mikrobiologii Wydziału 
Weterynaryjnego, który w 1952 roku został usunięty 
z UW i włączony do struktury Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego (SGGW). W Zakładzie Mikrobio-
logii, kierowanym przez prof. Juliusza Brilla, pracował 
najpierw jako wolontariusz, później asystent i adiunkt 
(od 1954). Między 1958 a 1959 rokiem przebywał, jako 
stypendysta Fundacji Rockefellera, w Western Reserve 
University School of Medicine w Cleveland, USA. 
Wkrótce po powrocie, uzyskał stopień naukowy dok-
tora weterynarii (1960). W 1967 roku Rada Wydziału 
Weterynaryjnego SGGW nadała mu stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Po 

reorganizacji struktury uczelni i odejściu prof. Brilla 
na emeryturę, został powołany na kierownika najpierw 
Pracowni Bakteriologii i Mikologii (1972), a następ-
nie Zakładu Bakteriologii (1976) w Instytucie Chorób 
Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego 
SGGW. W 1978 roku otrzymał tytuł profesora nadzwy-
czajnego. Po przywróceniu katedr, w 1982 roku, został 
powołany na stanowisko kierownika Katedry Mikro-
biologii Wydziału Weterynaryjnego i funkcję tę pełnił 
do 1993 roku. W 1988 roku Rada Państwa nadała mu 
tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Profesor Szynkiewicz pełnił na Wydziale Wetery-
naryjnym SGGW wiele ważnych funkcji. W latach 70. 
organizował Studium Doktorskie i Studium Podyplo-
mowe dla lekarzy weterynarii. W latach 1981–1985 
pełnił funkcję Prodziekana ds. Naukowych Wydziału.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych. Przez 
wiele lat kierował Sekcją Epizootiologiczną Polskiego 
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW). W latach 
1981–1982 był przewodniczącym Oddziału Warszaw-
skiego PTNW. Z Polskim Towarzystwem Mikrobiolo-
gów związał się już we wczesnych latach jego powojennej 
działalności. W latach 1976–1979 był przewodniczącym 
Oddziału Warszawskiego PTM. Ponadto, był członkiem 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a także, przez 
cztery kadencje, zasiadał w  Komitecie Mikrobiologii 
PAN. Aktywny członek Solidarności.

Badania prof. Szynkiewicza dotyczyły m.in. pośred-
niego metabolizmu cukrowców u Escherichia coli, fizjo-
logicznych i chorobotwórczych właściwości niesporu-
jących bezwzględnych beztlenowców, fizjologicznej 
mikroflory żwacza bydła, etiologii i  etiopatogenezy 
bakteryjnych chorób świń (różycy, kolibakteriozy 
i  dyzenterii). Dorobek naukowy prof. Szynkiewicza 
obejmuje 142 pozycje, w tym 79 oryginalnych prac 
badawczych i 2 podręczniki. Za działalność naukową 
był wyróżniony nagrodami: Komitetu Mikrobiologii 
PAN, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech-
niki oraz JM Rektora SGGW. Był odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla SGGW oraz 
Odznaką Honorową PTNW Merito pro Societate.

Profesor Zbigniew Szynkiewicz zmarł 16 sierpnia 
1999 roku w Warszawie. Pochowany w grobie rodzin-
nym na Cmentarzu Bródnowskim.

Opracował dr Tomasz Jagielski wg:
Malicki, K. Rocznik Towarzystwa Naukowego

Warszawskiego, 1999, 62, 85–89.
Niemiałtowski, M. Post. Mikrobiol., 1999, 38(3),

2015–2016.
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Wanda WOŹNIAK-PARNOWSKA urodziła się 
23 czerwca 1928 roku w Warszawie. W czasie okupa-
cji niemieckiej pobierała naukę na tajnych kompletach 
w  warszawskim Gimnazjum i Liceum im. Hoffma-
nowej, funkcjonującym wówczas pod nazwą: Szkoła 
Gospodarstwa Domowego. Po roku samodzielnej nauki 
zdała, w 1945 roku, tzw. małą maturę w Otwocku, a dwa 
lata później, po nauce w tamtejszym liceum, otrzymała 
świadectwo dojrzałości. Zaraz potem podjęła studia 
na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej 
w Warszawie, które ukończyła w 1952 roku odbierając 
dyplom magistra farmacji.

Jeszcze w okresie studiów rozpoczęła pracę w Insty-
tucie Leków, z którym związana była do końca życia. 
Tam przebyła kolejne etapy kariery naukowej, od 
asystenta (1952–1960), przez adiunkta (1960–1973), 
docenta (1973–1984), do profesora (1984–2002). 
Początkowo pracowała w Pracowni Mikrobiologicz-
nego Badania Witamin Zakładu Badania Organopre-
paratów i Witamin, przekształconego potem w Zakład 
Biochemii. W latach 1962–1967 zatrudniona była 
w Zakładzie Farmakologii kierując Pracownią Badań 
Mikrobiologicznych. W 1967 roku została kierowni-
kiem Samodzielnej Pracowni Kontroli Jałowości Pły-
nów Iniekcyjnych i Infuzyjnych. W 1975 roku objęła, 
na ponad dwie dekady (tj. do 1996 roku), kierownictwo 
nowo utworzonego Zakładu Mikrobiologii Farmaceu-

tycznej. Jednocześnie, w latach 1984–1990 pełniła funk-
cję Zastępcy Dyrektora Instytutu Leków ds. kontroli 
jakości leków. Jeszcze przez 3 lata po odejściu na eme-
ryturę była zatrudniona w Instytucie Leków na pełnym 
etacie (tj. do 2002 roku).

W swojej pracy zawodowej zajmowała się głów-
nie metodami oznaczania witamin i aminokwasów 
w lekach i materiale biologicznym. Po powrocie ze sty-
pendium w paryskim Instytucie Pasteura (1967–1968) 
rozpoczęła badania nad oceną czystości mikrobiolo-
gicznej leków nieparenteralnych. Prowadziła też prace 
nad przygotowaniem norm w badaniach mikrobiolo-
gicznych leków i materiałów medycznych.

Profesor Woźniak-Parnowska opublikowała ponad 
100 prac naukowych, głównie z zakresu kontroli mikro-
biologicznej jakości produktów leczniczych i  wyro-
bów medycznych, aseptycznego wytwarzania leków, 
aktywności przeciwdrobnoustrojowej związków che-
micznych, skuteczności środków konserwujących 
i  walidacji procesów sterylizacji. Opracowała szereg 
artykułów mikrobiologicznych do Farmakopei Pol-
skiej, gdzie przez kilka lat przewodniczyła podkomisji 
mikrobiologii. Autorka kilku książek naukowych (m.in. 
Mikrobiologiczne metody badań leków i materiałów bio
logicznych, PZWL, 1973; Konserwacja leków, PZWL, 
1978) oraz wspomnieniowej monografii Instytut Leków 
1951–2001. Dzieje – ludzie – dokonania, wydanej przez 
Instytut Leków z okazji 50-lecia jego istnienia.

W ramach działalności dydaktycznej, w Instytucie 
Leków oraz w Katedrze Farmacji Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego, prowadziła szko-
lenia dotyczące metod mikrobiologicznych analizy 
leków oraz higieny procesu wytwarzania produktów 
leczniczych, dla pracowników przemysłu, laboratoriów 
kontrolnych i placówek naukowych. Popularyzatorka 
nauki, jako wykładowca Wszechnicy PAN i Festiwalu 
Nauki oraz autorka filmów edukacyjnych.

Od 1970 roku była członkiem Zespołu Mikrobiolo-
gicznego Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej 
(FIP). Aktywnie działała w towarzystwach naukowych. 
Należała do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 
pełniąc w latach 1979–1983, funkcję przewodniczącej 
Oddziału Warszawskiego. Była też członkiem Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego (w latach 1996–1999 
– prezes Oddziału Warszawskiego PTF) oraz Polskiego 
Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką 
za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia oraz Medalem 
im. Łukasiewicza, przyznawanym za wybitne zasługi 
dla polskiej farmacji.

Profesor Wanda Woźniak-Parnowska zmarła 26 gru- 
d nia 2007 roku w Warszawie.

Opracował dr Tomasz Jagielski wg:
Tyski, S. Post. Mikrobiol., 2008, 47(1), 3–4.

Zdjęcie – Woźniak-Parnowska, W. Instytut Leków 1951–2001. 
Dzieje – ludzie – dokonania. Wyd. NIL, Warszawa, 2001, str. 178. 
Dzięki uprzejmości mgr Doroty Święcickiej.
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Klinicznej NIL, w którym jest obecnie zatrudniona na 
stanowisku profesora. W 2004 r. stworzyła Narodowy 
Program Ochrony Antybiotyków. Od 1997 roku pełni 
funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości 
w Diagnostyce Mikrobiologicznej, którego była twórcą.

Profesor Waleria Hryniewicz pełniła lub nadal pełni 
wiele znaczących funkcji na szczeblu regionalnym i kra-
jowym. Przez wiele lat była konsultantem krajowym 
w  dziedzinie mikrobiologii lekarskiej (1993–2001, 
2008–2018). Była sekretarzem (1984–1991), a następ-
nie przewodniczącą (1991–1999) Komitetu Mikro-
biologii PAN oraz członkiem Komitetu Immunologii 
oraz Komitetu Bioetyki PAN (2011–2014). Zasiadała 
(lub nadal zasiada) w radach naukowych wielu insty-
tucji naukowych i ośrodków badawczych, m.in. PZH, 
CLSS, NIL, Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN, 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Jest też członkiem 
Rady Sanitarno-Epidemiologicznej (od 1995) oraz 
przewodniczącą Zespołu ds. Zakażeń Meningoko-
kowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym (od 
2007). W latach 1994–1999 pełniła funkcję Wicepre-
zesa Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, 
którego była członkiem założycielem. Jest członkiem 
Rady Naukowej Polskiego Instytutu EBM (od 2005), 
członkiem Jury konkursu stypendium L’Oreal /UNE-
SCO dla Kobiet i Nauki oraz członkiem Kapituły Kon-
kursu Prix Galien.

Była stypendystką m.in. UNESCO (Centre Interna- 
tional de l’Enfance, Paryż, 1964–1965), The Wellcome 
Trust (The Lister Institute of Preventive Medicine oraz 
PHLS, Colindale, Londyn, 1967–1968), Fundacji Marii 
Curie-Skłodowskiej (Minneapolis USA, University of 
Minnesota Medical School 1975).

Profesor Hryniewicz wchodzi w skład komitetów 
redakcyjnych licznych czasopism naukowych – kra-
jowych (m.in. Postępów Mikrobiologii, Mikrobiologii 
i  Medycyny Doświadczalnej, Polskiego Merkuriusza 
Lekarskiego, Diagnostyki Laboratoryjnej, Polish Jour
nal of Microbiology, OphtaTherapy) i zagranicznych 
(m.in. Microbial Drug Resistance, Antimicrobial Resi
stance and Infection Control). Należy do wielu towa-
rzystw naukowych działających w kraju (m.in. Pol-
skiego Towarzystwa Mikrobiologów, Towarzystwa 
Promocji Jakości w  Ochronie Zdrowia) i za granicą 
(np. American Society of Microbiology (była amba- 
sadorem ASM na Europę), European Society of Cli- 
nical Microbiology and Infectious Diseases (członek 
Rady Programowej ESCMID w latach 1998–2002). 

Waleria HRYNIEWICZ jest absolwentką Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obec-
nie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W tej samej 
uczelni uzyskała stopień doktora (1969), zaś stopień 
doktora habilitowanego (1978) i tytuł profesora nauk 
medycznych (1990) otrzymała w Państwowym Zakła-
dzie Higieny (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, NIZP–
PZH). W 1965 roku uzyskała tytuł asystenta-cudzo-
ziemca Paryskiego Uniwersytetu Sorbona. W 2001 roku 
otrzymała dyplom Polskiego Centrum Badań i Certy-
fikacji „Kierownictwo a jakość”.

Pracę zawodową zaczynała jako studentka w Zakła-
dzie Mikrobiologii Instytutu Reumatologii po czym 
na długo, bo do 1994 roku, była związana z Zakładem 
Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny. W latach 
1991–1994 pełniła tam funkcję zastępcy dyrektora 
ds. naukowych. W 1995 roku przeniosła się do Cen-
tralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek (CLSS), 
gdzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych 
(1995–1996), a następnie dyrektora placówki (1996–
2001). Stworzyła w 1997 roku dwa Krajowe Ośrodki 
Referencyjne: Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. 
Bakteryjnych Zakażeń w Ośrodkowym Układzie Ner-
wowym (KOROUN) oraz Krajowy Ośrodek Referen-
cyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD). 
W  latach 2002–2003 sprawowała obowiązki dyrek-
tora nowo powołanego Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego (od 2006 roku – Narodowy Instytut 
Leków, NIL). W latach 2002–2010 pełniła funkcję 
kierownika Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii 
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Członek Prezydium European Study Group on Anti-
biotic Resistance (1997–2010), członek Zarządu Inter-
national Society of Infectious Diseases (2004–2012). 
Od 2004 roku jest członkiem Prezydium Europejskiej 
Sieci SeqNet.

W Polskim Towarzystwie Mikrobiologów działa 
nieprzerwanie od 1969 roku. W latach 1983–1993 była 
przewodniczącą Oddziału Warszawskiego PTM. Mię-
dzy 1992 a 1999 rokiem była przedstawicielem, z ramie-
nia PTM, do Rady Federacji Europejskich Towarzystw 
Mikrobiologicznych (FEMS, Federation of European 
Microbiological Societies). W latach 2004–2012 peł- 
niła funkcję prezesa PTM. Obecnie jest honorowym 
członkiem PTM.

Jej główne zainteresowania naukowe stanowią epi-
demiologia, w tym molekularna, zakażeń bakteryjnych, 
antybiotykooporność i mechanizmy oporności, zakaże-
nia szpitalne, profilaktyka zakażeń oraz standaryzacja 
w diagnostyce mikrobiologicznej. Profesor Hryniewicz 
jest autorką lub współautorką ponad 300  artykułów 

naukowych, w większości opublikowanych w renomo-
wanych czasopismach zagranicznych.

Była beneficjentem wielu projektów badawczych, 
międzynarodowych i krajowych, których wielu była 
kierownikiem.

Profesor Hryniewicz od lat zajmuje się dydaktyką, 
prowadząc zajęcia i wykłady na kursach specjalizacyj-
nych i doskonalących dla pracowników służby zdrowia 
i  studentów kierunków medycznych. Wypromowała 
17  doktorów, a dodatkowych troje ma otwarte prze-
wody doktorskie pod jej kierunkiem.

Za swoją długoletnią pracę naukowo-dydaktyczną 
otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W  2004  roku 
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim, a w 2010 r. 
–  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Otrzymała także Medal Za Zasługi dla Obron ności 
Kraju (2006), Nagrodę imienia Profesora W.J.H. Kunic- 
 kiego-Goldfingera oraz Lidera Ochrony Zdrowia (2018) 
za działalność na rzecz pacjenta. W 2017 roku przy-
znano jej zaszczytny tytuł ESCMID Fellow.
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Stanisława TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA 
urodziła się 18 czerwca 1944 roku w Poznaniu. Jest 
absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu War-
szawskiego (1969). Zaraz po studiach rozpoczęła pracę 
w  Pracowni Preparatów Krwiopochodnych Woje-
wódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Warszawie. Od 1972 
roku była zatrudniona w Instytucie Gruźlicy na eta-
cie asystenta, najpierw w Zakładzie Chemii Klinicznej 
(1972–1976), a następnie w Zakładzie Immunologii 
(1976–1980).

W 1980 roku podjęła pracę w Zakładzie Bakteriolo-
gii Państwowego Zakładu Higieny (obecnie Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny, NIZP-PZH). Aktualnie jest kierownikiem 
Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków 
Odzwierzęcych NIZP-PZH.

Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała 
w 1978 roku w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, a dok- 
tora habilitowanego w 1985 roku w Państwowym Zakła-
dzie Higieny.

W 1995 roku otrzymała tytuł naukowy profesora. 
Główne zainteresowania naukowe dotyczyły począt-
kowo czynników zjadliwości bakterii, przede wszystkim 
adhezji do powierzchni komórek ssaków, a następnie 
dróg szerzenia się zakażeń, w tym zakażeń odzwierzę-
cych przenoszonych z udziałem wektorów, na przykła-
dzie riketsjoz i boreliozy z Lyme. 

Była promotorem trzech doktoratów, opiekunem 
dwóch przewodów habilitacyjnych oraz wielu prac 
magisterskich.

Jest autorką lub współautorką ponad 300 prac 
naukowych, publikowanych między innymi w takich 
czasopismach, jak: Infection and Immunity, Journal of 
Infectious Diseases, Current Microbiology, European 
Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 
Annals of New York Academy of Sciences. 

Przebywała na dłuższych stażach naukowych w Cen- 
trum Biomedycznym w Uppsali, w Szwecji (1979 –1980) 
i dwukrotnie w Forsyth Research Center w Bostonie, 
USA, jako stypendystka fundacji Fogarty’ego w latach 
1985–1987, a następnie w 1992 roku. 

Profesor Tylewska-Wierzbanowska jest członkiem 
korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego. Członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiolo-
gów jest od 1989 roku. Przez dwie kadencje, tj. w latach 
1993–2001 była przewodniczącą Oddziału Warszaw-
skiego PTM. Ponadto, była członkiem Komitetu Mikro-
biologii PAN, a w latach 1996–2002 była członkiem jego 
Prezydium. W latach 1988–2007 była Research Affiliate 
w Forsyth Research Center w Bostonie, USA.

Zasiada w komitecie redakcyjnym Postępów Mikro
biologii, Przeglądu Epidemiologicznego oraz Polish Jour
nal of Microbiology. W tym ostatnim czasopiśmie, w la- 
tach 2008–2012, pełniła funkcję redaktora naczelnego.
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Włodzimierz GUT urodził się 11 kwietnia 1952 roku 
w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentem Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1976). Od 
1976 roku pracuje w Państwowym Zakładzie Higieny 
(obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny, NIZP-PZH), gdzie uzy-
skał kolejno stopnie doktora (1980) i doktora habili-
towanego (1993) nauk medycznych. Od 2012  roku 
zatrudniony jest na stanowisku profesora NIZP-PZH. 
W 2016 roku uzyskał nominację profesorską. Przewod-
niczący zespołu nadzorującego prace w Laboratorium 
BSL3 (2010–2018). Obecnie ekspert Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego.

Głównymi obszarami zainteresowań naukowych 
są mechanizmy patogenezy wirusów, w szczególności 
arbowirusów, a także wirusów odry i różyczki. Przez 
wiele lat organizował na terenie NIZP-PZH prace labo-
ratoriów referencyjnych Światowej Organizacji Zdrowia 
w związku z ogólnoświatowymi programami eradykacji 

poliomyelitis (1998) i odry (2002). Brał udział w two-
rzeniu portalu Szczepienia.info.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac opu-
blikowanych w recenzowanych czasopismach nauko-
wych (m.in. Vaccine, Epidemiology and Infection, Polish 
Journal of Microbiology). 

Wieloletni członek Międzynarodowego Komi- 
tetu ds. Systematyki Wirusów (ICTV), EVD-LabNet 
(Emerging Viral Diseases-Expert Laboratory Network), 
Rady Sanitarno-Epidemiologicznej i Rady Naukowej 
NIZP-PZH.

Był członkiem założycielem Kolegium Medycyny 
Laboratoryjnej oraz Polskiego Towarzystwa Wiruso-
logicznego, a także członkiem korespondentem Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego.

Od początku (1980) swojej działalności w Polskim 
Towarzystwie Mikrobiologów związany z Oddziałem 
Warszawskim. W latach 2001–2008, przez dwie kaden-
cje, przewodniczący Oddziału.
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Bohdan Jerzy STAROŚCIAK urodził się 20 sierpnia 
1947 roku w Warszawie. W latach 1965–1970 studio-
wał na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycz-
nej w  Warszawie. Jeszcze w czasie studiów podjął 
pracę w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Higieny 
Wydziału Farmaceutycznego AM (obecnie – Zakład 
Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego). Pracę doktorską przygotował 
pod kierunkiem prof. Władysława T. Dobrzańskiego 
(1976). Całe swoje życie zawodowe związany z Zakła-
dem Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM. W latach 
1985–2006 pełnił obowiązki kierownika Zakładu.

Specjalista II° (1976) w zakresie mikrobiologii 
i serologii, oraz opiekun osób realizujących tę specjali-
zację. Wieloletni dydaktyk, jako prowadzący wykłady, 
ćwiczenia i seminaria z mikrobiologii ogólnej, lekar-
skiej i farmaceutycznej dla studentów III roku Farmacji 
oraz studentów IV roku kierunku Analityki Klinicznej 
Wydziału Farmaceutycznego AM (obecnie WUM).

Zainteresowania badawcze dr. Bohdana Starościaka 
skupiają się wokół poszukiwań i oceny aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej oraz genotoksyczności róż-
norodnych związków (środki dezynfekcyjne, anty-
biotyki i inne związki syntetyczne oraz pochodzenia 
naturalnego) oraz genetyce bakterii, głównie Strepto
coccus spp., Lactococcus spp. i Bacillus polymyxa, a także 
biosyntezie substancji antybiotycznych u tych bakterii. 
Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych 
(Indeks Hirscha, 11).

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy 
nieprzerwanie od 1971 roku. W latach 2001–2016 zasia-
dał we władzach Oddziału Terenowego PTM w Warsza-
wie – jako przewodniczący (2008–2012), wiceprzewod-
niczący (2001–2008) i członek (2012–2016) Zarządu 
Głównego Oddziału Warszawskiego PTM.

W latach 1985–2014 był sekretarzem redakcji kwar-
talnika Postępy Mikrobiologii, a do 2018 roku członkiem 
Rady Redakcyjnej tego czasopisma.
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Aleksandra Anna ZASADA urodziła się 18 marca 
1977 roku we Włocławku. Ukończyła studia magister-
skie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
w 2001 roku. We wrześniu tego samego roku rozpoczęła 
pracę w Zakładzie Bakteriologii Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny 
w Warszawie. Pracę doktorką przygotowała pod kierun-
kiem prof. Marka Jagielskiego i w 2006 roku uzyskała 
stopień doktora nauk medycznych. W 2014 roku uzy-
skała stopień doktora habilitowanego nauk medycz-
nych. Posiada również specjalizację w zakresie zdrowia 
publicznego, a także tytuł zawodowy diagnosty labo-
ratoryjnego. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika 
Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH. 

Głównym kierunkiem badań naukowych dr hab. 
Aleksandry Zasady są czynniki chorobotwórczości 
drobnoustrojów, w tym przede wszystkim Corynebac
terium diphtheriae, ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości ich zastosowania w szczepionkach nowej 
generacji, a także nowoczesne metody diagnostyki cho-
rób zakaźnych u ludzi, głównie wywoływanych przez 

wysoce niebezpieczne patogeny, jak Bacillus anthracis, 
Yersinia pestis, Francisella tularensis.

Dr hab. Aleksandra Zasada współpracuje z wieloma 
wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie. Realizuje 
liczne projekty badawcze krajowe i międzynarodowe. 
Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji nauko-
wych oraz laureatką nagród naukowych m.in. I Nagrody 
w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Innowa-
cyjny Młody Naukowiec oraz Polskiej Nagrody Inteli-
gentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec Przyszłości. 

W Polskim Towarzystwie Mikrobiologów nieprzer-
wanie od 2002 roku. W latach 2008–2012 była człon-
kiem Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Oddziału 
PTM, w latach 2012–2016 pełniła funkcję Przewodni-
czącej Warszawskiego Oddziału PTM, a od 2016 roku 
jest członkiem Zarządu Warszawskiego Oddziału PTM. 

W latach 2013–2017 była redaktorem sekcji mikro-
biologii medycznej w czasopiśmie Polish Journal of 
Microbiology. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu 
Redakcyjnego czasopisma Medycyna Doświadczalna 
i Mikrobiologia.
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Tomasz JAGIELSKI urodził się 18 marca 1981 roku 
w Warszawie. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego (2005). Studia doktoranckie odbył 
w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. 
Tam też obronił z wyróżnieniem pracę doktorską uzy-
skując stopień doktora nauk medycznych (2010). Od 
2010  roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta 
w Instytucie Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uni-
wersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zakresie mikrobiologii medycznej. 
Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują 
się wokół zagadnień dotyczących chorobotwórczości 
i  lekooporności ważnych klinicznie patogenów bak-
teryjnych i grzybiczych. Obecnie prowadzi badania 
poszukujące molekularnych determinantów wirulencji 
i lekooporności prątków gruźlicy oraz prątków atypo-
wych, w szczególności należących do kompleksu Myco
bacterium kansasii. Ponadto, kieruje zespołem, który 
jako jedyny w Polsce, zajmuje się wyjaśnieniem mole-
kularnych podstaw patogenezy zakażeń wywoływanych 
przez chorobotwórcze mikroalgi z rodzaju Prototheca. 
Prace zespołu dotyczą kompleksowej charakterystyki 
drobnoustroju, jego interakcji z gospodarzem, a także 
epidemiologii zakażeń i nowych rozwiązań terapeu-
tycznych. Badania dr. Jagielskiego sterują w kierunku 

opracowania nowych markerów molekularnych, umoż-
liwiających szybką i wiarygodną identyfikację patoge-
nów, a także ustalenie ich podstawowych właściwości, 
takich jak wrażliwość na leki, zakaźność, zjadliwość itd. 
Zastosowanie takich markerów w praktyce klinicznej 
może mieć kapitalne znaczenie dla wyboru najodpo-
wiedniejszej terapii oraz monitorowania i prognozo-
wania przebiegu choroby.

Dr Tomasz Jagielski współpracuje z licznymi ośrod-
kami naukowymi na całym świecie. Jest założycielem 
i koordynatorem międzynarodowego konsorcjum 
naukowo-badawczego «FATE», poświęconego gruźlicy 
i innym zakażeniom prątkowym. Uczestnik 8 projek-
tów badawczych (w 5 – w roli kierownika projektu), 
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.

Opiekun naukowy 26 prac magisterskich i licen- 
cjackich. Promotor pomocniczy 3 rozpraw doktor- 
skich. Recenzent ponad 40 oryginalnych publikacji 
naukowych.

Autor lub współautor blisko 90 artykułów opubli-
kowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej 
(IF, 241; Indeks Hirscha, 15). Zaangażowany w dzia- 
łalność popularyzatorską – jako autor tekstów i tłu- 
maczeń do czasopism popularnonaukowych, wykła-
dowca Festiwalu Nauki i współorganizator wystaw pod-
czas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik.

Laureat krajowych nagród i stypendiów za osiągnię-
cia naukowe, przyznanych m.in. przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektora UW, Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej.

W Polskim Towarzystwie Mikrobiologów (PTM) 
– od 2008 roku. W czerwcu 2016 roku został wybrany 
przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTM. 
Dr. Jagielski jest również członkiem Zarządu Sekcji 
Mykologii Medycznej Polskiego Towarzystwa Myko-
logicznego, współzałożycielem i polskim przedstawi-
cielem grupy roboczej «Medical Phycology: Proto- 
thecosis and Chlorellosis» w ramach International 
Society of Human and Animal Mycology oraz człon-
kiem grupy roboczej «Fungal Infection Study Group» 
przy European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases.
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Oporność na antybiotyki stała się jednym z naj-
poważniejszych problemów współczesnej medycyny 
i  stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicz-
nego o charakterze globalnym. Przyczyny jej gwałtow-
nego wzrostu mają charakter kompleksowy. Za główne 
należy uznać nadmierną konsumpcję antybiotyków 
oraz niskie standardy higieniczne. Powszechny brak 
świadomości niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą 
narastająca antybiotykooporność powoduje brak bądź 
opieszałość w podejmowaniu właściwych działań zmie-
rzających do ograniczenia tego zjawiska.

Drobnoustroje „uruchamiają” szereg mechanizmów, 
które pozwalają im przeżyć w obecności antybiotyku. 
Coraz częściej komórka bakteryjna dysponuje kilkoma 
z nich wobec jednego leku, a zjawiskiem powszechnym 
jest wieloantybiotykooporność. Problem nie ogranicza 
się do szpitali, ale dotyczy także szczepów pozaszpital-
nych, także tych bytujących w środowisku.

Następstwa tego narastającego zjawiska są bardzo 
szerokie i obejmują poza konsekwencjami mikrobio-
logicznymi, epidemiologicznymi i klinicznymi także 
ekonomiczne i psychologiczne. 

Identyfikacja oporności na antybiotyki ze względu 
na wielooporność wymaga coraz bardziej skompliko-
wanych metod. Przede wszystkim rutynowego oznacza-
nia wartości MIC dla antybiotyków i mechanizmu(ów) 
warunkującego(ych) oporność. Najbardziej wiarygodną 
metodą jest wykrycie genu, którego obecność (ekspre-
sja) odpowiada za brak wrażliwości. 

Zwiększanie się puli zarówno szczepów opornych, 
jak i genów oporności powoduje wydajniejsze „zawle-
kanie” ich w różne regiony świata, co stwarza nową 
sytuację epidemiologiczną. Bakterie doskonalą się 
pozyskując nowe cechy i większą zdolność transmisji 
i tworzenia ognisk epidemicznych.

Najbardziej widoczne są konsekwencje kliniczne 
antybiotykooporności, które powodują, że leki pierw-
szego, drugiego, a nawet dalszych wyborów o najlep-
szych parametrach PK/PD coraz częściej są niesku-
teczne. To przekłada się na zwiększoną liczbę powikłań 
i śmiertelność.

Antybiotykooporność ma różnorodne oblicze, dla-
tego w walce z nią muszą zaangażować się wszyscy. 

WP 1

ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ – KONSEKWENCJE MIKROBIOLOGICZNE,
EPIDEMIOLOGICZNE I KLINICZNE

Waleria Hryniewicz

Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 
00-725 Warszawa; tel. 22 841-33-67; e-mail: w.hryniewicz@nil.gov.pl
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Mikrobiologia żywności obejmuje badania mikro-
organizmów występujących w żywności oraz wyko-
rzystywanych do jej produkcji, w tym powodujących 
psucie się żywności, patogenów, mikroorganizmów 
używanych do produkcji fermentowanej żywności (kul-
tury starterowe), oraz tych pełniących inne przydatne 
role (kultury ochronne, probiotyki).

Bezpieczeństwo żywności było, jest i będzie jednym 
z głównych przedmiotów zainteresowania mikrobiolo-
gów. Badania dotyczące patogenów przenoszonych przez 
żywność i wytwarzanych przez nie toksyn prowadzone 
są od wielu lat w warszawskich jednostkach nauko-
wych, takich jak Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny (NIZP-PZH), Wydział Biologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego (SGGW), Instytut Biotechnologii Przemysłu 
Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
(IBPRS). Wyniki tych prac są publikowane w najlep-
szych światowych czasopismach naukowych.

Badania w obszarze mikrobiologii żywności obej-
mują zrozumienie nie tylko czynników wpływających 
na wzrost mikroorganizmów w systemach żywnościo-
wych, ale także sposobów ich kontrolowania. Procesy 
fermentacyjne to stosowane do stuleci metody kon-
serwacji i modyfikacji żywności. Drożdże stosowane 
są do zaczyniania chleba, warzenia piwa, wytwarzania 
wina i fermentacji zacierów gorzelniczych. Bakterie 
fermentacji mlekowej są szeroko wykorzystywane 
zarówno w przetwórstwie mleka, jak i do produkcji 
kiszonek warzywnych, fermentowanych napojów zbo-
żowych, wędlin dojrzewających oraz w zakwasach do 
produkcji chleba i pieczywa specjalnego przeznaczenia 
dietetycznego. Inny przykład zastosowania bakterii to 
produkcja octu. Prace badawcze związane z procesami 

fermentacyjnymi i wytwarzaniem stosowanych w tych 
procesach kultur starterowych są prowadzone od wielu 
lat w IBPRS i SGGW, czego efektem są liczne publi-
kacje, wdrożenia i patenty. Drobnoustroje powiązane 
z  żywnością są także obiektem badań prowadzonych 
w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii 
Nauk (IBB PAN).

Jednym z trendów współczesnej mikrobiologii 
żywności jest wykorzystywanie mikroorganizmów 
do biokonserwacji żywności. Termin ten odnosi się do 
stosowania antagonistycznych mikroorganizmów lub 
produktów ich metabolizmu do hamowania lub inak-
tywacji niepożądanych mikroorganizmów w żywności 
w celu zwiększenia jej bezpieczeństwa i przedłużenia 
okresu przechowywania. Niektóre definicje rozszerzają 
biokonserwację o stosowanie ekstraktów lub olejków 
zawierających substancje pochodzenia roślinnego. 
Prace dotyczące tej tematyki realizowane są obecnie 
w warszawskich ośrodkach naukowych.

Rozwijającym się kierunkiem badań jest zastoso-
wanie powłok do ochrony żywności w czasie jej prze-
chowywania. Powłoki mogą być niejadalne lub jadalne, 
także z dodatkiem mikroorganizmów antagonistycz-
nych w stosunku do mikroflory psującej dany produkt.

Nowe innowacyjne technologie utrwalania żyw- 
ności oraz utrzymujący się trend spożywania żywności 
nieprzetworzonej przynoszą mikrobiologom kolejne 
wyzwania; są to między innymi pojawiające się nowe 
patogeny o  wysokiej zjadliwości, zastosowanie bak-
teriofagów i endolizyn do ochrony biologicznej żyw-
ności oraz badania zmian metagenomu produk- 
tów żywnościowych w trakcie przechowywania w róż-
nych warunkach, a także metagenomu środowiska 
produkcji żywności w poszukiwaniu źródeł i dróg jej 
zanieczyszczenia.

WP2

MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI – WCZORAJ, DZISIAJ I JUTRO

Barbara Sokołowska

Zakład Mikrobiologii, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego

Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS, Zakład Mikrobiologii, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego, ul. Rako-
wiecka 36, 02-532 Warszawa; tel. 22 606-36-26; e-mail: barbara.sokolowska@ibprs.pl 
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Zakażenia grzybicze są istotnym problem klinicz-
nym, który narasta wraz z postępem cywilizacyjnym 
i  wprowadzaniem nowych metod terapeutycznych 
w  zakresie leczenia innych chorób. Grzyby, jako 
czynniki etiologiczne zakażeń oportunistycznych czy 
grzybic inwazyjnych wykazują niewielką swoistość 
w stosunku do gospodarza, dlatego istnieje możliwość 
łatwej transmisji zakażeń grzybiczych, nawet opor-
tunistycznych, między zwierzętami i ludźmi. Z  tego 
względu oprócz dbania o dobrostan i zdrowie zwierząt 
należy też brać je pod uwagę, jako potencjalne źródło 
zakażeń dla człowieka. Holistyczna koncepcja zdrowia 
„One health” (World Organisation for Animal Health, 
OIE), która powstała ponad 10 lat temu zakłada, że 
ograniczenie rozprzestrzeniania patogenów wśród 
zwierząt może mieć korzystny wpływ na ograniczenie 
zachorowalności u ludzi. 

W 2010 roku w ramach stowarzyszenia Internatio-
nal Society for Human and Animal Mycology (ISHAM) 
powstała grupa skupiająca ekspertów w dziedzinie 
mykologii weterynaryjnej (The Veterinary Mycology 
Working Group). Szczególnym zainteresowaniem 
mykologów weterynaryjnych cieszą się takie tematy jak: 
diagnostyka zakażeń i identyfikacja chorobotwórczych 
grzybów ważnych w weterynarii; patofizjologia i immu-
nologia chorób grzybiczych u zwierząt; epidemiologia, 
prewencja, kontrola i zwalczanie grzybic u  zwierząt; 

postępy badań nad szczepionkami przeciwgrzybiczymi, 
ocena farmakokinetyki i farmakodynamiki leków prze-
ciwgrzybiczych u zwierząt; zoonozy grzybicze; myko-
toksyny i mykotoksykozy; opracowanie i standaryza-
cja zwierzęcego modelu do badań nad inwazyjnymi 
zakażeniami grzybiczymi. Celem grupy jest dzielenie 
się fachową wiedzą oraz współpraca z innymi grupami 
roboczymi ISHAM, stowarzyszeniami międzynarodo-
wymi i organizacjami rządowymi. 

Co prawda, zakażenia grzybami u zwierząt mają 
swoją specyfikę i rzadko są to grzybice inwazyjne, 
a lista odzwierzęcych patogenów grzybiczych jest ogra-
niczona, to jednak niektóre gatunki, takie jak Micro
sporum canis i Sporothrix sp. pochodzące np. od kotów, 
mają istotny wpływ na zdrowie publiczne.

Wśród grzybów izolowanych od zwierząt wykrywa 
się też szczepy wielolekooporne, zwłaszcza drożdże 
Candida sp. zaliczane do tzw. drobnoustrojów alarmo-
wych, których rozprzestrzenianie się stanowi poważny 
problem epidemiologiczny.

W naszej praktyce laboratoryjnej coraz częściej 
izolujemy też grzyby potencjalnie chorobotwórcze dla 
ludzi i zwierząt od nietypowych gospodarzy, np. różne 
szczepy Candida sp., które były powodem zamierania 
hodowanej w celach komercyjnych szarańczy wędrow-
nej (Locusta migratoria). 

WP 3

AKTUALNE PROBLEMY
WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MYKOLOGICZNEJ

Bożena Dworecka-Kaszak

Katedra Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak, prof. SGGW, Katedra Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 
ul. Ciszewskiego 8, 02-784 Warszawa; tel. 22 593-60-67; e-mail: bozena_kaszak@sggw.pl
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Wszystkie produkty lecznicze znajdujące się na 
naszym rynku posiadają świadectwo rejestracji wydane 
przez Ministerstwo Zdrowia. Leki zawierające antybio-
tyki i chemioterapeutyki przeciwbakteryjne wytwa-
rzane są w wielu postaciach farmaceutycznych: stałych 
tj.: tabletki, kapsułki, proszki, granulaty; płynnych: 
preparaty iniekcyjne, syropy, krople do oczu, do nosa, 
aerozole oraz preparaty do użytku weterynaryjnego, np. 
premiksy do sporządzania paszy leczniczej, czy prepa-
raty dowymieniowe. 

Metody badań produktów leczniczych i kryteria 
akceptacji wyników badań określone są w dokumenta-
cji rejestracyjnej opracowanej przez wytwórców i muszą 
być zgodne z Farmakopeą Polską, od 2006 r. zharmoni-
zowaną z Farmakopeą Europejską.

Produkty lecznicze zawierające antybiotyki podle-
gają szerokim analitycznym badaniom chemicznym 
i biologicznym wykonywanym metodami klasycznymi 
oraz instrumentalnymi.

Przeprowadza się różnorodne badania postaci far-
maceutycznej leku.

Bardzo istotne jest potwierdzenie obecności sub-
stancji czynnej – antybiotyku oraz substancji pomoc-
niczych w badanym preparacie. Najczęściej stosuje 
się metodę wysokosprawnej chromatografii cieczo-
wej (HPLC) z rozmaitymi detektorami, a tożsamość 
związku potwierdza się porównując czasy retencji sub-
stancji badanej i wzorca. Do celów identyfikacyjnych 
stosuje się również metody spektralne, a także techniki 
elektromigracyjne.

Kolejnym etapem badania leku jest analiza jakoś-
ciowa (ocena czystości chemicznej i mikrobiologicznej) 
oraz ilościowa (oznaczanie zawartości substancji czyn-
nych oraz pomocniczych). Czystość chemiczna naj-
częściej oceniana jest metodą HPLC. W zakres badań 
antybiotyków wchodzą czasami również inne parame-

try fizyko-chemiczne: oznaczanie temperatury topnie-
nia, skręcalności światła, zawartości wody, zawartości 
metali ciężkich. Czystość mikrobiologiczna badana 
jest poprzez posiew próbki preparatu lub umieszcze-
nie sączka z drobnoustrojami na odpowiednie podłoża 
mikrobiologiczne, a następnie zliczanie, po inkubacji, 
wyrosłych kolonii bakterii i grzybów oraz przeprowa-
dzenie identyfikacji drobnoustrojów. 

W analizie ilościowej leków antybiotykowych zasto-
sowanie ma wiele metod analitycznych: miareczkowa-
nie, spektrofotometria, HPLC, jednakże metody te nie 
pozwalają na określenie aktywności przeciwdrobno-
ustrojowej antybiotyku. Moc antybiotyku można okreś-
lić tylko metodami mikrobiologicznymi. Metoda dyfu-
zyjna polega na porównaniu dyfuzji roztworu wzorca 
antybiotyku i próby preparatu do podłoża agarowego 
z  posianym wzorcowym szczepem drobnoustroju. 
Średnica strefy zahamowania wzrostu drobnoustroju 
jest proporcjonalna do stężenia antybiotyku w roztwo-
rze. Metoda turbidymetryczna oparta jest na zależności 
liniowej między zahamowaniem wzrostu drobnoustroju 
testowego w podłożu płynnym a stężeniem antybiotyku.

Niektóre preparaty antybiotykowe, np. parenteralne 
lub krople do oczu powinny być jałowe. Badanie jało-
wości przeprowadza się umieszczając próbkę preparatu 
lub sączek po przesączeniu preparatu, na odpowiednim 
podłożu mikrobiologicznym i inkubując przez 14 dni.

Preparaty parenteralne antybiotyków nie mogą 
zawierać pirogenów; do ich wykrywania stosuje się 
metody chemiczne i biologiczne.

Preparaty wielodawkowe antybiotyków zawierające 
wodę powinny zapewniać ochronę przeciwdrobno-
ustrojową preparatu, zgodnie z odpowiednią mono-
grafią farmakopealną.

Dobra jakość produktów leczniczych zapewnia sku-
teczność terapeutyczną i bezpieczeństwo chorym.
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Badania nad czynnikami mniejszymi niż bakterie 
prowadzone były już pod koniec XIX wieku, ale praw-
dziwy rozwój wirusologii nastąpił w latach 50. XX w., 
w  związku z opracowaniem mikroskopu elektrono-
wego i linii komórkowych umożliwiających wykrycie 
i namnażanie wirusów. 

Do 1980 r. udało się eradykować ospę prawdziwą 
oraz ograniczyć liczbę zachorowań na polio, które były 
przyczyną masowych zachorowań, a w efekcie – licz-
nych zgonów lub trwałych porażeń. W okresie później-
szym skutecznie zredukowano liczbę zachorowań także 
na odrę, różyczkę i świnkę, a ostatnio wirusowe zapa-
lenie wątroby typu B (gwałtowny wzrost liczby zaka-
żonych w II połowie ub.w. ze względu na nowe drogi 
szerzenia zakażenia). Jednocześnie w latach 70. i  80. 
ub.w. pojawiły się nowe zagrożenia ze strony wirusów: 
HIV, ebola, płucne postacie zakażeń hantawirusami, 
arenawirusy Nowego Świata i in. Proces odkrywania 
nowych wirusów trwa nadal. W XXI wieku opisano 
po raz pierwszy takie wirusy jak: koronawirusy SARS, 
MERS, nowe warianty wirusów grypy (H5N1, H7N9, 
H1N1v.2009), Metapneumowirus człowieka, hantawi-
rus Andy, wirus afrykańskiego pomoru świń, polyoma-
wirus człowieka 13, Sapporo wirus, nowe warianty 
norowirusów i in. 

Globalizacja, rozwój szybkiego transportu i zmiany 
klimatyczne spowodowały rozszerzanie obszarów 
występowania wirusów, które w naiwnym środowisku 
stanowią istotne zagrożenie dla człowieka i zwierząt. 
Przykładem może być wirus wywołujący gorączkę 
denga, wirus gorączki Zachodniego Nilu. Dotyczy to 
także wirusów pierwotnie uznanych jako niestanowią-
cych zagrożenia dla zdrowia publicznego: wirus Chi-
kungunya, Zika i in. 

Aktualnie, zagrożenie dla populacji polskiej mogą 
stanowić:
1. Wirus gorączki Zachodniego Nilu (WNV) – aktywny 

w wielu krajach europejskich, szczególnie w basenie 
Morza Śródziemnego i na Bałkanach; w 2018 r. wie-
lokrotny wzrost liczby zakażeń człowieka w Europie; 
zasiedlający ostatnio niektóre landy w Niemczech 
powodując uszczuplanie populacji dzikich ptaków, 
a  w  2019 r. także pierwsze rodzime zachorowanie 
człowieka.

2. Rodzime zakażenia w Europie wywołane przez inne 
flawiwirusy przenoszone przez komary tygrysie 
(Aedes albopictus): gorączka denga i zakażenie wiru-
sem Zika (Portugalia, Francja, Hiszpania inne kraje 
śródziemnomorskie).

3. Powrót chorób, które prawie zostały wyeliminowane 
z naszego kraju: odra.

4. Choroby związane z podróżami: 
a. gorączki krwotoczne: gorączka krymsko-kongijska 

(Bałkany i Hiszpania), ebola (epidemie w Afryce), 
żółta gorączka (Ameryka Łacińska i Afryka), krwo-
toczna postać dengi, gorączka boliwijska Machupo, 
gorączka doliny Rift, gorączka Lassa (Afryka) i in.

b. choroby wysypkowe: chikungunya, denga, zika, 
odra, różyczka i in.

c. choroby neuroinwazyjne: gorączka Zachodniego 
Nilu (WNVD), wenezuelskie końskie zapalenie 
mózgu (VEEV), wschodnie końskie zapalenie móz- 
gu (EEEV), Japońskie zapalenie mózgu (JEV) i in.

Na przestrzeni 70 lat najskuteczniejszą bronią w wal- 
ce z chorobami wirusowymi okazały się szczepionki. 
Pojawianie się nowych patogenów (wirusy, nowe wa- 
rianty) powoduje konieczność intensyfikacji wysiłków 
w celu ich zidentyfikowania i zwalczania tych zakażeń.
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Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe 
(AMR) jako jeden z największych problemów zdro-
wotnych na świecie został przyjęty przez Zgroma- 
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji 
A/RES/71/3/2016. Jako palący problem, antybiotyko-
oporność zarówno w środowisku naturalnym jak i kli-
nicznym jest przedmiotem wielu prac badawczych. 
Dotychczas jednak rozporządzenia Komisji Europej-
skich czy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) doty-
czyły tego problemu na poziomie klinicznym, czego 
przykładem są np. monitorowanie zużycia stosowa-
nych antybiotyków w medycynie i weterynarii w celu 
ich ograniczenia oraz zalecenia, co do ich stosowania, 
a także opublikowanie w 2017 roku listy priorytetowych 
patogenów opornych na antybiotyki.

Choć zmniejszenie zużycia antybiotyków w medy-
cynie i weterynarii jest ważnym czynnikiem przy-
czyniającym się do obniżenia poziomu oporność na 
środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane do leczenia 
ludzi i  zwierząt to jednak nie jest możliwe odwróce-
nie procesu ewolucji AMR, jak również nie zapobiega 
to rozprzestrzenianiu się AMR w środowisku. WHO 
uzgodniła, że rozwiązanie problemu oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga holistycznego 
podejścia, w którym istotne jest powiązanie i wzajemne 
oddziaływanie na siebie trzech sfer: ludzkiej, weteryna-
ryjnej i środowiskowej. To tak zwane „podejście oparte 
na jednym zdrowiu” („One Health”), gdzie zdrowie czło-
wieka jest powiązane ze zdrowiem zwierząt oraz stanem 
środowiska, silnie odnosi się do związku różnorodno-
ści biologicznej i zdrowia środowiska. Ma to ogromne 
znaczenie zwłaszcza w kontekście zwiększonej urbani-
zacji oraz uprzemysłowienia rolnictwa, prowadzących 
do zanieczyszczenia i degradacji środowiska. Nie ma 
jeszcze pełnej wiedzy, w jaki sposób następuje przepływ 
AMR pomiędzy tymi strefami oraz w ich obrębie. W 
środowisku ogromne znaczenie ma zanieczyszczenie 
wód i gleb odchodami zwierząt lub ściekami z oczysz-
czalni ścieków, które mogą zawierać bakterie oporne 
na antybiotyki (ARB), w tym szczepy bakterii istot-
nych klinicznie (Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Enterococcus spp., Acinetobacter 
spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Shigella 
spp.), a które z kolei mogą zostać przeniesione z powro-

tem na ludzi i zwierzęta różnymi drogami. W trakcie tej 
„wędrówki” ARB mogą ewoluować, nabywając poprzez 
horyzontalny transfer genów, nowe geny/mechanizmy 
oporności (ARG) występujące u bakterii środowisko-
wych. Gleba, ścieki i nawozy naturalne takie jak obor-
nik zostały zidentyfikowane jako rezerwuary AMR, 
w tym rezerwuary ARB jak i ARG. Obornik, który jest 
ponownie wykorzystywany jako nawóz pod uprawy jest 
źródłem AMR, która może przenosić się do patogenów 
ludzkich i zwierzęcych, a  następnie na płody rolne. 
Przeprowadzone do tej pory badania przez moja grupę 
jak i partnerów zagranicznych wykazały, że duża liczba 
klinicznie istotnych ARB i ARG jest stale uwalniana 
do środowiska. Jednocześnie w środowisku, które jest 
zanieczyszczone ksenobiotykami, w tym pestycydami, 
antybiotykami, metalami ciężkimi oraz toksycznymi 
związkami chemicznymi powstają nowe mechanizmy 
oporności. Obecnie, zrozumienie, jakie są dalsze losy 
uwalnianych do środowiska ARB i ARG jest bardzo nie-
wielkie z uwagi na możliwy wpływ wielu warunków 
środowiskowych i właściwości ekologicznych. Wydaje 
się jednak, że różnorodność biologiczna w ekosyste-
mach glebowych i wodnych ma kluczowe znaczenie 
dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ARB i mobil-
nych elementów genetycznych niosących ARG oraz 
może stanowić naturalną barierę rozprzestrzeniania się 
AMR w środowisku. W przeciwieństwie do środowiska 
klinicznego, gdzie mamy do czynienia z określonymi 
bakteriami patogennymi, identyfikacja odpowiednich 
barier w środowisku jest znacznie trudniejsza i wymaga 
szeroko zakrojonych i szczegółowych badań.

Rozwój w sektorze medycznym i weterynaryjnym, 
zmiany norm społecznych dotyczących stosowania 
antybiotyków w obu tych sektorach, dzięki różnym rzą-
dowym strategiom, niewątpliwie wpływają negatywnie 
na ilość antybiotyków, jak i różnorodność ARB i ARG 
dostających się do środowisk, choć ich nie wyeliminują. 
Oporne bakterie i geny oporności zawsze będą uwal-
niane do środowiska, czy to z punktów opieki medycz-
nej, czy ogólnie od populacji ludzkiej lub z hodowli 
zwierząt. Znaczenie zachowania różnorodności biolo-
gicznej na odpowiednim poziomie może stać się zatem 
jeszcze bardziej wyraźne i ujawnić dotychczas niedoce-
nianą funkcję ekosystemów.
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Badania nad architekturą genomów zapoczątko-
wano już w latach 50. XX wieku. Początkowo prowa-
dzono je wyłącznie na modelu Gram-ujemnej pałeczki 
Escherichia coli. Wykorzystując dostępne wówczas 
metody ustalono, że podstawowa informacja gene-
tyczna, determinująca funkcje i właściwości komórek 
tej bakterii, skupiona jest w pojedynczym, kolistym 
chromosomie. Wydawało się wówczas, że obecność 
pojedynczego chromosomu jest cechą charaktery-
styczną wszystkich bakterii. Pogląd ten utrzymywał 
się do momentu identyfikacji innych replikonów 
wykazujących właściwości chromosomów. Co ciekawe, 
replikony te, nazywane często chromosomami drugo-
rzędowymi, zawierają zarówno informację genetyczną 
pochodzenia chromosomowego (w tym geny niezbędne 
do przeprowadzania podstawowych procesów życio-
wych), jak i typowe dla plazmidów systemy replika-
cyjne oraz geny o znaczeniu adaptacyjnym. Nie ulega 
zatem wątpliwości, że replikony tego typu powstały 
w wyniku przeniesienia części informacji genetycznej 

z chromosomów do współwystępujących w komórkach 
plazmidów. Ze względu na dualistyczne właściwości, 
zaproponowano zaklasyfikowanie ich do odrębnej, 
nowoutworzonej grupy replikonów ‒ chromidów (chro-
mids). Nazwa ta, wywodząca się od słów CHROmosom 
i plazMID, doskonale odzwierciedla naturę i pochodze-
nie tych replikonów.

Należy podkreślić, że genomy chromidów, dzięki 
niewielkiemu zagęszczeniu genów niezbędnych, są 
bardziej plastyczne niż chromosomy. Świadczy o tym 
m.in. nagromadzenie w nich dużej ilości egzogennej 
informacji genetycznej, w tym genów adaptacyjnych, 
których obecność umożliwia bakteriom zajmowanie 
określonych nisz ekologicznych. Obecność tego typu 
informacji genetycznej w niezbędnych replikonach jest 
zapewne korzystna dla bakterii; może bowiem prowa-
dzić do powstania wysoce wyspecjalizowanych szcze-
pów, znacznie lepiej dostosowanych do specyficznych 
warunków danego środowiska.
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Przemysł kosmetyczny, tak samo jak pokrewne gałę-
zie przemysłu, od wielu lat skupia się na zastosowaniu 
mikrobiologii w kontekście zapewnienia czystości oraz 
szeroko pojętej jakości produktu. Wymagania prawne 
nakładają na producentów kosmetyków obostrzenia 
m.in. w zakresie czystości mikrobiologicznej wyrobu 
gotowego oraz w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania 
(Good Manufacturing Practice), które to zostały zawarte 
np. w normach ISO 22716, czy ISO 17516. Fabryki pro-
dukujące kosmetyki skupiają się zatem na odpowied-
niej higienie procesu produkcji oraz procesów około-
produkcyjnych celem wyprodukowania wyrobu o jak 
najwyższej jakości, w tym czystości mikrobiologicznej. 
Kluczowym działaniem w tym kontekście jest kontrola 
poszczególnych komponentów tj. surowców, opakowań, 
półproduktów oraz monitorowanie czystości środowi-
ska wytwarzania. Dane rynkowe udowadniają, że jest 
to niezmiernie ważny aspekt, gdyż co roku mamy do 
czynienia z wykrywaniem oraz wycofywaniem ze sprze-
daży kosmetyków zanieczyszczonych mikrobiologicznie 
stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia kon-
sumenta. Zanieczyszczenie to może pochodzić zarówno 
z niewłaściwej higieny produkcji, jak również z nieod-
powiednio dobranego układu konserwującego.

W procesie produkcji oraz projektowania kosme-
tyku wykonywane są tzw. challenge testy, czyli badanie 

skuteczności układu konserwującego znajdującego się 
w danej recepturze. Producent kosmetyków jest zobo-
wiązany do wprowadzenia na rynek produktu bezpiecz-
nego, przez cały okres jego ważności, a co za tym idzie 
każdy preparat musi być zbadany w taki sposób, aby 
zasymulować używanie go przez konsumenta w warun-
kach domowych oraz np. w sklepie (testery).

Obok szerokiego spektrum zagrożeń, jakie stwarzają 
mikroorganizmy patogenne w kosmetykach dla skóry 
człowieka, warto również zwrócić uwagę na inny aspekt 
mikrobioty. Silnym trendem w ostatnim czasie staje się 
podkreślanie roli kosmetyków w ochronie i utrzyma-
niu naszego mikrobiomu w odpowiedniej równowa-
dze. Coraz więcej firm kosmetycznych skupia się na 
wykorzystywaniu i komunikowaniu surowców „przyja-
znych” dla ludzkiego mikrobiomu, w tym zastosowaniu 
w recepturach substancji o właściwościach prebiotycz-
nych. Pojawiają się również preparaty zawierające żywe 
lub tyndalizowane mikroorganizmy (głównie bakterie) 
oraz synbiotyki, a nawet postbiotyki, czyli substancje 
produkowane przez probiotyczne mikroorganizmy 
o bezpośrednim lub pośrednim działaniu prozdrowot-
nym. Jest to trend, który wpisuje się we współczesną 
walkę o ochronę środowiska oraz zrównoważony roz-
wój, dlatego z pewnością będzie obecny w naszym życiu 
w najbliższej przyszłości.
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05-500 Piaseczno; tel. 22 717-11-11 w. 5867; e-mail: Magdalena.Piwowarska@drirenaeris.com

WP 8

ZASTOSOWANIE MIKROBIOLOGII W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM

Magdalena Piwowarska

Laboratorium Kontroli Jakości, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris



SESJA PLAKATOWA
DONIESIENIA NAUKOWE – STRESZCZENIA

PANEL I

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA I FARMACEUTYCZNA

PANEL II

MIKROBIOLOGIA ŚRODOWISKOWA I OGÓLNA

PANEL III

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA

PANEL IV

BIOTECHNOLOGIA

PANEL V

WIRUSOLOGIA, MYKOLOGIA, PARAZYTOLOGIA





M I K R O B I O L O G I A  M E D Y C Z N A  I  F A R M A C E U T Y C Z N A

Wprowadzenie
Gruźlica jest jednym z najistotniejszych problemów 

zdrowotnych na świecie. Każdego roku odnotowuje się 
8–9 milionów nowych zachorowań i około 2 miliony 
zgonów z powodu tej choroby. Nigeria należy do 
krajów najbardziej dotkniętych problemem gruźlicy. 
Pod względem zachorowalności zajmuje 6. miejsce na 
świecie (219 przypadków / 100 000 osób rocznie, sza-
cowane w 2018 roku).

Cel badania
Celem badania była ocena zróżnicowania genetycz-

nego szczepów Mycobacterium tuberculosis o wieloleko-
oporności typu MDR (multidrug resistance), wyizolo-
wanych od chorych na gruźlicę płuc w Nigerii.

Materiały i metody
Przedmiotem badań była kolekcja 67 szczepów 

kli nicznych M. tuberculosis izolowanych w  Nigerii. 
Chromosomowy DNA prątków izolowano z hodowli 
z wykorzystaniem CTAB (bromek heksadecylotrime-
tyloamoniowy). W typowaniu genetycznym wykorzy-
stano metodę spoligotyping. Uzyskane wzory hybrydy-
zacyjne (spoligotypy) dla poszczególnych szczepów były 
niezależnie analizowane przez dwie osoby, a następnie 
przedstawiane w postaci zapisu binarnego i oktagonal-

nego. Uzyskane wyniki zostały opracowane i porów-
nane ze wzorami zarejestrowanymi w międzynarodowej 
bazie danych SITVIT2.

Wyniki
Wśród 67 szczepów M. tuberculosis zidentyfiko-

wano 20 różnych spoligotypów. Pojedyncze wzory 
prezentowało 6 (6/67; 9%) szczepów, a pozostałych 61 
(61/67; 91%) tworzyły tzw. klastry (grupy, do których 
należy więcej niż jeden szczep z identycznym wzo-
rem). Analiza przynależności do rodzin molekularnych 
wykazała, że ponad połowa (39/67; 58%) szczepów 
należała do rodziny Cameroon, a blisko czwarta część 
(16/67; 24%) do rodziny T1. Do rodzin LAM2, H3, 
T i T5 zaklasyfikowano odpowiednio 2 (3%), 2 (3%), 
1 (1,5%) i 1 (1,5%) szczepy.

Wnioski
Struktura populacyjna szczepów  M. tuberculosis 

o oporności typu MDR wyizolowanych od chorych na 
gruźlicę płuc w Nigerii była typowa dla krajów Afryki 
Zachodniej. Wysoki poziom klasteryzacji i niewielki 
udział genotypów o rodowodzie spoza Afryki wskazuje 
na wysoki poziom i autochtoniczny charakter trans-
misji gruźlicy lekoopornej na terenie badanego kraju.
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Wprowadzenie
W środowisku wodnym, w tym w rzece Wiśle, wystę-

puje ogromne zróżnicowanie pałeczek Gram-ujemnych, 
które są zwykle wrażliwe na antybiotyki. Systematyczne 
zanieczyszczanie ekosystemów wodnych ściekami 
komunalnymi i przemysłowymi, w tym zawierającymi 
związki przeciwbakteryjne, prowadzi do selekcji oraz 
rozprzestrzeniania się szczepów lekoopornych w śro-
dowisku. Jednym z najgroźniejszych mechanizmów 
oporności u pałeczek Gram-ujemnych jest nabycie 
przez nie zdolności do wytwarzania karbapenemaz oraz 
enzymów ESBL.

Cel badania
Celem pracy było scharakteryzowanie szczepów 

pałeczek Gram-ujemnych z rzędu Enterobacterales, 
wyizo lowanych z próbek wody z rzeki Wisły, pod wzglę-
dem lekowrażliwości oraz występowania u tych szcze-
pów różnego typu β-laktamaz.

Materiały i metody
W pracy przebadano 43 szczepy z rzędu Enterobac

terales wyizolowane z próbek wody pobranych z rzeki 
Wisły z okolicy Warszawy w latach 2014–2015. Badanie 
lekowrażliwości (na 19 antybiotyków i chemioterapeuty-
ków) szczepów wykonano metodą krążkowo-dyfuzyjną 
zgodnie z zaleceniami EUCAST i CLSI. Badanie zdol-
ności szczepów do wytwarzania β-laktamaz o rozsze-
rzonym spektrum substratowym (ESBL), indukcyjnych 
cefalosporynaz AmpC, oraz karbapenemaz (OXA-48, 
enzymów KPC oraz metalo-β-laktamaz (MBL), prze-
prowadzono metodami krążkowo-dyfuzyjnymi według 
wytycznych EUCAST i KORLD oraz według modyfika-
cji własnych. Dodatkowo karbapenemazy wykrywano 
metodą CIM według CLSI.

Wyniki
Za antybiotyki „ostatniej szansy” stosowanymi 

w  leczeniu zakażeń szpitalnych uważane są przede 
wszystkim karbapenemy i kolistyna. Na dwa użyte 
w pracy karbapenemy, imipenem i ertapenem, oporne 
były 3  szczepy (dwa Raoultella planticola oraz jeden 
Proteus mirabilis). Natomiast opornością na kolistynę 
charakteryzowało się aż 12 szczepów – Escherichia 
coli (n = 6), Enterobacter cloacae complex (1), Kleb 
siella pneumoniae subsp. pneumoniae (1), Citrobacter 
freundii (1), Serratia plymuthica (1), Raoultella planti
cola (1) i Pantoea spp. (1). 

Zdolność do wytwarzania enzymów ESβL zaobser-
wowano u 11 szczepów, w tym E. coli (n = 5), Klebsiella 
spp. (2), C. freundii (1), R. planticola (2) oraz Kluy 
vera intermedia (1). Natomiast wytwarzanie induk-
cyjnych cefalosporynaz AmpC stwierdzono u 6 szcze-
pów (2  Morganella morganii, 2 E. cloacae complex 
i 1 C. freundii). Dodatni wynik testu w kierunku karba-
penemazy OXA-48 uzyskano dla 5 szczepów opornych 
na ertapenem: 2 E. coli, 1 P. mirabilis, 1 S. plymuthica 
i 1 Kluyvera cryocrescens. Ponadto u dwóch szczepów 
R. planticola stwierdzono zdolność do wytwarzania 
enzymów KPC. 

Wnioski
Wyniki uzyskane wskazują na występowanie wśród 

pałeczek izolowanych z  rzeki Wisły, szczepów mają-
cych zdolność zarówno do produkcji enzymów ESBβL, 
indukcyjnych cefalosporynaz AmpC, karbapenemazy 
OXA-48 jak również groźnego zjawiska występowania 
szczepów KPC (+). Stwarza to realne zagrożenie roz-
przestrzeniania się oporności na karbapenemy oraz 
cefalosporyny III i IV generacji wśród szczepów śro-
dowiskowych.
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Wprowadzenie
Rak żołądka jest jednym z najczęściej występują-

cych nowotworów na świecie; rocznie notowanych jest 
ponad 900 000 nowych przypadków. Udział czynników 
zakaźnych – Helicobacter pylori, w rozwoju raka żołądka 
ocenia się na 2%. Międzynarodowa Agencja Badań nad 
Rakiem (IARC) w 1994 roku uznała H. pylori za kar-
cynogen I klasy. Podkreśla się ważną rolę tej bakterii 
w  rozwoju stanu zapalnego błony śluzowej żołądka, 
który uruchamia kaskadę Correa skutkującą rozwojem 
nowotworzenia. 

Z uwagi na brak specyficznych objawów wczesnych 
stadiów raka żołądka, choroba ta najczęściej diagno-
zowana jest w stadium zaawansowanym. Kluczowym 
znaczeniem dla diagnostyki jest znalezienie biomar-
kerów wskazujących na rozwój stanu przedrakowego. 
Ostatnie badania wskazują na możliwość wykorzystania 
w diagnostyce raka żołądka określonych biomarkerów 
miRNA. Udowodniono, że miRNA mogą pełnić rolę 
onkogenów lub antyonkogenów. Ponadto, w różnych 
typach nowotworów obserwuje się zwiększone lub 
zmniejszone uwalnianie niektórych rodzajów miRNA 
do krwiobiegu, co umożliwia ich łatwe monitorowanie 
(biopsja płynna) w organizmie pacjenta.

Cel badania
Odkrycie roli miRNA w procesach przedrakowych 

ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia pato-
genezy raka żołądka. Bardzo ważne jest poznanie obec-
nego stanu wiedzy na temat możliwości wyko rzysta- 
nia biomarkerów miRNA w diagnostyce tego typu 
nowotworu.

Materiały i metody
W celu weryfikacji przydatności miRNA w diag-

nostyce raka żołądka przeanalizowano bazę danych 
medycznych MEDLINE obejmującą piśmiennictwo 

z  lat 2010–20019. Przy wyszukiwaniu artykułów uw- 
zględ niono słowa kluczowe: Helicobacter pylori, rak 
żołądka, miRNA, kaskada Correa.

Wyniki
Dane z piśmiennictwa wskazują na spełnianie przez 

miRNA wszelkich cech klasycznego biomarkera: jest 
łatwo dostępny, stabilny i wysoce specyficzny; może być 
izolowany z różnego rodzaju materiału biologicznego. 
Potwierdzono, że infekcja H. pylori zmienia ekspresję 
miRNA gospodarza, co moduluje zapalną odpowiedź 
immunologiczną, sprzyjając przeżywalności bak terii 
w błonie śluzowej żołądka. Interakcje pomiędzy miRNA 
a H. pylori powodują utrzymywanie się ciągłej infek-
cji, jednocześnie zapewniając mikrośrodowisko, które 
sprzyja onkogennej transformacji komórek nabłonka. 
Wykazano istotną korelację pomiędzy ryzykiem kan-
cerogenezy, progresją zmian oraz występowaniem 
wznów nowotworu, a wzorem ekspresji miRNA gospo-
darza. Powiązano zmiany ekspresji wybranych miRNA 
(m.in. miRNA-155, miR-223, let-7, miRNA-21) w roz-
woju stanu zapalnego żołądka i powstawaniu zmian 
nowotworowych. 

Wnioski
Odkrycie roli miRNA w procesach przedrakowych 

ma kluczowe znaczenie dla diagnostyki. Określenie cha-
rakterystycznych wzorów ekspresji miRNA u pacjentów 
z rakiem żołądka może pozwolić na zastosowanie ich 
w przyszłości, jako biomarkerów diagnostycznych i/lub 
prognostycznych procesu nowotworowego. Monitoro-
wanie pacjenta w czasie, z wykorzystaniem m.in. płyn-
nej biopsji (metoda nieinwazyjna), może wpłynąć na 
lepszy dobór sposobu leczenia np. przy podjęciu decyzji 
o inwazyjności i radykalności zabiegu operacyjnego lub 
zastosowania leczenia uzupełniającego.

* Autor korespondencyjny: Mgr Magdalena Dzikowiec, Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej, Zakład Biologii i Parazytologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź; e-mail: magdalena.dzikowiec@umed.lodz.pl
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Wprowadzenie
Organizm człowieka stanowi specyficzną niszę eko-

logiczną, w której zachodzą liczne interakcje pomiędzy 
gospodarzem a zasiedlającymi go drobnoustrojami. 
Prawidłowa równowaga w układzie mikrobiota-żywi-
ciel jest niezbędna do utrzymania stanu zdrowia. Naj-
liczniejszą i najbogatszą ontocenozę stanowi mikrobiota 
jelita, która jednocześnie ma największy udział w regu-
lacji homeostazy i prawidłowego funkcjonowania czło-
wieka. Mikroorganizmy jelitowe mają wpływ na roz-
wój i funkcję wielu układów, w tym odpornoś ciowego 
i  nerwowego. Struktura i liczebność mikrobioty jelit 
jest regulowana przez szereg czynników, w  tym pre-
dyspozycje genetyczne i czynniki środowiskowe (styl 
życia, dieta, zanieczyszczenie środowiska) oraz stan 
fizjologiczny gospodarza. Najistotniejszym czynni-
kiem wpływającym na stan mikrobiomu jelita jest dieta. 
Metabolizm mikroorganizmów jelita, wykorzysują-
cych elementy naszej diety, warunkuje pozyskiwanie 
energii, utrzymanie przekazywania sygnałów (neuro-
transmitery, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe), 
a także wpływa na ekspresję wielu genów. Wykazano, 
że zmiana stylu odżywiania gospodarza odpowiada za 
57–61% zmian w tej ontocenozie.

Cel badania
Celem pracy było przenalizowanie zależności dieta-

-mikrobiom w kontekście zdrowia człowieka.

Materiały i metody
Wykonano analizę literatury, opublikowanej w la- 

tach 2014–2019, dotyczącej powiązania preferowanej 

diety ze składem i metabolizmem mikrobioty jelitowej 
z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie człowieka.

Wyniki i wnioski
Stosowanie diety wysoko białkowej i tłuszczowej, 

opartej na produktach zwierzęcych, wiąże się z częs- 
tszym występowaniem enterotypu  1 (przewaga Bac 
teroides) mikrobioty, co sprzyja obniżaniu masy ciała 
niezależnie od ilości spożywanych kalorii. Przy sto-
sowaniu diety bogatej w polisacharydy pochodzenia 
roślinnego (dieta zróżnicowana) częściej występuje 
enterotyp 2 (przewaga Prevotella), który zapewnia 
szybszy pasaż jelitowy. Natomiast przy preferowaniu 
tzw. diety zachodniej najczęściej występuje entero-
typ 3 (przewaga Firmcutes), co wiąże się z zaburzeniami 
bariery jelitowej i zwiększonym ryzykiem rozwoju 
otyłości. Diety oparte wyłącznie na produktach roślin-
nych (wegańska i wegetariańska) powodują znaczne 
zmiany w profilu metabolomicznym mikrobiomu, 
co korzystnie wpływa na stan fizjologiczny osób z cu- 
krzycą typu 2, otyłością, nadciśnieniem i niektórymi 
chorobami układu krążenia. Częste spożycie emul- 
gatorów i sztucznych słodzików powoduje zabu- 
rzenia struktury i metabolizmu mikrobioty, a w kon-
sekwencji wzrost przepuszczalności bariery jelitowej 
i wzrost masy ciała człowieka. Spożywanie probioty- 
ków i prebiotyków znacznie zwiększa różnorodność 
mikrobioty i tym samym korzystnie wpływa na ogólny 
stan zdrowia.

Modyfikacje składu i aktywności metabolicznej 
mikrobioty poprzez stosowaną dietę mają związek 
z homeostazą organizmu człowieka.

* Autor korespondencyjny: Dr Katarzyna Góralska, Zakład Biomedycyny i Genetyki, Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 90-213 Łódź; tel. 42 272-53-87; e-mail: katarzyna.goralska@umed.lodz.pl
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Wprowadzenie
Beztlenowa, Gram-dodatnia, przetrwalnikująca pa- 

łeczka Clostridioides difficile jest wiodącym czynni-
kiem biegunek szpitalnych. W patogenezie biegunki 
o etiologii C. difficile główną rolę odgrywają dwie tok-
syny: toksyna A (A) i toksyna B (B). Część szczepów 
posiada trzecią toksynę tzw. toksynę binarną (CDT). 
Szczepy należące między innymi do PCR-rybotypów 
(RT) RT027, RT176, RT023 należą do grupy szczepów 
A+B+CDT+. Są to szczepy epidemiczne o wysokiej 
wirulencji. Lekami stosowanymi do zwalczania C. dif
ficile są metronidazol, wankomycyna i fidaksomy-
cyna. Skuteczność dzałania metronidazolu obniżyła się 
w ostatnich latach. Jednym z powodów takiej sytuacji 
jest pojawienie się szczepów o obniżonej wrażliwości 
na metronidazol. Przypuszcza się również, że tworzenie 
biofilmu przez C. difficile może mieć wpływ na niższą 
skuteczność kliniczną tego leku.

Cel badania
Celem badania było określenie wpływu subinhi-

bicyjnych stężeń (subMIC) metronidazolu na wzrost 
biofilmu klinicznych szczepów C. difficile należących 
do różnych PCR-rybotypów.

Materiały i metody
Do badań użyto 12 szczepów klinicznych należących 

do PCR-rybotypu 027 (A + B + CDT +) (n = 3), blisko 
spokrewnionego z RT027 tj. RT176 (A + B + CDT +) 
(n = 3), RT023 (A + B + CDT +) (n = 3) oraz szczepów 
nie posiadających toksyny A ani toksyny binarnej 
RT017 (A – B + CDT –); n = 3. Określono minimalne 
stężenie hamujące metronidazolu wobec tych szczepów 
stosując paski E-test z gradientem stężeń metronidazolu 
(0,016 mg/L – 256 mg/L). Za subinhibicyjną wartość 
metronidazolu przyjęto wartość ¼ MIC oraz ½ MIC 
dla poszczególnych szczepów. Biofilm C. difficile zakła-
dano w 96 dołkowych płytkach titracyjnych z dodat-

kiem metronidazolu (subMIC) oraz bez metronidazolu 
(kontola wzrostu biofilmu). Po uzyskaniu wzrostu 
po 48  godzinach w warunkach beztlenowych, dołki 
przepłukano aby usunąć komórki w formie plankto-
nowej. Pozostały biofilm barwiono fioletem krystalicz-
nym. W  celu zobrazowania biofilmu hodowle zakła-
dano na specjalnych szklanych szalkach, a następnie 
po okresie inkubacji płukano jak wyżej i barwiono 
oranżem akrydyny a całość oglądano w mikroskopie 
konfokalnym laserowym.

Wyniki
W przypadku szczepów RT027 metronidazol 

w  stężeniu ¼ MIC nie wpływał na ilość wytwarza-
nego biofilmu a  średnia absorbancja wyniosła 0,27. 
Metronidazol w stężeniu ½ MIC zwiększał wytwa-
rzanie biofilmu przez szczepy RT027 (0,27 vs. 0,29). 
W przypadku szczepów należących do RT176, RT023 
i  RT017 metronidazol zarówno w stężeniu ¼ MIC 
oraz ½ MIIC obniżył ilość biofilmu: RT176 (kontrola: 
0,14 vs MIC ¼: 0,13 vs MIC ½: 0,11); RT023 (kontrola: 
0,15 vs MIC ¼: 0,12 vs MIC ½: 0,11); PCR-rybotyp 
017 (kontrola: 0.10 vs MIC ¼: 0,08 vs MIC ½: 0,06). 
Na podstawie obrazów wykonanych z zastosowaniem 
mikroskopu kon fokalnego laserowego stwierdzono, 
że szczepy RT027 wytwarzały biofilm in vitro w więk-
szych iloś ciach w porównaniu do innych badanych 
PCR-rybotypów. 

Wnioski Szczepy C. difficile wytwarzają biofilm in 
vitro. Szczepy RT027 wytwarzają najwięcej biofilmu, 
a  co ciekawe subMIC stężenie metronidazolu może 
stymulować wzrost biofilmu przez hiperepidemiczne 
szczepy należące do RT027. Może to wyjaśniać brak 
klinicznej odpowiedzi na leczenie metronidazolem 
u pacjentów zakażonych RT027 z uwagi na to, że stę-
żenie metronidazolu w przewodzie pokarmowym spada 
do ilości niewykrywalnych u chorych, u których ustę-
puje biegunka w trakcie terapii.

* Autor korespondencyjny: Prof. dr hab. Hanna Pituch, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
ul. Chałubiń skiego 5, 02-004 Warszawa; tel. 22 628-27-39; e-mail: hanna.pituch@wum.edu.pl
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Wprowadzenie
Beztlenowe pałeczki Gram-ujemne są integralnym 

składnikiem ludzkiego mikrobiomu. Do najistotniej-
szych klinicznie należą bakterie z rodzaju Bacteroides 
i Parabacteroides. Bakterie te charakteryzują się najwyż-
szą spośród beztlenowców opornością na antybiotyki, 
wyraźnie wzrastającą od ponad 2 dekad.

Cel badania
Celem badania była analiza wrażliwości szczepów 

Bacteroides spp. i Parabacteroides spp., wyizolowanych 
z materiałów klinicznych, na wybrane antybiotyki β-lak-
tamowe, klindamycynę oraz metroniodazol.

Materiały i metody
Analizowano 276 szczepów Bacteroides spp. i P. dis

tasonis wyizolowanych w ramach wykonywania ruty-
nowej diagnostyki mikrobiologicznej od pacjentów 
hospitalizowanych w warszawskim szpitalu klinicznym 
w latach 2013–2017. Ocenę lekowrażliwości przepro-
wadzono metodą E-test. Określano MIC benzylopeni-
cyliny (PG), amoksycyliny z kwasem klawulanowym 
(XL), imipenemu (IP), klindamycyny (CM) oraz metro-
nidazolu (MZ) dla wszystkich szczepów zgodnie z reko-
mendacjami EUCAST.

Wyniki
Oporność na benzylopenicylinę wykazano u 96,0% 

izolatów. Analizując pozostałe antybiotyki β-lakta-
mowe, u  7,61% stwierdzono oporność na amoksy-
cylinę z kwasem klawulanowym (głównie P. distaso
nis; 30,77%). Ponad 96% szczepów było wrażliwych, 
a 1,45% średniowrażliwych na imipenem. Najwyższy 
odsetek szczepów opornych na imipenem odnotowano 
w 2017 r. (8,77% vs 5,36%, 0%, 0%, 1,56% odpowied-
nio w  latach 2013–2016). W analizowanym okresie 
oporność na klindamycynę stwierdzono u 38% izola-
tów (53,85% – P. distasonis, 37,20% – szczepy z grupy 
B. fragilis). Odsetek szczepów opornych na klindamy-
cynę w poszczególnych latach wahał się w granicach 
21,1–53,1%. Wszystkie szczepy były wrażliwe na metro-
nidazol (MIC ≤ 0,75 mg/L).

Wnioski
Oporność bakterii na amoksycylinę z kwasem kla-

wulanowym wymaga monitorowania i jest szczególnie 
wysoka u P. distasonis. Klindamycyna, z uwagi na wysoki 
i wzrastający odsetek izolacji szczepów opornych może 
nie być dobrym wyborem w empirycznej terapii zakażeń 
spowodowanych przez Bacteroides spp. i  P. distasonis. 
Badane szczepy zachowały wrażliwość na metronidazol.

* Autor korespondencyjny: Dr Marta Kierzkowska, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 
Warszawa; tel. 22 628-27-39; e-mail: mkierzkowska@wum.edu.pl
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Wprowadzenie
Do istotnych klinicznie bezwzględnie beztlenowych 

pałeczek Gram-ujemnych należą bakterie z rodzaju 
Bacteroides (w tym grupa Bacteroides fragilis; BFG 
obejmująca drobnoustroje o zbliżonych cechach feno-
typowych) i Parabacteroides. Dodatkowo, bakterie te 
charakteryzuje najwyższy spośrów beztlenowców nie-
przetrwalnikujących poziom oporności na antybiotyki. 
Niepokojące i wymagające systematycznego monitoro-
wania jest narastanie oporności na karbapenemy.

Cel pracy
Określenie wrażliwości na imipenem szczepów Bac

teroides spp. i P. distasonis, wyizolowanych w  latach 
2013–2017 od chorych hospitalizowanych w szpitalu 
warszawskim. 

Detekcja genów cfiA i sekwencji insercyjnych (IS) 
oraz określenie korelacji pomiędzy obecnością genu 
cfiA oraz sekwencji insercyjnych, a występowaniem 
oporności fenotypowej na imipenem.

Materiał i metody
Do badania włączono 276 izolatów bakterii. Wraż-

liwość na imipenem oceniano ilościową metodą gra-
dientowo-dyfuzyjną. Wykorzystano paski nasączone 
imipenemem (IP) w zakresie stężeń 0,002–32 mg/L. 
Wyniki interpretowano według zaleceń EUCAST. 
Gen cfiA, kodujący karbapenemazę oraz sekwen-
cje insercyjne (IS1186, IS1187, IS1188, IS942), które 
aktywują wystąpienie fenotypowej oporności, wykry- 
wano za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). 
Primery dla genu oporności oraz genów sekwen-

cji insercyjnych zostały zsyntetyzowane w Pracowni 
Sekwencjonowania DNA i Syntezy Oligonukleotydów 
IBB, PAN w Warszawie.

Wyniki
Wśród badanych szczepów 2,17% wykazało opor-

ność na imipenem, 1,45% izolatów było średnio- 
 wraż liwych. Największą liczbę szczepów opornych na 
imipenem wykryto w u B. uniformis (9,09%), B. the
taiotaomicron (5,66%), B. vulgatus (3,33%). Średnio-
wrażliwe były B. ovatus/xylanisolvens (8,33%), P. dista
sonis (3,85%), B. thetaiotaomicron (3,77%). Gen cfiA 
występował u 11 izolatów (3,99%). Tylko jeden szczep, 
u którego wykryto gen cfiA, był oporny na imipenem 
(MIC = 32 mg/L). wykazano brak zależności między 
wartościami MIC imipenemu, a obecnością genu cfiA. 
Nie stwierdzono zatem korelacji pomiędzy obecnoś-
cią genu cfiA, a fenotypową opornością. W szczepach 
posiadających cfiA, obecność IS1186 wykazano u wraż-
liwego na imipenem (MIC = 0,125 mg/L) B. fragilis, 
sekwencję IS1187 wykryto u wrażliwego na imipenem 
(MIC = 0,5 mg/L) B. stercoris.

Wnioski
Szczepy bakterii beztlenowych wyizolowane od 

chorych w jednym ze szpitali klinicznych w Warsza-
wie, reprezentujące rodzaj Bacteroides oraz gatunek 
P. distasonis cechują się wysokim stopniem wrażliwo-
ści na karbapenemy. Gatunkiem, u którego najczęściej 
wykrywano gen cfiA był B. fragilis. Występowanie 
fenotypowej oporności na karbapenemy nie koreluje 
z obecnością genu cfiA.

* Autor korespondencyjny: Dr Marta Kierzkowska, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, WUM ul. Chałubińskiego 5, 02-004 
Warszawa; tel. 22 628-27-39; e-mail: mkierzkowska@wum.edu.pl
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Wprowadzenie
Gruźlica, wywoływana przez prątki gruźlicy (Myco

bacterium tuberculosis), stanowi poważne zagrożenie dla 
zdrowia publicznego. Wraz ze wzrostem występowania 
lekooporności prątków, patogeny te stanowią obec-
nie istotny problem epidemiologiczny. Prątki gruźlicy 
przeżywają i namnażają się wewnątrz makrofagów. Po 
zainfekowaniu organizmu gospodarza mikroorganizmy 
mają zdolność do przechodzenia w stan latencji – uśpie-
nia metabolicznego i są w stanie przetrwać w warunkach 
niskiego dostępu tlenu i  substancji odżywczych. Dwa 
enzymy metabolizmu RNA: fosforylaza polinukleoty-
dowa (PNPaza) oraz polimeraza poli(A) (PAPI), biorące 
udział w poliadenylacji transkryptów RNA, mogą oka-
zać się dobrym celem dla nowych tuberkulostatyków. 
PNPaza stanowi kluczowy składnik kompleksu biał-
kowego zaangażowanego w degradację RNA – degra-
dosom RNA prątków. Wykazano, że wraz z RNazą  E 
wpływa na poziom poszczególnych trasnkryptów regu-
lonu uśpienia metabolicznego (DosR).

Cel badania
Celem badań było określenie znaczenia PNPazy 

oraz enzymów rdzenia degradosomu RNA w adaptacji 
mykobakterii do wejścia w stan uśpienia metabolicz-
nego oraz procesu reaktywacji.

Materiały i metody
W celu uzyskania stanu uśpienia metabolicznego 

wykorzystano model hipoksji Wayne’a. Korelacja 
poziomu PNPazy i ilości transkryptów związanych 
z uśpieniem była badana w różnych punktach czaso-
wych podczas wzrostu, uśpienia i w czasie reaeracji. 

Analizie poddano szczepy Cas9/CRISPR z regulowaną 
ekspresją PNPazy, RNazy E, RNazy J, RhlE i RnpB. 
W badaniach wykorzystano także szczepy z nadekspre-
sją PNPazy i PAPI. Poziom PNPazy badano za pomocą 
analizy Western Blot, poziomy genów dosR, rv1733c 
oraz rv2624 zmierzono za pomocą reakcji PCR w cza-
sie rzeczywistym, poziom wzrostu oraz przeżywalność 
komórek wyznaczono poprzez ocenę gęstości optycznej 
i liczby jednostek koloniotwórczych.

Wyniki
Przy ocenie liczby jednostek koloniotwórczych jak 

i gęstości optycznej, zaobserwowano różnice we wzroś-
cie szczepów badanych zarówno w trakcie hipoksji 
jak i po przywróceniu warunków tlenowych. Na pod-
stawie sekwencjonowania całkowitego RNA zaobser-
wowano, że deplecja RNE lub PNP za pomocą systemu 
CRISPR-Cas9 prowadzi do zmniejszenia poziomu 
ekspresji genów regulonu DosR w hodowli płynnej 
w warunkach tlenowych. 

Wnioski 
Szczepy z obniżonym poziomem PNPazy i RNazy E 

słabiej przeżywały w warunkach stanu niedoboru tleno-
wego. Szczep z regulowaną deplecją PNPazy był zdolny 
do szybkiej regeneracji przy przywróceniu warunków 
tlenowych, w przeciwieństwie do szczepu z regulowaną 
deplecją RNazy E. Szczepy z nadprodukcją PNPazy oraz 
PAPI były zdolne do prawidłowego wzrostu zarówno 
w warunkach hipoksji jak i podczas reaktywacji. Szczep 
z obniżonym poziomem RNazy E, w warunkach hipo-
ksji, charakteryzował się podwyższonym poziomem 
ekspresji genu dosR.

* Autor korespondencyjny: Mgr Ewelina Lechowicz, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Lodowa 106, 
93-232 Łódź; tel. 536 161 905; e-mail: elechowicz93@gmail.com
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Wprowadzenie
Okresowa analiza gatunków bakterii oraz ich leko-

wrażliwości z przypadków zakażeń umożliwia śledze- 
nie zmian oporności drobnoustrojów, wybór anty- 
biotyku do terapii empirycznej, wpływa na politykę 
antybiotykową, a w konsekwencji na decyzje terapeu-
tyczne lekarzy.

Cel badania
Porównanie wrażliwości wybranych patogenów.

Materiały i metody
Przeprowadzono retrospektywną analizę częstości 

izolacji szczepów Escherichia coli (n = 1511), Kleb
siella pneumoniae (n = 1128), Enterococcus faecalis 
(n = 1197), Proteus mirabilis (n = 301) i Pseudomonas 
aeruginosa (n = 199) z próbek moczu dostarczonych do 
laboratorium w latach 2015 i 2017 (w okresie 1 stycz-
nia do 31  grudnia) oraz w 2019 roku (od 1 stycznia 
do 30  czerwca). Analizie poddano również wrażli-
wość tych izolatów na wybrane antybiotyki stosowane 
w leczeniu zakażeń układu moczowego.

Wyniki
W latach 2015, 2017, 2019 wśród izolowanych 

gatunków, szczepy E. coli stanowiły odpowiednio: 43%, 
43%, 46%; K. pneumoniae: 20%, 19%, 16%; E. faecalis 
13%, 14%, 15%; P. mirabilis 5%, 5%, 6%; P. aeruginosa 
3%, 2%, 2%. Wśród E. coli najwyższy odsetek szcze- 
pów wrażliwych odnotowano na fosfomycynę (73%, 
99%, 85%), nitrofurantoinę (90%, 93%, 91%), imipe-
nem (100%, 100%, 100%); K. pneumoniae – imipenem 
(96%, 92%, 91%); P. aeruginosa – ceftazydym (82%, 
83%, 92%), imi penem (70%, 97%, 83%); wśród E. fae
calis – fosfomycyna (96%, 92%, 93%), nitrofurantoina 
(96%, 99%, 98%).

Wnioski
W przypadku niepowikłanego zakażenia układu 

moczowego o etiologii E. coli lub E. faecalis w  terapii 
empirycznej można uwzględnić fosfomycynę i nitro-
furantoinę. Obserwujemy postępujący spadek wrażli-
wości szczepów na większość badanych leków. Nitro-
furantoina nie jest dostępna w Polsce. Ze względu na 
uzyskane wyniki wydaje się uzasadnione postulowa-
nie wprowadzenia nitrofurantoiny na rynek Polski do 
leczenia niepowikłanych zakażeń układu moczowego.
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Wprowadzenie
Zastosowanie antybiotyków zajmuje jedno z wiodą-

cych miejsc w kompleksowym leczeniu chorób, których 
głównym czynnikiem etiologicznym są drobnoustroje 
chorobotwórcze. Jedną z konsekwencji stosowania 
antybiotyków na dużą skalę było pojawienie się opor-
ności na antybiotyki.

Wykorzystywanie składników odżywczych w proce-
sach metabolicznych może być czynnikiem wpływają-
cym na wrażliwość drobnoustrojów na antybiotyki. W 
większości tych procesów mikroorganizmy wykorzy-
stują węglowodany i aminokwasy. Konkurencja pomię-
dzy komórkami ciała i drobnoustrojami o  substraty 
odżywcze odgrywa ważną rolę zarówno w  rozwoju 
zakażenia, jak i w funkcji ochronnej drobnoustrojów 
pod wpływem antybiotyków. Zwiększenie lub zmniej-
szenie dostępności określonych aminokwasów w zależ-
ności od gatunku drobnoustrojów może zoptymalizo-
wać mechanizmy obronne organizmu i  zmniejszyć 
oporność chorobotwórczych drobnoustrojów.

Cel badań
Ocena zmiany wrażliwości szczepu Escherichia coli 

M-17 na antybiotyki po wstępnej inkubacji w pożywce 
z dodatkiem substancji aktywnych biologicznie.

Materiały i metody
Komórki E. coli poddano wstępnej inkubacji 

(24 godz., 37°C) w płynnej pożywce z dodatkiem ami-
nokwasów (tryptofan, tauryna, arginina) lub asparagi-
nianu cynku w stężeniu 0,01 mg/ml, a następnie zop-
tymalizowano do gęstości 5 × 106 jtk/ml. Antybiotyki 
(amoksycylina z kwasem klawulanowym, ofloksacyna) 
podwójnie rozcieńczano w bulionie Muellera-Hintona 

w zakresie stężeń 60 – 1 000-ug/ml, do każdej probówki 
dodano po 0,5 ml E. coli M-17 inkubowaną w obecności 
badanych substancji. Jako kontrolę użyto E. coli M-17 
inkubowaną bez badanych substancji. Wyniki oceniono 
za pomocą densytometru po 24 godz. inkubacji. 

Wyniki
W wyniku badań stwierdzono, że wstępna hodowla 

E. coli M-17 w obecności tryptofanu (10 ug/ml) zwięk-
sza jej wrażliwość na amoksycylinę z kwasem klawu-
lanowym (1000 ug/ml) oraz ofloksacynę (500 ug/ml), 
odnotowano brak wzrostu drobnoustrojów w przeci-
wieństwie do kontroli (antybiotyk + drobnoustroje bez 
wstępnej inkubacji). W przypadku E. coli hodowanej 
w  obecności asparaginianu cynku (10 ug/ml) liczba 
drobnoustrojów dla amoksycyliny z kwasem klawula-
nowym w stężeniu 1000 ug/ml była 21 razy mniejsza 
niż w grupie kontrolnej, dla ofloksacyny odnotowano 
całkowity brak wzrostu, natomiast w kontroli wzrost 
wyniósł 4,5 × 107. Inkubacja E. coli M-17 z  tauryną 
i argininą zwiększa wrażliwość na amoksycylinę z kwa-
sem klawulanowym i zmniejsza wrażliwość na ofloksa-
cynę we wszystkich badanych stężeniach.

Wnioski
Tryptofan oraz asparaginian cynku zwiększają wraż-

liwość E. coli M-17 na oba badane antybiotyki. Arginina 
i tauryna zwiększają wrażliwość E. coli M-17 na amo-
ksycylinę z kwasem klawulanowym oraz zmniejszają 
wrażliwość na ofloksacynę. Zaplanowane jest dalsze 
badanie substancji w celu ustalenia efektów synergi-
stycznych oraz poddanie analizie wpływ tauryny, tryp-
tofanu, argininy oraz asparaginianu cynku na anty bio-
tyki o różnych mechanizmach działania.
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Wprowadzenie
Adhezja komórek bakteryjnych do błon biologicz-

nych gospodarza jest pierwszym etapem kolonizacji, 
co warunkuje ich długotrwałe przebywanie w orga-
niz mie i oddziaływanie na jego zdrowie. Niestrawione 
resztki pokarmowe, takie jak niektóre sacharydy, 
mogą wpływać na ten proces, bezpośrednio hamując 
lub wzmagając adhezję bakterii do komórek nabłonka 
jelita grubego. Bakterie z gatunku Bacteroides fragilis są 
bakteriami beztlenowymi, występującymi w jelicie gru-
bym człowieka. Odgrywają istotną rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu. Niektóre szczepy B. fragi
lis (tzw. ETBF) wytwarzają enterotoksynę (fragilizynę), 
która powoduje biegunkę u ludzi i zwierząt. 

Cel badania
Celem badania było określenie wpływu wybranych 

substancji o właściwościach prebiotyku na adhezję 
enterotoksynotwórczego (ETBF) oraz nieenterotoksy-
notwórczego (NTBF) szczepu B. fragilis do komórek 
nabłonka jelita grubego in vitro. Dodatkowo zbadano 
wpływ tych substancji na tworzenie biofilmu przez 
szczepy B. fragilis.

Materiały i metody
Do badań użyto dwa szczepy B. fragilis: ETBF (n = 1) 

oraz NTBF (n = 1), wyhodowane z przewodu pokarmo-
wego człowieka, przechowywane w Pracowni Beztle-
nowców, Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Modelem 
do badania adhezji bakteryjnej były komórki nabłonka 
jelita grubego linii komórkowej HT-29 (gruczolakorak 
jelita grubego). Szczepy bakteryjne były inkubowane 
w  podłożu z komórkami nabłonka jelita grubego 
w  obecności badanych prebiotyków: inuliny (INU), 
fruktooligosacharydu (FOS), mannozy (MAN), rafi-
nozy (RAF) i celobiozy (CEL). Kontrolę dodatnią sta-
nowiły komórki linii HT-29 inkubowane z  samymi 

bakteriami bez dodatku prebiotyku. Wpływ badanych 
substancji na formowanie biofilmu analizowano z uży-
ciem hodowli szczepów B. fragilis z dodatkiem różnych 
stężeń prebiotyków (1%, 2%, 4%, 8%) na 96 dołkowych 
płytkach titracyjnych. Po zakończeniu inkubacji biofilm 
barwiono fioletem krystalicznym. Ilość wytwarzanego 
biofilmu określono mierząc gęstość optyczną przy dłu-
gości fali 620 nm za pomocą czytnika mikropłytek.

Wyniki
Prebiotyki INU, FOS i MAN hamowały adhezję 

szczepu ETBF (p < 0,05) do komórek linii HT-29, nato-
miast RAF i CEL wzmagały ten proces, jednak wartości 
te nie były istotne statystycznie (odpowiednio p = 0,08 
oraz p = 0,14). FOS wzmagał adhezję NTBF (p < 0,05), 
a pozostałe substancje hamowały adhezję tego szczepu, 
ale obserwowana zależność nie była istotna statystycz-
nie. INU w stężeniu 4% i 8% oraz FOS w stężeniu 2%, 
4% i 8% hamowały wzrost biofilmu szczepu ETBF 
(p < 0,05). W przypadku szczepu NTBF zaobserwowano 
podobną zależność, bez istotności statystycznej. MAN, 
RAF i CEL nie wpływały istotnie na ilość wytwarzanego 
biofilmu przez badane szczepy (ETBF i NTBF).

Wnioski
Szczepy ETBF i NTBF przylegają do komórek 

nabłonka jelita grubego oraz mają zdolność do two-
rzenia biofilmu. Badane prebiotyki w różnym stopniu 
wpływają na adhezję oraz formowanie się biofilmu 
przez szczepy B. fragilis (ETBF i NTBF) do komórek 
nabłonka jelita grubego in vitro. Na podstawie wyników 
tych badań można stwierdzić, że istnieje zależność mię-
dzy hamowaniem adhezji B. fragilis ETBF przez INU 
i FOS a tworzeniem się biofilmu w obecności tych pre-
biotyków. Konsumpcja prebiotyków naturalnie wystę-
pujących w pożywieniu może mieć wpływ na adhezję 
i  tworzenie się biofilmu przez beztlenową pałeczkę 
B. fragilis, zamieszkującą przewód pokarmowy.

* Autor korespondencyjny: Mgr Michał Piotrowski, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa; e-mail: piotrowski.michal90@gmail.com
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Wprowadzenie
Rodzaj Prototheca obejmuje jednokomórkowe, poz- 

bawione chlorofilu glony powszechnie występujące 
w  przyrodzie. Sześć z 14 opisanych gatunków: P. ci 
ferrii (wcześniej P. zopfii genotyp 1), P. bovis (P. zopfii 
genotyp 2), P. blaschkeae, P. wickerhamii, P. cutis oraz 
P. miyajii, uznaje się za oportunistyczne patogeny ludzi 
i zwierząt, wywołujące zakażenia zwane prototekozami. 
Glony Prototheca spp., obok przedstawicieli rodzaju 
Chlorella, są jedynymi znanymi dotąd roślinami zdol-
nymi do infekcji kręgowców, w tym ludzi. Dominującą 
formą zwierzęcej prototekozy jest zapalenie gruczołu 
mlekowego (mastitis) krów. Coraz częściej notowane 
przypadki mastitis prototheca stanowią poważne zagro-
żenie epidemiologiczne i ekonomiczne dla sektora mle-
czarskiego. Choroba u ludzi dotyka głównie osoby ze 
znacznym upośledzeniem układu immunologicznego.

Cel pracy 
Celem prezentowanej pracy było opracowanie pro-

stej i szybkiej metody identyfikacji glonów należących 
do rodzaju Prototheca wykorzystującej technologię 
PCR z wysokorozdzielczą analizą temperatur topnie-
nia produktu (PCR-HRM – High Resolution Melting 
Real-Time PCR). 

Materiały i metody
Prezentowana metoda, wykorzystująca PCR w cza-

sie rzeczywistym (real-time PCR) została opracowana 
przy użyciu szczepów typowych 6 gatunków chorobo-
twórczych (P. ciferrii, P. bovis, P. wickerhamii, P. blasch
keae, P. cutis i P. miyajii) i 3 saprofitycznych (P. morifor
mis, P. tumulicola i P. stagnora). Startery do reakcji PCR 
zaprojektowano na podstawie sekwencji 18S rDNA 
w oprogramowaniu Design Signature (Decipher). Do 
przywidywania przebiegu krzywych topnienia produk-
tów PCR użyto oprogramowania uMelt (www.dna.utah.
edu/umelt/umelt.html). Warunki PCR optymalizowano 
przy użyciu polimerazy Color OptiTaq (EURx) i geno-

mowego DNA Prototheca spp. lub wody (kontrola nega-
tywna). Reakcje PCR-HRM prowadzono w termocykle-
rze Light Cycler® 96 (Roche) z wykorzystaniem zestawu 
Eva Green TypeIt® HRM-PCR (Qiagen). Krzywe top-
nienia analizowano w programie QuantStudio™ Design 
& Analysis Software (Roche). Powtarzalność metody 
weryfikowano w 4 niezależnych eksperymentach, dla 
każdego wariantu w 4 powtórzeniach. Specyficzność 
techniki oceniano stosując jako matrycę DNA grzybów 
(Aspergillus flavus, Candida albicans, Candida glabrata, 
Cryptococcus neoformans, Epidermophyton floccossum, 
Microsporum canis, Trichophyton rubrum) i glonów 
(Auxenochlorella protothecoides, Chlorella vulgaris, 
Helicosporidium sp.). Technikę zwalidowano na kolekcji 
50 szczepów Prototheca spp., wcześniej identyfikowa-
nych metodą PCR-sequencing.

Wyniki
Szczepy typowe wszystkich 9 analizowanych gatun-

ków Prototheca wykazały odrębne profile PCR-HRM, 
umożliwiając łatwą identyfikacją gatunkową. Zgodnie 
z analizą in silico, krzywe o najwyższych temperaturach 
topnienia (Tm) obserwowano dla P. blaschkeae, a niższe 
dla kolejno: P. ciferrii, P. bovis, P. moriformis, P. tumuli 
cola, P. stagnora, P. cutis, P. miyajii i P. wickerhamii. W wy- 
padku innych gatunków glonów i grzybów nie obser-
wowano amplifikacji, względnie obserwowano inne Tm 
i przebieg krzywych topnienia niż te dla Prototheca spp.

Wnioski
Opracowano metodę identyfikacji glonów Prototheca 

spp. opartą na amplifikacji PCR-HRM regionu 18S rDNA. 
Potwierdzono specyficzność gatunkową generowanych 
w metodzie profilów PCR-HRM. Możliwość stosowania 
metody jako standardowego narzędzia w identyfikacji 
glonów Prototheca spp. wymaga dalszych badań wali-
dacyjnych. Konieczna jest też weryfikacja metody dla 
pozostałych 5 gatunków z rodzaju Prototheca (P. zopfii, 
P. cerasi, P. cookei, P. pringsheimii, P. xanthoriae).
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Wprowadzenie
Gram-ujemna pałeczka Acinetobacter baumannii to 

oportunistyczny patogen wywołujący infekcje, których 
leczenie jest coraz trudniejsze z powodu narastającej 
lekooporności klinicznych szczepów tego gatunku. 
Coraz większa częstość zakażeń wywołanych przez 
wielolekooporne szczepy A. baumannii sprawia, że 
wykrycie źródła epidemii i dróg transmisji staje się 
priorytetem. Tym celom służy typowanie genetyczne 
(genotypowanie) szczepów. 

Cel badania
Celem projektu było zbadanie metodami genotypo-

wymi wybranych szczepów klinicznych A. baumannii.

Materiały i metody
W badaniu użyto 16 szczepów klinicznych A. bau

manii wyizolowanych z krwi (13 szczepów) lub wydzie-
liny oskrzelowej (3 szczepy). Zastosowano dwie metody 
genotypowania: MLST oraz PFGE. Według wybranego 
schematu MLST (Oxford), sekwencjonowano 7 genów 
metabolizmu podstawowego, tj.: gltA, gyrB, gdhB, recA, 
cpn60, gpi oraz rpoD. Przed sekwencjonowaniem prze-
prowadzono reakcję łańcuchowej polimerazy (PCR) 
z  użyciem starterów zaprojektowanych na podstawie 
danych dostępnych w bazie PubMLST. Produkty PCR 
oceniano w rozdziale elektroforetycznym. Sekwencje 
genów analizowano w programie PubMLST, w którym 

na podstawie profilu allelicznego dany szczep zostaje 
zaklasyfikowany do określonego typu sekwencyjnego 
(ST). Wzory prążków otrzymane w metodzie PFGE 
analizowano w programie BioNumerics 7.6.3 poprzez 
analizę skupień.

Wyniki
Na podstawie wyników genotypowania metodą 

MLST ustalono, że 6 (37,5%) szczepów należy do typu 
ST425, a kolejnych 6 – do typu ST195. Cztery (25%) 
szczepy reprezentowały typ ST208. Wszystkie trzy typy 
(ST) różnią się tylko jednym allelem – w  genie gpi. 
Analiza wyników uzyskanych metodą PFGE pozwo-
liła wydzielić dwie grupy wśród badanych szczepów. 
Do grupy Clone A, wraz z trzema podgrupami (A1, 
A2, A3), zostało przypisanych 10 szczepów. W drugiej 
grupie (Clone B), z czterema podgrupami, znalazły się 
pozostałe szczepy.

Wnioski
Wszystkie zbadane szczepy należą do rozproszonego 

na całym świecie kompleksu klonalnego CC92, znanego 
również jako klonalny klad numer 2 (worldwide clonal 
lineage 2) i jednocześnie – do europejskiego kladu EUII 
(pan-European clonal lineage II). Założycielem kladu 
CC92 jest typ ST208, którego obecność wykryto w ana-
lizowanej kolekcji szczepów.
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Wprowadzenie
Oparzenie to uszkodzenie skóry i innych tkanek spo-

wodowane przez działanie wysokiej temperatury, prądu 
elektrycznego, promieniowania jonizującego i chemika-
liów. Najczęściej spotyka się oparzenia termiczne. Lecze-
nie zależy od stopnia oparzenia oraz jego powierzchni. 
W związku ze zniszczeniem ciąg łości skóry, rana oparze-
niowa powoduje nieustanny wypływ treści surowiczej, 
co prowadzi do odwodnienia i wstrząsu hipowolemicz-
nego. Wszystko to sprzyja intensywnej kolonizacji rany 
oparzeniowej przez drobno ustroje. Najczęściej izolo-
wane są: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., Esche
richia coli, Staphylococcus sp. i Streptococcus pyogenes. 
Bakterie z rany dostają się do krwi pacjenta; w konse-
kwencji, prócz wstrząsu oparzeniowego, wykształca się 
także wstrząs septyczny. Czyni to oparzenia trudnymi 
w  leczeniu, obarczonymi dużym odsetkiem powikłań 
i śmiertelnością. Analiza mikrobiologiczna ran oparze-
niowych jest tematem innowacyjnym – w literaturze 
oparzenie najczęściej traktuje się jako całość – i nawet 
próbki pobierane z  różnych miejsc w jednym czasie 
scalane są jako jeden wynik. W  praktyce oznacza to 
mnogość publikacji, które opisują prewalencję drobno-
ustrojów w ranach oparzeniowych przy założeniu: jeden 
pacjent – jeden wynik.

Cel badania
Celem badawczym pracy jest analiza szczepów po- 

przez stworzenie de novo modelu mapy oparzenia 
i określenia migracji drobnoustrojów w ranie oparze-
niowej oraz nabywania oporności na antybiotyki.

Materiały i metody
W pracy użyto szczepów izolowanych od pacjen-

tów rozlegle oparzonych. Seria wymazów od każdego 
pacjenta pochodziła z różnych miejsc w ranie oparze-
niowej. Każdy szczep miał przypisane określone miejsce 
na ciele, z którego został wyizolowany. Wyizolowane 
szczepy oznaczono z dokładnością do gatunku przy 
pomocy testów biochemicznych. Lekooporność zba-
dano, zgodnie z rekomendacjami KORLD i EUCAST. 
Dla każdego pacjenta stworzono syntetyczny model 
mapy oparzenia, bazując na miejscach, z których pobie-
rane były wymazy. Mapa jest schematycznym przed-
stawieniem powierzchni ludzkiego ciała z podziałem 
na równe sektory. Każdy sektor reprezentuje ok. 1,5% 
lub 3% całkowitej powierzchni ciała (zgodnie z regułą 

dziewiątek Wallace’a). Następnie na mapie oznaczano 
sektory zajęte przez izolowane z danego miejsca drob-
noustroje. Każda mapa pokazuje holistycznie mikro-
biom rany z jednej serii wymazów od pacjenta.

Wyniki
Do pracy użyto szczepów od 2 pacjentów – u każ-

dego pacjenta posiewy zostały wykonane przy przyjęciu 
na OiAT a następnie cyklicznie co ok. 6 dni w trakcie 
hospitalizacji (łącznie 3 serie na pacjenta). Szczepy 
izolowane z próbek od pacjenta nr 1 zostały zidentyfi-
kowane jako S. aureus oraz E. coli. Początkowo skoloni-
zowana była nieznaczna część powierzchni oparzenia. 
Z każdym kolejnym wymazem zaobserwowano wzrost 
ilości drobnoustrojów izolowanych z  powierzchni 
oparzenia aż do pełnej kolonizacji rany. W oparzeniu 
dominował S. aureus, który został częściowo wyparty 
przez pałeczkę E. coli. Zaobserwowano zwiększenie 
obszaru, w  którym wykryto mikrobiotę mieszaną 
(S. aureus i E. coli). Szczepy wyizolowane z rany opa-
rzeniowej pacjenta nr 2 zidentyfikowano jako: S. aureus, 
Entero coccus faecalis, Corynebacterium spp., Enterobac
ter hormaechi i E. coli. Wykazano pełną kolonizację rany 
drobnoustrojami już w pierwszej serii wymazów. Pier-
wotnie w ranie pojawiły się drobnoustroje Gram-dodat-
nie, dopiero później rana została wtórnie skolonizo-
wana przez pałeczki Gram-ujemne. Wraz z upływem 
czasu, ranę zdominował mikrobiom wielogatunkowy. 
Na podstawie wykonanych antybiogramów wykazano 
wielolekooporność u wszystkich izolowanych szcze-
pów; ponadto u S. aureus i E. faecalis izolowanych z ran 
pacjenta nr 2 zaobserwowano dalsze zmniejszenie leko-
wrażliwości między kolejnymi seriami wymazów.

Wnioski
Mikrobiom rany oparzeniowej jest dynamiczny 

i zróżnicowany. Drobnoustroje w ranie oparzeniowej 
aktywnie migrują a ich lokalizacja zmienia się w czasie, 
prowadząc w konsekwencji do kolonizacji całego opa-
rzenia. Pierwotnie w ranie oparzeniowej obecne są bak-
terie Gram-dodatnie. Wraz z postępem czasu i lecze-
nia, mikrobiom ulega zmianie – rana kolonizowana jest 
wtórnie przez bakterie Gram-ujemne. W ranie oparze-
niowej, wraz z czasem hospitalizacji, może dochodzić 
u kolonizujących ją drobnoustrojów do indukcji opor-
ności na antybiotyki i chemioterapeutyki.

* Autor korespondencyjny: Dr Kamila Korzekwa, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet 
Wrocławski, Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław; e-mail: kamila.korzekwa@uwr.edu.pl
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Wprowadzenie
Tężec jest zakaźną chorobą układu nerwowego czło-

wieka, której można zapobiegać poprzez wykonywa-
nie szczepień zgodnie z obowiązującym kalendarzem. 
W celu osiągnięcia optymalnego poziomu ochronnych 
przeciwciał, które będą mogły być przekazane przez 
łożyskowo dzieciom, zaleca się kobietom planującym 
ciążę oraz kobietom w trzecim trymestrze ciąży szcze-
pienie przypominające szczepionką dTap.

Cel badania
Celem przeprowadzonych badań było porównanie 

poziomu poszczepiennych przeciwciał klasy IgG dla 
toksoidu tężcowego u kobiet w ciąży bądź też planują-
cych ciążę z poziomem tych przeciwciał u nieszczepio-
nych noworodków.

Materiały i metody
Głównym przedmiotem badań było 86 próbek suro-

wicy uzyskanych od kobiet w wieku 20–40 lat będą-
cych w ciąży lub planujących w najbliższym czasie ciążę 
oraz 61 próbek surowic uzyskanych od nieszczepionych 
przeciwko tężcowi noworodków w wieku do 1 miesiąca 
życia. Grupę kontrolną stanowiły 53 kobiety w wieku 
20–40 lat z populacji ogólnej, co do których nie posia-
dano informacji o planowanej ciąży. Badanie poziomu 
przeciwciał klasy IgG dla toksoidu tężcowego prowa-
dzono komercyjnym testem immunoenzymatycznym 
Tetanus IgG ELISA firmy IBL International. Istotność 
różnic w częstości wykrywania przeciwciał u  kobiet 
w ciąży, kobiet z grupy kontrolnej oraz noworodków 
oceniano testem niezależności chi-kwadrat z zastoso-
waniem poprawki Yatesa. Za statystycznie znamienne 
przyjęto różnice, gdzie poziomy istotności p były mniej-
sze od 0,05 (p < 0,05).

Wyniki
Przeprowadzone badania wykazały ochronny po- 

ziom przeciwciał przeciwtężcowych (≥ 0,1 IU/ml) 
u wszystkich 86 kobiet w ciąży lub planujących ciążę. 
Przeciwciała na poziomie 0,1–1,0 IU/ml wykazano 
u  26,7%, na poziomie 1,0–5,0 IU/ml u 68,6% i  na 
poziomie > 5 IU/ml u 4,7% kobiet (średnia geome-
tryczna 1,09 IU/ml). Poziom przeciwciał ≥ 0,1 IU/
ml wykazano również u wszystkich 61 noworodków, 
z  tym, że przeciwciała na poziomie 0,1–1,0 IU/ml 
wykazano u  78,7%, a  na poziomie 1,0–5,0 IU/ml 
tylko u 21,3% badanych dzieci (średnia geometryczna 
0,5 IU/ml). U  kobiet z  grupy kontrolnej wysoki po- 
ziom ochronny (> 1,0 IU/ml) występował statystycz- 
nie istotnie rzadziej niż u kobiet w ciąży (chi kwadrat 
14,14; p < 0, 05).

Wnioski
Przeprowadzone wstępne badania wskazują na 

wystarczająco wysoki poziom ochronny przeciwciał 
przeciwtężcowych (≥ 0,1 IU/ml) u kobiet w wieku 
20–40 lat. Wyższy poziom przeciwciał u kobiet w ciąży 
w  stosunku do kobiet z grupy kontrolnej świadczy 
o częstym podawaniu przypominających dawek szcze-
pionki przeciwtężcowej w tej grupie osób. Pomimo 
tego, że według niektórych autorów 95–97% prze-
ciwtężcowych matczynych przeciwciał klasy IgG jest 
przekazywanych przez łożysko noworodkom, w  na- 
szych badaniach poziom przeciwciał u nieszczepionych 
dzieci, aczkolwiek wystarczający do ochrony przed 
zakażeniem, był jednak istotnie niższy niż u kobiet 
w ciąży. Trzeba jednak mieć na uwadze, że badane przez 
nas noworodki nie były dziećmi badanych kobiet 
w  ciąży, trudno więc porównywać wprost obydwie 
badane grupy osób.
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Wprowadzenie
Monitorowanie wrażliwości bakterii na antybio-

tyki jest niezwykle ważne w czasie rosnącego kryzysu 
antybiotykooporności. Ważną grupą antybiotyków 
stosowanych w leczeniu zakażeń wywoływanych przez 
pałeczki Gram-ujemne, w tym Pseudomonas spp., są 
β-laktamy. Za oporność szczepów z rodzaju Pseudomo
nas na tą grupę antybiotyków odpowiadają następujące 
mechanizmy: niska przepuszczalność błony zewnętrz-
nej, nadekspresja systemów pomp (zjawisko „efflux”), 
mutacje w genie kodującym białko OprD, a  przede 
wszystkim wytwarzanie β-laktamaz tj. karbapenemaz 
(głównie metalo-enzymów ale także typu KPC), enzy-
mów ESBL oraz derepresja AmpC. Również u szczepów 
z rodzaju Aeromonas opisano występowanie opor ności 
na β-laktamy, najczęściej uwarunkowane obecnością 
β-laktamaz tj. cefalosporynaz AmpC, metalo-β-lak ta-
maz CphA, a rzadziej enzymów ESBL.

Cel badania
Celem pracy było określenie lekowrażliwości oraz 

scharakteryzowanie mechanizmów oporności na anty-
biotyki β-laktamowe 54 szczepów klinicznych rodzaju 
Pseudomonas oraz 9 szczepów klinicznych rodzaju 
Aeromonas. 

Materiały i metody
Badane szczepy były wyizolowane od pacjentów 

z  województwa mazowieckiego. Oznaczenie wraż-
liwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeu-
tyki wykonano metodą krążkowo-dyfuzyjną zgodnie 
z  wytycznymi EUCAST i CLSI. Badanie zdolności 
szczepów do wytwarzania następujących enzymów: 
β-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym 
(ESBL), indukcyjnych cefalosporynaz AmpC, karba-

penemaz serynowych typu KPC, metalo-β-laktamaz 
(MBL), przeprowadzono metodami krążkowo-dyfu-
zyjnymi według wytycznych EUCAST, KORLD oraz 
według modyfikacji własnych. Dodatkowo fenoty- 
powe wykrycie karbapenemaz przeprowadzono metodą 
CIM według CLSI.

Wyniki
Spośród 54 przebadanych szczepów rodzaju Pseudo

monas dla 6 P. aeruginosa i jednego P. monteilii stwier-
dzono oporność na wszystkie antybiotyki i  chemio-
terapeutyki (n = 9) użyte w badaniu oprócz kolistyny, 
na którą wszystkie szczepy były wrażliwe. Zdolność 
do wytwarzania indukcyjnej cefalosporynazy AmpC 
stwierdzono u  40  szczepów P. aeruginosa, enzymów 
ESBL u  6  P. aeruginosa, karbapenemazy typu KPC 
u  jednego szczepu P. aeruginosa, metalo-β-laktamaz 
u 4 P. aeruginosa i jednego szczepu P. monteilii. Ponadto 
jeden szczep P. aeruginosa wytwarzał zarówno enzymy 
ESBL jak i MBL. 

Wszystkie 9 badanych Aeromonas spp. było opor-
nych na tykarcylinę, a na pozostałe antybiotyki (n = 12) 
użyte w badaniu było wrażliwych. Nie wykryto u nich 
zdolności do wytwarzania β-laktamaz.

Wnioski
Najskuteczniejszym antybiotykiem wobec szcze-

pów klinicznych rodzaju Pseudomonas i Aeromonas 
jest kolistyna. Szczepy Aeromonas spp. charakteryzują 
się większą lekowrażliwością niż Pseudomonas spp. co 
jest spowodowane rozprzestrzenieniem się szczególnie 
wśród szczepów P. aeruginosa wielorakich mechaniz-
mów oporności, w tym enzymów ESBL oraz metalo-β-
laktamaz. Karbapenemaza KPC to najrzadziej występu-
jąca β-laktamaza u tych gatunków bakterii.

* Autor korespondencyjny: Dr hab. Agnieszka E. Laudy, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, CEPT, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa; e-mail: alaudy@wp.pl

I – P16

LEKOWRAŻLIWOŚĆ I MECHANIZMY OPORNOŚCI
NA ANTYBIOTYKI β-LAKTAMOWE SZCZEPÓW KLINICZNYCH

Z RODZAJU PSEUDOMONAS I AEROMONAS

Justyna Tomczuk, Agnieszka E. Laudy*

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Źródło finansowania: Fundusz Statutowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 
Fundacja Rozwoju Diagnostyki i Terapii w Warszawie



PANEL I – MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA I FARMACEUTYCZNA 81

Wprowadzenie
Spektroskopia Ramana (SERS, Surface-enhanced 

Raman spectroscopy) to zjawisko polegające na nie-
elastycznym rozproszeniu fotonów przez cząsteczki 
badanej substancji chemicznej, w wyniku czego otrzy-
muje się charakterystyczny dla danego związku układ 
pasm oscylacyjnych tzw. widmo. Technika sprawdza 
się w analizie jakościowej różnych substancji również 
pochodzenia biologicznego np. do białek, wirusów oraz 
niektórych mikroorganizmów. 

Paradontoza jest jedną z najczęściej występujących 
chorób człowieka. Jest to przewlekła infekcja tkanek 
przyzębia, która może prowadzić nie tylko do utraty 
zębów, ale również powodować poważne powikłania 
m.in. w  układzie krążenia czy systemie immunolo-
gicznym. Dodatkowo, ostatnie doniesienia naukowe 
sugerują, że główny czynnik etiologiczny paradontozy 
– Porphyromonas gingivalis może być jedną z przyczyn 
rozwoju poważnej choroby neurologicznej – choroby 
Alzheimera. Jednoznaczna identyfikacja patogenu 
(w  szczególności bez konieczności etapu hodowli) 
znacznie przyspieszyłaby określenie ryzyka wystąpienia 
danej choroby i umożliwiła wdrożenie odpowiednich 
działań prewencyjnych i/lub leczniczych.

Cel badania
Celem badania była ocena możliwości zastosowania 

powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana 
do identyfikacji różnych szczepów bakterii odpowie-
dzialnych za rozwój paradontozy u ludzi – Porphyro
monas gingivalis oraz Aggregatibacter actinomycetem
comitans.

Materiały i metody
Do analizy wykorzystano 5 szczepów P. gingivalis 

(2 szczepy dzikie-wt oraz 3 zmutowane) oraz 3 szczepy 

dzikie A. actinomycetemcomitans o różnym stopniu pato-
genności. Bakterie hodowano do osiągnięcia wczesnej 
fazy stacjonarnej wzrostu na podłożach stałych i płyn-
nych. Pomiary spektroskopowe metodą SERS wykonano 
z użyciem spektrometru Bruker’s Bravo wyposażonego 
w Duo LASERTM (700–1100 nm) i kamerę CCD. Każdy 
szczep analizowano trzykrotnie z obu rodzajów podłoży 
hodowlanych, w trzech nie zależnych próbach. 

Wyniki
Otrzymano serię powtarzalnych widm dla każdego 

ze szczepów P. gingivalis i A. actinomycetemcomitans. 
Uzyskane wyniki pozwoliły na jednoznaczne rozróż-
nienie wszystkich użytych szczepów bakteryjnych. 
Wykorzy stując analizę PCA (Principal component 
analysis) widma zostały zgrupowane w tzw. klastry 
odzwiercied lające podobieństwo poszczególnych szcze-
pów. Zaobserwowano nie tylko klastry zawierające bak-
terie tego samego gatunku, ale również osobne klastry 
dla każdego ze szczepów. Zgrupowania dla szczepów 
zmutowanych znajdowały się bliżej swoich szczepów 
macierzystych (szczepy wt) niż innych z tego samego 
gatunku. Ponadto, można było rozróżnić szczepy dzikie 
tego samego gatunku, ale o innym potencjale chorobo-
twórczym.

Wnioski
Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ra - 

mana może posłużyć do jednoznacznej identyfikacji 
patogenów związanych z paradontozą oraz innymi 
poważnymi powikłaniami systemowymi np. chorobą 
Alzheimera. Wyniki uzyskane dla różnych szczepów 
P. gingivalis oraz A. actinomycetemcomitans sugerują, że 
zasadne jest utworzenie bazy widm również dla innych 
patogenów jamy ustnej w celu umożliwienia ich szyb-
kiej identyfikacji.
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Wprowadzenie
Bakteria Clostridioides difficile (dawniej Clostridium 

difficile, C. difficile) jest beztlenową, Gram-dodatnią 
laseczką, która wytwarza wysoce oporne przetrwalniki, 
zdolne do szybkiego rozprzestrzeniania się w środowi-
sku. C. difficile należy do drobnoustrojów opornych na 
liczne antybiotyki stosowane w lecznictwie szpitalnym. 
Część szczepów może być oporna na metronidazol 
i  wankomycynę, leki stosowane do zwalczania zaka-
żeń C. difficile (CDI). Z uwagi na to, że standardowe 
terapie stosowane u pacjentów z CDI nie zawsze są 
skuteczne, istnieje potrzeba przeglądu nowych środ-
ków terapeutycznych, które mogłyby uzupełnić lecze-
nie standardowe. Berberyna w połączeniu z wankomy-
cyną w medycynie chińskiej jest stosowana do leczenia 
pacjentów z CDI. 

Cel badania
Celem pracy była ocena działania berberyny (BBR) 

i wankomycyny (VAN) na formy planktonowe oraz na 
biofilm klinicznych szczepów C. difficile należących do 
PCR-rybotypu 027 (RT027). Dodatkowym celem było 
ustalenie czy występuje efekt synergistyczny działania 
tych dwóch substancji.

Materiały i metody
Do badań wykorzystano 12 szczepów C. difficile, 

w  tym dwa szczepy referencyjne 630 i ATCC 9689, 
jeden szczep kontrolny M120 i 9 szczepów klinicznych 
należących do RT027. Określono minimalne stężenie 
hamujące (MIC) i minimalne stężenie bakteriobójcze 
(MBC) berberyny i wankomycyny wobec C. difficile 
oraz oceniono czy występuje efekt synergistyczny subin-
hibicyjnych (1/2 wartości MIC) stężeń berberyny z wan-
komycyną na wzrost form planktonowych. Oceniono 
również wpływ subinhibicyjnych stężeń BBR i VAN oraz 

BBR plus VAN na wzrost biofilmu badanych szczepów. 
Doświadczenie przeprowadzono metodą rozcieńczeń 
badanych substancji w podłożu płynnym w  96  doł-
kowych płytkach titracyjnych. Dodatkowo badanie 
wpływu subinhibicyjnych stężeń BBR i VAN oraz BBR 
plus Van dla wybranych szczepów przeprowadzono 
z zastosowaniem metody hodowli biofilmu na specjal-
nych szklanych szalkach a wizualizację przeprowadzono 
z zastosowaniem mikroskopii konfokalnej laserowej.

Wyniki
Wartości MIC i MBC berberyny wobec badanych 

szczepów C. difficile mieściły się w szerokim zakre- 
sie, odpowiednio 256–1024 mg/L i 256–16384 mg/L. 
War tości MIC i MBC wankomycyny wyniosły odpo-
wiednio zakres 0,25–4,0 mg/L i 0,25–64,0 mg/L. Subin-
hibicyjne stężenie BBR obniżyło subMIC VAN wobec 
wszystkich szczepów C. difficile w formie planktono-
wej. Natomiast zaobserwowano istotny statystycznie 
(p < 0,05) wzrost biofilmu w porównaniu do kontroli 
w obecności subMIC BBR w przypadku 3 szczepów 
w  tym dwóch klinicznych i jednego wzorcowego. 
Wzrost biofilmu jako efekt działania subMIC BBR plus 
subMIC VAN zaobserwowano tylko w przypadku jed-
nego szczepu klinicznego.

Wnioski
Berberyna wykazuje zróżnicowane właściwości 

przeciwbakteryjne wobec planktonowych form szcze-
pów C. difficile, dlatego niezbędne jest określanie mini-
malnego stężenia hamującego BBR wobec każdego 
szczepu. BBR w stężeniach subMIC obniża subMIC 
wankomycyny, co może wskazywać na synergizm. Ber-
beryna w stężęniu subMIC może wpływać na wzrost 
biofilmu szczepów klinicznych. Taka ciekawa obserwa-
cja wymaga dalszych badań. 
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Wprowadzenie
Bakterie należące do kompleksu Mycobacterium 

abscessus (Mycobacterium abscessus complex, MABC) 
są szybko rosnącymi prątkami niegruźliczymi, wyka-
zującymi oporność na wiele antybiotyków. Wśród 
kompleksu wyróżnia się trzy podgatunki M. abscessus 
subsp. abscessus, M. abscessus subsp. massiliense oraz 
M. abscessus subsp. bolletii. Powodują one choroby 
płuc, ale również skóry i tkanek miękkich, głównie 
u  pacjentów z osłabionym funkcjonowaniem układu 
odpornościowego. Doniesienia literaturowe wskazują, 
że infekcje wywołane poszczególnymi podgatunkami 
mogą mieć odmienny przebieg kliniczny. Wprowa-
dzanie metod identyfikacji i różnicowania kompleksu 
MABC oraz jego podgatunków pomoże w opracowaniu 
efektywniejszych sposobów terapii tych chorób.

Cel badania
Celem badania było opracowanie prostej do wyko-

nania i efektywnej metody identyfikacji podgatunków 
kompleksu MABC.

Materiały i metody
Zaproponowaną metodę różnicowania oparto o spe-

cyficzne sekwencje DNA obecne w genomach poszcze-
gólnych podgatunków kompleksu. Dla M. abscessus 
subsp. abscessus wybrano sekwencję kodującą hipo-
tetyczne białko MAB_3505c, dla M. abscessus subsp. 
bolletii wybrano sekwencję genu aac1. W  przypadku 
M. abscessus subsp. massiliense wybrano dwie sekwen-
cje, pierwszą kodującą dehydrogenazę steroidową 
oraz drugą sekwencję genu tetR. Skuteczność metody 
weryfikowano in silico, wobec bazy 1505 sekwencji 
genomów MABC, oraz w warunkach laboratoryjnych, 
poprzez hybrydyzację DNA. Szczepy do analiz bioinfor-
matycznych pozyskano z Genome Database dostępnej 
w NCBI. Ich przynależność do poszczególnych pod-
gatunków określano równolegle na podstawie sekwen-
cji genu rpob, erm(41) oraz typowania na podstawie 

sekwencji kilku locus (multilocus sequence typing, 
MLST) w połączeniu z metodą porównującą średnie 
podobieństwo nukleotydowe genomów (genome wide 
average nucleotiode identity, gANI). Wyniki uzyskane 
w  analizie MLST_gANI stanowiły punkt odniesienia 
dla pozostałych metod. 45 szczepów wykorzystanych 
w  analizach laboratoryjnych pochodziło z  czterech 
laboratoriów z trzech kontynentów. Ich przynależność 
podgatunkową potwierdzono na podstawie sekwencji 
hsp65, rpoB lub testu GenoType NTM-DR.

Wyniki
Analizy bioinformatyczne przynależności podgatun-

kowej wykazały, że przedstawiona metoda z wykorzysta-
niem sekwencji specyficznych dla podgatunków MABC 
wykazała się 100% specyficznością dla M. absces sus subs. 
abscessus oraz M. abscessus subs. bolletii, natomiast dla 
M. abscessus subs. massiliense było to 97,2%. Czułość 
plasowała się na poziomie 96,71% dla M. abscessus 
subs. abscessus, 87,27% dla M. abscessus subs. bolletii 
oraz 100% dla M. abscessus subs. massiliense. Wyniki 
te były porównywalne dla metody opartej o sekwencję 
genu rpoB. Dla szczepów identyfikowanych w warun-
kach laboratoryjnych sonda specyficzna dla kom-
pleksu MABC oraz sondy M. abscessus subs. abscessus 
i M. abscessus subs. bolletii wykazały się 100% specy-
ficznością oraz czułością. Natomiast sondy M. absces
sus subs. massiliense posiadały 100% czułość i 100% 
swoistość w przypadku pierwszej z nich, a w przypadku 
drugiej 84,6% czułość i 100% swoistość.

Wnioski
Opracowana metoda posiada wysoką specyficz- 

ność i  czułość różnicowania podgatunków MABC. 
Metoda ta może być wykorzystywana do identyfika-
cji podgatunków MABC w warunkach klinicznych, 
ale także do optymalizacji identyfikacji podgatun- 
ków MABC na podstawie danych sekwencjonowania 
całego genomu.
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Wprowadzenie
Glony należące do rodzaju Prototheca, obok Cho

rella spp., są jedynymi roślinami mogącymi wywoływać 
zakażenia u kręgowców. Spośród 14 znanych gatunków 
Prototheca, pięć, tj. Prototheca wickerhamii, P. ciferrii 
(daw. P. zopfii gen. 1), P. bovis (daw. P. zopfii gen. 2), 
P. miyajii oraz P. cutis uznaje się za organizmy chorobo-
twórcze dla człowieka i zwierząt. Głównym czynnikiem 
etiologicznym prototekozy u ludzi jest P. wickerhamii. 
Zakażenia wywołane przez glony Prototheca spp. są 
trudne w leczeniu z uwagi na ich oporność na wiele 
spośród stosowanych leków.

Cel badania
Celem badania było określenie wrażliwości szcze-

pów Prototheca spp., wyizolowanych z przypadków 
prototekozy u ludzi, na konwencjonalne i nowe leki 
przeciwgrzybicze.

Materiały i metody
Do pracy włączono 22 szczepy, w tym 13 szczepów 

klinicznych reprezentujących gatunki: P. wickerhamii 
(8), P. ciferrii (2), P. bovis (2) i P. pringsheimii (1) oraz 
9 szczepów referencyjnych reprezentujących gatunki: 
P. wickerhamii (DBVPG 9298), P. ciferrii (SAG 2063), 
P. bovis (SAG 2021), P. blaschkeae (SAG 2064), P. bla
schkeae ssp. brasiliensis (DSM 103592), P. cutis (ATCC 
PRA-338), P. miyajii (IFM 53848), P. stagnora (ATCC 
16528) i P. tumulicola (JCM 31123). Profile lekowraż-
liwości ustalono za pomocą metody mikrorozcieńczeń 
na płytkach titracyjnych, w oparciu o protokoły własne, 
przygotowane na podstawie wytycznych Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI). Wyznaczono 
wartości minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz 
minimalnych stężeń algobójczych (MAC) dla 9 leków 
przeciwgrzybiczych: amfoterycyny B (AMB), ketoko-
nazolu (KTZ), itrakonazolu (ITZ), mikonazolu (MCZ), 
flukonazolu (FCZ), lulikonazolu, efinakonazolu, wori-
konazolu (VOZ) i posakonazolu (POZ).

Wyniki
Wśród szczepów klinicznych największą aktywnoś-

cią przeciwprototekową odznaczył się efinakonazol 
(śr. MIC/MAC 0,078/0,117 mg/L). Średnie wartości 
MIC/MAC dla pozostałych badanych leków wynosiły: 
0,577/0,635 mg/L (AMB), 2,308/2,846 mg/L (KTZ), 
4,308/4,615 mg/L (ITZ), 132,923/157,538 mg/L (luli-
konazol), 4,692/4,692 mg/L (VOZ), 4,000/4,000 mg/L 
(POZ), 65,846/88,000 mg/L (MCZ) i 137,846/147,692 
mg/L (FCZ). Szczepy kliniczne P. wickerhamii cha-
rakteryzowały się niższymi średnimi wartościami 
MIC i MAC dla badanych leków niż szczepy P. ciferri 
i P. bovis (daw. P. zopfii). Wśród szczepów referencyj-
nych największą oporność na badane leki wykazano dla 
gatunku P. tumulicola.

Wnioski
Otrzymane wyniki wskazują na wrażliwość szcze-

pów klinicznych Prototheca spp. na większość leków 
z grupy azoli oraz amfoterycynę B. Najwyższą aktyw-
ność wykazano dla efinakonazolu, który nie był dotąd 
stosowany u  pacjentów z prototekozą. Lek ten może 
stanowić skuteczną opcję terapeutyczną w leczeniu 
ludzkiej prototekozy.

* Autor korespondencyjny: Dr Tomasz Jagielski, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwer-
sytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; tel. 22 554-14-30; e-mail: t.jagielski@biol.uw.edu.pl
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Wprowadzenie
Wprowadzanie mostków disiarczkowych jest pro- 

cesem niezbędnym do uzyskania przez białka pra-
widłowej struktury. Bakteryjne tiolowe oksydoreduk-
tazy należące do rodziny białek Dsb (Disulfide bond) 
wprowadzają mostki disiarczkowe pomiędzy resztami 
cysteinowymi białek pozacytoplazmatycznych. Prze-
prowadzone analizy w  komórkach Campylobacter 
jejuni pokazały że w  szlaku oksydacyjnym działają 
cztery białka – dwa peryplazmatyczne DsbA oraz dwa 
błonowe DsbB oraz DsbI. W  analizach bioinforma-
tycznych białko C8J1298 zostało zidentyfikowane jako 
potencjalny składnik szlaku izomeryzacyjnego Dsb 
C. jejuni, jednak analizy in vivo sugerują także rolę tego 
białka w szlaku oksydacyjnym.

Cel badania
Porównanie cech biochemicznych białek CjDsbA1 

oraz C8J1298 pochodzących z C. jejuni 81116.

Materiały i metody
Modyfikacje genetyczne zostały przeprowadzone 

z  wykorzystaniem standardowych technik biologii 
molekularnej. Białka C8J1298 oraz CjDsbA1 nadpro-
dukowano w komórkach Escherichia coli Roseta oraz 
oczyszczono przy użyciu NGC™ Medium-Pressure 
Liquid Chromatography System. Oczyszczone białka 
wykorzystano do przeprowadzenia analiz biochemicz-
nych (test redukcji insuliny, badanie zdolności do utle-

niania zredukowanej RNazyA, określenie potencjału 
redoks, określenie wartości pKa N-terminalnej cysteiny 
motywu katalitycznego).

Wyniki
Uprzednio przeprowadzone analizy zaklasyfiko-

wały białka C8J1298 oraz CjDsbA1 jako należące do 
rodziny białek Dsb. Analiza aktywności białek w teście 
redukcji insuliny w obecności DTT pozwoliła określić 
zdolności oksydoreduktazowe C8J1298 i  CjDsbA1. 
Analiza zdolności białek do utleniania zredukowanej 
RNazyA wskazuje na właściwości utleniające białek. 
Porównano także inne właściwości biochemiczne białek 
odzwierciedlające charakter tiolowych oksydoreduktaz. 
Potencjał redoks CjDsbA1 jest dużo wyższy (–80 mV) 
niż potencjał redoks C8J1298 (–121 mV), podobnie 
jak wartość pKa N-terminalnej cysteiny motywu kata-
litycznego CXXC.

Wnioski
Właściwości biochemiczne białek C8J1298 oraz 

CjDsbA1 różnią się, co decyduje o pełnionej przez nie 
w komórce roli i wpływa prawdopodobnie na specy-
ficzność względem białek substratowych. 

Podziękowania
Dziękuję studentkom biorącym udział w realizacji doświadczeń: 

Marcie Węgier, Hannie Stralovej oraz Paulinie Wójtowicz.

* Autor korespondencyjny: Mgr Anna Banaś, Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet War-
szawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; tel. 22 554-12-22; e-mail: anna.banas@biol.uw.edu.pl
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Wprowadzenie
Gleba i nawozy naturalne pochodzenia odzwie-

rzęcego takie jak np. obornik są środowiskiem życia 
zarówno bakterii autochtonicznych jak i zymogen-
nych, wśród których wyróżnić można również bakterie 
potencjalnie patogenne ludzi i  zwierząt. Powszechne 
stosowanie antybiotyków w weterynarii i hodowli 
zwierząt oraz brak obróbki nawozów przed aplikacją 
na pola uprawne sprawiają, że bakterie, a tym samym 
geny oporności na stosowane antybiotyki przedostają 
się do środowiska naturalnego. Mikrobiom odchodów 
zwierząt hodowlanych charakteryzuję się ogromną bio-
różnorodnością i stanowi rezerwuar bakterii opornych 
na antybiotyki oraz genów oporności.

Cel badania
Celem pracy była analiza mikrobiomu gleby ornej 

oraz trzech typów odchodów kurzych: pochodzącego 
od kur niosek, kałomoczu oraz ściółki z pomiotem, 
a także nawozu pochodzącego od kur brojlerów. Pod-
czas badania skupiono się główne na bakteriach znaj-
dujących się na liście tzw. patogenów priorytetowych 
opublikowanej w 2017 roku przez Światową Organiza-
cję Zdrowia (World Health Organization; WHO).

Materiały i metody
Pierwszym etapem badań była izolacja bakterii 

opornych na antybiotyki z próbek odchodów kurzych 
oraz gleby ornej. W celu identyfikacji bakterii z  listy 
WHO zastosowano szereg podłoży selekcyjnych z do- 
datkiem antybiotyków. Jednocześnie próbki odchodów 

oraz gleby poddano analizie metagenomowej poprzez 
sekwencjonowanie genu dla 16S rRNA. 

Wyniki
Z odchodów kurzych wyizolowano m.in.: Entero

coccus sp. niewrażliwy na wankomycynę; Salmonella 
sp. i  Klebsiella sp. niewrażliwe na cefotaksym i imi-
penem; Staphyloccocus sp. niewrażliwe na oksacy-
line i  wankomycynę oraz Pseudomonas sp. niewraż-
liwy na imipenem. Izolacja bakterii z gleby wykazała 
obecność w  niej szczepów Salmonella sp. i Klebsiella 
sp. niewrażliwych na cefotaksym i imipenem; Entero 
coccus sp. niewrażliwe na wankomycynę; Staphylococcus 
sp. niewrażliwe na oksacyline. W przeciwieństwie do 
próbek odcho dów, z próbki gleby dodatkowo wyizo- 
lowane zostały szczepy Acinetobacter sp. niewrażliwe 
na imipenem. Analiza metagenomowa wykazała obec-
ność w odchodach w sumie ponad 120 rodzajów bak-
terii. We wszystkich trzech nawozach wykryto obec-
ność bakterii m.in. z rodzajów: Bacillus, Streptococcus, 
Clostridium, Escherichia, Shigella. W badanej próbce 
gleby wykryto ponad 140 rodzajów bakterii, głównie 
bakterii typowo środowiskowych.

Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały, że kałomocz jest 

nawozem najbardziej bogatym w szczepy antybiotyko-
oporne, dodatkowo jego mikrobiom charakteryzuję 
się największą bioróżnorodnością, w porównaniu do 
pozostałych typów nawozu. Z gleby wyizolowano naj-
mniejszą ilość szczepów antybiotykoopornych, a także 
stwierdzono w niej śladową obecność rodzajów bakterii 
potencjalnie patogennych.

* Autor korespondencyjny: Mgr Aleksandra Błażejewska, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 
ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; tel. 22 554-13-20; e-mail: a.blazejewska@biol.uw.edu.pl 
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Wprowadzenie
Samochody zapewniają komfort podróżowania kie-

rowcy i pasażerów, jednak na powierzchniach gromadzi 
się wiele bakterii i grzybów, które mogą być szkodliwe 
dla zdrowia. Pozbycie się wszystkich powierzchniowych 
drobnoustrojów nie jest możliwe, ani konieczne, jed-
nak w niektórych przypadkach dobrym pomysłem jest 
dezynfekcja, która niszczy lub dezaktywuje większość 
drobnoustrojów.

Główną zaletą dezynfekcji za pomocą fumigacji jest 
jej wysoka skuteczność oraz brak reakcji z odkażanym 
materiałem. Podczas procesu zamgławiania wytwa-
rzana jest nieopadająca mgła, dzięki czemu dezynfe-
kowana powierzchnia nie pozostaje zwilżona, a środek 
dezynfekcyjny dociera do wszystkich trudno dostęp-
nych miejsc, które trudno jest zdezynfekować manual-
nie przez przecieranie. Mgła ze środkiem dezynfekcyj-
nym nie pozostawia żadnych śladów, nie niszczy szkła, 
metali i plastiku, jest bezpieczna dla elektroniki.

Cel badań
Ocena wykorzystania metody fumigacji do dezyn-

fekcji samochodowych powierzchni miękkich i twar-
dych przy użyciu środka dezynfekcyjnego w postaci 
kwasu nadoctowego stabilizowanego nadtlenkiem wo- 
doru, stosowanego w obszarach medycznych do koń- 
cowej dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych.

Materiały i metody
Materiał do badań stanowiło 15 samochodów oso- 

bowych. Dekontaminację samochodowych powierzchni 
miękkich i twardych wykonano metodą zamgławiania 
za pomocą urządzenia Aerosept przy użyciu kwasu 

nadoctowego stabilizowanego nadtlenkiem wodoru. 
Urządzenie umieszczano w zamkniętej kabinie samo-
chodowej. Została oceniona skuteczność zastosowania 
metody w zależności od czasu rozpylania środka dezyn-
fekcyjnego przez aparat (5 min., 20 min. i 30 min.). 

Badanie zanieczyszczenia samochodowych powierz-
chni pod względem mikrobiologicznym przeprowa-
dzono metodą odciskową w 4 punktach: kokpit, sie-
dzenie kierowcy, drzwi kierowcy oraz podłogi przed 
dekonatminacją i po jej przeprowadzeniu. Do ozna-
czenia obecności bakterii wykorzystano agar trypto-
zowo-sojowy, zaś grzybów – podłoże Sabourauda. 
Płytki z agarem tryptozowo-sojowym były inkubowane 
w  temperaturze 35°C w warunkach tlenowych przez 
24 godz., płytki z podłożem Sabourauda – w tempera-
turze 30°C w warunkach tlenowych przez 24–48 godz. 

Wyniki
Badanie zanieczyszczenia powierzchni kabin samo-

chodowych przed i po użyciu środka dezynfekcyjnego 
rozpylanego przez 5 min. wykazało nieznaczącą reduk-
cję bakterii (24%) i grzybów (32%). Przy 20-minuto-
wym zamgławianiu odsetek redukcji bakterii wyniósł 
82%, zaś grzybów 90%, podobnie jak przy 30-minu-
towym zamgławianiu: bakterie – 85%, grzyby – 73%.

Wnioski
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić działanie 

dezynfekujące kwasu nadoctowego metodą zamgławia-
nia w obszarze niemedycznym do dezynfekcji takich 
powierzchni kabin samochodowych, jak kokpit, siedze-
nie kierowcy, drzwi kierowcy oraz podłogi.
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Wprowadzenie
W odchodach zwierząt hodowlanych można zna-

leźć znaczne ilości antybiotyków oraz bakterii leko-
opornych, a także genów warunkujących lekoopor-
ności. Powszechną praktyką jest stosowanie tego typu 
odpadów jako nawóz naturalny na pola uprawne, co 
może przyczyniać się do rozprzestrzeniania bakterii 
oraz genów oporności na antybiotyki wśród bakterii 
bytujących w środowisku naturalnym.

Cel badania
Celem niniejszych badań jest zbadanie mikrobiomu 

i analiza obecności bakterii z listy priorytetowych pato-
genów wg listy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO; 
World Health Organization) w glebie ornej, odchodach 
świńskich (obornik, gnojówka) oraz odchodach bydlę-
cych (obornik).

Materiały i metody
W celu realizacji badań zastosowano dwa podejś-

cia – metodę hodowlaną z wykorzystaniem podłóż 
wybiórczo-różnicujących z dodatkiem antybiotyku 
w celu otrzymania kolekcji szczepów bakterii niewraż-
liwych na antybiotyki oraz analizę metagenomową. 
Dodatkowo przeprowadzono też identyfikację gatun-
kową otrzymanych izolatów wykorzystując specyficzne 
markery molekularne.

Wyniki
Metodą hodowlaną z użyciem podłóż wybiórczo-

-różnicujących z dodatkiem antybiotyku wyizolowano 
z gleby bakterie: Escherichia coli niewrażliwe na cefo-
taksym i imipenem, Klebsiella pneumoniae niewrażliwe 
na cefotaksym, Acinetobacter baumannii niewrażliwe 
na imipenem, Staphylococcus aureus niewrażliwe na 

oksacylinę oraz Enterococcus spp. niewrażliwe na wan-
komycynę. Z odchodów bydlęcych wyizolowano bak-
terie E. coli i K. pneumoniae niewrażliwe na cefotaksym 
i imipenem, A. baumannii niewrażliwe na imipenem, 
S. aureus niewrażliwe na oksacylinę i  wankomycynę 
oraz Enterococcus spp. niewrażliwe wankomycynę. 
Z odchodów świńskich (gnojówka, obornik) wyizolo-
wano wszystkie poszukiwane typy bakterii z listy prio-
rytetowych patogenów WHO. Najmniejszą ilość szcze-
pów niewrażliwych na antybiotyki wyizolowano z gleby, 
natomiast najbogatsze ich zróżnicowanie stwierdzono 
w nawozie świńskim (obornik, gnojówka), ponadto naj-
większy udział bakterii niehodowlanych odnotowano 
w próbce gleby. Stworzono muzeum kolekcji otrzyma-
nych izolatów niezbędne do dalszych analiz takich jak 
identyfikacja mechanizmów oporności. Przynależność 
gatunkowa wyizolowanych szczepów została potwier-
dzona poprzez zastosowanie techniki PCR z wykorzy-
staniem charakterystycznych dla badanych bakterii 
markerów molekularnych.

Wnioski
Przeprowadzone badania dowodzą obecności 

bak terii potencjalnie patogennych niewrażliwych na 
antybiotyki w badanych odchodach zwierząt hodow-
lanych. Otrzymane wyniki są wstępem do dalszych 
badań polegających na opracowaniu odpowiedniej 
metody obróbki odchodów zwierzęcych, przed ich 
aplikacją na pola uprawne, redukującej obecne w nim 
lekooporne bakterie. Opracowanie odpowiedniego 
podejścia pozwoliłoby na wykorzystanie odchodów 
zwierząt jako nawozów naturalnych w celu uzyskania 
bogatszych/obfitszych plonów bez ryzyka potęgowania 
rozprzestrzenia się antybiotykooporności.
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Wprowadzenie
Rodzaj Mycobacterium obejmuje gatunki patogenne 

jak i saprofityczne, które w warunkach środowiska 
bytowania narażone są na działanie szeregu czynników 
genotoksycznych, takich jak reaktywne formy tlenu 
(ROI) i azotu (NOI), promieniowanie ultrafioletowe 
(UV) czy wysychanie. W genomie prątków zidentyfi-
kowano różne systemy naprawy uszkodzeń DNA, tj.: 
NER (Nucleotide Excision Repair), BER (Base Excision 
Repair), HR (Homologous Recombination), NHEJ 
(Non – Homologous End – Joining) a  także MMR 
(Mismatch Repair) i DR (Direct Reversal), w których 
zaangażowanych jest szereg białek, w tym wiele o nie-
znanej funkcji. Jednym z nich jest białko Msmeg_1891, 
należące do rodziny SRAP (SOS Response Associated 
Peptidase). Istnieją doniesienia literaturowe o możli-
wości wiązania się eukariotycznych białek należących 
do rodziny SRAP z DNA lecz w przypadku bakterii 
funkcja tych białek nie jest jak dotąd poznana. 

Cel badania
Celem prowadzonych badań jest określenie udziału 

białka Msmeg_1891 w naprawach uszkodzeń DNA 
u M. smegmatis, wywoływanych przez wybrane czyn-
niki genotoksyczne, oraz poznanie jego aktywności 
enzymatycznej.

Materiały i metody
Do badań fenotypowych wykorzystano szczep 

M. smegmatis z obniżoną ekspresją genu msmeg_1891. 
Szczep M. smegmatis skonstruowano z użyciem sytemu 
CRISPR/Cas9 opierającego się o wektor pLJR962. 
W  celu oczyszczenia preparatu białka Msmeg_1891 
skonstruowano ekspresyjne, rekombinowane wektory: 
pET-28a niosący gen msmeg_1891 w fuzji N-końco-
wej z metką histydynową oraz pET-28a niosący gen 
msmeg_1891 w  fuzji C-końcowej z metką histydy- 

nową, umożliwiające wydajną nadprodukcję ww. białka 
w  heterologicznych układach E. coli BL21 i E. coli 
Rosetta z wykorzystaniem chromatografii powinowac-
twa na złożu niklowym. 

Wyniki
W celu określenia udziału białka Msmeg_1891 

w odpowiedzi na uszkodzenia DNA u M. smegmatis, 
szczep z obniżoną ekspresją genu msmeg_1891 pod-
dano fenotypowej analizie pod kątem odpowiedzi na 
uszkodzenia DNA, wywołane przez MMS (metano-
sulfonian metylu), MMC (mitomycynę C), nadtlenek 
wodoru i promieniowanie ultrafioletowe. Zaobserwo-
wano wyraźny spadek przeżywalności szczepu z obni-
żonym poziomem ekspresji genu msmeg_1891 po zasto-
sowaniu 0,4% MMS. W przypadku zastosowania MMC, 
nadtlenku wodoru oraz promieniowania ultrafioleto-
wego w dawkach 5 mJ/cm2, 10 mJ/cm2 oraz 20 mJ/cm2 
nie obserwowano różnic w przeżywalności ww. szczepu 
w porównaniu do kontrolnego szczepu M. smegmatis. 
W  celu określenia funkcji badanego białka przepro-
wadzono analizy oddziaływań białka Msmeg_1891 ze 
znakowanymi substratami DNA i RNA z użyciem testu 
EMSA (electrophoretic mobility shift assay). Wykazano 
silne oddziaływania białka Msmeg_1891 z badanymi 
substratami DNA i RNA.

Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że białko 

Msmeg_1891 nie jest niezbędne do wzrostu M. smegma
tis na standardowych podłożach mikrobiologicznych. 
Przeprowadzone analizy fenotypowe z wykorzystaniem 
szczepu z obniżoną ekspresją genu msmeg_1891 i MMS 
oraz testy in vitro oddziaływań badanego białka z sub-
stratami DNA i  RNA świadczą o możliwości uczest-
niczenia białka Msmeg_1891 w naprawach materiału 
genetycznego u M. smegmatis.
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Wprowadzenie
Regulator transkrypcji OmpR w dwuskładnikowym 

systemie transdukcji sygnału EnvZ/OmpR, kontroluje 
ekspresję genów, których produkty biorą udział w wielu 
różnych procesach komórkowych i wirulencji bakterii 
chorobotwórczych, w tym enteropatogennej bakterii 
Yersinia enterocolitica będącej czynnikiem etiologicz-
nym jersiniozy.

Stężenie żelaza w środowisku ma kluczowe zna-
czenie dla kontroli metabolizmu bakterii, a systemy 
pozyskiwania żelaza są uważane za ważne determi-
nanty wirulencji. Białko Fur, będące globalnym regu-
latorem ekspresji genów związanych z pozyskiwaniem 
żelaza, kontroluje transport i magazynowanie tego pier-
wiastka w celu precyzyjnego utrzymania homeostazy 
żelaza niezbędnej do przeżycia różnych bakterii cho-
robotwórczych. Przeprowadzona analiza proteomiczna 
ujawniła wpływ regulatora OmpR na produkcję białek 
zaangażowanych w pozyskiwanie i przechowywanie 
żelaza u Y. enterocolitica, odkrywając nieznane dotąd 
powiązanie między funkcjonowaniem OmpR a home-
ostazą żelaza.

Cel badania
Analiza bioinformatyczna ujawniła obecność czte-

rech potencjalnych miejsc wiązania regulatora OmpR 
w regionie promotorowym fur Y. enterocolitica. Wyniki 
przeprowadzonych badań wykazały wpływ OmpR na 
ekspresję genu fur (fuzje transkrypcyjne i RT-qPCR). 
Celem przedstawionej pracy było zbadanie wpływu 
regulatora OmpR i wybranych czynników środowi-
skowych na produkcję białka Fur.

Materiały i metody
W celu zbadania poziomu syntezy białka Fur prze-

prowadzono analizę Western Blot z przeciwciałami 
anty-FLAG. W pierwszej kolejności skonstruowano 
szczepy Y. enterocolitica produkujące zrekombino-
wane białko Fur wyznakowane metryczką 3-FLAG na 
C-końcu, stosując metodę rekombinacji homologicznej 
z wykorzystaniem wektora samobójczego pDS132.

Wyniki
W analizach Western Blot wykazano negatywny 

wpływ regulatora OmpR na produkcję białka Fur. 
W mutancie ΔompR zaobserwowano wyższy poziom 
syntezy Fur-3xFLAG niż w szczepie dzikim, zarówno w 
warunkach głodu żelazowego (LB + 2,2-dipirydyl), jak 
i w podłożu bogatym w ten pierwiastek, w 26 i 37°C. 
Komplementacja mutacji ΔompR prowadziła do obni-
żenia poziomu syntezy tego regulatora. Dodatkowe 
badania wpływu różnych czynników na produkcję Fur 
(tj. temperatury, niskiego pH, wysokiej osmolarności, 
stresu tlenowego), wykazały pozytywny wpływ pH 5,6 
oraz H2O2 na syntezę białka Fur, natomiast wysoka 
osmolarność (350 µM NaCl) hamowała jego produkcję. 
Zmiany temperatury (26 vs. 37°C) nie miały wpływu 
na produkcję tego represora.

Wnioski
Uzyskane wyniki wykazały, że OmpR negatywnie 

wpływa na syntezę białka Fur. Wykazano również 
wpływ, pozytywny lub negatywny, wybranych czyn-
ników środowiskowych na produkcję tego regulatora 
u  Y. enterocolitica. Przeprowadzone badania rzucają 
nowe światło na rolę białka OmpR w regulacji asymi-
lacji cennego dla mikroorganizmów żelaza.

* Autor korespondencyjny: Mgr Karolina Jaworska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; 
tel. 22 554-13-10; e-mail: kjaworska@biol.uw.edu.pl
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Wprowadzenie
Współczesną metodą dezynfekcji jest zastosowa-

nie procesu zamgławiania (fumigacji). W  metodzie 
zamgławiania używa się odpowiedniego generatora 
aerozolu, który wytwarza mgłę. Środek dezynfekcyjny 
odparowuje pod wpływem wysokiej temperatury 
(60°C), a następnie skrapla się przy kontakcie z chłod-
niejszym powietrzem pomieszczenia. Tworzy się aero-
zol o średnicy kropli ok. 0,5 µm. Powstała mgła może 
utrzymać się dłużej niż mgła zimna. Pozwala to na 
dłuższy kontakt środka chemicznego ze zwalczanym 
drobnoustrojem, a co za tym idzie, użycie mniejszej 
ilości substancji chemicznej stosowanej do dezyn-
fekcji, co jest bezpieczne dla ludzi i środowiska. Przy 
prawidłowym wykorzystaniu technologia ta uzupełnia 
klasyczne czyszczenie, skutecznie zmniejsza żywotność 
mikroorganizmów i zapewnia względnie równomierną 
dystrybucję środka dezynfekującego. 

Cel badania
Celem pracy jest ocena skuteczności stosowania 

środków chemicznych w procesie zamgławiania w po- 
mieszczeniach, gdzie jednorazowo przebywa duża liczba 
osób (przedszkola, szkoły). Ponadto celem pracy jest 
identyfikacja bakterii i grzybów tam występujących.

Materiały i metody
Badania wstępne przeprowadzono w 5 przedszko-

lach oraz 5 szkołach podstawowych w Białymstoku. 
W każdej z placówek wybrano losowo 3 sale, a następ-
nie wykonano proces zamgławiania. Łącznie wykonano 
240 pomiarów. Zamgławianie prowadzono w godzinach 
popołudniowych, bezpośrednio po opuszczeniu sal 
przez dzieci i młodzież. 

W dezynfekcji wykorzystano metodę zamgławia-
nia za pomocą kwasu nadoctowego stabilizowanego 
nadtlenkiem wodoru i kwasem octowym. Przed i po 
zastosowaniu dezynfekcji, z 4 powierzchni: ścian, 
stołów, drzwi oraz z oparć krzeseł zostały pobrane 
próbki z  wykorzystaniem płytek odciskowych typu 
RODAC o powierzchni 25 cm2 przy użyciu aplikatora 
(o sile nacisku płytki wynoszącej 500 ± 50 g w  czasie 
10 ± 1  sekundy) firmy Biomaxima. Następnie płytki 
umieszczono w cieplarce o temperaturze 35°C na 

48–72 godzin. Ocenę ilościową hodowli bakteryjnych 
dokonano na podstawie odczytu liczby kolonii na płyt-
kach. Po wstępnym podziale bakterii na Gram-dodat-
nie i Gram-ujemne identyfikacji dokonano na aparacie 
firmy bioMerieux VITEK 2.

Zawiesinę bakteryjną w 0,45% roztworze NaCl 
o zmętnieniu 0,5° (0,50–0,63) Mac Farlanda (MF) wyko-
nywano zgodnie z zaleceniami producenta. Pomiar stop-
nia zmętnienia dokonywano przy użyciu densytometru 
firmy bioMerieux. Grzyby pleśniowe identyfikowano 
w preparacie bezpośrednim na podstawie cech morfo-
logicznych, a grzyby drożdżopodobne identyfikowano 
z zawiesiny o stopniu zmętnienia 2° MF (1,80–2,20 MF) 
przy użyciu kaset w aparacie VITEK 2 YST.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej 
za pomocą programu Statistica 13.0. Za statystycznie 
istotne uznano wartości p < 0,05.

Wyniki
W szkołach najczęściej wykrywane były: Micrococcus 

luteus, Staphylococcus warneri, Paracoccus yeei, Staphylo
coccus hominis spp hominis, Kocuria rhizophila, Kocuria 
rosea, Kytococcus sedentarius, Globicatella sanguinis.

W przedszkolach najczęściej wykrywane były: Micro
coccus luteus, Staphylococcus warneri, Paracoccus yeei, 
Staphylococcus hominis spp hominis, Kocuria rhizophila, 
Kocuria rosea, Staphylococcus haemolyticus, Acineto
bacter lwoffii, Kocuria kristinae, Rhizobium radiobacter, 
Lactococcus lactis spp. lactis. Ponadto stwierdzono obec- 
ność grzybów: Aspergillus niger, Fusarium incarnatum.

Porównanie flory bakteryjnej szkół i przedszkoli za 
pomocą testu U Manna-Whitneya wykazało istotnie 
statystycznie częstszą obecność w przedszkolach niż 
w szkołach: na ścianach: Staphylococcus warneri i Sta
phylococcus haemolyticus; na stołach: Kocuria rosea i 
Staphylococcus haemolyticus; na oparciach krzeseł: Sta
phylococcus warneri i Acinetobacter lwoffii; na drzwiach: 
nie stwierdzono różnic zaś Paracoccus yeei częściej 
występowało w szkołach na oparciach krzeseł.

Wnioski
Skuteczność dezynfekcji w przedszkolach wyniosła 

90,42%, zaś w szkołach 98,92% – wyniki są potwier-
dzone statystycznie (wartości p < 0,05).
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Wprowadzenie
Bakteria Listeria monocytogenes (Lm) jest Gram-

-dodatnią pałeczką powszechnie występującą w środo-
wisku, gdzie może przetrwać nawet w ekstremalnych 
warunkach. Za mechanizm magazynowania ważnego 
pierwiastka dla życia bakterii – żelaza, odpowiedzialne 
jest białko – ferrytyna. Gen ferrytyny (fri) Lm zloka-
lizowany jest w operonie, wraz z 4 innymi genami: 
lmo0944, lmo0945, lmo0946 i lhrC5. Poza ferrytyną, rola 
białek kodowanych przez geny zlokalizowane w opero-
nie pozostaje nieznana. Analiza funkcjonalna genów 
operonu ferrytyny wykazała, że na szczególną uwagę 
zasługuje gen lmo0946. Mutant Lm EGDe w  genie 
lmo0946 charakteryzuje się znaczącym spowolnieniem 
tempa wzrostu i wydłużonym czasem wychodzenia 
z fazy zastoju oraz wyższą wrażliwością na antybiotyki 
i  warunki stresowe w porównaniu ze szczepem dzi-
kim. W wyniku przeprowadzonych analiz postawiono 
hipotezę, że efekty fenotypowe mutacji genu lmo0946 
mogą wynikać z wpływu białka Lmo0946 na ekspresję 
globalnego regulatora Hfq, który pełni rolę chaperonu 
RNA w komórkach Lm.

Cel badania
Celem badań było określenie wpływu mutacji punk-

towej w genie lmo0946 na poziom transkrypcji i trans-
lacji genu hfq oraz zawartość i lokalizację białka Hfq 
w różnych przedziałach komórki Lm.

Materiały i metody
Do oceny wpływu białka Lmo0946 na transkrypcję 

i  translację genu hfq w komórkach Lm EGDe skon- 
struowano fuzję transkrypcyjną i translacyjną pro-
motora genu hfq z genem reporterowym lacZ, które 
następnie zostały wprowadzone do szczepu dzikiego 
Lm EGDe oraz szczepu ze zinaktywowanym genem 
lmo0946. Otrzymane układy reporterowe posłużyły 
do wykonania oznaczeń aktywności β-galaktozydazy 

w różnych warunkach stresowych. Wykonano również 
analizę porównawczą zawartości białka Hfq w szczepie 
dzikiem Lm i szczepie mutanta punktowego w genie 
lmo0946 z zastosowaniem techniki western blot wyko-
rzystując w badaniu wyizolowane białka cytoplazma-
tyczne i błonowe.

Wyniki
W wyniku przeprowadzonych badań z zastosowa-

niem testu aktywności β-galaktozydazy, zaobserwo-
wano zwiększony poziom inicjacji translacji promotora 
genu hfq w szczepie mutanta lmo0946 w porównaniu do 
szczepu dzikiego. Zmiany te obserwowano w tempera-
turze 43,5°C oraz pH 5, przy równym poziomie aktyw-
ności transkrypcyjnej obu szczepów. Analiza western 
blot białek wyizolowanych z  hodowli prowadzonych 
w temperaturze 43°C i  środowisku kwaśnym (pH 5) 
wykazała obecność białka Hfq w szczepie mutanta 
w genie lmo0946, natomiast w szczepie dzikim białko 
to było poniżej progu detekcji. Zarówno w szczepie 
dzikim, jak i  mutanta w genie lmo0946 białko Hfq 
wykrywane było jedynie we frakcji białek totalnych 
i cytoplazmatycznych.

Wnioski
Wyniki otrzymane w teście aktywności β-galak-

tozydazy wskazują na udział Lmo0946 w hamowaniu 
translacji białka Hfq w wybranych warunkach stre-
sowych tj. temperaturze 43°C i pH 5. Wpływ białka 
Lmo0946 na hamowanie translacji chaperonu Hfq 
potwierdziły wyniki uzyskane w analizie western blot, 
które wykazały wyższą zawartość białka Hfq w szcze-
pie mutanta w genie lmo0946 niż w szczepie dzikim. 
Ponadto, nie stwierdzono aby inaktywacja genu lmo0946 
miała wpływ na lokalizację białka Hfq. Uzyskane 
wyniki jednoznacznie wskazują na istotny wpływ białka 
Lmo0946 na ekspresję genu kodującego chaperon RNA 
–białko Hfq L. monocytogenes.

* Autor korespondencyjny: Mgr Magdalena Ładziak, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa; e-mail: ma.ladziak@biol.uw.edu.pl
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Wprowadzenie
Wzmożone i niekontrolowane stosowanie antybio-

tyków w lecznictwie, rolnictwie i przemyśle nieuchron-
nie prowadzi nas ku zmierzchowi ery antybiotyków. 
Coraz częściej pojawiają się nowe geny oporności na 
antybiotyki (ARGs) oraz bakterie wielolekooporne, 
które są bardzo dużym zagrożeniem dla zdrowia 
publicznego. Warto jednak pamiętać, że oporność na 
antybiotyki nie jest zjawiskiem nowym, a analiza natu-
ralnych środowisk o niskiej antropopresji, umożliwia 
poznanie pierwotnych mechanizmów leżących u pod-
staw tego fenomenu. Do zbadania tego złożonego zjawi-
ska potrzebne są nowatorskie narzędzia, które pozwolą 
na precyzyjną analizę występowania, różnorodności 
i rozprzestrzeniania się ARGs w środowisku.

Cel badania
Celem tej pracy było opracowanie bazy starterów 

do identyfikacji ARGs w próbkach środowiskowych 
poddanych niskiej antropopresji. Przy zastosowaniu 
nowatorskiego narzędzia bioinformatycznego (Uni-
PriVal) i podejścia metagenomicznego wytypowano 
zestaw starterów PCR, który następnie wykorzystano 
do analizy ARGs w glebie pochodzącej z Arktyki.

Materiały i metody
Próbki gleby zostały pobrane z okolic Polskiej Stacji 

Polarnej im. „Stanisława Siedleckiego” w Hornsund na 
Svalbardzie. W projekcie wykorzystano standardowe 
metody biologii molekularnej, w tym izolację całko-
witego DNA, technologię sekwencjonowania typu 

„shotgun”, klonowanie genów, PCR oraz analizy bio-
informatyczne. Oprogramowanie UniPriVal zostało 
opracowane w języku Python v3.4.

Wyniki
Program UniPriVal został użyty do przeprowa-

dzenia reakcji PCR in silico z wykorzystaniem ponad 
600 par starterów oraz różnych metagenomów środowi-
skowych dostępnych w bazach danych. Wśród danych 
metagenomicznych znajdowały się próbki pobrane ze 
środowisk o silnej antropopresji (np. osady ściekowe) 
oraz środowisk „pierwotnych” (np. kanadyjska wieczna 
zmarzlina). Dzięki przeprowadzonej analizie zwalido-
wano wszystkie startery i skatalogowano je w bazie 
LCPDb-ARG (lcpdb.ddg.biol.uw.edu.pl). Najlepsze 
startery wykorzystano do oceny rozpowszechnienia 
ARGs w pobranych próbkach gleby arktycznej. Wyniki 
przeanalizowano w odniesieniu do danych otrzyma-
nych z  sekwencjonowania typu „shotgun”. Wyniki 
badań wykazały obecność genów oporności na amino-
glikozydy (ant(2’’)Ia, aph(3’)Ia), sulfonamidy (sul1), 
β-laktamy (blaTEM1), antybiotyki polipeptydowe (grupa 
van) oraz tetracykliny (tetV). Ponadto zidentyfikowano 
wiele genów kodujących pompy wielolekowe. 

Wnioski
LCPDb-ARG jest łatwą w nawigacji aplikacją inter-

netową, gromadzącą informacje dotyczące starterów 
PCR, wykorzystywanych przy identyfikacji ARGs 
w próbkach środowiskowych. Połączenie analizy PCR 
oraz podejścia globalnego – metagenomiki – umożli-
wiło wgląd w arktyczny rezystom.

* Autor korespondencyjny: Mgr Adrian Górecki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; 
tel. 22 554-14-13; e-mail: agorecki@biol.uw.edu.pl

II – P9

W POSZUKIWANIU GENÓW OPORNOŚCI NA ANTYBIOTYKI W ARKTYCE

Piotr Ostapczuk, Marcin Musiałowski, Przemysław Decewicz, Mikołaj Dziurzyński, 
Łukasz Dziewit, Adrian Górecki*

Zakład Genetyki Bakterii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

Źródło finansowania: Grant Narodowego Centrum Nauki 
SONATA BIS nr 2016/23/N/NZ9/01655



94 SESJA PLAKATOWA – DONIESIENIA NAUKOWE – STRESZCZENIA

ze ścian i drzwi budynków hodowlanych, żłobów, 
odpadów, odchodów zwierząt). Po pobraniu materiał, 
w  zależności od konsystencji, posiewano na podłoże 
wybiórcze dla prototek (Prototheca Isolation Medium, 
PIM), w  wypadku części prób stosując 48-godzinną 
preinkubację w płynnej pożywce PIM.

Wyrosłe na podłożu PIM (72 godz., temp. 30°C) 
kolonie, których morfologia przypominała glony Proto
theca spp., poddawano obserwacjom mikroskopowym. 
Następnie izolowano genomowy DNA, przy użyciu ze- 
stawu GenoLyse (HAIN, Francja), i używano go do typo- 
wania genetycznego metodą PCR-RFLP dla genu cytb 
(Jagielski i wsp., 2018; J Clin Microbiol, 56: e00584-18).

Wyniki
Ogółem, spośród 193 zbadanych prób środowisko-

wych, wyhodowano 13 (13/193; 6,7%) szczepów należą-
cych do rodzaju Prototheca. Większość (11/13; 84,6%) 
pochodziła ze środowisk wodnych. Szczepy te ziden-
tyfikowano jako Prototheca wickerhamii (6/13; 46,1%) 
i Prototheca pringsheimii (4/13; 30,8%). Jeden szczep, 
pochodzący z Wisły, był inny od wszystkich opisanych 
dotąd gatunków. Wśród prób lądowych jeden (1/13; 
7,7%) szczep zidentyfikowano jako P. wickerhamii, inny 
– jako P. pringsheimii. Oba szczepy wyizolowano z gleby 
pobranej przy Jeziorze Mikołajskim.

Wnioski
Z łącznej liczby 193 pobranych prób środowisko-

wych, zaledwie 6,7% wykazało obecność glonów Pro
totheca spp. Glony Prototheca spp. częściej izolowano 
ze środowisk wodnych, niż lądowych. Najwięcej izo-
lowanych szczepów należało do gatunku Prototheca 
wickerhamii.

Wprowadzenie
Glony z rodzaju Prototheca to rozpowszechnione 

w przyrodzie jednokomórkowe, bezchlorofilowe sapro-
fity. Niektóre gatunki są oportunistycznie patogenne 
wywołując zakażenia człowieka i zwierząt, zwane pro-
totekozami. Najczęstszą postacią prototekozy jest zapa-
lenie wymienia u krów mlecznych (mastitis).

Obecnie do rodzaju Prototheca zaliczanych jest 14 ga- 
tunków (Jagielski i wsp., 2019; Alg. Res., 43, 101639), 
z  których dwa – Prototheca wickerhamii i Prototheca 
bovis (dawnej Prototheca zopfii gen. 2) odpowiadają 
w największej mierze za zachorowania u, odpowiednio 
ludzi i zwierząt. Przez długi czas identyfikacja gatun-
kowa glonów Prototheca spp. opierała się na metodach 
fenotypowych. Od blisko dwóch dekad stosuje się 
narzędzia molekularne, głównie wykorzystujące ana-
lizę sekwencji operonu rDNA oraz mitochondrialnego 
genu cytb (Jagielski i wsp., 2018; J. Clin. Microbiol. 56, 
e00584-18).

Cel badań
Celem pracy było zbadanie częstości występowania 

glonów Prototheca spp. w różnych ekosystemach natu-
ralnych na terenie Polski.

Materiały i metody
Badanie objęło 139 prób pochodzących ze zbiorni-

ków wodnych, tj. stawów (n = 38), rzek (n = 35), jezior 
(n = 16), zalewów (n = 13), potoków (n = 8) i  innych, 
np. kanałów, oczek, glinianek (n = 29), a także 54 próby 
ze środowisk lądowych, w tym gleby (n = 16), piasku 
(n = 6), osadu przybrzeżnego (n = 4), mułu (n = 4) 
i  osadu dennego (n = 1) z różnych zbiorników wod-
nych oraz 23 próby pobrane z obór i stajni (tj. wymazy 
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Wprowadzenie
Gram-dodatnia bakteria Listeria monocytogenes 

(Lm) to oportunistyczny patogen ludzi i zwierząt. Głów-
nym źródłem żelaza podczas infekcji jest hemoglobina. 
Białko ferrytyna, kodowane przez gen fri, jest odpowie- 
dzialne za magazynowanie żelaza w  komórkach Lm 
i odgrywa ważną rolę w procesie patogenezy. Gen ten 
stanowi pierwszy z pięciogenowego operonu, którego 
ostatnim elementem jest małe niekodujące RNA 
–  LhrC5. Zależna od Hfq regulacja ekspresji genów 
wielu gatunków bakterii chorobotwórczych ma klu-
czowe znaczenie dla adaptacji do różnych warunków 
stresowych, w tym związanych z wirulencją. Ostatnie 
badania wskazują, że Hfq Lm bierze udział w metabo- 
lizmie hemu poprzez regulację ekspresji genów odpowie- 
dzialnych za pobieranie hemu i odpowiedź na cytoto-
ksyczność hemu. Małe RNA LhrC1-5 zostały zidentyfi-
kowane jako sRNA oddziałujące z chaperonem Hfq Lm, 
jednak transkrypty podlegające regulacji przez LhrC1-5 
przy udziale białka Hfq nie zostały dotychczas poznane.

Cel badania
Określenie zdolności wiązania małych RNA z ro- 

dziny LhrC z transkryptem genu fri oraz udziału cha-
peronu Hfq w tworzeniu kompleksów sRNA-mRNA.

Materiały i metody
Badanie zdolności oddziaływania sRNA-mRNA 

wykonano z zastosowaniem techniki EMSA (Electro-
phoretic Mobility Shift Assay). W  badaniach wyko-
rzystano transkrypty 5’ końca genu fri oraz LhrC4 

i LhrC5, które zostały uzyskane metodą transkrypcji 
in vitro. Uzyskane mRNA znakowano radioizotopowo 
z wykorzystaniem kinazy polinukleotydowej i ATP32. 
Białko Hfq L. monocytogenes uzyskano przeprowadza-
jąc jego nadekspresję w Escherichia coli, a  następnie 
oczyszczono w systemie inteinowym. Analizy bioinfor-
matyczne potencjalnego oddziaływania sRNA-mRNA 
wykonano w programie IntaRNA.

Wyniki
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono 

zdolność słabego oddziaływania LhrC5 z mRNA 
genu fri. Wiązanie to ulegało wydajnemu wzmocnie-
niu w obecności chaperonu Hfq. Analogiczna analiza 
wykonana dla LhrC4 również wykazała zdolność wią-
zania z  transkryptem genu fri, ale chaperon Hfq nie 
wzmacniał oddziaływania LhrC4-mRNA genu fri.

Wnioski
Chaperonowe białko Hfq pośredniczy w tworzeniu 

kompleksów LhrC5-mRNA genu fri, ale nie w tworze-
niu kompleksów LhrC4-mRNA tego genu. Wyniki te 
wskazują na specyficzną rolę LhrC5 w regulacji genów 
operonu ferrytyny Lm oraz potwierdzają funkcję Hfq 
jako białka opiekuńczego wspomagającego regula-
cję ekspresji genów związanych z patogenezą, a także 
z  adaptacją do niekorzystnych warunków środowi-
skowych w tej Gram-dodatniej bakterii. Biologiczne 
znaczenie zaobserwowanego in vitro oddziaływania 
LhrC5-mRNA genu fri przy udziale chaperonu Hfq 
jest przedmiotem dalszych badań.
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Wprowadzenie
Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) jest cho-

robą wieloczynnikową. Zarówno jego postać jak i nasi-
lenie objawów towarzyszących uzależnione są od cho-
robotwórczości patogenu, predyspozycji organizmu 
krowy oraz działania czynników środowiskowych. 
W  odpowiedzi na zakażenie drobnoustrojami oraz 
uszkodzenie tkanek gruczoł mlekowy wyzwala reakcję 
ostrej fazy. Jednym z najważniejszych białek ostrej fazy 
u krów jest surowiczy amyloid A. Działanie SAA polega 
na hamowaniu proliferacji limfocytów i komórek śród-
błonka, hamowaniu agregacji płytek krwi i fagocytozy, 
zaś pobudzaniu migracji monocytów i neutrofilów do 
ogniska zapalnego. 

Cel badania
Celem badań była ocena stężenia surowiczego amy-

loidu A w mleku oraz surowicy krów chorych na zapa-
lenie wymienia wywołane przez Streptococcus agalactiae.

Materiały i metody
Materiał do badania pobrano od 28 krów rasy Hol-

stein – Fresian chorych na zapalenie wymienia na tle 
S. agalactiae oraz 10 zdrowych krów. Koncentrację 
amyloidu A w mleku oraz surowicy krów oznaczono 
metodami immunoenzymatycznymi (Elisa) przy uży- 
ciu PhaseTM Milk Amyloid A Assay Kit oraz PhaseTM 
Serum Amyloid A Assay Kit (Tridelta Development 
Ltd., Maynooth, Ireland).

Wyniki badań
Wyniki badań wskazują, że infekcja wywołana przez 

S. agalactiae wyzwala miejscową reakcję immuno-
logiczną w gruczole mlekowym, która manifestuje 
się wzrostem stężenia białek ostrej fazy w mleku. 
Poziom surowiczego amyloidu A był zdecydowanie 
wyższy w  mleku krów chorych na kliniczną formę 
zapalenia wymienia w porównaniu do krów zdrowych 
(4130,0 ng/ml oraz 324,50 ng/ml, P < 0,001). W przy-
padku grupy kontrolnej zanotowano 7-krotnie niższe 
stężenie tego białka w mleku niż w surowicy tych krów 
(324,50 ng/ml oraz 2510,0 ng/ml, P < 0,001). Nie stwier-
dzono natomiast statystycznie istotnej różnicy w kon-
centracji amyloidu A w mleku i surowicy krów chorych, 
pomimo wyższej jego wartości w mleku (4130,0 ng/ml 
oraz 2360,0 ng/ml, P > 0,05). Z kolei stężenie SAA 
w surowicy kształtowało się niemalże na tym samym 
poziomie zarówno w przypadku krów chorych jak 
i zdrowych (2360,0 ng/ml oraz 2510,0 ng/ml, P > 0,05).

Wnioski
Ocena koncentracji surowiczego amyloidu  A 

w mleku może mieć potencjalne znaczenie jako mar-
ker procesu zapalnego w gruczole mlekowym u krów. 
Systematyczna kontrola poziomu tego białka w mleku 
pozwala wykrywać podkliniczne stany zapalne, ogra-
niczyć występowanie przetrwałych form mastitis oraz 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów 
w środowisku.
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Wprowadzenie
Bakteria z gatunku Staphylococcus pseudinterme

dius jest oportunistycznym patogenem psów, u których 
wywołuje m.in. ropne zapalenia skóry. Patogeneza cho-
rób skóry wywoływanych przez S. pseudintermedius nie 
jest wystarczająco poznana. Dotychczas nie wyjaśniono, 
dlaczego niektóre szczepy S. pseudintermedius, w tym 
szczepy metycylinooporne (MRSP), mają zdolność 
zakażania i utrzymywania się w tkankach gospodarza. 
Wydaje się, że jest to związane z ich zdolnością modulo-
wania mechanizmów odporności wrodzonej gospoda-
rza. Keratynocyty stanowią pierwszą linię obrony przed 
patogenami wnikającymi przez skórę. W odpowiedzi 
na zakażenie wytwarzają m.in. cytokiny prozapalne 
i peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMP). Jednakże, 
bakterie wykształciły liczne mechanizmy pozwalające 
na ucieczkę spod kontroli układu immunologicznego, 
co jest związane z ich zwiększoną zjadliwością.

Cel badania
Celem badania było porównanie zdolności do adhe-

zji i wnikania szczepów MRSP oraz MSSP (metycylino- 
wrażliwe szczepy S. pseudintermedius) do psich kera-
tynocytów w warunkach in vitro.

Materiały i metody
W badaniach wykorzystano dwa szczepy S. pseudin

termedius, MRSP, szczep 12/C wyizolowany z rany od 
psa oraz MSSP, szczep 18/Z wyizolowany od zdrowego 
psa. Hodowle psich keratynocytów (CPEK; CELLnTEC 
Advanced cell Systems, Bern, Switzerland) na płytkach 
24-dołkowych zostały zakażone badanymi szczepami 
(MOI = 100). W teście adhezji po 2 h od zakażenia (czas 
konieczny do adhezji i wniknięcia bakterii do keraty-
nocytów) nieprzyłączone komórki bakterii odpłukano 
PBS. Następnie, dokonano lizy keratynocytów, przy-
gotowano serię rozcieńczeń lizatu i wysiano po 100 µl 

na podłoże z krwią (GRASO). W teście wnikania, po 
2 h inkubacji z bakteriami i płukaniu PBS, komórki 
inkubowano kolejne 2 h w podłożu z gentamycyną 
(200 μg/ml), a następnie po lizie keratynocytów wysiano 
przygotowane rozcieńczenia, jak opisano powyżej. Po 
24 h inkubacji policzono średnią liczbę kolonii. Wyniki 
podano w jtk/ml. Każde doświadczenie przeprowa-
dzono w 3 powtórzeniach.

Wyniki
W teście adhezji średnia liczba komórek bakterii 

wynosiła 1,79 × 107 jtk/ml dla szczepu 12/C i 7,72 × 
× 106 jtk/ml dla szczepu 18/Z. W teście wnikania liczba 
komórek bakterii wynosiła 6,39 × 106 jtk/ml dla szczepu 
12/C i 1,14 × 106 jtk/ml dla szczepu 18/Z. Indeks inwa-
zyjności dla szczepu 12/C wynosił 36%, natomiast dla 
18/Z wynosił 15%.

Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwo-

-wano różnice w zdolności do adhezji oraz wnikania 
do psich keratynocytów pomiędzy szczepami MRSP 
i  MSSP. Zwiększona inwazyjność może być powią-
zana z mechanizmami, które pozwalają gronkowcom 
hamować wrodzoną odpowiedź immunologiczną. 
Ostatnio wykazano u S. aureus, że gen kodujący homo-
log domeny TIR, którego produkt hamuje aktywację 
TLR2 znajduje się w mobilnym elemencie genetycznym 
w  pobliżu genu oporności na metycylinę. Potwier-
dza to korelację podwyższonej zjadliwości związanej 
z unikaniem odpowiedzi immunologicznej i oporności 
na antybiotyki. Brak danych literaturowych dotyczą- 
cych S. psedudintermedius skłania do podjęcia dalszych 
badań, na większej liczbie szczepów MRSP i MSSP 
w celu wykazania potencjalnych różnic we wrodzonej 
odpowiedzi immunologicznej po zakażeniu wspomnia-
nymi szczepami.
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Wprowadzenie
Szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) jest jed-

nym z gatunków szkodników powodujących znaczne 
straty w rolnictwie. Podczas swojego życia owady te 
mogą występować jako pojedyncze osobniki (forma 
samotna, osiadła), która zwykle nie ma znaczenia 
gospodarczego. W drugiej formie migrującej, stadnej, 
zarówno nimfy, jak i formy dorosłe tworzą grupy zło-
żone z milionów osobników, poszukujące pokarmu na 
obszarach o powierzchni kilkuset kilometrów kwadrato-
wych. Ponadto dorosłe owady zjadają pokarm roślinny 
o  wadze porównywalnej z wagą ich ciała. W  formie 
stadnej, ze względu na wysoką mobilność i polifagię, 
szarańcza powoduje ogromne straty ekonomiczne [1].

Ze względu na szybkie tempo wzrostu i wysoką 
płodność, szarańcza wędrowna jest często hodowana 
na karmę dla zwierząt owadożernych utrzymywanych 
w  terrariach. Owady mogą stanowić też alternatywę 
przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych ludzi – stano-
wią one bogate źródło białka, błonnika i nienasyconych 
kwasów tłuszczowych [2]. 

Do laboratorium Katedry Nauk Przedklinicznych 
zgłosił się właściciel komercyjnej hodowli szarańczy 
wędrownej (L. migratoria), ponieważ w hodowli docho-
dziło do masowego wymierania osobników.

Cel badania
Celem pracy była analiza przypadku potencjalnego 

zakażenia grzybami komercyjnej hodowli Szarańczy 
wędrownej (L. migratoria).

Materiały i metody
Otrzymane od hodowcy materiały: jaja szarańczy, 

martwe, dorosłe owady, próbki ściółek (ziemia i wiórki 
ze skorupy orzecha kokosowego) oraz pasza komer-
cyjna dla owadów zostały poddane badaniu myko-
logicznemu. Posiewy wykonano metodą ilościową 
i  jakoś ciową. Próbki posiano na bulion Sabouraud’a 
(Graso Biotech) i inkubowano przez 24 h w temp 30°C 
w celu wstępnego namnożenia, a następnie przesiewano 
po 0,1 ml na stałe podłoże Sabouraud’a z  chloramfe-

nikolem bez dodatku aktidionu (bioMerieux). Wzrost 
kontrolowano po 24 h, 48 h i po tygodniu inkubacji 
w temp. 30°C.

Wyhodowane grzyby strzępkowe klasyfikowano na 
podstawie morfologii kolonii oraz mikromorfologii 
strzępek i zarodników, a identyfikację grzybów droż-
dżopodobnych przeprowadzano na podstawie testów 
biochemicznych API Candida (bioMerieux) oraz testu 
filamentacji. Oceniono także lekowrażliwość wyizo-
lowanych grzybów drożdżopodobnych za pomocą 
metody krążkowo-dyfuzyjnej z wykorzystaniem pierś-
cieni Mastring-S (Mast Group). 

Wyniki
Z otrzymanych materiałów wyizolowano odpowiednio:
– z jaj – grzyby strzępkowe, które zaklasyfikowano do 

rodzajów Mucor sp., Aspergillus sp. i Absidia sp.
– z paszy wyhodowano drożdże Saccharomyces cerevi

siae 4,2 × 105/g
– z próbek ziemi wyrosły grzyby drożdżopodobne Geo

trichum candidum 4 × 104/g oraz Candida albicans 
4 × 104/g,

– ze ściółki z wiórków kokosowych wyhodowano 
C. albi cans 4 × 104/g,

– z martwych owadów wyrosły grzyby C. albicans oraz 
Pichia kudriavzevii – oba w liczbie powyżej 105/g.

Wnioski
Za przyczynę wymierania szarańczy w hodowli 

uznano C. albicans. W literaturze naukowej brak donie-
sień o izolacji drożdżaków z hodowli owadów. Mimo 
iż C. albicans jest typowym oportunistą, to zakażone 
hodowle mogą stanowić realne zagrożenie dla ludzi 
i zwierząt. 

Piśmiennictwo
1. Malakhov D.V., Tsychuyeva N.Y., Kambulin V.E.: Ecological 
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Wprowadzenie
Powszechne stosowanie antybiotyków w hodowli 

zwierząt przyczynia się do narastania lekooporności 
wśród bakterii. Szczególnie duże zagrożenie stanowią 
antybiotykooporne drobnoustroje chorobotwórcze, ale 
zjawisko lekooporności dotyczy także bakterii komen-
salnych, takich jak pałeczki Lactobacillus. Pomimo ich 
niechorobotwórczości i prozdrowotnego działania bak-
terie te mogą być nosicielami genów oporności i wekto-
rami uczestniczącymi w ich rozprzestrzenianiu pomię-
dzy członkami mikrobioty jelitowej. Ocena wrażliwości 
na antybiotyki także jest kluczowym etapem podczas 
selekcji szczepów probiotycznych.

Cel badania
Celem badań była identyfikacja bakterii Lactoba

cillus występujących u gołębi hodowlanych oraz okreś-
lenie ich fenotypowych i genotypowych profili leko-
warażliwości. 

Materiały i metody
Materiał do badań stanowiły z wymazy z kloaki 

i próbki kału gołębi hodowlanych pochodzących z 7 go- 
łęb ników. Bakterie wyrosłe na podłożu MRS zostały 
zidentyfikowane do poziomu gatunku przy pomocy 
spektrometrii masowej MALDI-TOF. Leko wrażliwość 
izolatów została oznaczona przy wykorzystaniu metody 
mikrorozcieńczeń w bulionie [1] w  odniesieniu do 
15 substancji przeciwdrobnoustrojowych. Wyniki inter-
pretowano w oparciu o wytyczne EFSA 2018, a w przy-
padku rifampicyny, linkomycyny i enrofloksacyny 
zastosowano kryteria zaproponowane wcześniej przez 
Dec i wsp. [1] oraz Danielsen i Wind [2]. Występowanie 
22 genów oporności oraz genu integrazy transpozonu 
Tn916/Tn1545 oceniono przy użyciu metody PCR [1]. 
W  celu ustalenia mechanizmu oporności na enroflo-
ksacynę analizowano sekwencje genu gyrA.

Wyniki
Pozyskane pałeczki Lactobacillus w łącznej liczbie 

58  izolatów, zaklasyfikowano do sześciu gatunków, 
wśród których dominowały izolaty L. ingluviei (33%), 

L. salivarius (28%) i L. agilis (22%). Żaden izolat nie 
wykazywał oporności na ampicylinę, natomiast aż 90% 
izolatów odznaczało się opornością na kanamycynę, 
84% na tetracyclinę, 64% na streptomycynę, 38% na 
enrofloksacynę, 22–27.5% na makrolidy i linkozamidy, 
14% na gentamycynę i 14% na chloramfenikol; u trzech 
izolatów odnotowano oporność na wankomycynę. 
Ponad połowa izolatów wykazywała oporność wielo-
raką. U większości izolatów opornych na tetracyklinę 
występowały geny tet (tetM, tetL, tetW), przy czym tetM 
i  tetL były charakterystyczne dla izolatów grupy filo-
genetycznej L. salivarius, a tetW występował u izolatów 
L. ingluviei i L. johnsonii. Wśród genów determinują-
cych oporność na makrolidy najczęściej odnotowywano 
obecność lnuA (u 34% izolatów), rzadziej ermB (17%) 
i ermC (14%). U pojedynczych izolatów wykryto geny 
oporności na aminoglikozydy (ant(6)Ia i ant(4’)Ia), 
a gen int-Tn integrazy transpozonu Tn916-Tn1545 był 
obecny u 9 izolatów L. agilis i L. johnsonii. U izolatów 
opornych na enrofloksacynę wykryto mutację w genie 
gyrA, która przekładała się na zmianę sekwencji ami-
nokwasów w podjednostce A gyrazy.

Wnioski
Korzystna mikroflora jelitowa gołębi hodowlanych 

jest rezerwuarem genów oporności, które mogą być 
przekazywane na drodze transferu horyzontalnego 
innym bakteriom, w tym potencjalnie chorobotwór-
czym i rozprzestrzeniane w środowisku. Wysoka czę-
stotliwość oporności u badanych pałeczek Lactobacillus 
wskazuje na konieczność implementacji zasad racjonal-
nej antybiotykoterapii w stadach gołębi hodowlanych. 
Przedstawione wyniki stanowią pierwsze doniesienie 
wyjaśniające mechanizm oporności na fluorochinolony 
u bakterii Lactobacillus.
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Wprowadzenie
Pałeczki fermentacji mlekowej z rodzaju Lacto

bacillus wchodzą w skład naturalnej mikroflory błon 
śluzowych ludzi i zwierząt. W ostatnich latach zyskały 
szczególne zainteresowanie ze względu na ich proz-
drowotne działanie. Bakterie te utrzymują równowagę 
mikrobiologiczną błon śluzowych, poprawiają tra-
wienie i przyswajanie składników odżywczych oraz 
wzmacniają odporność. W hodowli drobiu korzystne 
działanie pałeczek Lactobacillus przekłada się na lepsze 
wykorzystanie paszy, szybszy przyrost masy i zwiększe-
nie wydajności produkcji. Prozdrowotne działanie bak-
terii Lactobacillus zależy nie tylko od probiotycznych 
właściwości szczepów, ale także od czynników wpływa-
jących na ich kolonizację i przeżycie w jelicie ptaków 
[1]. Czynnikami redukującymi liczbę pałeczek Lactoba
cillus w przewodzie pokarmowym mogą być substancje 
przeciwdrobnoustrojowe, w tym kokcydiostatyki – leki 
powszechnie stosowane w zapobieganiu i leczeniu kok-
cydiozy drobiu, ciężkiej choroby powodowanej przez 
pierwotniaki z rodzaju Eimeria [2].

Cel badania
Celem badań była ocena wrażliwości bakterii Lacto

bacillus wyizolowanych od kur na wybrane kokcy dio-
statyki.

Materiały i metody
Materiał do badań stanowiły z wymazy z kloaki 

i  próbki kału pobrane od kur rasy broiler (14  prób) 
i zielononóżka kuropatwiana (6 prób). Bakterie wyrosłe 
na podłożu MRS zostały zidentyfikowane do poziomu 
gatunku przy pomocy spektrometrii masowej (SM) 
MALDI-TOF, a w przypadku wyników niejednoznacz-
nych dodatkowo stosowano identyfikację opartą na 
analizie 16S rDNA. Lekowrażliwość izolatów została 
oznaczona przy wykorzystaniu metody mikrorozcień-
czeń w bulionie [2] w odniesieniu do monenzyny, sali-
nomycyny, lasalocydu A i robenidyny.

Wyniki
Spośród pozyskanych kultur bakteryjnych 75 izola-

tów sklasyfikowano jako pałeczki Lactobacillus. Przyna-
leżały one do siedmiu gatunków: L. salivarius (n = 25), 
L. johnsonii (n = 18), L. ingluviei (n = 8), L. agilis (n = 3), 
L. reuteri (n = 8), L. crispatus (n = 10) i L. saerimneri 
(n = 3). Wszystkie izolaty odznaczały się wrażliwością na 
kokcydiostatyki. Zakres wartości MIC dla monenzyny 
wynosił 0,5–≥ 128 μg/ml, dla salinomycyny 0,125–8 μg/
ml, dla lasolocydu ≤ 0,03–2 μg/ml i 4–16 μg/ml dla robe-
nidyny. Szczególnie wąski zakres wartości MIC odno-
towano dla robenidyny, w przypadku której wartość 
MIC dla 99% izolatów wynosiła 4 lub 8 μg/ml. Naj-
szerszym zakresem wartości MIC charakteryzowała się 
monenzyna, a uzyskane wyniki wskazywały na mniejszą 
wrażliwość izolatów L. reuterii na ten kocydiostatyk w 
porównaniu z izolatami innych gatunków Lactobacil
lus. Dla żadnego z testowanych leków nie odnotowano 
wyraźnego bimodalnego rozkładu wartości MIC, który 
wskazywałby na występowanie oporności nabytej.

Wnioski 
Wyniki badań in vitro wskazują, że podawanie kur-

czętom monenzyny, salinomycyny, lasalocydu i robeni-
dyny może redukować u nich liczbę jelitowych pałeczek 
Lactobacillus i tym samym prowadzić do zaburzeń rów-
nowagi mikrobiologicznej błon śluzowych, rozwoju nie-
pożądanej mikroflory lub nawet infekcji. Terapia kok-
cydiostatykami powinna być skorelowana z działaniami 
mającymi na celu zachowanie równowagi mikrobiolo-
gicznej jelit np. poprzez podawanie zakwaszaczy i pro-
biotycznych szczepów Lactobacillus. Ponieważ wyniki 
testów in vitro nie zawsze przekładają się na efekty in 
vivo, potwierdzenie hamującego działania kokcydiosta-
tyków na jelitowe pałeczki mlekowe u kurcząt wymaga 
dalszych badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.
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Wprowadzenie
Gram-dodatnie pałeczki z gatunku Trueperella pyo 

genes są oportunistycznymi patogenami zwierząt, nato-
miast u ludzi mogą sporadycznie wywoływać zaka- 
żenia odzwierzęce. Ich rezerwuarem są zwierzęta róż-
nych gatunków, u których występują jako składnik 
naturalnej bioty skóry oraz błon śluzowych. Bakterie 
te wywołują głównie zakażenia o charakterze ropnym, 
których patogeneza nie jest dobrze poznana. Za naj-
ważniejszy czynnik zjadliwości T. pyogenes, wytwa- 
rzany przez wszystkie szczepy należące do tego gatunku 
uznawana jest piolizyna (PLO). Ponadto, w wiru- 
lencji tych bakterii istotną rolę odrywają także neu-
raminidazy (NanH i  NanP), białko wiążące kolagen 
(CbpA) oraz różne podjednostki fimbrii (FimA, FimC, 
FimG, FimE) [1]. Większość dostępnych danych lite-
raturowych dotyczy charakterystyki zjadliwości izola-
tów pochodzących od bydła i trzody chlewnej. Niewiele 
jest jednak publikacji odnoszących się do właściwości 
genotypowych szczepów T. pyogenes występujących 
u małych przeżuwaczy.

Cel badania
Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie 

genotypów zjadliwości szczepów T. pyogenes wyizolo-
wanych od kóz w Polsce. 

Materiały i metody
Materiał badawczy stanowiło 65 szczepów T. pyoge

nes wyizolowanych ze zmian ropnych od kóz. Hodowlę 
bakterii prowadzono na podłożu Columbia Agar 
z dodatkiem 5% krwi owczej, w 37°C przez 48 godzin 
w warunkach mikroaerofilnych. Detekcję 8 wybranych 
genów zjadliwości (plo, nanH, nanP, cbpA, fimA, fimC, 
fimG, fimE) przeprowadzono techniką PCR z zastoso-
waniem par starterów specyficznych dla poszczegól-
nych genów [2]. Produkty amplifikacji rozdzielano 
elektroforetycznie w 1% żelu agarozowym wybarwio-
nym Midori Green (Nippon, Genetics), a następnie 
analizowano wyniki w VersaDoc Model 1000 Imaging 
System (Bio-Rad, USA).

Wyniki
U wszystkich badanych szczepów wykryto gen pio-

lizyny (plo). Wysoki był także procent występowania 
genów neuraminidaz – nanH (81,5%) i nanP (80%) 
oraz podjednostek fimbrii typu A i C – fimA (70,8%) 
i fimC (70,8%). Genem, którego obecność stwierdzono 
u  mniejszej liczby szczepów był gen fimE (38,5%). 
Dwóch genów – cbpA oraz fimG nie wykryto w żad-
nym z badanych szczepów. Zidentyfikowano 7 róż- 
nych genotypów zjadliwości. Najczęstszym był geno- 
typ plo/nanH/nanP/fimA/fimC występujący u 35,4% 
badanych szczepów. 

Wnioski
Uzyskane wyniki wykazują zróżnicowanie genoty-

pów zjadliwości u szczepów T. pyogenes występujących 
u kóz w Polsce. Dane te są zgodne z wcześniejszymi do- 
niesieniami dotyczącymi czynników wirulencji u kozich 
szczepów T. pyogenes [3, 4]. Należy podkreślić, że profile 
genów zjadliwości szczepów T. pyogenes występujących 
u różnych gatunków zwierząt są zróżnicowane [2, 4]. 
Dlatego, dalsze badania udziału poszczególnych czyn-
ników wirulencji są niezbędne do lepszego poznania 
mechanizmów patogenezy zakażeń T. pyogenes. Ważne 
jest też dokładne ustalenie determinujących ją czynni-
ków w przypadku zakażeń T. pyogenes u zwierząt dziko 
żyjących i gospodarskich, w tym małych przeżuwaczy.
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Wprowadzenie
Rodzaj Prototheca obejmuje jednokomórkowe, droż-

dżakopodobne, bezbarwne glony, których głównym 
rezerwuarem są środowiska naturalne o dużym obcią-
żeniu materią organiczną. Zakażenia glonami Pro totheca 
spp. dotyczą zarówno ludzi jak i zwierząt (gł. bydła, 
psów, rzadziej kotów). U psów prototekoza przyjmuje 
postać miejscowego zakażenia skóry lub postać infekcji 
uogólnionej (systemowej).

Spośród 14 znanych gatunków Prototheca (Jagielski 
i  wsp., 2019; Alg. Res. 43, 101639), najczęstszym czyn-
nikiem etiologicznym psiej prototekozy jest Prototheca 
bovis (dawniej Prototheca zopfii gen. 2) i Prototheca 
wickerhamii.

Cel badania
Celem pracy była analiza lekowrażliwości oraz typo-

wanie genetyczne szczepów Prototheca spp., wyizolowa-
nych z przypadków prototekozy u psów.

Materiały i metody
Do pracy włączono 16 szczepów wyizolowanych 

od 16 psów z Niemiec, Włoch i Brazylii, w latach 
2006–2018. Do izolacji chromosomowego DNA użyto 
zestawu GenoLyse (Hain, Niemcy). Identyfikację gatun-
kową prowadzono za pomocą metody PCR-RFLP dla 
fragmentu genu cytb (Jagielski i wsp., 2018; J.  Clin. 
Microbiol. 56, e00584-18). Ponadto, dla 6 losowo 

wybranych szczepów ustalono profile lekowrażliwości 
metodą mikrorozcieńczeń. W ten sposób wyznaczono 
wartości minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz 
minimalnych stężeń algobójczych (MAC) dla 5 leków 
przeciwgrzybiczych, tj.: amfoterycyny B, efinakonazolu, 
flukonazolu, itrakonazolu i ketokonazolu. 

Wyniki
Ogólnie, 12/16 (75%) szczepów zidentyfikowano 

jako P. bovis. Trzy (19%) szczepy rozpoznano jako P. wic
kerhamii. Wykryto też jeden szczep P. blaschkeae. Naj-
większą aktywność przeciwprototekową odnotowano dla 
efinakonazolu (MIC/MAC, 0,016–0,5/0,016–1 μg/ml). 
Dla amfoterycyny B, flukonazolu i itrakonazolu zakresy 
wartości MIC i MAC były tożsame i wynosiły odpo-
wiednio: 2–8 μg/ml, 16–32 μg/ml i  2–32 μg/ml. War-
tości MIC i MAC dla ketokonazolu wynosiły, odpo-
wiednio 4–16 µg/ml oraz 2–16 μg/ml.

Wnioski
Większość badanych przypadków prototekozy u psów 

była wywołana zakażeniem P. bovis. W badaniu in vitro 
wykazano wrażliwość prototek na AMB i leki azolowe, 
przy czym szczególnie wysoką aktywność odnotowano 
dla efinakonazolu. Jest to pierwszy opis skuteczności 
tego preparatu wobec glonów Prototheca spp. Dalsze 
badania pozwolą lepiej ocenić potencjał terapeutyczny 
efinakonazolu w prototekozie ludzkiej i zwierzęcej.

* Autor korespondencyjny: Dr Tomasz Jagielski, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwer-
sytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; tel. 22 55-41-430; e-mail: t.jagielski@biol.uw.edu.pl
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Wprowadzenie
Bakterie patogenne z rodzaju Campylobacter spp. 

są najczęstszą przyczyną zapalenia jelit u ludzi w Euro-
pie. Głównymi źródłami zakażenia są: mięso drobiowe, 
produkty mleczne i zanieczyszczona woda. Zwierzęta 
towarzyszące, takie jak psy i koty, zazwyczaj są bez-
objawowymi nosicielami i mogą stanowić potencjalny 
rezerwuar drobnoustroju dla swoich właścicieli, pra-
cowników schronisk oraz innych zwierząt. Kampylo-
bakterioza charakteryzuje się niską śmiertelnością 
i tendencją do samoistnego wyleczenia, jednak w przy-
padku przedłużającej się infekcji z ostrymi objawami, 
u pacjentów z niedoborem odporności i kobiet w ciąży, 
zalecana jest antybiotykoterapia. Z uwagi na rosnącą 
od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oporność 
Campylobacter spp. na najczęściej używane chemio-
terapeutyki przeciwbakteryjne z klasy fluorochinolo-
nów, takie jak norfloksacyna i ciprofloksacyna, obecnie 
złotym standardem w leczeniu kampylobakteriozy są 
antybiotyki z klasy makrolidów – azytromycyna i ery-
tromycyna. Brak jest obecnie doniesień dotyczących 
występowania i lekooporności Campylobacter spp. 
u zwierząt towarzyszących, które mogą być potencjal-
nym źródłem zakażenia dla ludzi, dlatego też wydaje się 
uzasadnione prowadzenie badań w tym zakresie.

Cel badania
Celem badań było zbadanie lekowrażliwości szcze-

pów Campylobacter spp., wyizolowanych z kału psów 
i kotów, na wybrane klasy chemioterapeutyków prze-
ciwbakteryjnych.

Materiały i metody
Szczepy Campylobacter spp. były izolowane z kału 

psów i kotów przy użyciu podłoża selekcyjnego mCCDA. 

Identyfikacji gatunkowej dokonano na podstawie cech 
morfologicznych, testów biochemicznych i przy uży-
ciu metod molekularnych (PCR, multiplex PCR). 
Lekowrażliwość zidentyfikowanych szczepów badano 
wstępnie metodą krążkowo-dyfuzyjną. Do interpre- 
tacji wyników wykorzystano wytyczne CLSI (erytro-
mycyna, gentamycyna, tetracyklina) i EUCAST (cipro-
floksacyna).

Wyniki
Badaniu poddano 222 próbki kału psów i kotów 

pochodzących ze schroniska (124) i od prywatnych wła-
ścicieli (98). Wyizolowano i zidentyfikowano 29 szcze-
pów Campylobacter, należących do gatunków: C. jejuni 
(17), C. lari (9) i C. upsaliensis (3). Spośród 29 szcze-
pów, 26 wykazało oporność na ciprofloksacynę (89,7%). 
Osiem szczepów (27,6%) zaklasyfikowano jako oporne 
i 4 szczepy (13,8%) jako średnio wrażliwe na tetracy-
klinę. Wszystkie szczepy oporne i średnio wrażliwe na 
tetracyklinę (12) były jednocześnie oporne na cipro-
floksacynę. Nie wykazano oporności na erytromycynę 
i gentamycynę.

Wnioski
Uzyskane wyniki są zgodne z dotychczasowymi 

doniesieniami naukowymi na temat lekooporności 
szczepów Campylobacter spp. Należy jednak pamiętać, 
iż wytyczne EUCAST i CLSI dotyczą jedynie Cam py
lobacter jejuni i C. coli oraz o różnicach w wartościach 
granicznych w wytycznych dotyczących szczepów 
ludzkich i zwierzęcych. W związku z tym, wyniki, uzy-
skane metodą krążkowo-dyfuzyjną, należy potwierdzić, 
wyznaczając wartości MIC dla badanych antybiotyków 
oraz identyfikując mechanizmy odpowiedzialne za 
wykazany fenotyp.
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Wprowadzenie
Żubr (Bison bonasus Linnaeus 1758) jest najwięk-

szym ssakiem lądowym występującym na terenie Euro- 
py. Z powodu „wąskiego gardła” genetycznego, które 
wyczerpało pulę genów, zwiększając wsobność dzisiej-
szego żubra, jego introdukcja do nowych siedlisk oraz 
ciągłe utrzymywanie dotychczasowych populacji mogą 
napotkać problemy związane z jednej strony ze zmniej-
szoną płodnością, niedoborem wzrostu, a  z  drugiej 
z podwyższoną podatnością na choroby infekcyjne. Dla-
tego, żubr jako gatunek zagrożony, powinien być objęty 
kompleksowym monitoringiem epidemiologicznym.

Grzyby oportunistyczne są odpowiedzialne za sze- 
roki zakres chorób u zwierząt, w tym przeżuwaczy 
zarówno dziko żyjących, jak i udomowionych, od miej-
scowych infekcji po śmiertelne choroby rozsiane, takie 
jak aspergiloza, mukormykoza, kandydoza, krypto-
kokoza [1, 2, 3]. Pomimo, że stosunkowo rzadko 
występują u zdrowych i immunokompetentnych osob-
ników, to jak wskazuje ISHAM (International Society 
for Human and Animal Mycoses), w ciągu ostatnich 
dwóch dziesięcioleci liczba opornych chorób grzybi-
czych u zwierząt znacznie się zwiększyła [3].

Cel badania
Analiza danych literaturowych i zasobów interne-

towych w poszukiwaniu doniesień dotyczących chorób 
u gatunku Bison bonasus, których bezpośrednim czyn-
nikiem etiologicznym były grzyby.

Materiały i metody
Przeszukiwanie baz danych literaturowych (Pub-

Med, European Bison Conservation Center) (i) w celu 
weryfikacji informacji dotyczących częstości cho-
rób infekcyjnych o różnej etiologii u Bison bonasus, 
(ii) z zakresu patofizjologii i patomorfologii tych zaka-
żeń oraz (iii) badań epidemiologicznych. Ponadto, ana-

liza danych dotyczących infekcji grzybiczych u innych 
przeżuwaczy. Zebranie także informacji na temat cho-
rób u Bison bonasus o nierozpoznanej etiologii, których 
przykładem są nekrotyczne zapalenie napletka (NZN; 
posthitis) i prącia (balanopsthitis) w celu porównanie 
zmian patomorfologicznych obserwowanych w NZN 
oraz w dermatozach grzybiczych.

Wyniki i wnioski
Spośród 1800 publikacji z EBCC 193 poświęco-

nych było żubrom, w tym 78 dotyczyło ich chorób 
infekcyjnych (50 o etiologii bakteryjnej, 12  wiruso-
wej i  18  pierwotniaczej). Jedna publikacja opisywała 
grzybicze saprofityczne izolaty otrzymane ze żwacza 
populacji białowieskiej żubra, wśród których identyfi-
kowano gatunki potencjalnie patogenne: Achlya orion, 
Alternaria alternata, Aphanomyces laevis, Aspergillus 
flavus, A. fumigatus, Penicillum frequentans, Lageni
dium humanum, Saprolegnia ferax, S. monoica i Sporo
trichum schenckii. Ponieważ analiza danych wskazuje, 
że u przeżuwaczy (bydła, Bison bison, jeleni, wielbłądów 
czy alpak) apergilloza występuje najczęściej w postaci 
płucnej i żołądkowo-jelitowej, może też skutkować 
zapaleniem sutka czy łożyska i być przyczyną poro-
nień, to na zasadzie analogii można przypuszczać, że 
występuje również u żubrów. Równie częstą grzybicą 
oportunistyczną w tej grupie zwierząt są mukormykozy. 
Ponieważ infekcje oportunistyczne dotyczą osobników 
z upośledzoną opornością, to istnieje możliwość, że 
również w przypadku NZN u żubrów jednym z czyn-
ników etiologicznych tego słabo poznanego schorzenia 
są grzyby. Analiza polimorfizmów SNP w połączeniu 
z GWAS pod kątem funkcjonalnego związku ze stanem 
zapalnym/nowotworem/rakiem/martwicą wskazała, że 
ich udział może być pośredni, na drodze szlaków immu-
nologicznych. Nasuwa to wniosek, że istnieje pilna 
potrzeba badań mykologicznych u B. bonasus.
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Wprowadzenie
W ostatnich latach infekcje grzybicze stanowią 

narastający problem terapeutyczny. Specyfika tych 
zakażeń ściśle wiąże się z faktem, że większość grzy-
bów to gatunki zasiedlające w sposób naturalny układ 
powłokowy zwierząt i ludzi oraz środowisko ich życia. 
Trudno więc często jednoznacznie wskazać, czy jest to 
kwestia autoinfekcji, czy zakażenia mikroflorą środo-
wiskową. Grzyby drożdżopodobne mogą rozwijać się 
zarówno na powierzchni skóry lub błonach śluzowych, 
jak i w narządach wewnętrznych obejmując m.in. układ 
pokarmowy, rozrodczy lub powodując zakażenie ogólne 
W takich wypadkach postępowanie terapeutyczne ze 
względów praktycznych często ogranicza się do leczenia 
empirycznego, z pominięciem kłopotliwej diagnostyki 
mającej na celu izolację i identyfikację patogenu.

Cel badań
Celem niniejszej pracy było określenie lekowrażli-

wości wybranych gatunków grzybów drożdżopodobnych 
wyizolowanych z materiału pobranego od gadów (żółwi 
oraz węży) przy użyciu metody krążkowo-dyfuzyjnej.

Materiały i metody
Badania przeprowadzono na materiale pochodzą-

cym od gatunków inwazyjnych żółwi, które zostały 
odłowione ze zbiorników wodnych na terenie woje-
wódz twa lubelskiego. Materiał badawczy od żółwi 
uzyskano drogą posiewów z wymazów układu powło-
kowego (skóra, plastron, karapaks) oraz układu odde-
chowego i pokarmowego. Użyte w badaniu węże 
(zaskroniec zwyczajny, Natrix natrix) zebrano w oko-
licach Krakowa latem w sezonie aktywności zwierząt. 
Wszystkie próby posiewane były na podłożu Sabouraud 
i/lub Sabouraud z cykloheksamidem. Materiał inkubo-

wano w temperaturze 25°C przez okres 7 dni. W tym 
czasie kilkukrotnie kontrolowano jakość wzrostu. 
Po uzyskaniu jednorodnych makroskopowo kolonii, 
namnażano je w celu wykonania badań biochemicz-
nych w oparciu o testy biochemiczne API 20 C AUX 
(Biomérieux). Ocenę lekowrażliwości przeprowadzono 
metodą krążkowo-dyfuzyjną przy zastosowaniu krąż-
ków Becton Dickinson BBL Sensi-Disc Antimicrobial 
Susceptibility Test Discs. W badaniu użyto 13 myko-
statyków: amfoterycynę B (20 µg), klotrimazol (50 µg), 
kaspofunginę (5 µg), ekonazol (10 µg), flukonazol 
(25 µg), fluorocytozynę (1 µg), gryzeofulwinę (10 µg), 
itrakonazol (50 µg), ketokonazol (10 µg), mikonazol 
(10 µg), nystatynę (100 µg), posakonazol (5 µg) oraz 
worykonazol (1 µg).

Wyniki
Wśród otrzymanych izolatów (20) zidentyfikowano 

następujące gatunki: Cryptococcus sp., Cryptococcus hu 
micola, Cryptococcus uniguttulatus, Cryptococcus albi
dus, Candida krusei, Trichosporon sp. Ich procentowy 
udział wynosił odpowiednio 50%, 25%, 5%, 5%, 10% 
i 5%. Grzyby z rodzaju Cryptococcus były najbardziej 
oporne na gryzeofulwinę, itrakonazol, kaspofunginę 
i flukonazol. Grzyby z gatunku Candida krusei były 
najbardziej wrażliwe na klotrimazol, zaś grzyby Tricho
sporon sp. wykazały największą wrażliwość naklotri- 
mazol i ketokonazol.

Wnioski
Wszystkie wyizolowane grzyby drożdżopodobne 

wykazały oporność wobec 3 mykostatyków, tj. fluoro-
cytozyny, gryzeofulwiny i itrakonazolu.

Najwięcej (90%) szczepów wykazywało wrażliwość 
na ekonazol.
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Wprowadzenie
Beta-hemolityczne paciorkowce z grupy serologicznej 

C i G (Group C and G Streptococci) są ważnym czynni- 
kiem etiologicznym zakażeń u różnych gatunków zwie-
rząt, zarówno gospodarskich, jak i towarzyszących. Bak-
terie te mogą także potencjalnie wywoływać zakażenia 
u człowieka, często o charakterze zoonotycznym. Iden-
tyfikacja gatunkowa GCGS jest trudna, a rozpoznanie 
paciorkowców w rutynowej diagnostyce ogranicza się 
zwykle do określenia typu hemolizy i grupy serologicz-
nej wg Lancefield. Identyczna sekwencja nukleotydowa 
genu kodującego 16S rRNA u niektórych podgatunków 
paciorkowców należących do GCGS (jak S. equi subsp. 
zooepidemicus i subsp. equi) ogranicza jego zastosowa-
nie w różnicowaniu taksonomicznym tej grupy bakterii.

Cel badania 
Określenie przydatności genu rpoB jako markera 

molekularnego do różnicowania taksonomicznego beta- 
hemolitycznych GCGS.

Materiały i metody
W badaniach użyto szczepów referencyjnych beta-

-hemolitycznych paciorkowców z grupy C i G należą-
cych do gatunków: S. equi subsp. zooepidemicus (S.e. zoo  
epidemicus) ATCC 43079 i S. equi subsp. equi (S.e. equi) 
ATCC 33398, S. dysgalactiae subsp. equisimilis (S.d. equi
similis) ATCC 12394 i S. dysgalactiae subsp. dysgalactiae 
(S.d. dysgalactiae) ATCC 43078, S. canis ATCC 43496, 
oraz 21 szczepów klinicznych GCGS pochodzących od 
zwierząt. Sekwencjonowano fragment genu rpoB (820 pz) 
z użyciem zaprojektowanych starterów, odpowiadający 
regionowi o dużej heterogenności u badanych gatunków 
i  podgatunków paciorkowców (2376-3150 nukleotyd, 
S. canis KP890284): βGCGS-F (5’-TCTGTTCACTTG-
GARGARTTTG-3’) i βGCGS-R (5’-GTTGGGTAAC-
MAGTGAGTATGG-3’). Do analizy filogenetycznej 
otrzy manych sekwencji wykorzystano metodę najbliż-
szego sąsiada (Neighbor-Joining) i program MEGA X.

Wyniki
Przyrównanie sekwencji docelowgo fragmentu genu 

rpoB szczepów referencyjnych paciorkowców wyka-
zało międzygatunkowe podobieństwo na poziomie 
87–98%, a sekwencje rpoB najbliżej spokrewnionych 
podgatunków S.e. zooepidemicus ATCC 43079 i S.e. equi 
ATCC 33398 różniły się 14 nukleotydami. Na podsta-
wie sekwencji fragmentu genu rpoB wszystkie wyizo-
lowane szczepy zidentyfikowano do poziomu gatunku 
i podgatunku: 8 szczepów jako S. canis, 7 szczepów jako 
S.e. zooepidemicus, 4 szczepy jako S.e. equi, 2  szczepy 
jako S.d. equisimilis i jeden szczep jako S.d. dysgalac
tiae. Analiza filogenetyczna wykazała, że badane GCGS 
grupują się w trzech klastrach, obejmujących poszcze-
gólne gatunki: S. dysgalactiae, S. equi i S. canis. Klaster 
S. dysgalactiae, dzielił się na dwie odrębne podgrupy 
odpowiadające podgatunkowi S.d. equisimilis (szczep 
referencyjny ATCC 12394 i oba izolaty S.d. equisimi
lis), oraz podgatunkowi S.d. dysgalactiae (szczep refe-
rencyjny ATCC 43078 i wyizolowany szczep S.d. dys
galactiae). Podgatunki S.e. equi i S.e. zooepidemicus 
tworzyły wspólny klaster, jednak wszystkie szczepy 
S.e. equi wykazywały homogenność genetyczną (iden-
tyczna lub różniąca się jednym nukleotydem sekwencja 
genu rpoB) i zostały zgrupowane wspólnie ze szczepem 
referencyjnym S.e. equi ATCC 33398, podczas gdy izo-
laty S.e. zooepidemicus tworzyły oddzielną grupę i cha-
rakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem sekwencji 
genu rpoB. Szczep referencyjny S. canis ATCC 43496 
i osiem izolatów S. canis tworzyły oddzielny klaster.

Wnioski
Sekwencja nukleotydowa wybranego fragmentu 

genu rpoB paciorkowców z grupy GCGS zapewnia 
większy potencjał różnicujący te bakterie w porównaniu 
z sekwencją genu 16S rRNA i może ona służyć jako mar-
ker molekularny do identyfikacji gatunków i podgatun-
ków beta-hemolitycznych paciorkowców grupy C i G.
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B I O T E C H N O L O G I A

Wprowadzenie
Patogenna bakteria Neisseria gonorrhoeae infekuje 

układ płciowo-moczowy kobiet i mężczyzn. Jej rosnąca 
antybiotykooporność budzi niepokój Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO). Bakteria ta koduje liczne sys-
temy restrykcji–modyfikacji (RM) DNA. NgoAV to 
system RM typu I, którego zmienność fazową wyka-
zaliśmy in vitro u modelowej N. gonorrhoeae FA1090. 
Zmienność fazowa systemu NgoAV powiązana jest ze 
zmianą specyficzności, co powinno skutkować innym 
profilem metylacji genomu, a w konsekwencji zróżni-
cowaną epigenetyczną kontrolą ekspresji genów. Postu-
lujemy, że system NgoAV, poprzez epigenetyczną kon-
trolą genów, wpływa na tworzenie biofilmów, które są 
jednym z czynników patogenności.

Cel badania
Celem było zbadanie wpływu aktywności systemu 

NgoAV na tworzenie biofilmu przez N. gonorrhoeae 
FA1090.

Materiały i metody
Metodami biologii molekularnej (klonowanie, 

wymiana genów, transformacja, rekombinacja homo-
logiczna) skonstruowaliśmy 3 warianty N. gonorrhoeae 
FA1090 w genach kodujących system NgoAV: wariant 
δNgoAV (z całkowitą delecją systemu), KompNgoAV 
(wariant, w którym aktywność systemu NgoAV została 
przywrócona) oraz NgoAVδT (aktywny system ze zmie-
nioną specyficznością). Formowanie biofilmów badano 
(i) metodą fioletu krystalicznego, (ii) obserwowano pod 
skaningowym mikroskopem elektronowym (FE SEM) 
oraz (iii) mikroskopem konfokalnym (SCLM).

Wyniki
Biofilmy obserwowano po 24 godzinach wzrostu. 

W  testach z użyciem fioletu krystalicznego, wariant 
δNgoAV wykazywał podobny przyrost biomasy bio-
filmu (OD570/OD600) do szczepu dzikiego, odpowied-
nio: 0,70 (± 0,05) oraz 0,75 (± 0,02). Podobny fenotyp 
miał wariant KompNgoAV: 0,73 (0,3). Natomiast wzrost 
biomasy wariantu NgoAVδT był wyraźnie silniejszy: 
1,25 (± 0,1), p < 0,05. Obserwacje biofilmu dzięki SCLM 
wskazały, że biofilm formowany przez szczep dziki oraz 
warianty δNgoAV i KompNgoAV były podobne: bio-
film był rzadki, a jego struktura heterogenna, natomiast 
biofilm formowany przez wariant NgoAVδT był bardzo 
gęsty i homogenny. Biofilm formowany przez δNgoAV 
był najniższy: maksymalna wysokość wynosiła 10 µm, 
pozostałe warianty około 140–160 µm wysokości, co 
związane było z formowaniem tzw. „kominów” przez 
komórki tworzące biofilm. Obserwacje dzięki FE SEM 
wykazały, że komórki bakteryjne wariantu NgoAVδT 
budujące biofilm były większe w porównaniu do innych:  
ich powierzchnia wynosiła 0,7 (± 0,01) µm2, podczas 
gdy ta szczepu dzikiego 0,25 (± 0,001) µm2 (p < 0,01). 
Wszystkie trzy testy wykazały różnice w formowaniu 
biofilmów w zależności od tego czy wyrażany był dziki 
system RM czy jego wariant ze zmienioną specyficz-
nością czy też nie było w ogóle ekspresji tego systemu.

Wnioski
Ekspresja systemu RM typu I NgoAV wpływa na 

formowanie biofilmu przez N. gonorrhoeae FA1090. 
Wskazuje to na potencjalną kontrolę epigenetyczną 
ekspresji genów przez system NgoAV biorących udział 
w tym procesie. Zmienność fazowa związana ze specy-
ficznością systemu NgoAV przyczynia się do zmiennej, 
fenotypowej heterogenności, która warunkuje zdolno-
ści adaptacyjne i kolonizacyjne patogennych bakterii.
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Wprowadzenie
Stosowanie roślinnych olejków eterycznych jako 

inhibitorów wzrostu mikroflory patogennej oraz powo-
dującej psucie żywności, może być skuteczną alterna-
tywą dla substancji konserwujących, wykorzystywa-
nych w celu zabezpieczenia i przedłużenia trwałości 
produktów spożywczych. Bakterie z gatunku Cronobac
ter sakazakii to Gram-ujemne pałeczki, które mogą być 
przyczyną poważnych zatruć pokarmowych, głównie 
u noworodków, ale również u osób dorosłych o obni-
żonej odporności. Bakterie te są wyjątkowo oporne na 
obniżoną aktywność wody w środowisku a także mają 
zdolność tworzenia biofilmów. Obie te cechy powodują, 
że mogą przeżywać wiele procesów technologicznych 
produkcji żywności i stanowić mikroflorę zanieczysz-
czającą produkty spożywcze zarówno pochodzenia 
roślinnego, jak i zwierzęcego.

Cel badania
Celem podjętych badań było określenie przeciw-

drobnoustrojowych właściwości wybranych olejków 
pochodzenia roślinnego wobec szczepów z gatunku 
C. sakazakii wyizolowanych z rynkowych produktów 
pochodzenia roślinnego.

Materiały i metody
W badaniach określano przeciwdrobnoustrojowe 

właściwości olejków eterycznych: tymiankowego kmin-
kowego, majerankowego oraz z mięty pieprzowej. Bak-
teriami testowymi było 13 szczepów z gatunku C. saka
zakii, których przynależność do gatunku potwierdzono 
badaniami 16s RNA, PCR-RFLP, RAPD-PCR. Zasto-
sowano metodę dyfuzji olejku z krążków bibułkowych 
o  średnicy 6 mm. Na każdy krążek nakraplano 10 μl 

odpowiedniego olejku. Hodowlę szczepów prowadzono 
na podłożu tryptonowo-sojowym w temperaturze 35°C 
przez 24 godziny. Każde oznaczenie przeprowadzono 
w trzech niezależnych powtórzeniach. 

Wyniki
Olejek tymiankowy powodował zahamowanie wzro-

stu szczepów C. sakazakii na poziomie od 18,2 ± 0,9 do 
24,7 ± 1,9 mm. Olejek kminkowy wywołał mniejsze, w po- 
równaniu do tymiankowego, strefy zahamowania wzro-
stu testowanych szczepów, w tym przypadku średnice 
wolne od wzrostu testowanych szczepów wynosiły od 
10,1 ± 0,6 do 15,9 ± 0,9 mm, jakkolwiek olejek tymian-
kowy nie wykazywał działania hamującego wobec trzech 
badanych szczepów C. sakazakii. Olejek majerankowy 
odznaczał się wysoką aktywnością przeciwdrobnoustro-
jową, o czym świadczyły strefy zahamowania wzrostu, 
osiągające średnice od 12,5 ± 0,9 do 17,9 ± 2,4 mm. 
W przypadku zastosowania olejku z mięty pieprzowej 
jako inhibitora wzrostu szczepów C. sakazakii, najmniej-
sza zaobserwowana średnica zahamowania wzrostu 
wynosiła 9,2 ± 0,4 mm a największa 11,4 ± 0,7 mm.

Wnioski
Zastosowanie olejków tymiankowego, kminko-

wego, majerankowego oraz z mięty pieprzowej, może 
być skutecznym sposobem zapobiegania rozwojowi 
C. sakazakii w żywności. Kolejnym etapem zapewnie-
nia bezpieczeństwa żywności, ograniczającym rozwój 
tych niepożądanych i niebezpiecznych drobnoustro- 
jów może być zaprojektowanie opakowań wykorzystu-
jących przeciwdrobnoustrojowe działanie badanych 
olejków jako naturalnych inhibitorów wzrostu niepo-
żądanej mikroflory.
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Wprowadzenie
Systemy pasywnego oczyszczania ścieków to intere-

sująca alternatywa dla konwencjonalnych, aktywnych 
oczyszczalni ścieków, przede wszystkim ze względu 
na niski koszt i minimalny wkład pracy w obsługę 
instalacji. Mechanizm działania instalacji pasywnych 
jest wielotorowy. Opiera się on na sorpcji, akumula-
cji i asymilacji zanieczyszczeń przez biomasę oraz 
transformacji związków rozpuszczalnych w wodzie do 
form nierozpuszczalnych lub lotnych przez mikroorga-
niz my – bakterie redukujące siarczany oraz denitryfi-
katory. Ścieki przemysłowe nie zawierają wystarczającej 
iloś ci rozpuszczalnej materii organicznej, by zapewnić 
warunki do wzrostu i utrzymania się mikroorganiz-
mów, niezbędnych w procesach oczyszczania. Dlatego 
w instalacjach służących do ich oczyszczania zachodzi 
konieczność zastosowania substratu organicznego, który 
oprócz pełnienia funkcji odżywczej dla mikroorganiz-
mów może być również ich źródłem jak i mieć zdolność 
do zatrzymywania niektórych zanieczyszczeń. 

Cel badania
Celem badania była ocena potencjału czterech sub-

stratów organicznych: kory, kompostu zużytego do 
hodowli pieczarek, gleby torfowej i trocin pod kątem 
zawartości mikroorganizmów, zdolności sorpcyjnej 
i potencjału odżywczego oraz ocena ich przydatności 
do zastosowania w systemach w systemach pasywnego 
oczyszczenia ścieków. 

Materiały i metody
Podczas analiz wyznaczono liczebność mikro-orga- 

 nizmów heterotroficznych na podłożu stałym LB,ce-
lulolitycznych na podłożu stałym z czerwienią Kongo 
i  karboksymetylocelulozą oraz miana bakterii deni- 
tryfikacyjnych i  redukujących siarczany. Substraty 
organiczne zostały również poddane procesowi eks-

trakcji, dzięki któremu oznaczono zawartość ligniny, 
celulozy oraz łatwo dostępnych substancji organicz-
nych. Ostatnim punktem badań było określenie zdol-
ności sorpcyjnej materiałów względem jonów dwóch 
metali – cynku i ołowiu. 

Wyniki
Przeprowadzone analizy wykazały, że kompost zu- 

żyty do hodowli pieczarek wykazuje wiele właściwości 
korzystnych dla pasywnych systemów oczyszczania 
ścieków. Jedną z najważniejszych cech tego materiału 
jest wysokie miano bakterii redukujących siarczany 
i  denitryfikacyjnych oraz duża liczebność bakterii 
heterotroficznych i celulolitycznych. Analizy wykazały 
również zdolność do sorbowania jonów cynkowych 
i ołowiowych przez trzy z czterech badanych substra-
tów organicznych – korę, kompost i glebę torfowa. Naj-
bardziej efektywnym sorbentem okazała się być gleba 
torfowa, ponieważ sorbowała ona około 90% obydwu 
jonów z roztworów syntetycznych. 

Wnioski
Istotnym wnioskiem płynącym z analiz była moż-

liwość wyodrębnienia pośród badanych substratów 
organicznych dwóch grup: długo- i średniotermino-
wych. Pozwoli to na dobór odpowiedniego substratu 
organicznego do konkretnego systemu oczyszczania ze 
względu na planowany czas pracy instalacji. Wysoka 
liczebność bakterii denitryfikacyjnych i redukujących 
siarczany w zużytym do hodowli pieczarek kompoście 
sprawia, że jest on obiecującym substratem organicz-
nym do zastosowaniach w reaktorach beztlenowych 
systemów pasywnych. Ponadto jego zdolność do sor-
bowania jonów cynkowych i ołowiowych pozwoliła na 
zastosowanie go w jednej z  pasywnych oczyszczalni 
ścieków, w której oczyszczane są zasadowe wody poflo-
tacyjne zawierające te jony.
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Wprowadzenie
Efektywność fitoremediacji gleb zanieczyszczonych 

arsenem może być zwiększana za pomocą bioaugmen-
tacji gleby różnymi grupami mikroorganizmów. Wśród 
nich, szczególne znaczenie mają bakterie utleniające 
arseniny, których aktywność prowadzi do zmniejsze-
nia toksyczności arsenu w glebie. Dzięki temu rośliny 
narażone są na mniej toksyczną formę tego pierwiastka 
i mogą go akumulować w większej ilości. Zmniejszenie 
toksyczności arsenu może stymulować także aktywność 
mikrobioty autochtonicznej, co prowadzi do zwiększa-
nia efektywności procesów „samooczyszczania” zanie-
czyszczonych arsenem gleb. 

Cel badania
Celem badań było (i) określenie wpływu bioaug-

mentacji gleby bakteriami utleniającymi arseniny na 
wydajność fitoremediacji gleb zanieczyszczonych tym 
pierwiastkiem a także (ii) zbadanie liczebności oraz 
aktywności mikrobioty autochtonicznej zanieczysz-
czonych gleb pod wpływem obecności tych bakterii. 

Materiały i metody
Do badań wykorzystano szczep Ensifer (Sinorhizo

bium) sp. M14, który jest zdolny do wydajnego utlenia-
nia arseninów do arsenianów a także rośliny Medicago 
sativa zdolne do bioakumulacji arsenu w tkankach. 
Eksperymenty prowadzono zarówno w glebie synte-
tycznej (gleba ogrodowa wzbogacona arsenem) jak 
i  naturalnej glebie zanieczyszczonej tym pierwiast-
kiem. Wydajność fitoremediacji monitorowano za 
pomocą wyznaczania całkowitej zawartości arsenu 
w roślinach i glebie. Liczebność mikroorganizmów gle-
bowych (heterotroficznych, celulolitycznych, denitryfi-
kacyjnych i nitryfikacyjnych) wyznaczano za pomocą 
metody rozcieńczeniowej. Aktywność mikrobioty gle-

bowej była wyznaczana na podstawie zawartości celulaz 
i dehydrogenaz w glebie. 

Wyniki
Bioaugmentacja gleby bakteriami utleniającymi 

arseniny przyczyniła się zarówno do znaczącego zwięk-
szenia biomasy roślin jak i do poprawy efektywności 
pobierania arsenu z gleby. Biomasa liści i korzeni roślin 
hodowanych w obecności bakterii była wyższa o odpo-
wiednio 65% oraz 50% niż biomasa roślin rosnących 
w glebie bez bioaugmentacji. Odnotowano także wyż-
szą zawartość arsenu w tkankach roślin hodowlanych 
w obecności bakterii w stosunku do roślin kontrolnych 
(bez bakterii). Wykazano, że obecność bakterii zwięk-
sza wydajność pobierania As z gleby średnio o 45%. 
Analiza liczebności mikrobioty glebowej wykazała, że 
obecność bakterii utleniających arseniny przyczyniła 
się do zwiększenia liczby bakterii z wszystkich bada-
nych grup o jeden lub dwa rzędy wielkości w stosunku 
do wariantu kontrolnego (bez bioaugmentacji). Obec-
ność bakterii utleniających arseniny w zanieczyszczonej 
glebie przyczyniła się również do zwiększenia aktyw- 
ności mikrobioty autochtonicznej. Stwierdzono zna-
czące podwyższenie aktywności dehydrogenaz i celulaz 
w glebie pod wpływem jej bioaugmentacji. 

Wnioski
Zastosowanie bakterii utleniających arseniny w kon - 

tekście zwiększania efektywności remediacji gleb za- 
nieczyszczonych tym pierwiastkiem wydaje się mieć 
wysoki potencjał aplikacyjny. Bakterie te nie tylko pro-
mują wzrost roślin i przyczyniają się do zwiększonego 
pobierania arsenu z gleby ale także stymulują aktyw-
ność mikrobioty autochtonicznej zanieczyszczonych 
gleb zwiększając tym samym jej zdolność do samo-
oczyszczania.
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Wprowadzenie
Coraz częściej notuje się przypadki salmonellozy 

związanej z transmisją bakterii od węży, żółwi i  jasz-
czurek. Salmonelloza związana z gadami (Reptile-asso-
ciated salmonellosis – RAS) jest poważnym problemem 
zdrowotnym, szczególnie w krajach, w których gady są 
hodowane jako zwierzęta domowe. RAS zwykle wystę-
puje u dzieci poniżej piątego roku życia i osób z nie-
doborem odporności. Badanie opublikowane w 2013 r. 
wykazuje tendencję wzrostową w liczbie przypadków 
RAS u dzieci poniżej trzeciego roku życia w krajach Unii 
Europejskiej w latach 2007–2010. S. arizonae,  S. diarizo
nae, S. houtenae, S. Java, S. Poona, S. Pomona, S. Stanley, 
S. Minnesota i S. Chameleon są najczęściej zgłaszanymi 
szczepami Salmonella występującymi w RAS. W bada-
niach własnych szczepy izolowane od gadów wykazują 
zróżnicowany poziom oporności na bakteriobójcze 
działanie surowicy ludzkiej. Struktury powierzchniowe 
takie jak białka błony zewnętrznej (OMP) i lipopolisa-
charyd odgrywają ważną rolę w mechanizmie aktywa-
cji i ochrony komórki bakterii przed działaniem białek 
układu dopełniacza surowicy krwi.

Cel badania
Analiza porównawcza białek błony zewnętrznej (OMP) 

szczepów Salmonella identyfikowanych w RAS o zróż-
nicowanym poziomie oporności na surowicę ludzką.

Materiały i metody
Badaniom poddano dwa szczepy: Salmonella ente

rica subsp. diarizonae różniące się poziomem opor-

ności na działanie surowicy ludzkiej. Izolację białek 
błony zewnętrznej szczepów Salmonella wykonano 
wg metody Murphy i Bartos przy użyciu Zwittergentu 
Z 3–14®. Ekstrakty białkowe trawiono trypsyną w opar-
ciu o metodę FASP (filter-aided sample preparation), 
a  uzyskaną mieszaninę peptydów analizowano przy 
użyciu nano-LC-MS/MS na spektroemetrze Orbitrap 
Elite (Thermo Scientific). Identyfikacje białek OMP 
przeprowadzono przy pomocy platformy bioinforma-
tycznej ProteinScape (Bruker) z zastosowaniem silnika 
wyszukiwania MASCOT (Matrix Science).

Wyniki
Badania proteomiczne wykazały zróżnicowany pro-

fil białek OMP badanych szczepów Salmonella. Uzy-
skane wyniki wykazały, obecność u szczepu Salmo
nella enterica subsp. diarizonae opornego na działanie 
surowicy ludzkiej dwóch białek: PgtE i PagC opisanych 
w literaturze jako białka odpowiedzialne za wystąpienie 
fenotypu bakterii opornego na surowicę, a które nie 
zostały zidentyfikowane u szczepu wrażliwego na 50% 
NSL Salmonella enterica subsp. diarizonae.

Wnioski
Wśród badanych szczepów Salmonella izolowanych 

od gadów występuje szczep o fenotypie opornym na 
surowicę oraz posiadający dwa białka (PgtE i PagC) 
korelowane ze zjawiskiem występowania oporności na 
surowicę. Może to świadczyć o podwyższonym poten-
cjale epidemiologicznym badanego szczepu.
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Wprowadzenie
Glony z rodzaju Prototheca to jednokomórkowe 

organizmy występujące w środowisku, które nie posia-
dają chlorofilu; są potencjalnie patogenne dla ludzi 
i zwierząt. Najczęściej powodują zapalenie wymienia 
u krów mlecznych (tzw. Prototheca mastitis). Gatunek 
P. zopfii jest często izolowanym glonem o znaczeniu 
medycznym (prototekozy) i weterynaryjnym (wysokie 
straty ekonomiczne). Mikroorganizmy te stanowią śro-
dowiskowe zagrożenie dla zdrowia człowieka w związku 
z opornością na wysoką temperaturę i antybiotyki.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się glonów 
z rodzaju Prototheca poszukuje się skutecznych, natu-
ralnych środków prewencyjnych. Rozważa się zasto-
sowanie ekstraktu z mydlnicy lekarskiej o właściwoś-
ciach przeciwalgowych. Mydlnica lekarska Saponaria 
officinalis to roślina wieloletnia, należąca do rodziny 
goździkowatych, mająca zastosowanie w kosmetologii 
ze względu na właściwości pieniące.

Cel badania
Celem przeprowadzonych badań była ocena dzia-

łania in vitro ekstraktu glicerynowo-wodnego z korze-
nia mydlnicy na potencjalnie chorobotwórcze szczepy 
glonów Prototheca zopfii wyizolowane od krów z za- 
paleniem wymienia, a także z obejść gospodarskich, 
obór, paszy, ściółki, środowiska, mleka i produktów 
mlecznych.

Materiały i metody
Materiał do badań stanowiły szczepy P. zopfii (30) 

uzyskane z Zakładu Mikrobiologii i Biologii Rozrodu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ocenie 
wrażliwości wykorzystano komercyjny, certyfikowany 

ekstrakt glicerynowo-wodny z korzenia mydlnicy, który 
rozpuszczano w wodzie destylowanej w celu uzyskania 
poszczególnych stężeń. 

Badania przeprowadzono metodą mikrorozcieńczeń 
w bulionie, zgodnie z wytycznymi NCCLS (dokument 
M27-A2 dla drożdży) i EUCAST (trzy powtórzenia). 
Sporządzone rozcieńczenia ekstraktu (32–0,0625 μl/ml) 
mieszano z podłożem płynnym Sabourauda z deks- 
trozą (SDA). Dla określenia właściwości bójczych 
stężeń, pobierano z każdego dołka płytki titracyjnej 
objętość 100 μl roztworu, wysiewano na płytki z pod-
łożem SDA i inkubowano przez 48 godzin, a następnie 
prowadzono odczyt. 

Wyniki
Wszystkie badane szczepy były wrażliwe na dzia-

łanie ekstraktu z korzenia mydlnicy. Działanie bójcze 
odnotowano w zakresie stężeń od 8 do 32 µl/ml. Naj-
bardziej wrażliwy szczep wyizolowano z wody z poidła 
krów (8 µl/ml), natomiast najbardziej oporne były 
szczepy wyizolowane od krów z zapaleniem wymienia 
(32 µl/ml). Dla większości szczepów stężenie bójcze 
wynosiło 16 µl/ml.

Wnioski
Uzyskane wyniki wskazują na działanie statyczne 

i bójcze ekstraktu z mydlnicy wobec wszystkich bada-
nych szczepów, co sugeruje możliwość wykorzystania 
tego związku jako naturalnego detergentu w profilak-
tyce szerzenia się Prototheca mastitis. Ponadto możliwe 
jest wykorzystanie określonych stężeń ekstraktu z mydl-
nicy w dekontaminacji środowiska bytowania zwierząt. 
Należy podkreślić, że badany środek jest całkowicie 
bezpieczny dla zwierząt i środowiska.
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Wprowadzenie
Srebro ze swych właściwości antybakteryjnych znane 

jest od wieków, a ze względu na rozwój nanotechnologii 
i nowe możliwości jego zastosowania stało się bardzo 
popularnym czynnikiem antybakteryjnym stosowanym 
w wielu gałęziach przemysłu. Na rynek trafiają jednak 
materiały srebra o różnych właściwościach fizyczno-
-chemicznych, często niezdefiniowanych, takich jak 
wielkość, kształt, struktura, powierzchnia właściwa, 
ładunek. Finalnie produkty te (nanomateriały, nano-
formulacje, nanocząstki srebra) cechuje zróżnicowana 
przeciwbakteryjna skuteczność oparta na odmiennych 
sposobach działania. Różne właściwości fizyczno-che-
miczne mogą wywoływać zróżnicowaną odpowiedź 
komórek bakteryjnych jako wyraz adaptacji do zaist-
niałych warunków środowiska.

Cel badania
Celem badań było określenie konsekwencji dłu-

gotrwałej ekspozycji bakterii na nanoformulacje sre-
bra o różnych właściwościach fizyczno-chemicznych, 
w tym zmian w genomie i zmian wrażliwości bakterii 
na antybiotyki. 

Materiały i metody
Do badań wykorzystano szczepy bakterii Gram-

-ujemnych i Gram-dodatnich (wrażliwe i oporne na 
wiele leków). Wrażliwość badanych szczepów bakte- 
ryjnych na antybiotyki przeprowadzono metodą dyfu-
zji krążkowej. Wrażliwość bakterii na nanoformula-

cje srebra i rozwój oporności bakteryjnej na nie zwe- 
ryfikowano poprzez określenie minimalnych stężeń 
hamujących wzrost (MIC). Prewalencję egzogennej 
oporności bakterii na srebro (obecność genów sil) 
sprawdzono za pomocą reakcji PCR i elektroforezy 
DNA. Zmiany genomowe i fenotypowe zostały zwery-
fikowane poprzez sekwencjonowanie genomu i analizę 
bioinformatyczną.

Wyniki
W wyniku ekspozycji bakterii na nanosrebro o róż-

nych właściwościach fizyczno-chemicznych zaobser-
wowano jednoczesną zmianę ich wrażliwości (wzrost 
lub spadek) na antybiotyki. Było to wynikiem zmian 
fenotypowych lub genetycznych, jakie zaszły w komórce 
bakterii po traktowaniu różnymi nanoformami srebra. 
W zależności od użytej formy srebra szczepy bakterii 
zaadaptowały się do istniejących warunków środowiska 
poprzez modyfikację przepuszczalności osłon komór-
kowych lub w wyniku spontanicznej mutacji w mate-
riale genetycznym.

Wnioski
Bakterie po kontakcie z różnymi formami nano-

srebra mogą zwiększyć lub zmniejszyć oporność na 
antybiotyki. Zmiany w obrębie komórek bakteryjnych 
mogą być wynikiem zmian adaptacyjnych lub muta-
cyjnych. Każdy nanomateriał srebra należy traktować 
jako osobny czynnik o potencjalnie innym sposobie 
antybakteryjnego działania.
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Wprowadzenie
Duża liczba zakażeń na świecie i stale rosnąca leko-

oporność czynnika etiologicznego rzeżączki – bakterii 
Neisseria gonorrhoeae (GC) sprawiła, że konieczne stało 
się opracowanie alternatywnej terapii wobec zastosowa-
nia antybiotyków. CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) skatalogowała GC jako bezpośrednie 
zagrożenia dla zdrowia publicznego, wymagające pil-
nego działania (CDC 2017). World Health Organiza-
tion opracowała program: „Global action plan to con-
trol the spread and impact of antimicrobial resistance 
in Neisseria gonorrhoeae” (WHO 2012). Pomimo inten-
sywnych badań w wielu światowych laboratoriach do 
tej pory nie udało się stworzyć skutecznej szczepionki 
przeciwko tej chorobie.

Cel badania
Celem prowadzonych badań jest opracowanie 

nowych antygenów szczepionkowych, posiadających 
zdolność do wywoływania swoistej odpowiedzi immu-
nologicznej. Sprawdzana jest skuteczność białek kodo-
wanych przez nitkowate fagi N. gonorrhoeae, jako uni-
kalnego źródła antygenów dla potencjalnego rozwoju 
szczepionki. 

Materiały i metody
Obiektem badań są nitkowate bakteriofagi Ngoφ6 

i  Ngoφ7 N. gonorrhoeae FA1090. W  pierwszej części 
badań, immunogenem był fagmid pBS::Ngoφ6fm uzy-
skany przy wykorzystaniu faga Ngoφ6 N. gonor rhoeae. 
Króliki były immunizowane drogą doustną przy użyciu 
wektorów bakteryjnych Salmonella enterica sv. Typhi-
murium χ3987 (dopuszczony do stosowania u  ludzi 
i zwierząt) z fagmidem pBS::Ngoφ6fm. Drugim immu-
nogenem był oczyszczony fag Ngoφ6, dostarczany 
drogą podskórną. Fagi nitkowate zostały dopuszczone 
przez FDA do stosowania u ludzi ze względu na brak 

efektów ubocznych. Otrzymane po immunizacji suro-
wice, badano na obecność przeciw ciał skierowanych 
przeciwko N. gonorrhoeae, na drodze technik ELISA, 
mikroskopii fluoroscencyjnej, cyto metrii przepływowej, 
Western Blot. Podczas eksperymentów korzystano z kla-
sycznych procedur pracy z bak teriofagami i bakteriami.

Wyniki
W pierwszym etapie badań stwierdzono wysoki 

poziom przeciwciał typu IgG i IgA specyficznych dla 
N. gonorrhoeae, wzrastający od pierwszego tygodnia po 
immunizacji. Króliki immunizowane szczepem Salmo
nella zawierającym fagmid pBS::Ngoφ6fm, wytwarzają 
przeciwciała przeciwko białku ORF9, które wykazuje 
duże podobieństwo do białka Zot, kodowanego przez 
faga CTXφ. Otrzymane surowice, wykazują również 
bardzo wysoki potencjał zabijania komórek N. gonor
rhoeae w obecności ludzkiego układu dopełniacza. 
Podskórne podanie oczyszczonych cząstek fagowych 
Ngoφ6, prowadzi do powstawania przeciwciał typu 
IgG i IgA wykazujących silną aktywność bakteriobójczą 
N. gonorrhoeae oraz zdolność hamowania adhezji do 
komórek eukariotycznych. Powstała surowica zawiera 
bardzo duże ilości przeciwciał IgG i IgA efektywnie 
wiążących się z oczyszczonymi fagami oraz komór-
kami N. gonorrhoeae, co wykazano przy pomocy testu 
Elisa i cytometrii przepływowej. Te same przeciwciała 
wiążą się z białkami strukturalnymi fagów namnożo-
nych w komórkach N. gonorrhoeae i H. influenzae, ale 
nie fagów namnożonych w Salmonella lub E. coli.

Wnioski
Wyniki te pokazują, że białka fagów nitkowatych 

N. gonorrhoeae stanowią specyficzne czynniki anty-
genowe, mogą indukować przeciwciała o aktywności 
antygonokokowej a tym samym, fagi nitkowate mogą 
być kandydatami do rozwoju szczepionek.
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Wprowadzenie
Bakterie rodzaju Campylobacter, Gram-ujemne 

mikroaerofilne pałeczki, są najczęściej izolowanymi od 
ludzi enteropatogenami. Rezerwuarem zarazka są ptaki, 
głównie kurczęta z ferm drobiowych. Od lat podej- 
mowane są liczne próby skonstruowania szczepionki 
protekcyjnej dla kurcząt, w celu obniżenia poziomu 
bądź eliminacji zakażenia mięsa drobiowego przez 
C. jejuni. Bez wątpienia przyczyniłoby się to do ogra- 
niczenia liczby ludzkich infekcji, a w rezultacie do 
spadku liczby przypadków chorobowych, poprawy 
stanu zdrowia społeczeństwa i obniżenia kosztów 
opieki medycznej.

Szczepionki podjednostkowe zawierają oczyszczone 
immunogenne antygeny patogennych mikroorganiz-
mów, co eliminuje całkowicie ryzyko rozwoju zakażenia 
poszczepiennego. Są preparatami o dobrze zbadanym 
i zdefiniowanym składzie, choć często są mniej immu-
nogenne w porównaniu do szczepionek zawierających 
całe komórki bakteryjne. Głównym wyzwaniem przy 
opracowywaniu szczepionek podjednostkowych jest 
dobór właściwych antygenów oraz adiuwantów.

Planujemy stworzyć szczepionkę składającą się 
z hybrydowych białek zawierających epitopy kilku anty-
genów Campylobacter, która powinna wywołać silną 
reakcję układu odpornościowego.

Cel badania
Celem prezentowanego projektu jest konstrukcja 

hybrydowych antygenów CjaCD oraz CjaA_EFtu, 
które wejdą w skład wieloskładnikowej szczepionki 
anty-Campylobacter dla drobiu.

Materiały i metody
Za pomocą analiz in silico, określone zostały po- 

wierzchniowe epitopy wybranych białek (CjaC i CjaA). 
W sekwencji aminokwasowej CjaC oraz CjaA wytypo-
wano miejsca, do których można wprowadzić krótkie 
peptydy, nie powodując przy tym istotnych zmian ich 
struktury. Zostały one wykorzystane do wstawienia 
epitopów białek CjaD oraz EFTu. Hybrydowe geny 
sklonowano w plazmidzie pET24, uzyskano ekspresję 
w komórkach Escherichia coli C43 oraz oczyszczono 
metodą chromatografii powinowactwa.

Wyniki
Rekombinowane hybrydowe białka reagują z kró-

liczymi surowicami poliklonalnymi. Ponadto są roz-
poznawane przez surowice otrzymane od jednodnio-
wych kurczaków, co oznacza że reagują z matczynymi 
przeciwciałami, które są przekazywane nowo wyklutym 
ptakom. Immunoglobuliny te (klasa IgY) deponowane 
są głównie w żółtku jaja. U ptaków przez kilka pierw-
szych dni po wykluciu obrona immunologiczna piskląt 
opiera się na odpowiedzi niespecyficznej oraz na prze-
ciwciałach przekazywanych pisklętom przez matkę za 
pośrednictwem jaja. 

Wnioski
Nowe białka hybrydowe łączące w sobie epitopy 

kilku antygenów, które są zdolne do indukcji przeciwciał 
rozpoznających natywne antygeny pozwolą zwiększyć 
potencjał antygenowy konstruowanych szczepionek 
podjednostkowych. Ich jednoczesna aplikacja powinna 
zaindukować silniejszą odpowiedź immunologiczną 
w porównaniu z podaniem pojedynczego antygenu.
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Wprowadzenie
Bakteriofagi, w skrócie nazywane fagami, to wirusy 

bakteryjne szeroko wykorzystywane w badaniach 
naukowych jak i stosowane w medycynie. Pomimo tego, 
że fagi charakteryzują się stosunkowo prostą budową, 
zarówno pod względem budowy wirionu jak i struk- 
tury genomu, odegrały i nadal odgrywają dużą rolę 
w pionierskich pracach naukowych. Jednym z mode-
lowych fagów wykorzystywanym w biologii moleku- 
larnej jest fag M13, który charakteryzuje się możli-
wością infekcji bakterii Escherichia coli F’, nitkowatym 
kapsydem oraz genomem w postaci jednoniciowego 
DNA (ssDNA) o długości około 6400 bp. Dzięki moż-
liwości modyfikowania genomu faga M13, wykorzy-
stywany jest on w nanotechnologii oraz w tworzeniu 
nanostruktur, a także jako nośnik peptydów w technice 
phage display.

Cel badania
Celem tej pracy było stworzenie rekombinantów 

fagowych M13 prezentujących na powierzchni kapsydu 
dwa różne peptydy specyficznie wiążące nanocząstki 
Au, ZnO lub Eu2O3.

Materiały i metody
Rekombinanty faga M13 zostały skonstruowane 

poprzez wklonowanie krótkich fragmentów (oligonu-
kleotydów) DNA, kodujących peptydy wiążące nano-

cząstki Au, ZnO oraz Eu2O3, w obrębie genów pIII 
i  pVIII, kodujących białka kapsydu. W klonowaniu 
molekularnym wykorzystano bakteriofagi M13KE 
(New England Biolabs) oraz f88-4 (Smith’s lab), zawie-
rające pełne sekwencje genomowe faga M13 oraz kasetę 
oporności na tetracyklinę. Wprowadzone sekwencje 
zostały wytypowane w naszych wcześniejszych pracach. 

Wyniki
Udało nam się skonstruować rekombinanty faga 

M13 prezentujące peptydy wiążące nanocząstki Au, 
ZnO oraz Eu2O3 na białkach pIII oraz pVIII. Stworzono 
6  rekombinantów: M13 Au(pIII)/ZnO(pVIII), M13 
Au(pIII)/Eu2O3(pVIII), M13 ZnO(pIII)/Au(pVIII), 
M13 ZnO(pIII)/Eu2O3(pVIII), M13 Eu2O3(pIII)/ZnO-
(pVIII) oraz M13 Eu2O3(pIII)/Au(pVIII). Poprawność 
skonstruowanych rekombinantów została potwier-
dzona poprzez sekwencjonowanie. Rekombinanty nie 
wykazały zmian w efektywności namnażania i produk-
cji wirionów potomnych.

Wnioski
Udało nam sie stworzyć nowatorskie narzędzie 

w postaci zrekombinowanych fagów M13 prezentują-
cych różne peptydy na powierzchni kapsydu fagowego. 
Rekombinanty fagowe planujemy wykorzystać zarówno 
w nanotechnologii jak i badaniach podstawowych doty-
czących zastosowania w medycynie.
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Wprowadzenie
Chemiczne metody remediacji zanieczyszczonych 

manganem wód są niskoselektywne i kosztowne [2]. 
Alternatywę do chemicznej remediacji wód stanowić 
mogą procesy bioutleniania Mn za pomocą mikro-
organizmów, które charakteryzują się wysoką selek-
tywnością i niskimi kosztami procesu remediacji [1]. 
W poprzednich badaniach udowodniono, że szczep 
Ochrobactrum POC9 wykazuje zdolność utleniania 
Mn i może mieć potencjalne zastosowanie w remedia-
cji wód zanieczyszczonych manganem.

Cel badania
1) Określenie potencjalnego zastosowania szczepu 

Ochrobactrum POC9 immobilizowanego na nośni-
kach syntetycznych (porowate kształtki węglowe) 
oraz naturalnych (zeolity) w procesie bioremediacji 
wód zanieczyszczonych Mn.

2) Zbadanie zdolności szczepu do wzrostu chemolito-
autotroficznego w obecności Mn.

Materiały i metody
Badania przeprowadzono przy użyciu Ochrobac

trum sp. POC9 wyizolowanego z wód wypływających 
ze sztolni Ochrowa w Złotym Stoku. Wody te zawierały 
podwyższone stężenia Mn ~ 125 µg/L. Szczep hodo-
wano na podłożu mineralnym (zawierającym pepton 
i ekstrakt drożdżowy) wzbogaconym w Mn (pH 7,8).

W celu zbadania potencjalnego zastosowania szcze- 
pu immobilizowanego na nośnikach w pierwszej kolej-
ności poprzez 24-godzinną hodowlę bakterii w podłożu 
pełnym immobilizowano je na kształtkach, kształt- 
kach pokrytych melasą oraz na zeolitach. Kształtki 
pokryte melasą wcześniej zanurzono w 20% roztworze 
melasy i  pozostawiono do wyschnięcia pod komorą 
laminarną. Melasę zastosowano jako czynnik ułatwia-

jący bakteriom adhezję. Następnie założono 7-dniowe 
hodowle (50 ml) okresowe na podłożu mineralnym 
(wzbogaconym ekstraktem drożdżowym i peptonem) 
zawierające po 0,5 g kształtek z immobilizowanymi 
bakteriami. Hodowle suplementowano Mn do stęże-
nia 3 mM. W  kolejnych dniach trwania doświadcze- 
nia pobierano próby do oznaczeń liczebności bakterii 
(jtk/ml) oraz jakościowych oznaczeń zawartości Mn 
(test benzydynowy).

W celu zbadania zdolności szczepu do wzrostu chemo-
litoautotroficznego założono 7-dniowe hodowle szcze- 
pu w podłożu mineralnym pozbawionym substancji 
organicznych. Bakterie hodowano w podłożu pozbawio-
nym zawierającym Mn (3 mM) oraz go pozbawionym. 
W kolejnych dniach trwania doświadczenia pobierano 
próby do oznaczeń liczebności bakterii (jtk/ml).

Wnioski
1) Zastosowane nośniki zwiększały szybkość wzrostu 

bakterii w pierwszych dniach,
2) Zastosowanie nośników mineralnych może znacz-

nie zwiększyć intensywność procesu utleniania Mn, 
a tym samym wydajność remediacji tego pierwiastka,

3) Szczep nie posiada zdolności do autotroficznego 
wzrostu, lecz może mieć zastosowanie w remediacji 
Mn z zeutrofizowanych zbiorników wodnych zanie-
czyszczonych manganem.

Piśmiennictwo
1. Bai Y. i Bai Y., Liu R., Liang J., Qu J.: Integrated metagenomic and 

physiochemical analyses to evaluate the potential role of microbes 
in the sand filter of a drinking water treatment system. PLoS One, 
8, e61011 (2013)

2. Balintova M., Petrilakova A.: Study of pH influence on selective 
precipitation of heavy metals from acid mine drainage. Chem. 
Eng. Trans. 25, 345–350 (2005)
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Wprowadzenie
Związki rodziny grafenowej to obecnie jedne z naj-

aktywniej badanych materiałów o właściwościach anty-
bakteryjnych. Jako alternatywny środek bakteriobój-
czy, stanowią potencjalny substytut dla antybiotyków, 
których niekontrolowane i nadmierne użycie dopro-
wadziło do wykształcenia u bakterii mechanizmów 
lekooporności. Sposób działania ww. nanomateriałów 
wobec komórki bakteryjnej w głównej mierze opiera się 
na ich oddziaływaniu z błonami biologicznymi. Ostre 
krawędzie badanego związku mogą doprowadzić do 
uszkodzeń mechanicznych komórki bakteryjnej, zaś 
zdolność tlenku grafitu do ekstrakcji lipidów czy przy-
łączania elektronów z powierzchni błony komórkowej 
przyczynia się do zaburzenia jej prawidłowego funk-
cjonowania i dezintegracji. Aktywność antybakteryjna 
niektórych związków grafenu związana jest również 
z działaniem reaktywnych form tlenu (ROS) powsta-
łych m.in. w wyniku fotoaktywacji nanomateriału pro-
mieniowaniem podczerwonym. Nowo powstałe wolne 
rodniki mogą prowadzić do uszkodzeń materiału gene-
tycznego, białek oraz osłon komórkowych.

Cel badania
Detekcja reaktywnych form tlenu generowanych 

przez komórkę bakterii (Escherichia coli 6.2E) wsku-
tek ekspozycji na testowane nanokompozyty grafenu. 
W zależności od poziomu produkcji wewnątrzkomór-
kowego ROS, mógłby on przyczynić się do powstania 
poważnych uszkodzeń komórki lub (w małych iloś-
ciach) prowadzić do uruchomienia mechanizmów zapo-
biegających stresowi oksydacyjnemu.

Materiały i metody
Testowane w badaniach nanomateriały to aksjal-

nie podstawione kompleksy ftalocyjaniny cyrkonu, 
kowalencyjnie przyłączone do cząsteczek tlenku gra-
fitu – prekursora w metodzie otrzymywania grafenu, 

należącego do grupy tzw. „produktów grafenowych”. 
Oznaczanie wewnątrzkomórkowego ROS przeprowa-
dzono z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej. 
Do badań wybrano barwniki fluorescencyjne zdolne do 
detekcji różnego rodzaju wolnych rodników: dihydro-
etydynę (anionorodnik ponadtlenkowy) oraz dichloro-
fluoresceinę (m.in. nadtlenek wodoru, rodniki hydro- 
i peroksylowe). W testach wykorzystano naświetlanie 
nanomateriałów promieniowaniem podczerwonym 
(IR), by porównać działanie związków w stanie wzbu-
dzonym i podstawowym.

Wyniki
Testowane nanomateriały, niezależnie od ich stanu 

kwantowego, prowadzą do generowania wewnątrzko-
mórkowego ROS, co widoczne jest w postaci świecą-
cych komórek bakteryjnych w kilka minut po kontak-
cie ze związkiem. Ponadto obserwacje mikroskopowe 
wykazały występowanie opisywanego w literaturze 
bakteriostatycznego działania testowanych nanomate-
riałów, tzw. uwięzienia (entrapment), gdzie agregacja 
badanych związków na bazie tlenku grafitu powo-
dowała izolację niektórych komórek bakteryjnych 
wewnątrz tworzonego kompleksu.

Wnioski
Działanie antybakteryjne nanomateriałów na bazie 

tlenku grafitu oparte jest na wewnątrzkomórkowej 
produkcji reaktywnych form tlenu. Wybrana do badań 
metoda nie jest doskonała, nie pozwala na oznaczenie 
poziomu generowanego ROS. Otrzymany wynik jest 
zero-jedynkowy; określa tylko występowanie ROS lub 
ich brak. Trudność w analizie sprawia też fluorescen-
cja testowanych związków i zjawisko uwięzienia, gdzie 
badane, świecące komórki bakteryjne zostają uwięzione 
wewnątrz kompleksu utworzonego przez agregujące 
nanokompozyty.
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Wprowadzenie
Podczas produkcji biodiesla powstaje ok. 10% v/v 

glicerolu odpadowego. Oczyszczenie takiego glicerolu 
do stopnia, który umożliwia bezpiecznie stosowanie go 
w przemyśle spożywczym, farmacji czy medycynie jest 
bardzo drogie i przez to komercyjnie mało opłacalne. 
Dihydroksyaceton (DHA) to ketotrioza wytwarzana 
z glicerolu m.in. przez niektóre szczepy bakterii octo-
wych. Związek ten stosowany jest głównie jako skład-
nik aktywny tzw. samoopalaczy. Celuloza bakteryjna 
(CB) to biopolimer wytwarzany również przez bakterie 
octowe. CB ma szeroki potencjał aplikacyjny i nazy-
wana jest „biopolimerem przyszłości”. 

Cel badania
Celem podjętych badań było określenie możliwo-

ści utylizacji glicerolu odpadowego, ukierunkowanej 
zarówno na wytwarzanie DHA jak również CB z zasto-
sowaniem bakterii octowych z gatunku Gluconaceto
bacter hansenii.

Materiały i metody
W badaniach wykorzystano szczep Gluconaceto

bacter hansenii ATCC 23769. Mikrobiologicznej utyli-
zacji poddano roztwory odpadu glicerynowego, który 
pochodził z produkcji biodiesla (Zakłady BIOAGRA-
-OIL S.A. w Tychach). Stężenie glicerolu w podłożach 
wynosiło 30, 50 lub 100 g/L; pH 5,0. Podczas utylizacji 
oznaczano stężenie glicerolu i DHA metodą chroma-
tografii gazowej w czasie 0, 24, 48, 72 i 96 godzin od 
rozpoczęcia procesu. Przyrost CB na powierzchni roz-
tworów obserwowano przez 7, 10 lub 20 dni, w zależ-
ności od początkowego stężenia glicerolu w podłożu. 
Utylizację w każdym wariancie podłoża prowadzono 
w pięciu niezależnych powtórzeniach. Otrzymaną CB 
przemywano, oczyszczano i poddawano analizie profilu 
tekstury (Brookfield Texture Analyzer, typ CT3).

Wyniki
Najwyższa zawartość DHA w podłożu o początko-

wym stężeniu glicerolu 30 g/L wynosiła 15,03 ± 1,56 g/L 
po 96 godzinach utylizacji, podczas gdy po tym samym 
czasie w podłożu zawierającym 50 g glicerolu na L naj- 
wyższa zawartość oczekiwanego produktu wynosiła 
5,28 ± 0,01 g/L. Zwiększenie początkowego stężenia gli- 
cerolu w podłożu do 100 g/L umożliwiło otrzymanie 
DHA o stężeniu zaledwie 2,38 ± 0,09 g/L po 96 godzi-
nach reakcji. Najwyższa wydajność utylizacji odpado-
wego glicerolu do DHA wynosiła 87% i została ozna-
czona po 4 dobach procesu prowadzonego w podłożu 
z najniższą początkową zawartością substratu węglo-
wego. Masa mokrej CB uzyskanej w  podłożu kon-
trolnym po 7  dobach utylizacji wynosiła 46 ± 7,39 g. 
Nieco większy przyrost biopolimeru zaobserwowano 
w  podłożu z  3% zawartością glicerolu odpadowego 
(49,4 ± 15,6 g po 7 dobach). W podłożach z 5% i 10% 
początkowym stężeniem glicerolu CB przyrastała wol-
niej i ostatecznie masa mokrego biopolimeru wyno-
siła w tych podłożach odpowiednio 44,54 ± 14,9 g (po 
10 dobach) i 8,67 ± 3,78 g (po 20 dobach). Analiza pro-
filu tekstury wykazała, że CB otrzymana w podłożu 
zawierającym 3% dodatek glicerolu odpadowego, cha-
rakteryzowała się najwyższą twardością (ok. 13 ± 2,5 N) 
i adhezyjnością (6 ± 8,3 mJ), a jej sprężystość oraz gumo-
watość zbliżone były do wartości uzyskanych dla CB 
otrzymanej w podłożu kontrolnym.

Wnioski
Istnieje możliwość utylizacji glicerolu odpadowego 

do dihydroksyacetonu i jednocześnie celulozy bakteryj-
nej w reakcji przebiegającej z zastosowaniem szczepu 
G. hansenii ATCC 23769. Wraz ze wzrostem początko-
wego stężenia glicerolu odpadowego w podłożu, obser-
wowano wydłużenie czasu potrzebnego do otrzymania 
celulozy bakteryjnej. Celuloza bakteryjna otrzymana 
w  podłożu z glicerolem odpadowym charakteryzo-
wała się dobrymi parametrami tekstury, co może mieć 
w przyszłości duże znaczenie podczas przemysłowego 
zastosowania tego biopolimeru.
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Wprowadzenie
Szacuje się, że środowiska zimne stanowią ~ 90% 

obszarów oceanów i ~ 70% terenów lądowych. Środo-
wiska te zamieszkiwane są przez mikroorganizmy, które 
wykształciły szereg cech adaptacyjnych umożliwiających 
im wzrost i aktywność metaboliczną w warunkach 
niskich temperatur. Cechy te są pożądane w bardzo 
wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie istotne są psy-
chrotolerancyjne enzymy i metabolity wtórne, stoso-
wane coraz częściej jako preparaty biotechnologiczne. 
Przykładem metabolitów wtórnych są siderofory, które 
charakteryzują się wysokim powinowactwem do jonów 
żelaza i są zwykle produkowane w odpowiedzi na jego 
niedobór w środowisku. Siderofory mogą wpływać na 
środowisko biotyczne, pośrednicząc w zmianie struktury 
zespołów mikroorganizmów oraz promować kiełkowa-
nie i wzrost roślin, a także na środowisko abiotyczne 
uczestnicząc w biowietrzeniu skał. Ponadto siderofory 
znajdują zastosowanie w bioremediacji, ze względu na 
ich wysokie powinowactwo do metali ciężkich.

Cel badania
Głównym celem projektu są kompleksowe analizy 

sideroforów i ich psychrotolerancyjnych producentów, 
ukierunkowane na określenie ich biologicznej i eko-
logicznej roli oraz potencjału biotechnologicznego.

Materiały i metody
W badaniach przeanalizowano 427 szczepów bak-

terii wyizolowanych uprzednio z obszarów Wyspy 
Króla Jerzego na Antarktyce. Do identyfikacji bak terii 
wydajnie produkujących siderofory wykorzystano stałe 
podłoże selekcyjne CAS-agar oraz płynne podłoże 
minimalne GASN i test CAS-Shuttle. Hodowle pro - 

wadzono w różnych warunkach termicznych w  celu 
optymalizacji produkcji metabolitów. Typ produkowa-
nych sideroforów określony został za pomocą testów 
biochemicznych Arnow’a, Neilands’a i Shenker’a. 
Wybrane szczepy bakterii następnie zsekwencjonowano 
z  wykorzystaniem technologii Illumina (sekwenator 
MiSeq), a uzyskane sekwencje zadnotowano zarówno 
automatycznie jak i manualnie. Funkcjonalność klas-
trów genów przeanalizowano w układach heterologicz-
nych z wykorzystaniem ekspresyjnych bibilotek fosmi-
dowych w Escherichia coli.

Wyniki
Spośród 427 badanych szczepów bakterii wybrano 

15 wydajnie produkujących siderofory w 5°C, 15°C 
i 25°C. Najbardziej efektywny szczep Pseudomonas sp. 
H12B, był zdolny do produkcji około 3,5 mol/L sidero-
forów w temperaturze 5°C. Na podstawie analiz uzyska-
nych draftów genomów, a także testów biochemicznych 
zidentyfikowano cztery typy sideroforów (hydroksa-
mowe, katecholowe, karboksylowe i mieszane). Klu-
czowe klastry genów odpowiedzialne za produkcję 
sideroforów, zidentyfikowano dzięki wykorzystaniu 
bibliotek fosmidowych.

Wnioski
Identyfikacja i charakterystyka sideroforów produ-

kowanych przez bakterie psychrotoleranycjne, stanowi 
obiecującą perspektywę na obniżenie kosztów produk-
cji cennych metabolitów wtórnych aktywnych w niskich 
temperaturach. Mogą one być stosowane jako preparaty 
biotechnologiczne wykorzystywane w bioremediacji, 
jako czynniki promujące wzrost roślin lub bakterie 
a nawet jako środki przeciwdrobnoustrojowe.
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Wprowadzenie
Wirusy bakteryjne są głównymi czynnikami biolo-

gicznymi kształtującymi strukturę, liczebność i różno-
rodność społeczności drobnoustrojów. Jako wektory 
horyzontalnego transferu genów mogą wyposażać 
gospodarzy w dodatkowe cechy fenotypowe, często 
związane z adaptacją do niszy ekologicznej. Środowi-
skiem wybranym do analizy była nieczynna kopalnia 
złota i arsenu Złoty Stok (Polska), charakteryzująca się 
niską temperaturą, niskim stężeniem tlenu w powietrzu 
i  wysokim stężeniem metali ciężkich. Ekosystem ten 
jest zamieszkały przez unikalne mikroorganizmy przy-
stosowane do jego ekstremalnych warunków, tworzące 
przestrzenne zespoły: biofilmy, pokrywające sklepienie 
oraz maty w osadach dennych.

Cel badań
Celem badań było odkrycie nowych układów bak-

teriofag-bakteria i analiza funkcjonalna relacji między 
nimi, w tym: identyfikacja bakteryjnych gospodarzy, 
izolacja i charakterystyka profagów oraz fagów śro do-
wiskowych.

Materiały i metody
Próbki pochodziły z: osadów dennych (maty mikro-

biologiczne) i ścian kopalni (biofilm) z końcowej części 
sztolni Gertrudy, zamkniętej dla zwiedzających. Posłu- 
żyły do izolacji czystych kultur bakteryjnych oraz uzy-
skania filtratu fagów środowiskowych, który z  kolei 
wykorzystano do izolacji wirusów hodowlanych metodą 
płytek dwuwarstwowych. Aktywne profagi indukowano 
mitomycyną C. Analizy bioinformatyczne wykonano 
z użyciem programów PHASTER, VIRFAM oraz algo-
rytmu BLASTp.

Wyniki
Analiza sekwencji genów kodujących 16S rRNA po- 

zwoliła na taksonomiczną klasyfikację izolatów bakteryj-
nych do rodzajów: Aeromonas, Bacillus, Flavobacterium, 
Janthinobacterium, Pseudomonas, Serratia, Shewanella 
i Stenotrophomonas. Z użyciem tych bakterii, jako gospo-

darzy wyizolowano 5 nowych przedstawicieli Caudo 
virales infekujących Aeromonas (wirulentne φMR7, 
φMR16, φMR19), Serratia (łagodny φOS11) oraz Shewa 
nella (wirulentny φM16). Gospodarzami dla φMR7 oraz 
φOS11 były liczne izolaty odpowiednio Aeromonas spp. 
i Serratia spp., tymczasem dla φMR16, φMR19 i φM16 
znaleziono tylko po jednym gospodarzu. Analiza geno-
miczna wykazała, że są one niepodobne do dotychczas 
scharakteryzowanych bakteriofagów. Badania ilościowe 
cyklu infekcyjnego wykazały, że wirusy te adsorbują się 
bardzo szybko, ale mają długi cykl infekcyjny (wyrzut 
cząstek potomnych następuje w 80, 90 czy nawet 130 mi- 
nucie). W genomach analizowanych fagów zidentyfiko-
waliśmy geny kodujące depolimerazy polisacharydów, 
które mogą degradować składniki macierzy biofilmu.

Uzyskana biblioteka izolatów bakteryjnych posłużyła 
także do indukcji profagów – większość testowanych 
szczepów zawierała aktywne profagi. Wstępne analizy 
porównawcze proteomów profagów indukowanych ze 
szczepów Stenotrophomonas sp. GZS7, i  GZS9 wyka-
zały, że są one unikatowe w stosunku do dotychczas 
poznanych wirusów Stenotrophomonas. W  ich geno-
mach zidentyfikowaliśmy geny kodujące depolimerazy 
polisacharydów, a także systemy toksyna-antytoksyna. 
Przeszukanie wszystkich dostępnych genomów bakterii 
z rodzaju Stenotrophomonas pozwoliło nam na identyfi-
kację ponad 100 kompletnych profagów, z których kilka 
wykazało podobieństwo do φGZS7 i φGZS9.

Wnioski
Analiza bioinformatyczna wykazała, że wszystkie 

nowo wyizolowane fagi środowiskowe są unikatowe, 
co z kolei pozwala na uznanie ich za nowe elementy 
układów: pasożyt–gospodarz. Fakt, że dwaj gospodarze 
Serratia sp. OS10 i Shewanella sp. M16 są lizogenami 
aktywnych profagów umożliwi jeszcze szersze spojrze-
nie na relację wirus–bakteria. Zidentyfikowane depoli-
merazy polisacharydów mogą być potencjalnie wyko-
rzystane jako środki antybiofilmowe. Ich użycie wobec 
patogennych szczepów Aeromonas, Serratia czy Steno
trophomonas będzie testowane w najbliższej przyszłości.

* Autor korespondencyjny: Dr hab. Monika Radlińska, Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet 
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Wprowadzenie
Grzyby Cryptococcus neoformans i C. gattii aktual-

nie należące do rodzaju Filobasidiella są czynnikami 
etiologicznymi kryptokokozy cechującej się znaczną 
śmiertelnoś cią. W skali globalnej, każdego roku odno-
towuje się ~ 1 mln nowych przypadków kryptokokozy 
mózgu, z czego 600 tys. przypadków ze skutkiem śmier-
telnym. Co więcej, tylko w grupie pacjentów z HIV/
AIDS kryptokokoza zbiera śmiertelne żniwo na pozio-
mie 15–17% pacjentów. Dodatkowo, biorąc pod uwagę 
rosnącą populację szczepów Cryptococcus sp. opornych 
na leki azolowe oraz fakt istotnej toksyczności amfote-
rycyny B (AMB) wobec komórek ssaczych nie trudno 
zauważyć, że spektrum obecnie dostępnych opcji tera-
peutycznych jest bardzo ograniczone.

Cel badań
Zasadniczym celem badań była ocena przeciwgrzy-

biczej aktywności wybranych halogenowych pochod-
nych kwasów karboksylowych. Równie istotne było 
określenie poziomu cytotoksyczności badanych związ- 

 ków wobec komórek ssaczych. Dla związków przeja-
wiających najwyższą aktywność i niski poziom cytotok-
syczności określono typy interakcji z AMB i flukona-
zolem (FLC), lekami mającymi zastosowanie w terapii 
kryptokokozy. 

Materiały i metody
Testy wrażliwości przeprowadzono metodą mikro-

rozcieńczeń zgodnie z protokołem CLSI (M27-A3). 
Cytotoksyczność badanych związków określono w teś- 
cie z sulforodaminą B wobec ssaczych linii komórek 
płucnych i fibroblastów, CCL-210TM i A549 oraz L929, 
odpowiednio. Typy interakcji między badanymi związ-
kami oceniano metodą mikrorozcieńczeń w  teście 
szachownicy 2D oraz techniką seryjnych rozcieńczeń 
związku w podłożu stałym z kwasem kawowym (caffeic 
acid agar). 

Wyniki
Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać naj-

wyższą aktywność przeciwgrzybiczą bromopirogro-
nianu etylu (3-BrOP), która była znacznie wyższa od 
opisanej wcześniej dla 3-bromopirogronianu (3BP). 
Dla pierwszego z wymienionych wartości MIC wobec 
komórek badanych szczepów C. neoformans mieściły 
się w zakresie 0,06–0,08 mM i były średnio dwukrot-
nie niższe od tych znanych dla 3BP. Najwyższą skutecz-
ność 3-BrOP wykazano wobec komórek C. neoformans, 
nieco niższą dla C. gattii i najniższą wobec środowi-
skowych szczepów Cryptococcus spp. filogenetycznie 
spokrewnionych z gatunkami zaliczanymi do grupy 
Cryptococcus species complex. Wyniki testów cytotok-
syczności pozwalają wnioskować o możliwości pro- 
wadzenia dalszych zaawansowanych badań w  przy-
padku bromopirogronianu etylu. Związek ten, podob-
nie jak to wykazano wcześniej dla 3BP, nie przejawiał 
toksyczności wobec użytych linii komórek ssaczych 
nawet w stężeniach 400-krotnie wyższych od wyzna-
czonych wartości MIC tego związku wobec komórek 
Cryptococcus spp. Ponadto, dla obydwu pochodnych 
pirogronianu wykazano hipersynergistyczny i neu-
tralny efekt, odpowiednio w kombinacji z AMB i FLC. 
Wreszcie, związki te wykazywały synergistyczny efekt 
z kwasem para-aminobenzoesowym (PABA) oraz istot-
nie wpływały na proces tytanizacji, kluczowy w pato-
genezie kryptokokozy.

Wnioski
Mając na uwadze wysoki odsetek przypadków 

śmiertelnych towarzyszących kryptokokozie i  ogra-
niczone spektrum leków wyniki naszych badań mają 
potencjał aplikacyjny. Przeprowadzone badania wyka-
zały, że wybrane halogenowe pochodne kwasów kar-
boksylowych, w tym pirogronianu mogą być rozpa-
trywane jako alternatywne w terapii kryptokokozy, 
zwłaszcza do stosowania w kombinacji z AMB.
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Wprowadzenie
Wysoka częstość występowania dermatofitoz u zwie- 

rząt jest zwykle związana z brakiem właściwej pro-
filaktyki, błędną diagnozą i długotrwałym leczeniem. 
Infekcje zoofilne u ludzie związane są z bezpośred-
nim kontaktem ze zwierzętami, także bezobjawowymi 
nosicielami, lub pośrednim przeniesieniem elemen- 
tów grzyba poprzez włosy, łuski skórne i przedmioty 
higieniczne, z którymi zwierzęta miały kontakt. 
Pomimo istotnego medycznego znaczenia zakażeń na 
tle Tricho phyton verrucosum, dane in vitro dotyczące 
wrażli wości tego dermatofitu na leki przeciwgrzybi-
cze, w tym triazole nowej generacji, imidazole i allylo - 
aminy, są ograniczone.

Cel badania
Celem prezentowanych badań była kompleksowa 

ocena aktywności in vitro 11 leków przeciwgrzybi-
czych wobec izolatów T. verrucosum uzyskanych od 
cieląt w Polsce, na Łotwie, Litwie i Słowacji przy użyciu 
metody mikrorozcieńczeń w podłożu płynnym. 

Materiały i metody
Badania zostały przeprowadzone na 32 izolatach kli-

nicznych T. verrucosum uzyskanych od cieląt z derma-
tofitozą w Polsce, na Łotwie, Litwy i Słowacji. Wszyst- 
kie izolaty hodowane były na agarze ziemniaczano-
-dekstrozowym przez 21 dni w 28°C i identyfikowane 

na poziomie gatunku na podstawie korelacji bada-
nia makro- i mikro-morfologicznego oraz wyników 
sekwencjonowania regionu ITS rDNA. Ocenę wrażli-
wości in vitro izolatów T. verrucosum wobec 11 leków 
przeciwgrzybiczych przeprowadzono zgodnie ze stan-
dardem M38 opracowanym przez Clinical and Labo-
ratory Standards Institute (CLSI). 

Wyniki
Wartości MIC (Minimal Inhibitory Concentra-

tion) dla klotrimazolu, cyklopiroksu, enilkonazolu, 
mikonazolu, naftifiny i terbinafiny względem wszyst-
kich badanych izolatów T. verrucosum były niższe niż 
1 μg/ml, podczas gdy wartości MIC dla flukonazolu, 
gryzeofulwiny, itrakonazolu, ketokonazolu i worikona-
zolu były wyższe niż 1 μg/ml. Wykazano, że cyklopiroks 
wykazuje lepszą aktywność wobec wszystkich szczepów 
w porównaniu z innymi lekami, podczas gdy flukonazol 
wywierał najsłabszy efekt in vitro i wykazywał najwyż-
sze wartości MIC.

Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały, że leki różnego 

pochodzenia chemicznego mają zadowalającą aktyw-
ność przeciwgrzybiczą i mogą być obiecującymi kandy-
datami do leczenia dermatofitozy powodowanej przez 
T. verrucosum. Jednak ich skuteczność terapeutyczna 
pozostaje do ustalenia w warunkach klinicznych.
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Wprowadzenie
Jednym z najczęściej stosowanych drobnoustrojów 

probiotycznych są drożdże Saccharomyces cerevisiae var. 
boulardii (Sb). Ich prawdopodobny mechanizm probio-
tyczny opiera się na ograniczaniu adhezji patogenów, 
wychwycie i neutralizacji wydzielanych przez bakte-
rie chorobotwórcze toksyn oraz indukcji odpowiedzi 
humoralnej. Dokładna rola Sb w różnych kontekstach 
klinicznych nie została jeszcze poznana, a bezpieczeń-
stwo ich stosowania jest dyskusyjne z uwagi na obser-
wowany w ostatnich latach wzrost liczby przypadków 
fungemii wśród pacjentów z upośledzoną odpornością 
suplementowanych preparatami zawierającymi Sb.

Cel badania
Przedmiotem badań była ocena zróżnicowania gene-

tycznego szczepów klinicznych S. cerevisiae metodą 
kariotypowania i oznaczania liczby powtórzeń krótkich 
sekwencji (SSR – Short Sequence Repeats) zawartych 
w  regionach mikrosatelitarnych. Ustalono odległości 
genetyczne między szczepami klinicznymi a szczepami 
referencyjnymi Sb pochodzącymi z kolekcji kultur 
i komercyjnie dostępnych preparatów probiotycznych.

Materiały i metody
Badanie objęło 30 szczepów klinicznych S. cerevi

siae wyizolowanych głównie od pacjentów CSK UCK 
WUM, 4 laboratoryjne, 1 winiarski i 3 probiotyczne 
(Enterol 250, Biocodex; Floralis entero, Bellis Pharma; 
ATCC MYA-797).

DNA chromosomowy rozdzielano techniką PFGE. 
Dystans genetyczny szacowano za pomocą współczyn-
nika korelacji Dice’a, a dendrogramy konstruowano sto-
sując algorytm UPGMA. Do analizy polimorfizmów 
mikrosatelitarnych w siedmiu loci zastosowano metodę 
elektroforezy kapilarnej. Określano liczbę SSR w danym 
locus, a wyniki porównywano między szczepami. Mapę 

cieplną wizualizującą różnice w liczbie SSR oraz wyni-
kającą z nich klasteryzację szczepów wygenerowano 
stosując współczynnik odległości euklidesowej i hie-
rarchicznego klastrowania metodą średniej grupowej.

Wyniki
PFGE. Wszystkie badane szczepy tworzyły 6 klas-

trów (A-F, 1–29 szczepów w klastrze) i należały do 
dwóch linii filogenetycznych F I i F II (36 vs. 2 szczepy). 
Klaster D obejmujący większość (26/30; 87%) szcze-
pów klinicznych włączał też wszystkie badane szczepy 
typowe Sb.

SSR. Wykazano polimorfizm wszystkich badanych 
loci. W obrębie locus identyfikowano 3–9 alleli. Bazując 
na wynikach testu powtarzalności wykonanego w opar-
ciu o szczep referencyjny S288c, przyjęto, że 2 szczepy 
są różne, jeśli łączna różnica w liczbie powtórzeń we 
wszystkich badanych loci wynosi 6 lub więcej. Wszyst-
kie szczepy lokowały się w 4 klastrach (2–30 szczepów 
w klastrze) należących do dwóch linii filogenetycznych 
(F I i F II). Większość (26/30; 87%) szczepów klinicz-
nych, a także probiotyczne szczepy typowe, reprezen-
towało linię F II (klaster D).

Wnioski
Genotypowanie 38 szczepów S. cerevisiae pozwoliło 

wyróżnić pięć (PFGE) lub cztery (SSR) grupy gene-
tyczne. Obie metody zgodnie oddzieliły 4 (G1451, 
G1452, G4756.1, G4701.2) od pozostałych 26 szczepów 
klinicznych. Te 4 szczepy sklasyfikowano do odrębnej 
linii filogenetycznej obejmującej również szczepy labo-
ratoryjne przy zastosowaniu metody typowania mikro-
satelitarnego. Kariotypowanie PFGE wydzieliło jedynie 
dwa z nich (G1451, G1452). Obie metody zgodnie przy-
pisały większość (28/30, 93% PFGE vs. 26/30, 87% SSR) 
szczepów klinicznych do tej samej linii ewolucyjnej, co 
szczepy typowe Sb.

* Autor korespondencyjny: Dr Katarzyna Roeske, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 
ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; tel. 22 554-13-11; e-mail: kroeske@biol.uw.edu.pl
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Wprowadzenie
Grzyby pleśniowe z rodzaju Fusarium są mikro-

organizmami szeroko występującymi w środowisku 
nieożywionym: w glebie, na częściach zielonych roślin 
czy rozkładających się owocach. Niejednokrotnie 
bywają również izolowane z artykułów żywnościowych. 
Grzyby te uważane są za dość rzadkie patogeny ludzi 
i zwierząt, powodujące zarówno zakażenia jak i przy-
padki mykotoksykozy. Zakażenia powodowane przez 
Fusarium spp. dotyczą narządu wzroku, skóry, paznokci 
i ran. W przypadku oczu infekcja może przybrać formę 
zapalenia rogówki lub owrzodzenia rogówki w konse-
kwencji uszkodzenia gałki ocznej albo zanieczyszczenia 
szkieł kontaktowych. Infekcje tkanek głębokich o etio-
logii Fusarium spp. występują bardzo rzadko, dotyczą 
zarówno pacjentów immunokompetentnych jak i tych 
z niedoborami w układzie immunologicznym: pacjenci 
z  neutropenią, hematologiczni, itp. Do najczęstszych 
patogenów oportunistycznych z rodzaju Fusarium 
należą: F. solani, F. oxysporum, F. moniliforme.

33-letnia pacjentka zgłosiła się do przychodni oku-
listycznej z bólem, światłowstrętem oraz pogorszeniem 
widzenia w oku lewym. W wywiadzie stwierdzono 
zapalenie rogówki towarzyszące użytkowaniu szkieł 
kontaktowych. Pobrano wymaz z rogówki oka lewego 
do badań mikrobiologicznych. 

Cel badania
Identyfikacja czynnika etiologicznego zapalenia 

rogówki metodą MALDI-TOF MS.

Materiały i metody
Pobrany materiał kliniczny – wymaz z rogówki 

był inkubowany w podłożach płynnych Sabouraud’a 

i Sacha edler’a z witaminą K. Wykonano również mikro-
skopowy preparat bezpośredni, w którym wykryto 
bardzo liczne strzępki grzybni. Po 5 dniach hodowli 
w  płynnym podłożu Sabouraud’a zaobserwowano 
wzrost, a następnie wykonano przesiew na stałe pod-
łoże Sabouraud’a. Identyfikację otrzymanego szczepu 
grzyba pleśniowego wykonano przy użyciu spektrosko-
pii mas MALDI-TOF oraz obserwacji makro- i mikro-
skopowych. Równolegle wykonano badanie lekowrażli-
wości na worykonazol i amfoterycynę B metodą E-testu 
na podłożu RPMI. 

Wyniki 
Uzyskany izolat grzyba pleśniowego został ziden-

tyfikowany, na podstawie obserwacji cech morfotycz-
nych: układu strzępek i makrokonidiów oraz wyniku 
spektroskopii mas MALDI-TOF, jako Fusarium solani. 
Szczep wykazywał wrażliwość na amfoterycynę  B. 
Pomimo zastosowania intensywnej terapii przeciwgrzy-
biczej, progresja i rozległość zmian zagrażała rozprze-
strzenieniu się infekcji na ośrodkowy układ nerwowy, 
konieczne było wykonanie enukle acji gałki ocznej.

Wnioski
Zakażenie o etiologii Fusarium spp. może dopro-

wadzić do nieodwracalnych zmian patologicznych 
i wymaga zastosowania szybkich metod diagnostycz-
nych, MALDI-TOF MS umożliwia skrócenie czasu 
identyfikacji patogenu i zapewnia wiarygodną iden ty-
fikację grzybów strzępkowych w przypadku zakażeń 
narządu wzroku.
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Wprowadzenie
W ciągu ostatnich lat istotnym problemem stały się 

choroby odkleszczowe, występujące zarówno u ludzi, 
jak i  u  zwierząt. Do schorzeń wywoływanych przez 
kleszcze zaliczamy m.in. boreliozę z Lyme, kleszczowe 
zapalenie mózgu, tularemię, czy riketsjozy (w  tym 
gorączkę plamistą). Choroby te mogą stanowić niebez-
pieczeństwo dla zdrowia i życia. Do zakażenia dochodzi 
w wyniku ugryzienia przez kleszcze z gatunku Ixodes 
ricinus, które mogą być rezerwuarem i wektorem pato-
genów tj. wirusy, pierwotniaki, czy bakterie. W Polsce 
zgodnie z Ustawą o Zapobieganiu oraz Zwalczaniu 
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi z dnia 5 grud-
nia 2008 r. choroby odkleszczowe tj. borelioza z Lyme 
i kleszczowe zapalenie mózgu podlegają obowiązkowi 
zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przy-
padku podejrzenia lub rozpoznania.

Cel badania
Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej 

chorób przenoszonych przez kleszcze (borelioza, tula-
remia, kleszczowe zapalenie mózgu, gorączki plamiste 
i inne riketsjozy) w latach 2014–2018 na terenie woje-
wództwa lubelskiego.

Materiały i metody
Posługując się dostępnymi danymi z biuletynu 

„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” z lat 2014–2018, 
pochodzącymi z nadzoru epidemiologicznego Naro- 
dowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwo-

wego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego dokonano porównania liczby odnoto-
wanych na  przestrzeni ostatnich pięciu lat przypad- 
ków wybranych chorób odkleszczowych w wojewódz- 
twie lubelskim.

Wyniki
Na terenie Polski w latach 2014–2018 zgłoszono 

ponad 90 tys. przypadków chorób odkleszczowych. 
W  województwie lubelskim w tym czasie na zareje-
strowano 7819 przypadków (8,6% wszystkich w Polsce). 
Analizując dostępne dane, można zobaczyć, że naj- 
bardziej powszechną chorobą odkleszczową zarówno 
na terenie Polski jak i na terenie województwa lubel-
skiego jest borelioza z Lyme. W latach 2014–2018 
w Polsce zgłoszono 84 przypadków tularemii (w tym 
w 4 województwie lubelskim), 19 przypadków gorączki 
plamistej i innych riketsjoz oraz ponad 1 tys. przypad-
ków kleszczowego zapalenie mózgu (w tym 35 w woje-
wództwie lubelskim).

Wnioski
Pomimo dostępności profilaktyki i szybkich metod 

diagnostycznych, choroby odkleszczowe są w  grupie 
najczęściej występujących i rejestrowanych zoonoz 
w Polsce. Analizując przypadki krajowe w latach 2014– 
2018 można zaobserwować, że nastąpił wzrost zacho- 
rowań na choroby przenoszone przez kleszcze. Naj-
większy wzrost na terenie kraju i jak województwa 
lubelskiego dotyczy boreliozy z Lyme.
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Wprowadzenie
Gram-ujemna bakteria Bordetella bronchiseptica 

jest patogenem, który stanowi zagrożenie zarówno 
dla zwierząt, jak i  ludzi. Bakteria ta uważana jest za 
kluczowy czynnik wpływający na rozwój zanikowego 
nieżytu nosa u świń, powodując w ten sposób znaczne 
straty finansowe w przemyśle rolnym. Wraz ze wzro-
stem liczby patogenów opornych na wiele leków, istnieje 
globalna potrzeba opracowania skutecznej alternatyw-
nej metody dla wykorzystywanych w terapii antybio-
tyków. Terapia fagowa, jako znana od ponad 100 lat 
metoda zwalczania infekcji bakteryjnych, jest obecnie 
intensywnie badana w laboratoriach oraz stosowana 
jako terapia doświadczalna.

Cel badania
Celem tej pracy była charakterystyka biologii bakte-

riofaga vB_BbrP_BB8 oraz jego zdolności do zwalcza-
nia infekcji B. bronchiseptica.

Materiały i metody
Morfologia łysinek faga została zobrazowana z wy- 

korzystaniem metody pełnopłytkowej, a struktura 
kapsydu ustalona przez obserwację z użyciem trans-
misyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Analiza 
kinetyki adsorpcji i rozwoju faga została przepro- 
wadzana z  wykorzystaniem standardowych metod 
mikrobiologicznych. Skuteczność przeciwdrobnoustro-
jowa bakterio faga została wykazana z wykorzystaniem 
hodowli płynnych oraz biofilmów bakteryjnych. Ana-
liza in vivo skuteczności bakteriofaga w zwalczaniu 
infekcji B. bronchiseptica została przeprowadzona na 

modelu z  wykorzystaniem larw barciaka większego 
(Galleria mellonella). Genom faga został zsekwencjo-
nowany oraz w  pełni scharakteryzowany za pomocą 
analizy bioinformatycznej.

Wyniki
Wirus vB_BbrP_BB8 (BB8) to lityczny fag z rodziny 

Podoviridae infekujący B. bronchiseptica. Bakteriofag 
tworzy łysinki o średnicy 1–3 mm z małą strefą prze-
jaśnienia na obwodzie (halo zone). Kapsyd faga BB8 
posiada ikosaedralną symetrię i średnicę około 37 nm. 
Fag BB8 wykazuje stabilność w zakresie temperatur 
37–43°C oraz pH 4–8. Analiza rozwoju faga wykazała, 
że BB8 jest zdolny do infekowania i niszczenia ko- 
mórek B. bronchiseptica niezależnie od stadium wzrostu 
bakterii w podłożu płynnym. Fag ten wykazuje szybką 
i efektywną adsorpcję – po czasie 1 minuty 96% cząstek 
faga zaadsorbowało do komórek bakteryjnych. Analiza 
in vivo wykazała dużą skuteczność w zwalczaniu infek-
cji B. bronchiseptica. Testy na modelu larw G. mellonella 
wykazały, że ponad 90% larw traktowanych fagami 
przeżyło infekcję bakteryjną, podczas gdy wszystkie 
larwy z grupy kontrolnej (nie traktowanej fagami) 
zmarły. Analiza genomu faga BB8 nie wykazała obec-
ności genów, które mogłyby wykluczyć wykorzystanie 
faga BB8 w terapii.

Wnioski
Bakteriofag vB_BbrP_BB8 wykazuje duży potencjał 

terapeutyczny przeciwko B. bronchiseptica i jest dobrym 
kandydatem do wykorzystania w terapii fagowej.
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