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1. Wprowadzenie

Paciorkowce to grupa bakterii Gram-dodatnich, 
wykazująca znaczne zróżnicowanie, której systema-
tyka zmieniała się wielokrotnie na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat. Historycznie paciorkowce 
dzieli się na główne grupy ze względu na rodzaj hemo-
lizy (γ − brak widocznej hemolizy, α − częściowa lub 
β − całkowita). Ze względu na niezwykłą obszerność 
tematu, niniejsze opracowanie skupi się na paciorkow-
cach β-hemolizujących.

W zależności od stosowanego podziału, pacior-
kowce β-hemolizujące mogą zostać podzielone na 
mniejsze grupy na podstawie występującego na ich 
powierzchni grupowego wielocukru (lub określonych 
kwasów lipotejchojowych), zwanego od nazwiska jego 
odkrywczyni antygenem Lancefield [68]. Antygen 
Lancefield rozróżnia grupy paciorkowców nazywane 
literami od A do niemalże końca alfabetu, a do najważ-
niejszych, ze względu na ich zdolności do wywoływania 
chorób u  ludzi, należą: grupa A (głównie Streptococ-
cus pyogenes, GAS), grupa B (głównie Streptococcus 
agalactiae, GBS) oraz grupy C i G, obejmujące coraz 
groźniejsze odzwierzęce patogeny jak Streptococcus equi 
subsp. equi, subsp. zooepidermicus i subsp. ruminato-
rum, Streptococcus dysagalactiae subsp. dysagalactiae 
i subsp. equisimilis oraz Streptococcus canis [42, 64]. 

Do klasyfikacji paciorkowców często stosuje się 
również podział na grupy filogenetyczne (divisions). 
Wyróżniane są: grupa ropotwórcza (pyogenic), grupa 
anginosus, zwana również „milleri”, grupa mitis/ora-
lis, grupa salivarius i grupa bovis [64]. Paciorkowce 
β-hemolizujące wchodzą w skład grupy ropotwórczej 
i  częściowo grupy anginosus, natomiast pozostałe 
grupy określane są często zbiorczo jako paciorkowce 
zieleniące (viridans) ze względu na występowanie nie-
pełnej hemolizy typu α. Do grupy mitis, wykazującej 
hemolizę typu α, zalicza się np. Streptococcus pneumo-
niae, niezwykle groźny patogen powodujący zapalenie 
opon mózgowych, ucha środkowego czy zapalenie płuc.

2. Paciorkowce grupy A (GAS)

Znacząca większość paciorkowców zaliczanych do 
grupy A wchodzi w skład jednego gatunku – S. pyoge-
nes. Bakteria ta najczęściej powoduje infekcje błon ślu-
zowych górnych dróg oddechowych i skóry. Szacuje się, 
iż rocznie na zapalenie gardła zapada ponad 600 milio-
nów osób na świecie, a ponad 100 milionów cierpi na 
różnego rodzaju choroby skóry [26].

Choroby zazwyczaj mają łagodny przebieg i w więk-
szości przypadków są stosunkowo proste do wyle- 
czenia dzięki uniwersalnej wrażliwości szczepów na 
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penicylinę. Jednak nieleczone mogą prowadzić do 
poważnych, autoimmunologicznych powikłań. Powi-
kłania po infekcjach przybierają głównie formę gorączki 
reumatycznej, choroby reumatycznej serca, ostrego 
kłębuszkowego zapalenia nerek, oraz zapalenia sta-
wów. Zakażenia GAS mogą ponadto przybierać formę 
groźnych chorób inwazyjnych, związanych zazwyczaj 
z  produkcją przez ten patogen całego repertuaru tok-
syn oraz innych czynników wirulencji. Podstawowymi 
czynnikami wirulencji GAS są różnego rodzaju białka 
powierzchniowe działające jak adhezyny oraz cały sze-
reg wyspecjalizowanych białek, odpowiedzialnych za 
interakcje pomiędzy bakteriami a gospodarzem. 

Szczegółowy opis mechanizmów wirulencji GAS 
i  informacje na temat epidemiologii znajdują się 
w nowych opracowaniach [107, 116, 117] oraz w nie-
zwykle bogatej literaturze na temat czynników wirulen-
cji i epidemiologii GAS [33, 74, 91, 121].

3. Charakterystyka paciorkowców grupy B

S. agalactiae to gatunek paciorkowców, który aż do po- 
czątku lat 70-tych XX w. uważany był głównie za komen-
sala człowieka oraz za patogen bydła, odpowiedzialny za 
stany zapalne gruczołu mlecznego (mastitis) [62, 104].

Od lat 60-tych XX w. zaobserwowano narastającą 
liczbę infekcji wywołanych przez S. agalactiae u nowo-
rodków. Infekcje występujące w pierwszym tygodniu 
po urodzeniu (tzw. early onset disease, EOD) wiążą się 
bezpośrednio z wstępującym zakażeniem błon płodo-
wych i płynu owodniowego lub z wertykalnym przeka-
zaniem bakterii z matki na dziecko podczas porodu [48, 
57, 59]. Przeważającą formą infekcji EOD jest zapalenie 
płuc i  zaburzenia oddychania. Infekcje GBS u  dzieci 
pomiędzy pierwszym tygodniem a trzecim miesią-
cem życia określane są jako choroba późna (tzw. late 
onset disease, LOD) i dotyczą przeważnie ośrodkowego 
układu nerwowego. W przypadku LOD dokładna droga 
zakażenia nie jest znana, przypuszcza się, iż zakażanie 
związane jest ze środowiskiem, a nie z bezpośrednim 
przekazaniem bakterii pomiędzy matką a  dzieckiem 
podczas porodu [38, 104]. EOD i LOD charakteryzo-
wały się wysoką śmiertelnością, dochodzącą do 50% 
[38]. Dopiero wprowadzenie profilaktyki antybiotyko-
wej dla kobiet w ciąży, w znacznym stopniu obniżyło 
zapadalność na EOD, nie zmieniło jednak zapadalności 
na LOD i infekcje niezwiązane z ciążą [126].

Podobnie do grupy A Streptococcus, GBS jest również 
w  stanie wywoływać inwazyjne, niezwiązane z  ciążą, 
zakażenia u osób dorosłych. Inwazyjne formy zakażenia 
(takie jak infekcje tkanek miękkich, bakteriemia, zaka-
żenia układu moczowego, zapalenie płuc) występują 
przeważnie u osób w starszym wieku, z zaburzeniami 
metabolicznymi i zaburzeniami odporności [111].

3.1. Czynniki wirulencji GBS

Czynniki wirulencji S. agalactiae do niedawna były 
zdecydowanie mniej poznane od tych wytwarzanych 
przez GAS. Znaczna ich cześć została najpierw scha-
rakteryzowana w S. pyogenes, a następnie zidentyfi-
kowana w GBS. Dopiero wyniki analizy genomicznej 
pokazały, że S. agalactiae jest pod wieloma względami 
organizmem podobnym do S. pyogenes. Ich genomy są 
podobnej wielkości, a wiele genów wykazuje wysokie 
podobieństwo między tymi gatunkami. Podobne są 
mechanizmy wirulencji, regulatory i zestaw kodowa-
nych czynników wirulencji. 

Ponieważ szczegółowy opis scharakteryzowanych 
do tej pory czynników wirulencji GBS znajdują się 
w nowym polskojęzycznym opracowaniu [75], poniżej 
prezentujemy jedynie skrót najistotniejszych informacji 
na ten temat.

Ze względu na niedostateczne dane na temat wiru-
lencji GBS, przez wiele lat za główny czynnik zjadli-
wości uważano wielocukrową otoczkę. Otoczka pełni 
rolę podobną do hialuronowej otoczki GAS lub wielo-
cukrowej otoczki S. pneumoniae i zabezpiecza komórki 
przed fagocytozą, poprzez obniżenie zdolności wiązania 
czynnika opsonizującego C3 dopełniacza. Za tę funkcję 
otoczki odpowiedzialne są cząsteczki kwasu sjalowego 
dołączone do reszt galaktozy [24]. Ze względu na typ 
otoczki, grupa B podzielona jest na 10 serotypów [112]. 
Podobnie jak w przypadku GAS, istnieje wyraźna kore-
lacja pomiędzy serotypem a formą wywoływanej cho-
roby, a izolaty ludzkie należące do określonych seroty-
pów różnią się znacząco od izolatów zwierzęcych [37].

Oprócz cukrowej otoczki, GBS wytwarza wiele 
innych czynników, klasycznie uznawanych za czynniki 
wirulencji. Można do nich zaliczyć białka, umożliwia-
jące adhezję, kolonizację i inwazję komórek gospo-
darza oraz czynniki, pozwalające na ucieczkę przed 
mechaniz mami obronnymi gospodarza. 

Podobnie jak w przypadku GAS, podstawowymi 
czynnikami wirulencji w procesie patogenezy GBS są 
adhezyny odpowiedzialne za kontakt z komórkami 
eukariotycznymi, czyli przede wszystkim białka wią-
żące keratynę (Srr), fibrynogen (FbsA), fibrynonektynę 
(ScpB) i lamininę (Lmb) [76]. Kolejną grupą umoż-
liwiającą specyficzne tkankowo wiązanie się i inwa-
zję przez GBS komórek gospodarza są szeroko roz-
powszechnione białka powierzchniowe z tak zwanej 
rodziny Alp/Rib kodujące białka αC (ACP), βC (BCP) 
[6, 18] oraz epsilon/Alp1, Alp2, Alp3, i Rib [32]. Nie-
dawno u GBS odkryto na powierzchni komórki rów-
nież struktury podobne do pili, które, postuluje się, iż 
biorą udział w procesach adhezji do komórek eukario-
tycznych [71].

Analogicznie do GAS, S. agalactiae produkuje tok-
syny tworzące pory w komórkach gospodarza. Toksyny 
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te ważne są nie tylko z punktu widzenia wirulencji GBS, 
ale również stanowią podstawę diagnostyki mikrobio-
logicznej tego organizmu. β-hemolizyna kodowana 
jest przez operon cyl [89] i jej ekspresja związana jest 
z produkcją pomarańczowego pigmentu, zapewniają-
cego oporność na działanie wolnych rodników. Dodat-
kowo, dysmutaza SodA wytwarzana wraz z pigmentem, 
chroni GBS przed działaniem reaktywnych form tlenu. 
Szczepy z mutacją genu dysmutazy są wysoce wrażliwe 
na stres oksydacyjny i aktywność makrofagów [97]. 

W procesie patogenezy, β-hemolizyna oprócz swo-
jej funkcji cytolitycznej, funkcjonuje jako czynnik 
prozapalny, oraz jako czynnik pozwalający bakteriom 
na przejście przez bariery nabłonek-śródbłonek oraz 
krew-mózg [76]. Druga toksyna powodująca powsta-
wanie porów w błonie komórkowej to tzw. czynnik 
CAMP [69]. Jednakże w świetle ostatnich badań wydaje 
się, że nie gra ona jednak znaczącej roli w procesie pato-
genezy [52]. 

W GBS zostały również zidentyfikowane i opisane 
czynniki wirulencji oddziaływujące na układ immu-

nologiczny w analogiczny sposób, jak ich odpowied-
niki w GAS. Peptydaza ScpB, oprócz wspomnianego 
wyżej wiązania fibronektyny, inaktywuje specyficznie 
składnik C5a dopełniacza [17], ogranicza chemotaksję 
neutrofili [118] oraz zaburza adhezję poprzez trawie-
nie białek gospodarza [27]. Białka gospodarza takie jak 
fibrynogen i  białka macierzy (matrix) cięte są przez 
proteazę serynową CspA [49], która ma sekwencję ami-
nokwasową podobną do białka SpyCEP występującego 
u GAS i pełni podobną funkcję. Tak jak SpyCEP, CspA 
degraduje chemokiny GROα, β, γ, GCP-2, NAP-2 (neu-
trophil-activating peptide 2), nie tnie natomiast IL8 [22]. 

Warto także zwrócić uwagę na to, że ekspresja wielu 
czynników wirulencji GBS, podlega regulacji przez 
dwuskładnikowy system CovS/CovR, który jest odpo-
wiednikiem systemu regulacji CsrS/CsrR (CovRS) 
S. pyogenes. Błonowy sensor CovS aktywuje, poprzez 
fosforylację, cytoplazmatyczny regulator transkrypcji 
CovR, który następnie oddziałując z sekwencjami pro-
motorowymi różnych genów, wzmacnia lub wycisza ich 
ekspresję. Geny regulowane przez system CovS/CovR 

Czynniki odpowiedzialne białko M [67] Nie zidentyfikowano [14, 103] Nie zidentyfikowano
za adhezję białka wiążące fibronek- [31] [76] [9] Nie zidentyfikowano
 tynę, fibrynogen, keratynę,
 lamininę i kolagen
 pili [85] [5] [105] Nie zidentyfikowano
Czynniki ograniczające fago- Otoczka [131] [112] [15] [125]
cytozę, zaburzające działanie białko M [67] Nie zidentyfikowano [14, 103] Nie zidentyfikowano
dopełniacza, degradujące peptydaza C5a [90] [17] [29] Nie zidentyfikowano
chemokiny i ułatwiające peptydaza SpeB [16] Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano
przetrwanie wewnątrz SIC [53] Nie zidentyfikowano [84] Nie zidentyfikowano
komórek żernych DNazy [115] Nie zidentyfikowano [41] [61]
 SpyCEP [39] [27] Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano
 Dysmutaza nadtlenkowa [78] [97] [98] Nie zidentyfikowano
 SodA
 Neuraminidaza /sialidaza [35] [83] Nie zidentyfikowano [134]
Czynniki degradujące IdeS/MAC [127] Nie zidentyfikowano [70] Nie zidentyfikowano
łańcuchy immunoglobulin SpeB [16] Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano
 GRAB [99] Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano
Inwazyny, czynniki degradu- hialuronidaza [95] [63] [114] [134]
jące składowe macierzy streptokinaza [55] [135] [77] Nie zidentyfikowano
zewnątrzkomórkowej enolaza [93] [56] [44] Nie zidentyfikowano
oraztkanki SpeB [16] Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano
 hemolizyny [12,  [89] [105] [87]
  119]
Czynniki destabilizujące fosfolipaza A2 [109] Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano Nie zidentyfikowano
błony komórkowe
Superantygeny egzotoksyny pirogenne [30] Nie zidentyfikowano [30] Nie zidentyfikowano
 różnych typów

Tabela I
Główne klasy czynników wirulencji wykryte w grupach paciorkowców β-hemolizujacych A, B, C, G i anginosus

Klasa czynników wirulencji Czynnik wirulencji GAS GBS GCS/GGS Gr. anginosus
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to geny, kodujące m.in. β-hemolizynę, pigment, czyn-
nik CAMP, peptydazę C5a oraz białka adhezyjne [66]. 
Ostatnie badania pokazują, że inaktywacja tego sys-
temu regulatorowego zwiększa produkcję biofilmu 
przez GBS, adhezję do komórek nabłonkowych dróg 
oddechowych, nabłonka pochwy i macierzy między-
komórkowej. Zmiany adhezji związane z CovS/CovR 
wywoływane są przez zmiany zewnętrznego pH [94].

Cały szereg znanych i potencjalnie nowych czynni-
ków wirulencji GBS został zidentyfikowany w wyniku 
eksperymentu z użyciem losowej mutagenezy transpo-
zonowej (signature-tagged mutagenesis) [58]. Po przeba-
daniu 1600 mutantów, aż 8% z nich wykazywało zmiany 
profili wirulencji w modelu zwierzęcym. Co najciekaw-
sze, 20% genów zidentyfikowanych jako zaangażowane 
w proces patogenezy nie posiada żadnej homologii do 
sekwencji umieszczonych w bazach danych. Pozostałe 
geny, zidentyfikowane w ten sposób, posiadały homolo-
gię do genów kodujących białka o znanych, nieznanych 
lub przypuszczalnych lecz niepotwierdzonych funk-
cjach, wśród tych ostatnich były geny kodujące m.in.: 
potencjalne białka transportowe, regulatory ekspresji 
genów, czynniki zaangażowane w metabolizm ściany 
komórkowej, adhezyny oraz białka sekrecyjne [58]. 

Do poszukiwania genów, które mogłyby odgrywać 
rolę w procesie patogenezy, zaprzęgnięto również geno-
mikę i transkryptomikę. Badania poszerzyły wiedzę 
dotyczącą rezerwuarów genów, które mogą być zaan-
gażowane w interakcję między patogenem a gospoda-
rzem. Sekwencjonowanie genomów wielu szczepów 
GBS pokazało, że aż 20% genów jest zmienna i szcze-
powo specyficzna, co dotyczy również potencjalnych 
czynników wirulencji. Szacuje się, że każdy nowo zse-
kwencjonowany genom S. agalactiae będzie posiadał 
kolejne 33 nowe geny [122].

Oprócz badania rodzajów kodowanych czynni- 
ków wirulencji, prowadzone są również te dotyczące 
regulacji ich skoordynowanej ekspresji, w zależności 
od stanu fizjologicznego lub warunków środowiska 
[79–81, 106, 108]. Wyniki badań nad regulacją poka-
zują wyraźny wpływ czynników takich jak tempera-
tura, kontakt z krwią gospodarza czy też środowiskiem 
płynu owodniowego na ekspresję genów GBS, nie tylko 
związanych z wirulencją. Co więcej, wykazano wyraźny 
wpływ środowiska na ekspresję genów kodowanych 
na mobilnych elementach genetycznych oraz genów, 
których produkty związane są z podstawowym meta-
bolizmem bakterii. Od temperatury zależna jest rów-
nież ekspresja wielu genów o  nieznanych funkcjach. 
Znaczący wpływ na transkryptom GBS ma również 
kontakt z indywidualnym gospodarzem – ten sam 
szczep bakterii, może mieć różny profil transkrypto-
miczny w płynach ustrojowych tego samego rodzaju, 
lecz pochodzących od gospodarzy o  zróżnicowanym 
statusie metabolicznym [80].

4. Charakterystyka grup C i G

Wg systemu klasyfikacji Lancefield do grup C i G 
Streptococcus (GCS, GGS) zaliczanych jest kilka gatun-
ków paciorkowców. Wśród nich znajdują się gatunki, 
które najpierw rozpoznano jako patogeny zwierząt, 
a  teraz uznane są również jako czynniki etiologiczne 
zakażeń u ludzi. Klasyfikacja taksonomiczna GCS oraz 
GGS jest problematyczna ze względu na różnorodność 
fenotypową i  genotypową paciorkowców. Jednakże 
na podstawie analizy porównawczej 16 sRNA gatunki 
zaliczane do grupy C lub G można zakwalifikować do 
dwóch grup filogenetycznych „pyogenic” i „anginosus” 
(„milleri”) [64]. Do patogenów grupy ropotwórczej 
(pyogenic), wykazujących w większości β-hemolizę, 
należą m.in. i)  S. dysgalactiae subsp. dysgalactiae, 
który jest komensalem bydła, mogącym wywołać stany 
zapalne gruczołu mlecznego, ii) S. dysgalactiae subsp. 
equsimilis, najczęściej izolowany gatunek GCS od 
ludzi, czynnik etiologiczny infekcji, których spektrum 
pokrywa się z  zakażeniami spowodowanymi przez 
GAS takimi jak: zapalenia węzłów chłonnych, gardła, 
płuc, kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenia stawów, 
tkanki łącznej, STSS (Streptococcal Toxic Shock Syn-
drome), posocznica, iii) S. equi subsp. equi, który kolo-
nizuje błony śluzowe górnych dróg oddechowych koni, 
powodując zołzy, oraz iv) S. equi subsp. zooepidemicus, 
oportunistyczny komensal śluzówek zwierzęcych, cho-
robotwórczy wobec człowieka [20, 40, 124]. S. dysaga-
lactiae subsp. equisimilis, w bardzo rzadkich przypad-
kach może posiadać na swojej powierzchni antygen A 
[19, 120]. Do grupy ropotwórczej zaliczany jest także 
S. canis, posiadający na swojej powierzchni antygen 
grupy G. Gatunek ten izolowany jest od psów, kotów, 
krów, szczurów, myszy, królików i  lisów, przyczynia 
się do rozwoju infekcji skórnych, infekcji związanych 
z układem moczowym, stanów zapalnych gruczołów 
mlecznych i  poronień. U  ludzi zakażenia S. canis są 
rzadkie, lecz mogą prowadzić do posocznicy [13, 133]. 
Pozostałe paciorkowce β-hemolizujące, które mogą 
posiadać antygen C lub G i wchodzące w skład grupy 
ropotwórczej, to patogen bydła S. uberis i  S. phocae, 
który infekuje ryby i  morskie ssaki oraz S. anginosus 
i S. constellatus wchodzące w skład grupy anginosus. 

Paciorkowce GCS/GGS związane z  człowiekiem 
mogą stanowić część naturalnej flory skóry, górnych 
dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, czy 
układu moczowo-płciowego. Natomiast przy obniżonej 
odporności organizmu gospodarza, zdolne są jednak 
do wywołania chorób takich jak zapalenie gardła, płuc, 
stawów, opon mózgowych, wsierdzia, czy posocznicy 
[40]. Pojawiają się także doniesienia o szczepach GCS 
i  GGS wywołujących tzw. zespół paciorkowcowego 
wstrząsu toksycznego (STSS), który wydawał się do 
tej pory być charakterystyczny dla S. pyogenes [50, 65]. 
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Podłożem tego wydaje się być genetyczne pokrewień-
stwo GCS i GGS z GAS oraz obecność u wielu szczepów 
białka wykazującego homologię do białka  M (kodo-
wanego przez gen emm), które odgrywa kluczową rolę 
w inwazyj nych zakażeniach wywołanych przez S. pyoge-
nes [33, 96]. 

Na podstawie badań epidemiologicznych szacuje 
się, iż poziom zapadalności na infekcje wywołane 
przez GCS/GGS może być taki sam jak w przypadku 
GAS, a poziom nosicielstwa w nosogardle wielokrotnie 
przekracza poziom nosicielstwa GAS [101]. Mimo tak 
istotnej roli w wywoływaniu chorób, czynniki wirulen-
cji GGS/GCS są zdecydowanie mniej poznane niż czyn-
niki wirulencji GAS a nawet GBS. Znacząca większość 
z  nich została zidentyfikowana na podstawie analizy 
porównawczej pomiędzy genomami GAS i GCS/GGS 
(patrz poniżej).

4.1. Czynniki wirulencji GCS/GGS

Do grupy białek odpowiedzialnych za adhezję do 
komórek gospodarza, które są produkowane przez 
S. equi subsp. equi i subsp. zooepidermicus, należą 
homologi białka M [14, 103] oraz białka wiążące fibry-
nogen, kolagen, lamininę i internaliny [9]. Ponadto, 
w  genomach GCS/GGS zidentyfikowano regiony 
umożliwiające tworzenie przez bakterie pili, podobne 
do rejonów FCT występujących u GAS i wysp piluso-
wych w  GBS [9, 105], kodujące białka strukturalne, 
regulatorowe oraz sortazy.

Jednym z  pierwszych paciorkowcowych czynni-
ków wirulencji zidentyfikowanych i opisanych u GCS 
była streptodornaza. Białko to zostało wyizolowane na 
początku lat 70-tych XX w. [41] ale scharakteryzowane 
zostało dopiero w latach 90-tych [137]. Streptodornaza 
wzbudziła początkowo duże zainteresowanie w medy-
cynie, gdy okazało się, że ma zdolność do upłynniania 
ropy, co jest związane z jej aktywnością enzymatyczną 
DNazy [72]. Rola DNaz jako czynników wirulencji 
pomagających w uniknięciu inaktywacji przez komórki 
układu immunologicznego została niedawno wykazana 
dla S. pyogenes [115].

Równie wcześnie jak streptodornazę zidentyfiko-
wano kolejne białko produkowane przez S. dysagalactiae 
subsp. equisimilis – streptokinazę [77], które podobnie 
jak streptodornaza miało początkowo zastosowanie jako 
lek. Aktywność enzymatyczna streptokinazy pozwala 
paciorkowcom na rozprzestrzenianie się w ciele gospo-
darza. Przekształca ona bowiem plazminogen w plaz-
minę, aktywny enzym proteolityczny, który rozkłada 
m.in. włókna fibrynowe oraz inne białka macierzy 
pozakomórkowej (fibronektyna, laminina). W związku 
z  jej trombolitycznymi właściwościami, streptokinaza 
początkowo wykorzystywana była w  terapii zawałów 
serca, stąd też szerokie badania związane z identyfikacją 

szczepów produkujących ją na dużą skalę. Streptokinaza 
jest białkiem specyficznym w stosunku do gospodarza, 
co oznacza, że streptokinaza pochodząca ze szczepów 
infekujących ludzi, nie będzie działać na plazminogen 
z  różnych gatunków zwierząt, mimo jego wysokiej 
homologii na poziomie aminokwasowym (80–90%). 
Pomiędzy streptokinazą izolowaną ze szczepów GGS 
i  GCS, zakażających różnych gospodarzy, występuje 
jedynie ok. 30% podobieństwo sekwencji aminokwa-
sów [23]. Zależna od warunków środowiska ekspresja 
streptokinazy regulowana jest przez dwuskładnikowe 
systemy regulatorowe CovRS i FasCAX [113]. 

Kolejne białko wiążące plazminogen scharaktery-
zowane w GCS to homolog białka PAM ze S. pyogenes 
[10]. Białko to posiada charakterystyczną sekwencję 
sygnałową, region tandemowych sekwencji powtórzo-
nych oraz konserwowany region kotwiczący w ścianie 
komórkowej, czyli struktury typowe dla grupy białek 
podobnych do białek M (M-podobnych). W  przeci-
wieństwie do swojego odpowiednika w GAS, posiada 
ono dodatkowe miejsca oddziaływania z innymi biał-
kami surowicy, takimi jak fibrynogen i albumina [8]. 
Wiązanie plazminogenu przez białko PAM nie powo-
duje jego aktywacji, dlatego też sugeruje się, iż odbywa 
się to we współpracy ze streptokinazą. Ponadto, agre-
gacja białka z plazminogenem wpływa na jego adhezję 
do komórek nosogardła (linia komórek Detroit 562) 
[11]. Niektóre białka M-podobne w regionie tande-
mowych sekwencji powtórzonych posiadają charak-
terystyczny motyw, składający się z ośmiu peptydów, 
który umożliwia oddziaływania z kolagenem. Motyw 
zyskał nazwę PARF (peptide associated with rheumatic 
fever) w związku z tym, iż obecność agregatów białka, 
posiadającego dany motyw, z  kolagenem przyczynia 
się do autoimmunologicznej odpowiedzi gospodarza, 
która obserwowana jest często u pacjentów z objawami 
ostrej gorączki reumatycznej [7].

Oprócz genów homologicznych do tych, kodujących 
białko M, czy streptokinazę, w genomie szczepu GGS 
wykryto również m.in. gen slo, dla streptolizyny O [105]. 
Streptolizyna O należy do rodziny białek sekrecyjnych, 
które posiadają zdolność oddziaływania z cholesterolem, 
występującym w błonach komórek eukariotycznych. 
Wiązanie się kolejnych cząsteczek (monomerów) strep-
tolizyny O w miejscu docelowym, pozwala na utworze-
nie w błonie porów o średnicy ok. 30 nm. Permeabiliza-
cja błon związana jest nie tylko z niszczeniem komórek, 
ale również z uwalnianiem cytochromu c do cytopla-
zmy oraz transportem enzymu glikohydrolazy NAD+ 

do komórek gospodarza. Enzym ten przekształca NAD+ 
w cykliczną ADP-rybozę , cząsteczkę sygnałową, biorącą 
udział w regulacji stężenia jonów wapnia w komórce. 
Natomiast gówna aktywność tego enzymu czyli hydro-
liza NAD+, prowadzi do wyczerpania puli NAD+ i ATP, 
a w konsekwencji do śmierci komórki. [82, 123].
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Peptydaza C5a to następny ważny element w pro-
cesie patogenezy paciorkowców. Enzym odgrywa dwie 
role, jako czynnik umożliwiający zatrzymanie kaskady 
reakcji prowadzących do utworzenia stanu zapalnego 
oraz zapewnia oddziaływanie z fibronektyną. Peptydaza 
C5a jest proteazą serynową, zakotwiczoną w  ścianie 
komórkowej bakterii. Gen kodujący peptydazę, wykry-
wany jest wśród wszystkich izolatów S. pyogenes (scpA) 
[132], wszystkich izolatów ludzkich i niektórych izola-
tów odzwierzęcych S. agalactiae (scpB) [43] oraz izola-
tów ludzkich GGS i GCS (scpG, scpC) [29]. Pomiędzy 
tymi gatunkami gen scp jest wysoce konserwowany, 
co sugeruje jego horyzontalny transfer. Hipotezę tę 
popiera fakt, iż powyżej genu znajduje się jedna kopia 
elementu insercyjnego ISSag2, a  poniżej –  element 
insercyjny ISSag1, kodujący białko transpozazy, i druga 
kopia ISSag2 [43]. Na N-końcu białka peptydazy znaj-
duje się domena proteolityczna [21]. Jest to miejsce 
oddziaływania oraz enzymatycznej dezaktywacji skład-
niku dopełniacza – anafilatoksyny C5a. Cięcie skład-
nika dopełniacza zachodzi na jego C-końcu, w którym 
występują aminokwasy umożliwiające oddziaływanie 
z innymi elementami układu immunologicznego [17]. 
Ponadto, wykryto zdolność tej peptydazy do oddzia-
ływania z fibronektyną, co może mieć przełożenie na 
zdolność inwazji paciorkowców do nabłonka [21, 27]. 

Białka układu dopełniacza są również inaktywo-
wane przez sekrecyjne białko SIC (streptococcal inhibi-
tor of complement). Obecność genu sic, obserwowana 
była do tej pory jedynie wśród szczepów M1 S. pyogenes 
[3], ostatnio jednak homolog genu sic wykryto wśród 
szczepów S. dysgalactiae subsp. equisimilis [84]. 

Oprócz genów, których produkty biorą udział 
w  ochronie komórek bakteryjnych przed układem 
immunologicznym gospodarza oraz w  rozprzestrze-
nianiu się w  jego ciele, w genomach paciorkowców 
grupy C i G znajdują się również geny, których pro-
dukty są typowymi czynnikami wirulencji takimi jak 
adhezyny, toksyny i superantygeny.

Choć pierwsze adhezyny zidentyfikowano w GCS 
przy użyciu klasycznych biochemicznych technik takich 
jak np. „phage display” [61, 73], główne zasługi w iden-
tyfikacji potencjalnych adhezyn ma genomika [129]. 

Zidentyfikowano kilka superantygenów GCS/GGS, 
których dystrybucja często związana jest z obecnością 
specyficznych mobilnych elementów genetycznych, 
przynależnością filogenetyczną danego szczepu do 
odpowiedniego podgatunku lub grupy wywołującej 
infekcje u ludzi bądź zwierząt. Prowadzone przez wiele 
lat badania pozwoliły na wykrycie genów kodujących 
superantygeny speG, speH, speI, szeF, szeN, szeP, sseL, 
sseM, szeL, szeM [1, 4, 30, 92]. 

Na podstawie analiz sekwencji genomowych GCS/
GGS [9, 105] stwierdzono, iż gatunki te są najbliżej spo-
krewnione z GAS, a w ich genomach odnajdywane są 

homologii głównych genów wirulencji GAS. Poznanie 
pełnej sekwencji genomu S. dysgalactiae subsp. equisi-
milis potwierdziło genetyczne pokrewieństwo z GAS, 
związane z konserwacją wielu genów wirulencji oraz 
fagów wraz z miejscami ich insercji. W genomie zna-
leziono także 20 unikalnych dla S. dysgalactiae subsp 
equisimilis potencjalnych genów wirulencji, posiadają-
cych sekwencję sygnalną i motyw zakotwiczający białko 
w  ścianie komórkowej. Nie wykryto natomiast genu 
speB, kodującego proteazę, operonu hasABC, którego 
produkty uczestniczą w syntezie kwasu hialuronowego 
oraz genów kodujących superantygeny. Brak danych 
elementów w genomie może być molekularnym mar-
kerem odróżniającym szczepy GCS/GGS od GAS [105].

Podobnie jak w przypadku analizy występowa-
nia i  ekspresji genów związanych z wirulencją GBS, 
z  pomocą przyszły nowoczesne techniki badawcze. 
Dzięki nim możliwe było porównanie dużej puli genów, 
czy nawet całych genomów i poszukiwanie niezna-
nych do tej pory czynników wirulencji S. dysagalactiae 
homologicznych do czynników S. pyogenes [34, 100]. 
Wykazano, iż około połowa testowanych genów z ludz-
kich szczepów GCS/GGS posiada swoje odpowiedniki 
wśród genów GAS kodujących proteazy, adhezyny 
i  toksyny [34]. Natomiast wykorzystując macierze 
DNA ustalono, że dystrybucja genów wirulencji wśród 
izolatów odzwierzęcych i ludzkich różni się znacząco. 
Szczepy GCS/GGS izolowane od zwierząt nie niosą w 
genomach m.in. genu kodującego peptydazę C5a [100].

Mniej rozpowszechnionym gatunkiem β-hemolizu-
ją cych paciorkowców niosących na swojej powierzchni 
antygen C i G jest Streptococcus phocae. Został on ziden-
tyfikowany w połowie lat 90-tych XX w. jako patogen 
morskich ssaków [110], a później odnaleziony również 
u ryb [45]. Dopiero niedawno rozpoczęły się pierwsze 
badania dotyczące czynników wirulencji produkowa-
nych przez ten gatunek. Główną przyczyną rozpoczęcia 
badań była narastającą ilość infekcji i epidemii powo-
dowanych przez S. phoace obserwowanych u  łososia 
atlantyckiego [46].

5. Charakterystyka grupy anginosus

Paciorkowce grupy anginosus od lat 80-tych XX w. 
zaczęły być traktowane jako bardziej spójna grupa 
i rozpoznawane jako patogen człowieka [102]. Oprócz 
nazwy „anginosus” wprowadzonej w tym czasie, czę-
sto spotyka się w starszej literaturze zamienną nazwę 
„milleri”, która nawet do tej pory często stosowana jest 
przez autorów z Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej 
przyjmuje się, że w skład grupy wchodzą trzy gatunki, 
S. anginosus, S. constellatus subsp. constellatus, S. con-
stellatus subsp. pharyngis oraz S. intermedius. Gatunki 
wchodzące w  skład grupy anginosus mogą posiadać 
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na swojej powierzchni antygen Lancefield A, C, G i F 
lub też nie posiadać takiego antygenu. Różne izolaty 
przypisane do poszczególnych gatunków mogą posia-
dać ponadto różne fenotypy, np. nie wykazywać hemo-
lizy, bądź wykazywać hemolizę typu α lub β [47, 64, 
134]. Bakterie grupy anginosus stanowią część natu-
ralnej flory jamy ustnej oraz błon śluzowych układu 
oddechowego, pokarmowego i  moczowo-płciowego, 
związane są jednak również z szeregiem infekcji [102, 
134]. Charakterystyczną formą infekcji wywoływanych 
przez grupę anginosus są ropnie wątroby i mózgu, co 
najprawdopodobniej warunkowane jest przez dużą 
oporność tych bakterii na zabijanie przez limfocyty 
i zahamowanie chemotaksji [130].

Większość dostępnej literatury dotyczącej chorobo-
twórczości grupy anginosus, skupia się na opisach przy-
padków i analizach epidemiologicznych. Dzięki tym 
pracom wyłania się zagrożenie, jakie może być niesione 
przez te bakterie i jak bardzo jest niedoszacowane przez 
lekarzy [101]. Sugeruje się również związek pomiędzy 
infekcjami S. anginosus oraz Streptococcus mitis a wystę-
powaniem raka przełyku i masywną indukcją produk-
cji cytokin pozapalnych podczas infekcji [88]. Wydaje 
się jednak, że z tworzeniem ropni u ludzi, związane są 
raczej S. intermedius i S. constellatus [28].

Stosunkowo najczęściej, również w Polsce, izoluje się 
S. anginosus i S. constellatus, a występowanie S. interme-
dius jest rzadsze [28] (O b s z a ń s k a  i S i t k i e w i c z, 
dane niepublikowane). Podobnie do innych pacior-
kowców infekcje często występują u dzieci i pacjentów 
z dodatkowymi chorobami, a same bakterie są znaczą-
cym rezerwuarem genów oporności na antybiotyki [36].

Czynniki wirulencji grupy anginosus nie są właś-
ciwie poznane. Na przykład do niedawna nie było 
wiadomo, w jaki sposób zbudowana jest otoczka u tej 
grupy bakterii. Niemniej jednak wyniki eksperymen-
tów potwierdzają jej wpływ na patogenezę i pokazują, 
że szczepy otoczkowe są bardziej wirulentne w mysim 
modelu ropnia: hamują fagocytozę i fagocytarne zabi-
janie przez neutrofile [60]. Analiza trzech dostępnych 
sekwencji genomowych, oraz sekwencji która została 
uzyskana w  naszym laboratorium (O b s z a ń s k a, 
K e r n  i  S i t k i e w i c z, dane niepublikowane) wska-
zuje na obecność genu kodującego białko PGA_cap, 
związane z produkcją otoczki zbudowanej z poli-γ-
glutaminianu (PGA). Niestety, w sekwencji geno-
mowej nie odnaleziono pozostałych trzech genów 
cap związanych z  produkcją tego polimeru. Otoczka 
PGA występuje u  kilku Gram-dodatnich gatunków 
bakterii np. z rodzaju Bacillus i u Staphylococcus epi-
dermidis. Utrudnia dostęp przeciwciał do komórki 
bakterii i zabezpiecza przed peptydami antybakteryj-
nymi [25]. W sekwencji genomowej zidentyfikowano 
natomiast kompletny operon cas, który, podobnie jak 
w przypadku S. pneumoniae czy S. agalactiae, odpowie-

dzialny jest za syntezę wielocukrowej otoczki. Dopiero 
niedawno opublikowano pracę opisującą identyfikację 
operonu cps w S. anginosus [125].

Dość nieliczne opublikowane analizy opisują poten-
cjalne czynniki wirulencji paciorkowców grupy angi-
nosus, które mogą być zaangażowane w interakcje 
z  ludzkimi komórkami. Niepotwierdzonymi ekspe-
rymentalnie czynnikami, które mogą mieć związek 
z infekcją, są opisane na początku lat 90-tych XX w. 
neuramidaza [134], sjalidaza [138], białka wiążące 
albuminy [136], hialuronidaza i depolimeraza siarczanu 
chondroityny [54] oraz DNazy [61].

Nieco później opisano intermedilizynę – cytolizynę 
produkowaną przez paciorkowce grupy anginosus, 
która jest wysoce gatunkowo specyficzna i powoduje 
lizę ludzkich erytrocytów oraz komórek nerwowych 
i  hepatocytów [86]. Późniejsze badania wykazały, iż 
jest to białko specyficznie związane ze S. intermedius, 
a  poziom jego produkcji jest najwyższy w ropniach 
mózgu i wątroby, a najniższy w naturalnej płytce nazęb-
nej, co sugeruje związek z infekcjami inwazyjnymi [87].

Nie jest dotąd znany mechanizm ani przyczyna pre-
ferencyjnego tworzenia ropni przez paciorkowce grupy 
anginosus, jednak może mieć to związek z produkcją 
siarkowodoru z L-cysteiny w wyniku działania desul-
fhydrylazy L-cysteiny. Transkrypt genu kodującego ten 
enzym jest wykrywany w eksperymentalnym modelu 
ropnia u myszy [118]. Inna hipoteza mówi o mechani-
zmie podobnym do opisanego dla GAS [128] i Staphy-
lococcus aureus [53] czyli zwiększonej przeżywalności 
bakterii z grupy anginosus po interakcjii z komórkami 
ludzkiegoi układu immunologicznego i  fagocytozie 
przez neutrofile [130]. Jeszcze mniej badań dotyczy 
fizjologii tej grupy bakterii. Zaledwie pojedyncze publi-
kacje odnoszą się do metabolizmu, kompetencji czy też 
regulacji ekspresji genów [2, 51]

6. Podsumowanie

Oprócz dotychczas znanych i badanych ludzkich 
patogenów należących do rodzaju Streptococcus takich 
jak S. pyogenes czy S. pneumoniae, od lat 80-tych XX w. 
mamy do czynienia ze zwiększającą się liczbą gatun-
ków patogennych dla człowieka, a uznawanych do tej 
pory za patogeny zwierząt. Próby wyjaśnienia mecha-
nizmów odpowiedzialnych za plastyczność tych organi-
zmów i poszerzające się spektrum gospodarza skupiają 
się głównie na charakterystyce czynników wirulencji. 
W  ostatnich latach niezwykle cennych informacji, 
na temat możliwości wywoływania ciężkich zakażeń 
u ludzi, dostarczyła genomika tej grupy bakterii.

Artykuł powstał dzięki finansowemu wsparciu z grantu N N401 
535940 oraz Narodowemu Programowi Ochrony Antybiotyków 
(NPOA-Moduł1)
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1. Wstęp

Leptospiroza to występująca na całym świecie 
choroba odzwierzęca, którą wywołują różne gatunki 
krętków z rodzaju Leptospira. Bakterie te powodują 
zakażenia w strefach tropikalnych, subtropikalnych 
i umiarkowanych, gdzie panuje klimat wilgotny i ciepły. 
Rezerwuarem krętków Leptospira spp. są gryzonie, psy, 
koty, świnie, konie, bydło domowe i dzikie zwierzęta.

U zwierząt zakażenie bakteriami z rodzaju Lepto-
spira zwykle przebiega bezobjawowo, jednak zwierzęta 
niewykazujące żadnych objawów chorobowych mogą 
wydalać krętki z moczem. Głównym nośnikiem zaka-
żenia jest woda i gleba oraz rośliny zanieczyszczone 
moczem zakażonych zwierząt [4]. Do zakażenia ludzi 
dochodzi poprzez uszkodzoną skórę, błony śluzowe, 
spojówki, inhalację lub przez spożycie bakterii, rzadziej 
przez ugryzienie przez zakażone zwierzę. Z człowieka 
na człowieka zakażenie może się przenosić przez łoży-
sko, mleko matki lub kontakty seksualne. Leptospiroza 
może wywoływać zmiany patologiczne nerek, wątroby, 
płuc, serca, mózgu i oczu. Ostre zakażenia Leptospira 
spp. mogą prowadzić do śmierci, dlatego niezwykle 
ważna jest ich szybka diagnostyka i wdrożenie odpo-
wiedniego leczenia [38]. 

2. Charakterystyka rodzaju Leptospira

Bakterie z rodzaju Leptospira są to cienkie, spiralnie 
zwinięte, ruchliwe krętki. Zazwyczaj mają 6–20 mikro-
metrów długości i są haczykowato zakończone, co 
nadaje im charakterystyczny kształt przypominający 
„znak zapytania”. Krętki Leptospira spp. są bezwzględ-
nymi tlenowcami i mają zdolność do wytwarzania 
zarówno katalazy jak i monoaminooksydazy. Do opty-
malnego wzrostu wymagają temperatury od 28 do 30°C. 
Rosną one na prostych podłożach, wzbogaconych wita-
minami (witaminy B2 i B12 są czynnikami wzrostu), 
długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi oraz kwa-
sami i solami amonowymi. Długołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe są wykorzystywane jako jedyne źródło 
węgla i są metabolizowane na drodze β-oksydacji [24].

Komórki krętków mają powierzchniowe struktury 
o cechach zarówno bakterii Gram-ujemnych (obecność 
LPS i błony zewnętrznej) jak i Gram-dodatnich (ścisły 
związek błony cytoplazmatycznej z mureiną ściany ko- 
mórkowej). Ruchliwość bakterii z rodzaju Leptospira jest 
możliwa dzięki dwóm periplazmatycznym wiciom znaj-
dującym się na obydwóch końcach komórki bakteryjnej.

Krętki z rodzaju Leptospira zarówno chorobotwórcze 
jak i niechorobotwórcze mają zdolność do tworzenia 
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biofilmu. Dzięki tej zdolności, gatunki saprofityczne 
mogą łatwiej przystosować się do życia w  wodzie, 
a patogennym gatunkom pomaga przetrwać w różnych 
niszach środowiska i skolonizować gospodarza [33]. 

3. Systematyka Leptospira spp.

Do 1989 roku krętki Leptospira spp. były podzie-
lone na dwa gatunki, Leptospira interrogans obejmu-
jący wszystkie szczepy chorobotwórcze oraz Leptospira 
biflexa zawierający saprofityczne szczepy izolowane ze 
środowiska. Różnicowano je na podstawie cech feno-
typowych. Do gatunku L. biflexa zaliczano szczepy 
mające zdolność do wzrostu w 13°C i  w  obecności 
8-azoguaniny (225 µg/ml) oraz nie mające zdolności 
do tworzenia form kulistych w 1 M NaCl. Do L. inter-
rogans należały szczepy wykazujące cechy przeciwne 
do cech L. biflexa. 

Obecnie, fenotypowa klasyfikacja została zastą-
piona genotypową, która jest bardziej złożona i może 
sprawiać wiele trudności w diagnostyce. Na podstawie 
genetycznej klasyfikacji opartej o analizę hybrydyza-
cyjną DNA zidentyfikowano co najmniej 19 gatunków 
z rodzaju Leptospira (13 patogennych i 6 saprofitycz-
nych). Wszystkie rozpoznane gatunki tych bakterii 
zostały zakwalifikowane do 25 serogrup i 300 seroty-
pów na podstawie różnic w ekspresji powierzchniowo 
prezentowanego lipopolisacharydu (tab. I). 

Natomiast na podstawie filogenetycznej analizy 
sekwencji 16S rRNA, bakterie te podzielono na trzy 
grupy: saprofityczną (nie patogenną dla ludzi), pato-
genną i grupę o cechach pośrednich. Do krętków 
saprofitycznych należą: Leptospira biflexa, L. wolbachii, 
L. kmetyi, L. yanagawa, L. terpstrae i L. vantielii. Za 
patogenne gatunki tego rodzaju uznaje się: Leptospira 
interrogans, L. kirschneri, L. noguchi, L. borgpeterseni, 
L. santarosai, L. weilii, L. alexanderi i L. alstoni. Wystę-
pują także takie gatunki z rodzaju Leptospira, które mają 
„właściwości pośrednie” pomiędzy tymi dwoma gru-
pami. Zalicza się do nich: Leptospira inadai, L. broomi, 
L. fainei, L. wolffii i L. licerasiae [7, 14, 24].

U ludzi, leptospirozę najczęściej wywołują gatunki 
L. interrogans, L. kirschneri oraz L. borgpeterseni. W Euro- 
pie występuje głównie Leptospira interrogans seroty-
pów Icterohaemorrhagiae i Copenhageni, a  w  połu- 
dniowowschodniej Azji – Leptospira interrogans sero-
typu Lai [4, 5]. 

4. Zakażenia Leptospira spp.

Rozprzestrzenienie krętków Leptospira spp. w śro-
dowisku, ściśle jest związane z ich krążeniem pomiędzy 
zwierzęcymi rezerwuarami i ich zdolnością do długo-

trwałego utrzymywania się w organizmie gospodarza. 
Różne serotypy bakterii z rodzaju Leptospira wykazują 
szczególne powinowactwo do określonego żywiciela, 
np. szczury (rodzaj Rattus) są rezerwuarem serotypu 
Icterohaemorragiae, natomiast myszy domowe (Mus 
musculus) serotypu Ballum. Krętki z rodzaju Leptospira 
zwykle nie wywołują chorób w organizmie głównego 
żywiciela, do którego są przystosowane [23]. Zaka-
żone przewlekle i bezobjawowo zwierzęta, przenoszą je 
w kanalikach nerkowych, gdzie krętki tworzą agregaty 
komórkowe. Mikroorganizmy te są uwalniane i wyda-
lane z moczem do środowiska (ok. 107 bakterii na ml), 
w  którym mogą przeżyć od kilku tygodni do kilku 
miesięcy (wilgotna gleba i woda). Zdolność komórek 
do agregacji i wytwarzania biofilmu może umożliwiać 
przetrwanie także poza organizmem gospodarza. Krętki 
Leptospira spp. zakażają głównie zwierzęta hodowlane 
oraz domowe. Ludzie stanowią przypadkowe ogniwo 
w cyklu krążenia krętków w środowisku. 

Bakterie z rodzaju Leptospira są przenoszone na 
ludzi przez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwie-
rzętami lub poprzez zanieczyszczone moczem wody 
powierzchniowe. Krętki te przenikają przez uszkodzoną 
skórę lub błony śluzowe, docierając do krwiobiegu 
i rozprzestrzeniając się we wszystkich tkankach orga-
nizmu. Zakażenie wywołuje ostrą gorączkę (wczesna 
faza), a następnie powoduje poważne objawy ze strony 
wielu układów (faza późna). Dochodzi do zaburzeń 
czynności wątroby i żółtaczki, ostrej niewydol ności 
nerek, licznych krwotoków w płucach, zapalenia 
mięśnia sercowego oraz zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych i mózgu. W większości przypadków 
zakażeń, układ immunologiczny eliminuje bakterie, 
jednak mogą one utrzymywać się przez dłuższy czas 
w organizmie, w immunologicznie uprzywilejowanych 
dla drobnoustrojów miejscach. Do miejsc tych zalicza 
się komorę przednią i ciało szkliste oka oraz kanaliki 
nerkowe. Obecne w nich krętki wywołują zapalenie 
błony naczyniowej oka (utrzymujące się miesiące po 
zakażeniu), oraz leptospirurię (tygodnie po ustąpieniu 
choroby) [4, 25].

4.1. Czynniki chorobotwórcze bakterii
 z rodzaju Leptospira

Mechanizmy patogenezy Leptospira spp. są słabo 
poznane. Genom Leptospira spp. zawiera około 3.9– 
–4.6 Mpz w zależności od gatunku i szczepu. L. borg-
petersenii ma dwa koliste chromosomy oznaczone jako 
chromosom I (CI; 3,614,456 pz, GC% 41,0) i chromo-
som II (CII; 317,335 pz, GC% 41,2). U L. interrogans 
chromosomy mają wielkość CI 4,277,185 pz (GC% 35,1) 
oraz CII 350,181 pz (GC% 35,0). L. borgpeterseni ma 
genom o 700 kb mniejszy niż L. interrogans, co zapewne 
ma związek z jej ograniczoną zdolnością do przeżycia 
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Leptospira interrogans Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Lai, Zimbabwe
 Hebdomadis Hebdomadis, Jules, Kremastos
 Autumnalis Autumnalis, Fortbragg, Bim, Weerasinghe
 Pyrogenes Pyrogenes
 Bataviae Bataviae
 Grippotyphosa Grippotyphosa, Canalzonae, Ratnapura
 Canicola Canicola
 Australis Australis, Bratislava, Lora
 Pomona Pomona
 Panama Panama, Mangus
 Sejroe Sejroe, Saxkoebing, Hardjo
 Javanica Javanica
 Ballum Ballum, Aroborea
 Cynopteri Cynopteri
 Mini Mini, Georgia
 Djasiman Djasiman
 Calledoni Calledoni
 Sarmin Sarmin
 Ranarum Ranarum
 Louisiana Louisiana, Lanka
 Hurstbridge Hurstbridge
 Manhao Manhao
 Shermani Shermani
 Tarassovi Tarassovi
Leptospira kirschneri Bataviae Djatzi
 Icterohaemorrhagiae Bogvere, Dakota, Mwogolo, Ndambari, Ndahambukuje
 Grippotyphosa Grippotyphosa, Ratnapura, Valbuzzi, Vanderhoedeni
 Pomona Pomona, Kunming, Mozdok, Tsaratsovo
 Canicola Bafani, Galtoni, Kamituga 
 Australis Australis
 Autumnalis Bim, Bulgarica, Butembo, Erinaceiauriti, Lambwe
 Djasiman Agogo
 Cynopteri Cynopteri
 Hebdomadis Kabura, Kambale
Leptospira borgpeterseni Javanica Jjavanica, Ceylonica, Dehong, Menoni, Poi, Sorexjalna
 Ballum Ballum, Arboreta, Castellonis, Guangdong, Kenya, Soccoestomes
 Tarassovi Tarassovi, Gengma, Guidae, Kanana, Kisuba, Tunis
 Mini Mini
 Hebdomadis Istrica, Jules, Nona, Worsfoldi
 Sejroe Sejroe, Balcanica, Hardo, Nero, Polonica
 Australis Pina
 Autumnalis Srebarna
 Celledoni Anhoa, Whitcombi
 Bataviae Moldaviae
 Pyrogenes Hamptoni, Kwale
Leptospira weilii Javanica Coxi, Mengma, Menrun
 Celledoni Celledoni, Hajnan, Mengdeng
 Sarmin Sarmin
 Mini Hekou
 Tarassovi Langati, Mogdeni, Vughia
 Manhao Gingshui
 Hebdomadis Longnan
 Pyrogenes Menglian
 Sejroe Unipertama

Tabela I
Genotypowa klasyfikacja wybranych chorobotwórczych gatunków bakterii z rodzaju Leptospira występujących w Europie [7]

Gatunek Serogrupa Serovar
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w  środowisku wodnym. L. interrogans może długo 
utrzymywać się w tym środowisku, aż do zetknięcia 
się z ssakiem [8]. 

U L. biflexa oprócz dwóch chromosomów: CI o wiel- 
kości 3,603,977  pz (GC%  38,9) i CII o  wielkości 
277,995 pz (GC% 39,3), wykryto plazmid o wielkości 
74,114 pz (GC% 37,47) oznaczony jako p74, którego 
brak w  szczepach patogennych. W p74 znajduje się 
13  genów metabolizmu podstawowego, które także 
występują w chromosomie I szczepów chorobotwór-
czych. Całkowita liczba genów kodujących białka 
u  L. biflexa wynosi 3 590, u  L. borgpetersenii wynosi 
2 844, a u L. interrogans wynosi 3 379. Geny kodujące 
transpozazy i pseudogeny (niedziałające kopie genów) 
stanowią około 1–2% genomu [29]. Porównując genomy 
u patogennch bakterii L. interrogans i L. borgpetersenii 
z saprofitycznym gatunkiem L. biflexa, zidentyfikowano 
2050 wspólnych genów. Odpowiedzialne są one za pod-
stawowe funkcje takie jak: metabolizm DNA i RNA, 
przetwarzanie i sekrecję białek, utrzymanie odpowied-
nich struktur i procesów komórkowych oraz metabo-
lizm energetyczny. Stwierdzono także, że L. interrogans 
i L. borgpetersenii mają powyżej 900 genów, występują-
cych tylko u tych gatunków i prawdopodobnie kodują-
cych białka związane z wirulencją. Zbadano również, że 
jedna trzecia genów L. biflexa jest nieobecna u patogen-
nych gatunków i zapewne jest związana z możliwością 
przeżycia w środowisku zewnętrznym. Chociaż prowa-
dzone są liczne badania genomu krętków z rodzaju Lep-
tospira to wciąż pozostaje wiele genów o niepoznanej 
funkcji. U L. biflexa jest ich około 40%, u L. interrogans 
z 655 białek występujących u tego gatunku bakterii, 78% 
nie ma poznanej funkcji. Podobnie jest u L. borgpeter-
senii, z 308 białek występujących tylko u tego gatunku, 
58% nie ma przypisanej funkcji [2].

Struktury związane z chorobotwórczością, które 
udało się zidentyfikować u krętków Leptospira spp. to 
LPS, hemolizyny, białka błony zewnętrznej (outer mem-
brane proteins – OMP) oraz inne białka powierzch-
niowe (np. adhezyny). 

Lipopolisacharyd (LPS) występujący u  bakterii 
z rodzaju Leptospira różni się znacznie od LPS wystę-
pującego u bakterii Gram-ujemnych pod względem 
biologicznym, fizycznym i biochemicznym. Aktywność 
endotoksyczna LPS krętków Leptospira spp. jest dużo 
niższa, niż LPS innych bakterii Gram-ujemnych. Skład-
nikiem LPS odpowiedzialnym za jego toksyczną aktyw-
ność jest lipid A, który u bakterii Leptospira spp. różni 
się funkcjonalnie i strukturalnie od lipidu A Escherichia 
coli. Wykazano, że lipid A L. interrogans jest nieaktywny 
w  teście krzepnięcia lizatu amebocytów skrzypłocza, 
standardowo stosowanym do wykrywania endotoksyny 
bakterii Gram-ujemnych. Lipid A zawiera nietypowy 
skład kwasów tłuszczowych i metylowaną resztę fosfo-
ranową. Nietypowy proces metylacji w pozycji 1 grupy 

fosforanowej występuje bardzo rzadko. Inną bakterią, 
u  której stwierdzono obecność takiej metylacji jest 
Halobacterium salinarium. 

Nietypową cechą u L. interrogans jest obecność peł-
nego zestawu genów kodujących białka Lpx, które kata-
lizują biosyntezę lipidu A u wszystkich innych Gram-
-ujemnych bakterii. Takich genów nie mają np. Borrelia 
burgdorferi, Treponema pallidum i T. denticola [31].

Zdolność hemolizyn Leptospira spp. do lizy ery-
trocytów i innych błon komórkowych czyni je poten-
cjalnymi czynnikami wirulencji. Sfingomielinaza  C 
(sphA) występująca u L. interrogans serotypu Pomona 
oraz L. borgpeterseni serotypu Hardjo powoduje lizę 
owczych erytrocytów. Natomiast u L. interrogans sero-
typu Lai występują geny sphA i spaH, kodujące białka 
tworzące pory w błonach komórek oraz gen sph2, 
którego produkt indukuje uszkodzenie komórek śród-
błonka. U L. biflexa. stwierdzono brak genu kodującego 
sfingomielinazę. 

Adhezja komórek bakterii do tkanek gospodarza 
i jego macierzy komórkowej jest niezbędnym etapem 
procesu patogenezy. L. interrogans, w hodowlach in vitro 
wiąże się z komórkami różnych linii (fibroblastami, 
monocytami/makrofagami, komórkami śródbłonka 
i komórkami nabłonkowymi nerek) [6]. Białka błony 
zewnętrznej mogą odgrywać kluczową rolę w patoge-
nezie, uczestnicząc w procesie adhezji, będąc celem dla 
bakteriobójczych przeciwciał oraz receptorami dla róż-
nych cząsteczek gospodarza. Do białek błony zewnętrz-
nej u krętków z rodzaju Leptospira zalicza się LipL32, 
LipL21, LipL41, Loa22 oraz OmpL1. U L. interrogans 
serotypu Copenhageni wykryto białka OmpA70 i Lsa66 
umożliwiające wiązanie się bakterii z tkankami gospo-
darza. In vitro, patogenne gatunki bakterii przenikają 
do międzykomórkowych przestrzeni śródbłonka pod-
czas gdy saprofityczne szczepy L. biflexa nie mają tej 
zdolności. Kolejnymi czynnikami wirulencji uczestni-
czącymi w przyleganiu bakterii do komórek gospodarza 
są zewnętrzne białka powierzchniowe Lig (Leptospiral 
immunoglobulin-like proteins) i Len (leptospiral endo-
statin-like protein). Chorobotwórcze gatunki krętków 
Leptospira spp. prezentują na swojej powierzchni białka 
LigA, LigB i LigC. LigA i LigB, które wiążą elastynę, 
tropoelastynę, kolagen typu I i IV, lamininę i fibronek-
tynę (składniki macierzy komórkowej). Rodzina białek 
Len u tych bakterii zawiera białka LenA, LenB, LenC, 
LenD, LenE i LenF, które również wiążą fibronektynę. 
Natomiast lipoproteina Loa22 występująca u wirulent-
nych bakterii Leptospira spp. jest wytwarzana podczas 
ostrej fazy zakażenia. Krętki mające mutację w genie 
loa22 są awirulentne jak wykazały badania na świnkach 
morskich i chomikach. Lipoproteina LipL32 występuje 
u patogennych (nieobecna u niepatogennych) gatun-
ków Leptospira i jest produkowana podczas zakażenia 
u ludzi. LipL32 wiąże kolagen typu I, IV i V oraz lami-
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ninę, a także wykazuje zdolność wiązania fibronektyny, 
zależną od stężenia wapnia [2, 14, 19, 23, 26]. 

Wszystkie wyżej wymienione mechanizmy umożli-
wiają przyleganie i ścisłe wiązanie się drobnoustrojów 
z komórkami eukariotycznymi, co sprawia, że bakterie 
Leptospira spp. mogą kolonizować gospodarza. 

4.2. Leptospiroza – objawy i leczenie

Leptospiroza to choroba, która po raz pierwszy 
została opisana w  1886  roku przez Weila jako nagłe 
wystąpienie gorączki oraz rozwój zmian wątrobowo-
-nerkowo-płucnych [22]. Zakażenie krętkami Lepto-
spira spp. może powodować bardzo szeroki wachlarz 
objawów chorobowych od grypopodobnych z łagod-
nymi zaburzeniami czynności wątroby i nerek do bar-
dzo ciężkich uszkodzeń nerek, wątroby, płuc, serca, 
mózgu i oczu, często kończących się śmiercią chorego 
(tab. II.) [20]. Przebieg leptospirozy możemy podzielić 
na dwa stadia. Pierwsze stadium to faza ostra/bakte-
riemia trwająca jeden tydzień, kolejnym etapem jest 
faza immunologiczna, trwająca następny tydzień, która 
charakteryzuje się produkcją przeciwciał i wydalaniem 
bakterii z moczem. W opisanym przez R a n a w a k a 
przypadku chorego wymagającego hospitalizacji, wy- 
niki badań laboratoryjnych wskazywały na znacznie 
podwyższony w surowicy poziom: amylazy 4200 IU/L 
(70–340), stężenia kreatyniny o 521 mmol/l (60–120), 
proteinurię 300 mg/dl, stężenia bilirubiny bezpośredniej 
[184 umol/l (5–21) oraz wzrost transaminazy asparagi-
nianowej 96 jednostek/l (10–35), aminotransferazy ala-
ninowej 141 jednostek/l (10–40) i fosfatazy alkalicznej 
685 jednostek/l (100–360) [32]. Leptospiroza może przejść 
ze stadium ostrego w stadium przewlekłe, któremu 
towarzyszy leptospiruria. U  gospodarza naturalnego 
(gryzonia) leptospiruria charakteryzuje się wysoką 
intensywnością oraz utrzymuje się stale przez dłuższy 
czas w odróżnieniu od gospodarza przypadkowego 

(człowieka), u  którego odznacza się niską intensyw-
nością oraz przerywanym i krótkim okresem trwania. 

Stwierdzono, genetyczne predyspozycje do ostrego 
zakażenia bakteriami Leptospira spp., które są związane 
z różnicami w allelach genów powodujących zmiany 
w receptorach cząsteczek MHC (major histocompati-
bility complex – główny układ zgodności tkankowej, 
zespół białek, odpowiedzialnych za prezentację anty-
genów limfocytom T). MHC II są to cząsteczki wyma-
gane do prezentacji antygenów dla receptorów CD4+ 
limfocytów T i zwykle znajdują się na profesjonalnych 
komórkach prezentujących antygen, takich jak: komórki 
dendrytyczne, makrofagi i limfocyty B. Jednak zaob-
serwowano ekspresję MHC II na komórkach nabłon- 
kowych kanalików nerkowych w przypadku leptospiro-
zowego zapalenia nerek występującego u trzody chlew-
nej, co może sugerować, że odgrywają rolę w genetycz-
nej predyspozycji zwierząt do zakażenia [26]. 

W przebiegu leptospirozy, zapalenie opon mózgo-
wych występuje u około 25% przypadków i najczęściej 
dotyczy osób młodych, poniżej 14  roku życia. Lep-
tospiroza objawiająca się żółtaczką stanowi 5–10%, 
a postać ostrej niewydolności nerek 16–40% przypad-
ków. Objawy dotyczące układu oddechowego występują 
u 67% pacjentów, zmiany oczne pojawiają się u około 
2–3%, a zapalenie mięśnia sercowego u około 40% cho-
rych. Do bardzo rzadkich powikłań należą: zaburze-
nia naczyniowo-mózgowe, rozpad mięśni poprzecznie 
prążkowanych, plamica zakrzepowa, ostre zapalenie 
pęcherzyka żółciowego, rumień guzowaty, zwężenie 
zastawki aortalnej, zespół Kawasaki, reaktywne zapale-
nie stawów, zapalenie najądrza, porażenie nerwów, hipo-
gonadyzm u mężczyzn, oraz zespół Guillain-Barré [24]. 

Leptospiroza może mieć łagodny przebieg, tylko 
z  objawami grypopodobnymi i niewielkimi zaburze-
niami czynności wątroby i nerek. Krętki pomimo odpo-
wiedzi układu odpornościowego gospodarza, mogą 
przeżyć, namnażać się i uwalniać się z  makrofagów 

gorączka gorączka gorączka Gorączka
bóle mięśni zapalenie opon mózgowych żółtaczka żółtaczka
ból głowy zapalenie błony naczyniowej oka krwotoki krwotoki
ból brzucha wysypka niewydolność nerek niewydolność nerek
wymioty zapalenie płuc zapalenie mięśnia sercowego zapalenie mięśnia sercowego
wybroczyny  zapalenie wątroby zapalenie wątroby
przekrwienie spojówek  zapalenie płuc, zespół ostrej zapalenie płuc, zespół ostrej
  niewydolności oddechowej (ARDS) niewydolności oddechowej (ARDS)
bakteriemia  bakteriemia

Tabela II
Objawy kliniczne występujące w różnych stadiach leptospirozy u ludzi [15]

 * trwa 3–7 dni, ** trwa 7–30 dni, faza immunologiczna

Bez zmian żółtaczkowych Ze zmianami żółtaczkowymi (choroba Weil’a)

Faza wczesna* Faza późna** Faza wczesna* Faza późna**
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do zewnątrzkomórkowego środowiska. Następnie ko- 
lonizują kanaliki nerkowe i  są wydalane z moczem, 
stanowiąc źródło zakażenia, o  czym zakażony czło- 
wiek może nie wiedzieć, traktując występujące objawy 
jako grypę [10, 34].

Leptospiroza u kobiet w ciąży przebiega w postaci 
ostrej infekcji, która często prowadzi do śmierci płodu 
i poronienia. C h u n g  i współpracownicy wyizolowali 
krętki z płynu owodniowego, łożyska i krwi pępowi- 
nowej noworodka oraz uwidocznili je w  wątrobie 
i  nerkach metodą srebrzenia. Bakterie te są również 
obecne w ludzkim mleku i prawdopodobnie są prze-
kazywane przez zakażoną matkę dziecku podczas 
karmienia piersią [11]. 

Do czynników zwiększających ryzyko zakażenia 
zalicza się: uprawianie sportów wodnych, wędkarstwo, 
łowiectwo, prowadzenie plantacji ryżu oraz wykonywa-
nie takich zawodów jak rzeźnik, weterynarz, hodowca 
trzody chlewnej, pracownik kanalizacji lub przebywa-
jący w terenie personel wojskowy [16, 36]. 

W diagnostyce różnicującej leptospirozę, muszą być 
brane pod uwagę zakażenia wirusowe i bakteryjne takie 
jak: grypa, wirusowe zapalenie wątroby, HIV, riketsjoza 
oraz mononukleoza zakaźna. 

Leczenie odpowiednimi antybiotykami należy roz-
począć natychmiast po pojawieniu się podejrzenia 
leptospirozy. Najlepiej gdy ma to miejsce do piątego 
dnia od rozpoczęcia się choroby. Skuteczność leczenia 
antybiotykami po piątym dniu choroby jest wątpliwa. 
W przypadku podejrzenia leptospirozy nie należy czekać 
z rozpoczęciem leczenia antybiotykami do czasu otrzy-
mania wyników badań laboratoryjnych. Prze ciw ciała 
wykrywane są dopiero po około tygodniu od wystąpie-
nia objawów choroby, a hodowle bakteryjne uzyskuje 
się po kilku tygodniach. Krętki Leptospira spp. bardzo 
wolno rosną na standardowych podłożach bakteriolo-
gicznych. Ich hodowla, w celu uzyskania czystych kultur 
wymaga specjalnych półpłynnych oraz płynnych pod-
łoży i może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. 
Postępowanie wymaga doświadczonego personelu. 

Lekooporność tych bakterii występuje rzadko 
i  podejrzewana jest zwykle wtedy, kiedy u  chorego 
następuje nieoczekiwane pogorszenie stanu klinicz-
nego, pomimo podawania antybiotyku. 

Metoda rozcieńczeń w bulionie opisywana już 
2004  roku, okazała się zbyt czasochłonna aby mogła 
być stosowana w laboratoriach diagnostyki mikrobiolo-
gicznej. W 2013 roku, Wu t h i e k a n u n  i wsp. ozna-
czyli wrażliwość 109 izolatów krętków Leptospira spp. 
na penicylinę G, doksycyklinę, cefotaksym, ceftriakson 
i chloramfenikol stosując E-testy. Do tego celu opra-
cowano specjalne podłoże (nazwane LVW) znacznie 
przyspieszające wzrost krętków. Wartość MIC90 (Mini-
mal Inhibitory Concentration; minimalne stężenie 
hamujące wzrost drobnoustrojów dla 90% izolatów) 

wynosiła odpowiednio: 0,064 jednostki/ml, 0,19 µg/ml, 
0,047 µg/ml, 0,5 µg/ml, 2 µg/ml. Ze względu na brak 
prostych metod oznaczania wrażliwości krętków Lep-
tospira spp. na antybiotyki, leczenie leptospirozy opiera 
się głównie na empirycznej terapii, czyli obserwacji 
stanu chorego po podaniu antybiotyku [27, 41].

Przyjmuje się, że ciężkie przypadki leptospirozy 
powinny być leczone dużymi dawkami dożylnej peni-
cyliny. Po jej podaniu jednak mogą wystąpić reakcje 
Jarisch-Herxheimera. Lżejsze przypadki należy leczyć 
doustnymi antybiotykami, takimi jak amoksycylina, 
ampicylina, doksycyklina lub erytromycyna. Cefalo-
sporyny trzeciej generacji, takie jak ceftriakson i cefo-
taksym oraz leki z grupy chinolonów również wydają 
się być skuteczne przy leczeniu tego zakażenia [40]. 
Doksycyklina może być stosowana w celu zapobiegania 
zakażeniom u osób podróżujących w obszarach wyso-
kiego ryzyka.

5. Odpowiedź immunologiczna gospodarza na
 zakażenie Leptospira spp.

Odporność na zakażenie Leptospira spp. jest typu 
humoralnego. Swoiste przeciwciała klasy IgM i IgG są 
wykrywane metodami serologicznymi. Przeciwciała 
klasy IgM, mogą być wykryte 4–5 dni po wystąpieniu 
objawów i utrzymują się co najmniej 5 miesięcy. Nato-
miast przeciwciała klasy IgG można oznaczyć około 
7 dnia choroby i utrzymują się do 6 lat po wystąpieniu 
infekcji. Przeciwciała wytwarzane głównie przeciw lipo-
polisacharydowi (LPS), wykazują swoistość względem 
określonego serotypu bakterii z rodzaju Leptospira. 

Wrodzona odpowiedź immunologiczna oparta jest 
na rozpoznawaniu tzw. wzorców molekularnych zwią-
zanych z patogenem (pathogen-associated molecular 
patterns – PAMPs). Receptory dla cząsteczek PAMP 
określane są jako receptory PRRs (pattern recognition 
receptors) rozpoznające konserwowane mikrobiolo-
giczne motywy takie jak: peptydoglikany i LPS. Przy-
kładem receptora PRR jest TLR4 (Toll like receptor), 
który sygnalizuje obecność LPS bakterii Garm-ujem-
nych w  połączeniu z receptorem CD14 znajdującym 
się na powierzchni makrofagów i  limfocytów  B oraz 
z  białkiem MD-2. LPS łącząc się z  TLR4 aktywuje 
czynniki transkrypcyjne tj. jądrowy czynnik NF-ĸB 
i indukuje produkcję zapalnych interleukin IL-1β, IL-6, 
IL-8 oraz TNF (czynnika martwicy nowotworu). TLR2 
jest odpowiedzialny za rozpoznanie składników bak-
terii Gram-dodatnich takich jak: lipoarabinomannan 
Mycobacterium tuberculosis oraz aktywujący makrofagi 
lipopeptyd 2 (MALP-2). TLR2 wraz z TLR6 wyzwala 
wewnątrzkomórkową sygnalizację poprzez kinazy 
białkowe MAPK (MAPKs – mitogen-activated pro-
tein kinases) oraz NF-ĸB. Obecność zarówno TLR2 
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jak i  TLR4 jest niezbędna do skutecznej wrodzonej 
odporności na zakażenia krętkami Leptospira spp. Na 
podstawie wielu badań stwierdzono, że u myszy odpo-
wiedź układu immunologicznego na obecność LPS Lep-
tospira spp. jest związana z aktywacją receptorów TLR4 
i TLR2. Jednak u ludzi w odpowiedzi na zakażenie tym 
patogenem aktywowane są tylko receptory TLR2. LPS 
L. interrogans wiąże się z CD14 i TLR2, nie uruchamia-
jąc szlaku sygnałowego związanego z TLR4, co suge-
ruje, że lipid A w LPS tych bakterii nie jest rozpozna-
wany przez ludzkie TLR4. TLR2 i TLR4 ulegają silnej 
ekspresji na powierzchni komórek nabłonka kanalików 
nerkowych. TLR2 pośredniczy we wczesnej odpowiedzi 
zapalnej spowodowanej obecnością chorobotwórczych 
krętków w proksymalnych kanalikach nerkowych.

Wirulentne krętki Leptospira spp. mogą uniknąć 
fagocytozy poprzez ucieczkę z fagosomu do cytopla-
zmy komórkowej. Inwazyjność bakterii Leptospira 
spp. wydaje się być także związana z ich zdolnością do 
uniknięcia działania układu dopełniacza. Niechorobo-
twórcze bakterie Leptospira spp. są zabijane zaraz po 
ekspozycji na składniki układu dopełniacza. Badania 
dotyczące odporności patogennych gatunków Lep-
tospira na działanie składników układu dopełniacza 
wykazują, że jest ona związana ze zdolnością choro-
botwórczych gatunków Leptospira spp. do wiązania 
czynnika  H i  białka  1 podobnego do czynnikia  H 
(FHL-1), które są głównymi regulatorami alterna-
tywnego szlaku. W wiązaniu czynnika H biorą udział 
bakteryjne białka powierzchniowe: LenA (Leptospiral 
endostatin-like protein A) , LS24 (adhezyna) i LenB, 
które chronią bakterie przed skutkami aktywacji dopeł-
niacza [12, 19, 23, 39]. 

5.1. Szczepionki

Początki pracy nad szczepionką przeciw zakaże-
niu Leptospira spp. sięgają 1916 roku, kiedy to stwier-
dzono, że podanie zabitych bakterii chroni przed 
infekcją. Wszystkie szczepionki przeciw leptospirozie 
były podawane zwierzętom hodowlanym i domo-
wym, a w następnych latach stosowane do uodpornie-
nia ludzi. Jednak korzystanie z tych szczepionek jest 
ograniczone z powodu występowania niepożądanych 
reakcji i krótkotrwałej odporności wyłącznie na sero-
typ zawarty w szczepionce. Szczepionki poliwalentne 
umożliwiają uzyskanie odporności na wiele krążących 
w  środowisku serotypów. Natomiast pojawienie się 
nowego serotypu wiąże się z kolejnymi wysokimi kosz-
tami badań i wdrażania nowych preparatów. Obecnie, 
potencjalnymi kandydatami do opracowywania szcze-
pionek są białka powierzchniowe bakterii, które nie 
różnią się pomiędzy serotypami [21, 23].

Obiecującymi kandydatami do produkcji szcze-
pionki podjednostkowej są białka Lig, które nadają 

wysoki poziom odporności, sięgający u myszy i cho-
mików 100%. Fragment DNA zawierający gen lip32 
w  połączeniu z  DNA adenowirusowym (szczepionki 
rekombinowane) wykazuje zdolność do wywołania 
odporności immunologicznej. Podobnie, immuni-
zacja chomików białkami LipL41 i OmpL1 zapewnia 
częściową ochronę przed letalnymi zmianami wystę-
pującymi podczas zakażenia krętkami Leptospira spp. 

Wszystkie prowadzone badania nad białkami po - 
wierzchniowymi bakterii z rodzaju Leptospira, nie tylko 
przyczyniają się do uzyskiwania szczepionek wywołu-
jących wysoki poziom odporności z rzadko występu-
jącymi reakcjami niepożądanymi, ale jednocześnie 
sprzyjają rozwojowi diagnostyki i powstawaniu nowych 
testów przyspieszających wykrywanie zakażenia.

6. Diagnostyka zakażeń wywoływanych
 przez Leptospira spp.

Metodami stosowanymi w diagnostyce laboratoryj-
nej leptospirozy są: posiew bezpośredni z krwi i moczu, 
test aglutynacji mikroskopowej (MAT), test immuno-
enzymatyczny ELISA, test immunofluorescencyjny 
(IFA) a także PCR. Leptospiremia występuje w pierw-
szym etapie leptospirozy, przed wystąpieniem objawów 
i  zwykle kończy się pod koniec pierwszego tygodnia 
ostrej fazy. Posiew należy wykonać jak najszybciej po 
wystąpieniu objawów. Przetrwanie krętków Leptospira 
spp. w ludzkim moczu jest ograniczone, dlatego mocz 
powinien być poddany odpowiedniej obróbce zaraz 
po pobraniu od zakażonego pacjenta. Posiew z  krwi 
i moczu wykonuje się na podłożu płynnym, półpłyn-
nym (0.1–0.5%  agaru) lub stałym (0.8–1.3%  agaru) 
zawierającym albuminę surowicy bydlęcej, fosforany 
potasu i sodu, chlorki magnezu, wapnia, żelaza, mie-
dzi i cynku; sole amonowe, tiaminę (B1 wit.), glicerol, 
wit. B12, Tween 80, pirogronian sodu, 5-fluorouracyl 
oraz długołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Standardowo 
stosowane jest podłoże EMJH (ELLINGHAUSEN 
and MCCULLOUGH, modified by JOHNSON and 
HARRIS). Hodowle inkubowane są w temperaturze 
28 do 30°C i oglądane co tydzień w ciemnym polem 
widzenia, przez 13  tygodni. Hodowle, w których 
stwierdzono wzrost krętków, mogą być przenoszone 
za pośrednictwem filtrów do świeżej pożywki. 

Jest to jednak zbyt długi okres oczekiwania na pra-
widłowe rozpoznanie zakażenia, dlatego standardowo, 
zgodnie z  zaleceniami WHO, lekarze w  przypadku 
podejrzenia leptospirozy wdrażają antybiotykoterapię. 
Referencyjną metodą diagnostyki laboratoryjnej jest 
test aglutynacji mikroskopowej (MAT – microscopic 
agglutination test). W teście tym surowice pacjentów 
reagują z zawiesinami „żywych” antygenów, czyli kolek-
cją szczepów różnych serotypów krętków Leptospira. 
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Po inkubacji mieszaniny surowicy i antygenu stopień 
aglutynacji jest badany mikroskopowo w ciemnym polu 
widzenia. Zarówno metoda hodowli jak również MAT 
są pracochłonne i wymagają dłuższego czasu do uzy-
skania wyniku. Identyfikacja Leptospira spp. przy zasto-
sowaniu testu MAT wymaga stałego utrzymywania 
hodowli wielu szczepów, reprezentujących różne sero-
typy poszczególnych gatunków tych bakterii, a ponadto 
stwarza trudności interpretacyjne przy jednokrotnym 
badaniu surowic. Wskazane w związku z tym jest kil-
kukrotne badanie materiału pacjenta i monitorowanie 
dynamiki przeciwciał. Miano 200 i  kliniczne objawy 
choroby przyjmowane są jako leptospiroza u mieszkań-
ców, których ekspozycja na krętki Leptospira spp. jest 
rzadkością. W obszarach, gdzie leptospiroza występuje 
endemicznie uznaje się miano 800 i objawy wskazujące 
na leptospirozę. Miana po ostrej infekcji mogą być bar-
dzo wysokie (≥ 25 600) i mogą utrzymywać się przez 
miesiące, a nawet lata. 

Utrudnieniem w prowadzeniu zarówno hodowli 
jak i testu MAT jest cotygodniowe pasażowanie dużej 
liczby szczepów, co jest pracochłonne i stwarza zagro-
żenie dla pracowników laboratoryjnych. Istnieje także 
ryzyko zanieczyszczenia kultur. W związku z  tym 
wymagana jest okresowa weryfikacja każdego serotypu. 
Ponadto, na miano testu MAT wpływa rodzaj podłoża 
hodowlanego, w  którym hoduje się szczepy mające 
posłużyć jako antygeny. Zestaw antygenów powinien 
obejmować serotypy wszystkich gatunków, zwłaszcza 
tych występujących na danym terenie. Miana przeciw-
ciał dla krętków występujących w środowisku są czę-
sto wyższe niż miana dla szczepów laboratoryjnych tej 
samej serogrupy. Interpretację MAT komplikuje bardzo 
częste występowanie reakcji krzyżowych, zachodzących 
pomiędzy różnymi serogrupami, zwłaszcza w  ostrej 
fazie. Często, nie jest możliwe rozróżnienie dominującej 
serogrupy aż do kilku miesięcy po zakażeniu. Zdarza 
się także, że osoby zakażone mają podobne miana dla 
wszystkich serotypów badanej serogrupy.

Obecnie, metodą stosowaną w diagnostyce jest test 
ELISA, służący do oznaczania swoistych przeciwciał 
klasy IgM i IgG dla krętków Leptospira spp., występu-
jących w surowicy pacjenta. Test ELISA jest metodą 
znacznie szybszą. Badania porównujące wyniki uzy-
skane metodą MAT i ELISA wykazały, że 90% dodat-
nich próbek badanych metodą MAT było również 
dodatnich w klasie IgM, w odczynie ELISA, a  82% 
ujemnych próbek w MAT było także ujemnych w teście 
IgM ELISA. Zgodność dodatnich wyników uzyskanych 
metodą IgM ELISA i PCR wynosiła 61%. Porównując 
testy komercyjne ELISA różnych producentów można 
powiedzieć, że czułość testów jest podobna, przy nie-
wielkich różnicach ich swoistości [28, 35]. 

Badania molekularne stosowane w diagnostyce 
leptospirozy opierają się na reakcji łańcuchowej poli-

merazy (metoda PCR). DNA bakteryjne izoluje się 
z krwi, moczu oraz tkanek osoby zakażonej. Do reakcji 
PCR stosuje się startery komplementarne do 16S i 23S 
rRNA. Startery rrs komplementarne do16S rRNA dają 
produkt o wielkości 331 pz i umożliwiają amplifikację 
zarówno chorobotwórczych jak i niechorobotwórczych 
krętków Leptospira spp. Startery G1(5’-CTG AAT CGC 
TGT ATA AAA GT-3’) i G-2 (5’-GGA AAA CAA ATG 
GTC GGA AG-3’) najczęściej stosowane w diagnostyce 
zakażenia bakteriami Leptospira spp. nie umożliwiają 
amplifikacji L. kirschneri, dlatego dodatkowo powinno 
się zastosować startery B64-I (5’-CTGAATTCT-
CATCTCAACTC-3’) oraz B64-II (5’-GCAGAAATC 
AGATGGA CGAT-3’). Do wykrycia i identyfikacji róż-
nych serotypów bakterii w moczu można zastosować 
startery komplementarne do IS 1533. Jest to metoda 
czuła i pomocna w okresie ostrej fazy zakażenia [18, 24].

7. Epidemiologia leptospirozy

Leptospiroza jest coraz częściej uznawana jako pro-
blem zdrowia publicznego. Zarówno w krajach rozwi-
niętych jak i rozwijających się obserwuje się wzrost 
zachorowalności i śmiertelności z jej powodu. W kra-
jach rozwiniętych występowanie zakażenia krętkami 
Leptospira spp. jest zwykle związane z narażeniem na 
kontakt z zanieczyszczoną krętkami wodą. 

W krajach Azji Południowo-Wschodniej leptopi-
roza występuje endemicznie. W ciągu roku naświe- 
cie odnotowuje się średnio 10000  przypadków cięż- 
kich, wymagających hospitalizacji. Podczas ostatnich 
kilku lat zgłoszono kilka ognisk leptospirozy w  róż-
nych miejscach: Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki 
(Nika ragua, Salvador i Rio de Janeiro w Brazylii, Indie, 
Barbados, Grenada, Gwadelupa, Jamajka oraz Trynidad 
i Tobago) [1, 30]. 

W Europie, leptospiroza nie jest często wykrywana 
poza Francją i Wielką Brytanią, gdzie ostatnio nastąpił 
wzrost zakażeń tymi krętkami. We Francji, występowa-
nie choroby podlega wahaniom w zależności od rejonu 
geograficznego. Stałe monitorowanie leptospirozy 
wykonywane przez National Reference Centre (CNR), 
potwierdza około 600 przypadków zakażeń krętkami 
Leptospira spp. rocznie [3, 30, 38]. 

Uważa się, że tak duża liczba zakażeń związana 
jest z dużym zanieczyszczeniem wód słodkowodnych. 
Izolacja patogennych gatunków z rodzaju Leptospira 
z  wody środowiskowej jest trudna. Ciągle prowadzi 
się badania nad metodami skutecznego wykrywania 
i  ilościowego oznaczania krętków w tym środowi-
sku. W 2012 roku opracowano metody izolacji DNA 
z  próbek słodkowodnych oraz wykrywania DNA 
wszystkich patogennych gatunków Leptospira spp. 
metodą real-time PCR. Do oznaczeń użyto startery 
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komplementarne dla genu LipL32. Metodą tą można 
wykryć od 10 do 107 komórek bakteryjnych/ml. 
W  Polsce nie były dotychczas prowadzone badania 
dotyczące monitorowania obecności krętków Lepto-
spira spp. w wodach powierzchniowych [37].

W Wielkiej Brytanii w latach 2006–2010 wykryto 
301 przypadków leptospirozy z czego 78 przypadków 
(25,9%) zostało zawleczonych [17]. Zarówno we Fran-
cji jak i Wielkiej Brytanii najczęściej występuje serotyp 
Icterohaemorrhagiae. 

We Włoszech w latach 1995–2001 zbadano 250 osób, 
z  których 14 (5,60%), okazało się serododatnich [9]. 
W  Polsce zgodnie z wydawanymi przez Zakład Epi-
demiologii NIZP-PZH meldunkami epidemiologicz-
nymi w latach 2009–2012 zgłoszono 16 przypadków 
zachorowań na leptospirozę. Wszyscy chorzy wyma-
gali hospitalizacji. Zapadalność na tę chorobę wynosi 
0,01 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 
roku. Niewielka liczba przypadków leptospirozy może 
wynikać z tego, że choroba ta często nie jest rozpozna-
wana. Leptospiroza jest nie tylko trudna do diagnozo-
wania klinicznego, ale także metody diagnostyki labo-
ratoryjnej są czasochłonne oraz trudne do interpretacji. 

W Polsce, w latach 1995–2002 C z e r w i ń s k i 
i  S a d k o w s k a - To d y s  przeprowadzili analizę 
66 zarejestrowanych zachorowań z których wynikało, 
że 41  przypadków leptospirozy zostało potwierdzo-
nych testem MAT, a 25 przypadków było podejrzanych 
o zakażenie, ponieważ nie wykonano pacjentom badań 
laboratoryjnych lub ich wyniki były wątpliwe, natomiast 
obraz kliniczny odpowiadał zakażeniu krętkami Lepto-
spira spp. [13]. W 2012 roku F i e c e k  i wsp. stwier-
dzili obecność przeciwciał dla Leptospira spp. u 23,6% 
badanych hodowców trzody chlewnej i weterynarzy 
oraz 26,2% pracowników gospodarki komunalnej, co 
wskazuje, że występowanie tego zakażenia jest znacznie 
częstsze niż jest to rozpoznawane i zgłaszane do Woje-
wódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych [16].

8. Podsumowanie

Obecnie wiadomo, że krętki Leptospira spp. są prze-
noszone na ludzi podczas bezpośredniego kontaktu 
z zakażonymi zwierzętami lub poprzez zanieczyszczone 
ich moczem wody powierzchniowe. U ludzi leptospi-
roza może powodować bardzo szeroki wachlarz obja-
wów chorobowych od grypopodobnych, łagodnych 
zaburzeń czynności wątroby i nerek do bardzo ciężkich 
uszkodzeń nerek, wątroby, płuc, serca, mózgu i oczu, 
często kończących się śmiercią chorego. Do czynników 
zwiększających ryzyko zakażenia zalicza się: uprawianie 
sportów wodnych, wędkarstwo, łowiectwo, prowadze-
nie plantacji ryżu oraz wykonywanie takich zawodów 
jak rzeźnik, weterynarz, hodowca trzody chlewnej, pra-

cownik kanalizacji lub przebywający w terenie perso-
nel wojskowy. W diagnostyce różnicującej leptospirozę, 
muszą być brane pod uwagę zakażenia wirusowe i bak-
teryjne takie jak: grypa, wirusowe zapalenie wątroby, 
HIV, riketsjoza, mononukleoza zakaźna.
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1. Wstęp

Problem zakażeń okołowszczepowych, zwanych 
rów nież zakażeniami związanymi z biomateriałem 
(BAIs – Biomaterial Associated Infections) nie został 
do końca poznany. Tytan, współcześnie stosowany 
w implantowanych wyrobach medycznych, w porówna-
niu z innymi materiałami takimi jak lateks, poli(chlorek 
winylu) (PVC), teflon czy stal nierdzewna, wykazuje 
najmniejszą podatność na adhezję bakterii [21, 24, 99]. 
Ponadto unikatowa cecha tego pierwiastka sprawia, że 
materiały tytanowe mogą uzyskać funkcjonalne połą-
czenie z żywą tkanką kostną w procesie zwanym osteo-
integracją [16, 32]. Jednym z czynników, które mogą 
zakłócić ten proces jest kolonizacja powierzchni przez 
bakterie inicjujące rozwój zakażenia [42, 57]. Powsta-
nie stanu zapalnego zapoczątkowuje proces resorpcji 
tkanki kostnej wokół wszczepu. Tym samym zaburzona 
zostaje stabilizacja wszczepu prowadząc do jego oblu-
zowania na skutek mikro-ruchów. Postępująca rucho-
mość implantu upośledza prawidłowe przenoszenie sił 
mechanicznych, co w konsekwencji prowadzi do jego 
utraty [11, 12]. Zakażenia okołowszczepowe mogą być 
przyczyną nieprawidłowego zrostu lub braku zrostu 
odłamów kostnych, zapalenia skóry lub błon śluzowych, 

zakażeń systemowych, wydłużenia czasu hospitalizacji 
i obniżenia jakości życia pacjenta [103]. Dodatkowo, 
zakażenia te niosą ryzyko groźnych dla życia powikłań 
na skutek bakteriemii u pacjentów poddanych leczeniu 
immunosupresyjnemu bądź z wszczepionymi sztucz-
nymi zastawkami serca [37, 60].

Zakażenia okołowszczepowe są inicjowane przez 
drobnoustroje, które przyłączając się do powierzchni 
implantu żyją w postaci biofilmu [56]. Procedury 
lecznicze obejmujące chirurgiczne oczyszczenie po- 
wierzchni implantu oraz antybiotykoterapię (miejs-
cową bądź ogólnoustrojową) nie zawsze są skuteczne 
[107, 110]. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że bakterie 
żyjące w biofilmie wykazują prawie 1000-krotnie wyż-
szą oporność na większość środków bakteriobójczych 
niż formy planktonowe tych samych szczepów bak terii 
[29, 80]. Dodatkową przyczyną małej skuteczności 
antybiotykoterapii jest fakt, że penetracja leku do tka-
nek zmienionych zapalnie, niedotlenionych, niekiedy 
martwiczych, jest znacznie obniżona [27]. Bakterie 
odpowiedzialne za większość zakażeń okołowszczepo-
wych należą do gatunków oportunistycznych, co ma 
bezpośredni związek z faktem, że tkanki w okolicy oko-
łowszczepowej charakteryzują się obniżoną odpornoś-
cią na zakażenie. Strefa ta nazywana jest locus minoris 
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resistentiae i jest wyjątkowo podatna na penetrację bak-
terii [43, 74]. Tytan oraz jego stopy są obecnie uważane 
za najbardziej biokompatybilne materiały metaliczne, 
dlatego stosowane są w produkcji wielu wyrobów 
medycznych, również tych przeznaczonych do chirur-
gii kostnej w ortopedii, chirurgii szczękowo-twarzowej 
i  chirurgii stomatologicznej. Właściwości fizykoche-
miczne tytanu pozwalają na bezpieczne stosowanie go 
jako materiału przeznaczonego na implanty krótko-
-czasowe (stabilizatory kostne), jak i długo-czasowe 
(implanty dentystyczne, endoprotezy stawów). Dzięki 
warstwie dwutlenku tytanu na powierzchni materiały te 
posiadają unikatową zdolność do trwałego połączenia 
z żywą tkanką kostną [16]. Biologiczne aspekty inte-
gracji tytanu są badane od ponad 40 lat i mają ścisły 
związek ze stale udoskonalanymi technikami inżynierii 
implantów medycznych. Współczesne metody projek-
towania skupiają się głównie na takich cechach mate-
riału jak kompatybilność biologiczna (biokompatybil-
ność) oraz wytrzymałość mechaniczna. Mają one na 
celu taki wybór parametrów, aby wszczepiony implant 
funkcjonował prawidłowo w środowisku biologicznym 
oraz szybko integrował się z tkanką kostną [32, 82]. 

2. Patogeneza zakażenia okołowszczepowego

Współcześnie uważa się, że patomechanizm rozwoju 
zakażenia okołowszczepowego jest złożony i zależy od 
właściwości materiału tworzącego implant, czynni-
ków wirulencji bakterii oraz stanu chorego [88, 105]. 
Wśród cech związanych z powierzchnią materiału, 
najważniejsze są właściwości fizykochemiczne oraz 
ewentualne nierówności powstałe podczas etapu pro-
dukcji materiału (topografia powierzchni), sprzyjające 
adhezji komórek [21]. Czynniki związane z bakteriami 

to mechanizmy wykorzystywane w procesie zasiedla-
nia powierzchni i formowania biofilmu [96]. Czynniki 
związane z chorym to te, których współwystępowanie 
sprzyja rozwojowi zakażenia (Tabela I).

Bezpośrednio po wprowadzeniu implantu do orga-
nizmu, jego powierzchnia zostaje zwilżona przez płyny 
ustrojowe, a następnie opłaszczona przez białka suro-
wicy lub macierzy pozakomórkowej takie jak fibryno-
gen, fibronektyna, albuminy, witronektyna i inne [6, 
84]. Obecność tych białek jest niezbędna do zainicjowa-
nia procesu adhezji komórek macierzystych i ich póź-
niejszego różnicowania w kierunku osteoblastów, a co 
za tym idzie rozpoczęcia procesu osteointegracji [62, 
93]. Za przyłączenie się białek macierzy oraz komó-
rek odpowiadają takie właściwości fizykochemiczne 
powierzchni jak topografia powierzchni, hydrofobo-
wość, ładunek i swobodna energia powierzchniowa 
[56]. Zarówno bakterie jak i komórki osteoblastów oraz 
fibroblastów oddziałują z powierzchnią wszczepu [84]. 
Oznacza to, że bakterie i komórki konkurują ze sobą 
o powierzchnię implantu od momentu jego wprowadze-
nia do organizmu. Zjawisko to zostało określone w 1987 
roku przez G r i s t i n a  jako „wyścig o powierzchnię” 
[42]. W swoich badaniach G r i s t i n a  wykazał, że 
planktonowe formy bakterii konkurują z  osteobla-
stami o przyłączenie się do białek macierzy zewnątrz-
komórkowej obecnej na powierzchni wszczepu [42, 43]. 
Komórki macierzyste w procesie adhezji wykorzystują 
wyspecjalizowane białka receptorowe (integryny), które 
łączą się z wybranymi białkami [39, 93]. Zdolność do 
adhezji bakterii, reagowanie na zmiany otaczającego 
środowiska oraz właściwości sprzyjające tworzeniu 
biofilmu są determinowane przez tzw. dwuskładni- 
kowe systemy regulacyjne. Proces formowania bio-
filmu bakteryjnego na powierzchni abiotycznej, w tym 
wszczepów tytanowych [7, 9], przebiega w czterech 

Właściwości fizykochemiczne
ściany komórkowej

Białka adhezyjne z grupy MSCRAMM
Białka adhezyjne umożliwiające

koagregację (PIA, PNAG, BAP, AAP)
Fimbrie

EPS
Glikokaliks

Śluz
Peptydoglikan
Endotoksyny
Egzotoksyny

Enzymy

Tabela I
Podział czynników związanych z zakażeniami okołowszczepowymi [19, 20, 38, 78]

Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia okołowszczepowego związane z:

Powierzchnią wszczepu Komórkami bakteryjnymi Chorym

Miejscowe
Rodzaj oraz rozległość urazu

Stan tkanek okolicznych
Miejscowa higiena implantu (np. implanty

dentystyczne, stabilizatory zewnętrzne)

Ogólnoustrojowe
Cukrzyca

Immunosupresja
Wiek

Stan socjoekonomiczny
Stosowanie używek (alkohol, tytoń)

Zwilżalność
Swobodna energia powierzchniowa

Ładunek
Chropowatość:

obecność nierówności powierzchni
Skład chemiczny
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fazach: adhezji wstępnej, adhezji trwałej, dojrzewania 
oraz dyspersji [18, 38, 44]. 

W fazie adhezji wstępnej interakcja pomiędzy po- 
wierzchnią, a planktonowymi formami bakterii odbywa 
się głównie za sprawą niespecyficznych oddziaływań 
jak siły hydrofobowe, elektrostatyczne i  siły van der 
Waalsa [19, 44]. Przeprowadzono wiele badań na mode-
lach in vitro mających na celu wyjaś nienie roli tych sił 
we wstępnym etapie kolonizacji powierzchni abiotycz-
nych. Wśród wymienionych, główną rolę odgrywają 
siły hydrofobowe, których wartość zależy od charak-
teru powierzchni bakterii i samego wszczepu [46, 59]. 
Jednym z  najważniejszych parametrów powierzchni 
implantu jest jej zwilżalność, czyli zdolność do oddzia-
ływania z cieczami [44]. Powierzchnie charakteryzu-
jące się wysokim stopniem zwilżalności mają charakter 
hydrofilny (wartość kąta zwilżania < 90o), natomiast te 
o niskim stopniu zwilżalności – hydrofobowy (war-
tość kąta zwilżania >90o). Zwilżalność powierzchni 
implantu można modyfikować poprzez jego odpowied-
nią obróbkę [32]. Uważa się, że hydrofobowy charakter 
w środowisku wodnym sprzyja kolonizacji większości 
szczepów bakterii [49]. 

Siły elektrostatyczne odgrywają mniejszą rolę w ko- 
lonizacji powierzchni. Obecna na powierzchni tytanu 
warstwa tlenków, w fizjologicznych wartoś ciach pH 
(7.4) wykazuje nieznacznie ujemną wartość ładunku 
[81, 59]. Podobnie komórki bakterii, w  środowisku 
wodnym charakteryzują się ujemnymi wartościami 
ładunku ściany komórkowej. Jednoimienność ładun-
ków powoduje odpychanie komórki bakteryjnej od 
powierzchni wszczepu. Oznacza to, że siły elektrosta-
tyczne powinny wywoływać efekt spowalniający koloni-
zację powierzchni. Tak się jednak nie dzieje ze względu 
na siły hydrofobowe, które są znacznie silniejsze niż 
oddziaływanie elektrostatyczne i w odległości kilkuna-
stu nanometrów od powierzchni implantu inicjują zbli-
żenie komórki do powierzchni wszczepu. Dodatkowo, 
w odległości ok. 10 nm pojawiają się siły van der Waalsa, 
które działają synergicznie z siłami hydrofobowymi [42, 
44]. Zjawisk zachodzących pomiędzy komórką bakte-
ryjną, a powierzchnią nie można interpretować jedy-
nie w oparciu o wyniki badań in vitro, ze względu na 
fakt, że na powierzchni wszczepu w warunkach in vivo, 
tuż po jego implantacji pojawiają się białka z surowicy 
i płynu tkankowego [82]. Obecność tych białek wpływa 
na właściwości fizykochemiczne implantu oraz inicjuje 
aktywację specyficznych mechanizmów kolonizacji 
wszczepu przez bakterie [44, 46]. 

Na skutek oddziaływań niespecyficznych, komórka 
bakteryjna może zbliżyć się do powierzchni wszczepu 
na odległość nawet 1–2 nm. Taka odległość umożli-
wia skuteczne połączenie się bakterii z białkami obec-
nymi na powierzchni implantu [42]. W procesie tym 
biorą już udział specyficzne mechanizmy kolonizacji, 

do których zalicza się bakteryjne adhezyny. Najlepiej 
poznane zostały białka adhezyjne inicjujące nieodwra-
calne połączenie z powierzchnią u bakterii z gatunków 
S. aureus i S. epidermidis, które są głównymi czynni-
kami zakażeń okołowszczepowych [107, 112]. Ekspre-
sja białek powierzchniowych wspólnie określanych jako 
MSCRAMM (Microbial Surface Components Recogni-
zing Adhezive Matrix Molecules) jest charakterystyczna 
we wstępnej fazie kolonizacji powierzchni przez ziaren-
kowce. Wśród poznanych białek z grupy MCSRAMM 
wyróżnia się między innymi: FnBPA, (fibronectin bin-
ding protein A), FnBPB (fibronectin binding protein B), 
białko A, Bbp (bone sialoprotein binding protein), Ebps 
(elastin binding protein), Emp (extracellular matrix 
protein binding protein) oraz gronkowcowe czynniki 
zlepne A i B (clumping factor A i B) [48, 113, 117]. Geny 
kodujące te białka wykryto u szczepów S. aureus kolo-
nizujących implanty ortopedyczne [4]. W jamie ust-
nej wśród bakterii biorących udział w procesie adhezji 
wstępnej wymienia się przede wszystkim paciorkowce 
oraz bakterie z rodzaju Actinomyces [115]. Pacior-
kowce z grupy viridans wykorzystujące w tym proce-
sie cząsteczki należące do MCSRAMM to S. mutans, 
S. oralis, S. mitis, S. sangunis oraz S. gordoni [52, 55]. 
Ponadto, szczepy te, jak również gatunki A. naeslundi 
czy A. viscosus w procesie adhezji wykorzystują recep-
tory dla białek bogatych w prolinę (PRP – Proline-Rich 
Protein) oraz cząsteczki z grupy lecitine-like proteins 
umożliwiające przyłączanie się bakterii do polisacha-
rydów, glikoprotein czy glikopeptydów obecnych na 
powierzchni [92]. W przypadku bakterii Gram-ujem-
nych w procesie adhezji mogą brać udział również 
powierzchniowe struktury – fimbrie [31, 49]. 

Ekspresja białek adhezyjnych inicjuje trwałe i  nie-
odwracalne wiązanie się bakterii z białkami opłasz-
czającymi powierzchnię wszczepu. Podczas tej drugiej 
fazy, bakterie zaczynają proces koagregacji oraz tworzą 
mikrokolonie [29]. Za proces ten odpowiadają specy-
ficzne adhezyny takie jak polisacharydowa adhezyna 
międzykomórkowa (PIA – polysaccharide intercellular 
adhesins), PNAG (polymeric N-acetyl glucosamine), 
białko BAP (biofilm associated protein), AAP (accu-
mulation-associated protein) i inne. Występują one 
zarówno na powierzchni bakterii Gram-dodatnich 
(S. aureus, S. epidermidis), jak również Gram-ujem-
nych (E. coli, Aggregatibacter actinomycetemcomitans) 
[3, 59]. Proces koagregregacji w jamie ustnej począt-
kowo zachodzi pomiędzy pionierskimi gatunkami 
paciorkowców oraz promieniowców dzięki obecnym 
na ich powierzchni adhezynom z grupy SspA oraz SspB 
[59]. Wraz z dojrzewaniem biofilmu, może pojawiać się 
coraz więcej gatunków bakterii [18, 63, 78]. Zjawisko to 
można szczególnie zaobserwować w środowisku jamy 
ustnej [31, 115]. Zakażenia związane z implantami den-
tystycznymi są związane z obecnością takich szczepów 
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jak T. denticola, P. intermedia, F. nucleatum oraz P. gin-
givalis [73]. W zakażeniach implantów ortopedycznych 
dominują natomiast gatunki S. aureus bądź S. epidermi-
dis (60–90% przypadków) [4, 17, 106, 121].

Faza trzecia tworzenia biofilmu, nazywana jest okre-
sem dojrzewania i prowadzi do powstania w pełni ufor-
mowanej struktury biofilmu. W okresie tym bakterie 
wytwarzają pozakomórkową substancję polimeryczną 
(EPS), w skład której wchodzą: polisacharydy, białka, 
kwasy nukleinowe (e-DNA), surfaktanty, lipidy oraz 
woda [66]. Dojrzały biofilm posiada zróżnicowaną 
architekturę, a jego budowa zależna jest od takich czyn-
ników jak lokalizacja w organizmie, skład gatunkowy 
bakterii oraz ich właściwości. Struktura biofilmu ma 
charakter wielowarstwowy i składa się z trzech głów-
nych poziomów: warstwy wewnętrznej bezpośrednio 
stykającej się z powierzchnią implantu, warstwy pod-
stawowej, w której ściśle ułożone są komórki drobno-
ustrojów oraz warstwy powierzchniowej [38, 68]. Bak-
terie znajdujące się na różnych poziomach wytworzonej 
przez siebie macierzy zewnątrzkomórkowej wykazują 
zróżnicowane właściwości fenotypowe, nawet w obrębie 
jednego gatunku [116]. Bakterie zlokalizowane w war-
stwie powierzchownej wykazują szybki metabolizm 
dzięki dobremu dostępowi do substancji odżywczych 
i  tlenu i przez to są bardziej narażone na działanie 
układu odpornościowego gospodarza, natomiast inne 
komórki zlokalizowane w głębszych warstwach, cha-
rakteryzują się powolnym metabolizmem i  są trudne 
w eliminacji [66]. Drobnoustroje kontaktują się między 
sobą dzięki obecności licznych kanałów wodnych umoż-
liwiających przepływ płynów, gazów oraz składników 
odżywczych i produktów przemiany materii. Ponadto 
bakterie występujące w biofilmie wykazują zdolność 
chemicznego porozumiewania się za pomocą cząsteczek 
sygnałowych w procesie zwanym „quorum sensing” (QS) 
[67]. Umożliwia to regulację cech fenotypowych bakterii 
i reagowanie na zmiany środowiska, obecność leków czy 
mechanizmów obronnych gospodarza [48, 114]. 

W fazie czwartej zwanej fazą dyspersji następuje 
odrywanie się fragmentów biofilmu lub uwolnienie 
pojedynczych komórek bakteryjnych, które mogą się 
przemieszczać i kolonizować nowe obszary powierzchni 
wszczepu [30]. 

Bakterie obecne w biofilmie wykazują zdolność 
wytwarzania czynników wirulencji [59, 115]. Poprzez 
zróżnicowane mechanizmy regulacji, bakterie dosto-
sowują ekspresję określonych czynników wirulencji 
do warunków środowiskowych, w których się znajdują 
[21, 29]. Proces ten regulowany jest dzięki chemicznej 
komunikacji mikroorganizmów między sobą w mecha-
nizmie zwanym „quorum sensing” QS oraz we wspom-
nianym wcześniej procesie koagregacji [116]. Zjawisko 
QS może mieć miejsce również na wcześniejszych eta-
pach tworzenia biofilmu w przypadku bakterii takich 

jak np. F. nucleatum [53], P. aeruginosa czy E. coli [59]. 
Rozwój zakażenia inicjuje wytwarzanie toksyn zewną-
trzkomórkowych, które mogą być odpowiedzialne za 
ominięcie procesów odpornościowych gospodarza. 
Mogą one powodować hemolizę krwi, hamowanie che-
motaksji komórek immunokompetentnych, zwiększoną 
ekspresję genów odpowiedzialnych za aktywację limfo-
cytów supresorowych [11, 21]. Ponadto, adhezyny takie 
jak PIA występujące u S. aureus i S. epidermidis chronią 
komórki bakteryjne przed fagocytozą [89]. Przeciwciała 
nie są w stanie wnikać w głąb biofilmu, ponieważ są 
wiązane przez elementy EPS [21, 115]. Wytwarzana 
przez bakterie katalaza uniemożliwia skuteczne dzia-
łanie reaktywnej postaci tlenu, natomiast lipopolisa-
chardy ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych 
nasilają produkcję cytokin pozapalnych przez komórki 
gospodarza. Aktywacja cytokin jak IL-1, TNF-α, IFN-γ, 
PGE 2 oraz metaloproteinaz nasila procesy prowadzące 
do resorpcji tkanki kostnej oraz otaczających tkanek. 
Co więcej, enzymy takie jak hialuronidaza, kolagenaza, 
proteazy i fibrynolizyny wykazują działanie destruk-
cyjne wobec elementów tkanki łącznej prowadząc do 
wzrostu jej przepuszczalności dla bakterii, co sprzyja 
dalszemu szerzeniu się zakażenia [9, 11, 25]. 

3. Klasyfikacja zakażeń okołowszczepowych

Etiologia zakażenia implantu jest uzależniona od 
pierwotnej przyczyny jego implantacji, rodzaju zabiegu 
(w ramach ostrego dyżuru, zabieg planowy), warunków 
operacyjnych, techniki chirurgicznej, obecności bądź 
braku stanu zapalnego tkanek okolicznych oraz stanu 
ogólnego chorego [75, 102]. W związku z dużą różno-
rodnością stosowanych obecnie implantów tytanowych, 
związane z nimi zakażenia mogą posiadać odmienną 
etiologię oraz objawy kliniczne oraz przebieg. Przy-
kłady najczęściej stosowanych implantów tytano-
wych w medycynie, częstotliwość związanych z nimi 
zakażeń oraz najczęściej izolowane szczepy bakterii 
przedstawia Tabela II. 

Zakażenia okołowszczepowe mogą być sklasyfiko-
wane w oparciu o: drogę szerzenia, czas kontaminacji 
implantu, okres wystąpienia objawów oraz przebieg 
zakażenia.

Droga szerzenia się infekcji może być zewnątrz-
pochodna oraz wewnątrzpochodna [107]. Zakażenia 
zewnątrzpochodne związane są przyczynowo oraz 
skutkowo z przeprowadzonym zabiegiem i wynikają 
z bezpośredniej kontaminacji powierzchni wszczepu 
bakteriami pochodzącymi ze środowiska zewnętrz-
nego. Zakażenia zewnątrzpochodne stanowią znako-
mitą większość i występują zwłaszcza wokół implantów 
przeznaczonych do stabilizacji złamań w traumatologii 
narządu ruchu i chirurgii szczękowo-twarzowej, wśród 
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których można wyróżnić stabilizatory zewnętrzne oraz 
wewnętrzne (systemy do stabilnej osteosyntezy płyt-
kowej oraz gwoździe śródszpikowe) [17]. Stan zapalny 
wokół elementów stabilizatora może być wynikiem zbyt 
wczesnej implantacji po urazie lub jako powikłanie 
pozabiegowe (zakażenie szpitalne): w postaci niepra-
widłowego gojenia rany lub zakażenie z tkanek sąsia-
dujących [107]. Na zakażenia zewnątrzpochodne nara-
żone są przede wszystkim implanty, które częściowo 
pozostają w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym 
takie jak stabilizatory zewnętrzne (wkręty stabilizatora 
przechodzą przez powłoki skórne) oraz implanty denty-
styczne (łącznik protetyczny przechodzący przez błonę 
śluzową jamy ustnej) [17]. Miejsca, w których implant 
przekracza barierę naturalnych powłok ciała są wyjąt-
kowo podatne na kolonizację drobnoustrojów i rozwój 
infekcji [95]. Zakażenia wewnątrzpochodne wynikają 
z osiedlania się bakterii na powierzchni wszczepionego 
implantu podczas epizodów przejściowej bakteriemii, 
która może występować jako powikłanie odległych 
ognisk infekcji takich jak zakażenia zębopochodne, 
zakażenia dróg moczowych i oddechowych, czy towa-
rzyszących operacjom w obrębie jamy brzusznej. Tego 
typu zakażenia są charakterystyczne przede wszystkim 
dla endoprotez stawów [95, 107, 121].

Ze względu na czas kontaminacji, zakażenia około-
wszczepowe można również podzielić na przedopera-
cyjne (uraz), okołooperacyjne (jako zakażenie miej- 
sca operowanego) oraz pooperacyjne (nieprawidłowe 
gojenia, zakażenie przez ciągłość tkanek z sąsiedztwa) 
[23, 95, 121]. 

W oparciu o przebieg procesu zapalnego, wyróżnia 
się zakażenia ostre oraz przewlekłe. Niektórzy autorzy 

wymieniają również tzw. zakażenia powolne. Cechy 
ostrego stanu zapalnego to zaczerwienienie, obrzęk, 
nieprawidłowe gojenie rany, zgłaszany przez chorego 
ból oraz podwyższona temperatura ciała [23]. Cechy 
zakażenia przewlekłego to pojawienie się postępują-
cej utraty stabilizacji implantu, wzmożona ruchomość 
oraz obecność przetok ropnych. Zakażenie powolne jest 
odmianą zapalenia przewlekłego, które często trudno 
odróżnić od tzw. aseptycznego obluzowania implantu, 
które nie wynika z infekcji, lecz z nieprawidłowych 
warunków biomechanicznych. [50, 107].

Czas wystąpienia objawów infekcji klasyfikuje zaka- 
żenia jako wczesne (do pierwszego miesiąca po implan-
tacji) bądź późne (powyżej jednego miesiąca). W przy-
padku objawów, które pojawiają się w okresie do 1 roku 
po zabiegu chirurgicznym należy podejrzewać zakaże-
nie szpitalne. Wczesna manifestacja objawów infekcji 
jest charakterystyczna dla zakażeń zewnątrzpochodnych 
i przedstawia zazwyczaj cechy ostrego zapalenia. Objawy 
zakażeń późnych są często nieuchwytne przez dłuższy 
czas, zwłaszcza w przypadku implantów umiejscowio-
nych głęboko w tkankach, a ich przebieg ma najczęściej 
charakter przewlekły lub powolny [50, 102, 122].

4. Diagnostyka

Obecność zakażenia wokół implantu ortopedycz-
nego można rozpoznać na podstawie specyficznych 
objawów klinicznych, które zostały ujęte w wytycznych 
Centers for Disease Control z 1999 (CDC, Atlanta, USA) 
[50]. Kryteria CDC wymieniają następujące przypadki, 
w których rozpoznanie zakażenia jest zasadne: ropna 

Płytki i śruby do stabilnej Traumatologia narządu ruchu S. aureus, S. epidermidis, S. caprae 3–7% [65, 91]
osteosyntezy płytkowej Chirurgia szczękowo- twarzowa S. aureus, S. epidermidis, S. caprae,
  S. viridans, Enterobacter spp.,
  Bacterioides spp. 3–30% [33, 118]
Gwoździe śródszpikowe Traumatologia narządu ruchu S. aureus, S. epidermidis, S. caprae, 1–13% [77, 119, 120]
  E. coli, P. aeruginosa
Stabilizatory zewnętrzne Traumatologia narządu ruchu S. aureus, S. epidermidis, E. coli, 2–30% [58, 76, 83]
  P. mirabilis, P. aeruginosa
Implanty dentystyczne Chirurgia stomatologiczna S. aureus, Enterococcus spp., P. micros, 5–8% [2, 8, 73, 79, 94]
 i szczękowo- twarzowa B. forsythus, A. actinomycetemcomitans,
  P. gingivalis, C. rectus, E. corrodens, 
  T. denticola, P. intermedia, T. forsytha,
  F. nucleatum, P. nicrescens,
  Bacteroides spp.
Endoprotezy stawów Pierwotna alloplastyka stawu S. aureus, S. epidermidis, S. caprae, 1–3 % [45, 98]
(biodrowego, kolanowego)  P. mirabilis, P. acnes, P. aerugiosa
 Wtórna alloplastyka stawu E. coli, Actinomyces spp. > 20% [24, 45, 97]

Tabela II
Charakterystyka poszczególnych zakażeń okołowszczepowych

Rodzaj
wyrobu medycznego Przykład zastosowania Najczęściej izolowane szczepy Częstość

występowania
Piśmien-
nictwo



128 RAFAŁ POKROWIECKI, STEFAN TYSKI, MAŁGORZATA ZALESKA

wydzielina w ranie, wynik dodatni posiewu z rany, 
rozejście rany, stwierdzony ropień, obecność subiek-
tywnych objawów jak wysięk czy zaburzone goje-
nie rany przy ujemnym wyniku posiewu z rany [77]. 
W  przypadku implantów dentystycznych, kliniczne 
objawy stanu zapalnego tkanek okołowszczepowych to: 
obrzęk, zaczerwienienie oraz krwawienie z kieszonki 
dziąsłowej pojawiające się podczas szczotkowania bądź 
samoistnie [2, 7]. 

Diagnostyka obejmuje badania obrazowe (rentge-
nodiagnostyka, tomografia komputerowa, scyntygra-
fia), laboratoryjne krwi (wartości białka C-reaktywnego 
oraz odczynu opadania krwinek czerwonych) oraz 
mikrobiologiczne [23, 40, 121]. 

Badania mikrobiologiczne są nieodłącznym ele-
mentem diagnostyki zakażeń okołowszczepowych 
[107]. W przypadku zakażeń implantów ortopedycz-
nych materiałem pobranym do badania może być płyn 
stawowy, tkanka ziarninowa, elementy wymienialne 
implantu bądź tkanki go otaczające [74, 107]. Nie jest 
zalecane rutynowe pobieranie wymazu z  przetoki, 
ponieważ istnieje duże ryzyko uzyskania wyników 
fałszywie dodatnich (identyfikacja szczepów, które 
nie są przyczyną zakażenia) bądź fałszywie ujemnych 
(brak wzrostu mimo aktywnego zakażenia) [100, 
121]. W  takich sytuacjach, materiał powinien zostać 
pobrany z dojścia innego niż kanał przetoki. W celu 
hodowli należy pobrać, co najmniej 3 fragmenty tka-
nek. W  przypadku zakażeń związanych z endopro-
tezami, ze względu na niewielką ilość komórek bak-
teryjnych w  tej okolicy zalecane jest pobranie 5 lub 
6  fragmentów tkanek otaczających [81, 101]. Przed 
pobraniem materiału do badania mikrobiologicznego, 
wskazane jest zaprzestanie antybiotykoterapii na co 
najmniej 14 dni, jeżeli to możliwe [85]. Niemniej jed-
nak, hodowla materiałów na standardowych podło-
żach mikrobiologicznych może być niewystarczająca 
w przypadku zakażeń wywołanych obecnością bio-
filmu bakteryjnego [26]. Ze względu na niską czułość 
metod polegających na hodowli materiału pobranego 
śródoperacyjnie, coraz częściej jako uzupełnienie dia-
gnostyki zaleca się stosowanie metody sonikacji [13, 
35]. Polega ona na poddaniu usuniętych elementów 
protezy działaniu ultradźwięków w kąpieli wodnej. 
Proces ten dzięki zjawisku kawitacji umożliwia rozbicie 
biofilmu na drobne fragmenty. Uzyskany płyn sonika-
cyjny służyć może jako materiał do założenia hodowli 
bakteryjnej i dalszych badań molekularnych [10, 85, 
101]. Wadą tej metody jest negatywny wpływ ultra-
dźwięków na niektóre szczepy bakterii, co może prze-
kładać się na uzyskanie wyników fałszywie ujemnych 
[101]. Diagnostyka z wykorzystaniem metody sonika-
cji ułatwia identyfikację również szczepów o  niskiej 
wirulencji takich jak postacie Small Colony Variants 
(SCV) S. aureus, które są problemem zarówno diagno-

stycznym jak i terapeutycznym zakażeń związanych 
endoprotezami stawów [35, 111] 

Zastosowanie metod PCR (Polymerase Chain Reac-
tion) oraz LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplifi-
cation) jest przydatne w diagnostyce mikrobiologicznej 
zakażeń okołowszczepowych w obrębie jamy ustnej. 
Umożliwiają one identyfikację takich szczepów bak-
terii jak P. gingivalis, T. denticola czy T. forsythia, które 
są wyjątkowo trudne do wyhodowania metodami stan-
dardowymi, a których obecność w okolicy okołowsz-
czepowej jest główną przyczyną niepowodzenia terapii 
[14, 113]. Metoda PCR może być również wykorzystana 
jako uzupełniające badanie diagnostyczne po przepro-
wadzeniu sonikacji usuniętego implantu [35].

5. Profilaktyka zakażeń

Celem profilaktyki antybiotykowej w  przypadku 
zabiegów wszczepienia materiału sztucznego jest zmini-
malizowanie ryzyka kontaminacji bakteryjnej w okresie 
okołooperacyjnym i we wczesnym etapie gojenia rany 
[87]. W tym celu stosowane są antybiotyki o szerokim 
spektrum działania. Ich zastosowanie zmniejsza ryzyko 
śródoperacyjnej i wczesnej pooperacyjnej drogi infekcji 
[34, 87]. Profilaktyka antybiotykowa w chirurgii kostnej 
stosowana jest zarówno w przypadku zabiegów prze-
prowadzanych w trybie planowym jak i tych, które 
z  racji zaistniałych okoliczności muszą być przepro-
wadzone w trybie dyżurowym. W oparciu o wytyczne 
CDC w celu określenia ryzyka wystąpienia tzw. zakaże-
nia miejsca operowanego (ZMO) wyróżnia się podział 
ran na: czyste (zabieg planowy, rana zamknięta pier-
wotnie), czyste skażone (zabiegi z dostępem przez 
błony śluzowe), skażone (otwarta rana pourazowa, 
penetrujący uraz w okresie do 4 h od zabiegu), brudne 
(penetrujący uraz powyżej 4 h od zabiegu, tkanka 
martwicza) [50]

Zgodnie z zaleceniami The Sanford Guide of Anti-
microbial Therapy z 2010 roku [41], profilaktyka anty-
biotykowa w przypadku wszczepienia endoprotezy 
stawu powinna zostać wdrożona nie mniej niż 30 minut 
przed zabiegiem operacyjnym. Gdy zabieg ulega prze-
dłużeniu, należy powtarzać dawkę, co każde 3 godziny. 
Antybiotyki najczęściej stosowane to cefalosporyny I 
i  II generacji: cefazolina (1 g dożylnie w dawce poje-
dynczej lub co 8 h na dobę przed operacją), cefurok-
sym (1,5 g w pojedynczej dawce lub co 8 h) oraz gliko-
peptydy – wankomycyna (1 g w pojedynczej dawce). 
Dodatkową profilaktykę stosuje się u pacjentów ze 
stwierdzonym nosicielstwem szczepów MRSA (methi-
cillin-resistant Staphylococcus aureus) lub na oddzia-
łach ze stwierdzonym wzmożonym ryzykiem wystą-
pienia zakażeń szpitalnych. Na oddziałach szpitalnych 
ze stwierdzonym ryzykiem zakażeń szpitalnych wywo-
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łanych przez szczepy MRSA stosuje się wankomycynę 
wraz z cefazoliną [41, 64]. 

W przypadku wszczepienia implantu dentystycz-
nego zagadnienie celowości stosowania profilaktyki 
antybiotykowej było przedmiotem dyskusji wśród wielu 
badaczy [34]. Zabiegi implantologiczne zostały zakwa-
lifikowane jako zabiegi czyste skażone, wśród których 
ryzyko zakażenia miejsca operowanego jest oceniane na 
mniej niż 10% [87]. Przed wykonaniem zabiegu obo-
wiązuje przeprowadzenie pełnej sanacji jamy ustnej, 
czyli eliminację wszelkich ognisk infekcji. Antybioty-
kiem z wyboru stosowanym zarówno w profilaktyce jak 
i leczeniu większości zakażeń w obrębie jamy ustnej są 
antybiotyki z  grup penicylin (amoksycylina) lub lin-
kozamidy (klindamycyna) [1, 8]. Zazwyczaj stosowane 
dawki to 2 g amoksycyliny lub 600 mg klindamycyny 
podawanych doustnie na 1–2 h przed zabiegiem [1, 22]. 
W przypadku zabiegów rozległych lub wykonywanych 
u pacjentów obciążonych współistniejącymi chorobami 
ogólnymi, antybiotykoterapię kontynuuje się w okre-
sie pooperacyjnym w dawkach standardowych przez 
3–7 dni. W każdym przypadku zaleca się dodatkowo 
płukanie jamy ustnej 0.02% roztworem chlorheksydyny, 
zarówno przed jak i po zabiegu [22, 34].

Osobnym zagadnieniem jest profilaktyka anty-
bakteryjna zakażeń w traumatologii narządu ruchu. 
Uważa się, że o profilaktyce można mówić wówczas, 
gdy wdrożenie leku nastąpiło do 6 h od urazu, gdy rana 
nie jest zakażona. W przypadku złamań zamkniętych 
zalecane jest podanie antybiotyków z grupy cefalospo-
ryn np. ceftriakson w pojedynczej dawce 1–2 g dożylnie 
lub domięśniowo [106, 107]. Profilaktyka w przypadku 
złamań otwartych uwzględnia ogólnoustrojową anty-
biotykoterapię z wykorzystaniem cefazoliny we wlewie 
dożylnym w ilości 1–2 g co 6 h. Okres podawania anty-
biotyku powinien trwać od 24 do 72 h w zależności od 
rodzaju i rozległości złamania [47, 104]. Nie zaleca się 
przedłużania profilaktyki antybiotykowej, ponieważ 
zbyt długie stosowanie cefazoliny sprzyja późniejszym 
zakażeniom wywoływanym przez bakterie Gram-
-ujemne i  gronkowce oporne na metycylinę [106]. 
Według rekomendacji ESAG (East Practice Manage-
ment Guidelines Work Group, USA) z  2011  roku, nie 
zaleca się stosowania fluorochinolonów ze względu 
na ich niekorzystny wpływ na proces gojenia i wzrost 
prawdopodobieństwa na zakażenia wywoływane przez 
gronkowce [47].

Zagadnienie miejscowej profilaktyki antybiotyko-
wej z wykorzystaniem gąbek bądź cementów kostnych 
z gentamycyną lub wankomycyną było przedmiotem 
badań przez wiele lat [17, 28]. Obecnie uważa się, że 
ta forma profilaktyki niesie ze sobą ryzyko rozwoju 
lekooporności bakterii [28]. Wynika to z faktu zmiany 
ilości uwalnianego antybiotyku w czasie. Początkowe, 
duże ilości antybiotyku wykazują skuteczne właściwości 

przeciwdrobnoustrojowe, lecz w miarę upływu czasu 
ilość antybiotyku w  okolicy okołowszczepowej może 
nie osiągać wartości MIC, co sprzyja rozwojowi leko-
oporności [109]. W badaniach in vitro zaobserwowano, 
że obecność antybiotyku może zmniejszać adhezję 
komórek bakteryjnych do powierzchni implantu i tym 
samym opóźnić proces formowania biofilmu bakteryj-
nego. Efekt ten utrzymuje się natomiast przez krótki 
okres czasu. Według różnych autorów wynosi on od 
kilkunastu godzin do kilku dni [72, 108]. Ponadto, nie 
zaobserwowano skutecznego działania takich materia-
łów, gdy gęstość bakteryjnego inokulum wynosiła wię-
cej niż 1 × 103 komórek/ml [108]. Taka liczba bakterii 
może znaleźć się w polu operacyjnym, gdy zostanie 
przeniesiona ze skóry poddanej wcześniej przedope-
racyjnej dezynfekcji [108]. W  miejscach z obecnym 
procesem zapalnym liczba bakterii jest znacznie 
wyższa i wynosi nawet 1 × 107 komórek/ml [71, 108]. 
W związku z brakiem dostatecznych dowodów na kli-
niczną skuteczność takich materiałów w profilaktyce 
zakażeń, obecne rekomendacje ESAG negują stosowa-
nie miejscowej antybiotykoterapii z wykorzystaniem 
gąbek z gentamycyną [47, 64, 72].

6. Leczenie zakażeń

Zastosowanie profilaktyki antybiotykowej znacznie 
zmniejszyło częstotliwość występowania zakażeń oko-
łowszczepowych w chirurgii kostnej. Niemniej jednak, 
zakażenia pooperacyjne związane z implantowanym 
materiałem cały czas stanowią realne zagrożenie dla 
chorego (Tabela II).

Częstotliwość występowania zakażeń związanych 
z biomateriałami tytanowymi jest zróżnicowana. Zaka-
żenia pooperacyjne związane z płytkami do stabilnej 
osteosyntezy pomimo odpowiedniej profilaktyki anty-
biotykowej przed zabiegowej mogą występować odpo-
wiednio w  3–30% złamań żuchwy [33, 118], 3–7% 
złamań kości długich, w zależności od rodzaju urazu 
(otwarte bądź zamknięte), jego rozległości (pojedyń-
cze lub mnogie) [65, 91] oraz rodzaju użytego systemu 
do osteosyntezy (wielkość płytek i śrub) [5, 33]. 
Częstotliwość zakażeń związanych z gwoźdźmi śród- 
szpikowymi zakażeń określana na 1–13%, przy czym 
duże znaczenie w  patogenezie zakażenia ma rodzaj 
gwoździa oraz technika opracowania jamy szpikowej 
[77, 119, 120]. Zakażenia związane ze stabilizato-
rami zewnętrznymi najczęściej występują w miejscu, 
w którym groty przechodzą przez tkanki i określane są 
jako pin sites infectons, których częstotliwość wynosi 
2–30% [58, 69, 76, 83].

Postępowanie z implantami do stabilizacji złamań 
jest uzależnione od stopnia stabilności zespolenia 
odłamów. Dopóki zespolenie jest stabilne, a  stopień 
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zaawansowania zakażenia nie zagraża powodzeniu 
terapii oraz pacjentowi, postępowanie ograniczone jest 
do ogólnoustrojowej i miejscowej antybiotykoterapii, 
chirurgicznym oczyszczeniu okolicy implantu z ziar-
niny, drenażu rany oraz usunięciu wydzielonych mar-
twiaków kostnych [28, 76, 83]. Miejscowe stosowanie 
antybiotyków, choć obecnie kwestionowane, stosowane 
jest w przypadkach wysokiego ryzyka infekcji [47, 104]. 
Antybiotykoterapia ogólnoustrojowa w przypadku zła-
mań trwa zazwyczaj od 4–6 tygodni i jest uzależniona 
od wyników badania posiewu bezpośredniego wraz 
z antybiogramem [64, 104]. Bardzo ważnym jest właś-
ciwe zidentyfikowanie drobnoustroju wywołującego 
zakażenie. W przypadku zakażeń wywoływanych przez 
metycylinowrażliwe szczepy S. aureus i Streptococcus 
spp. stosuje się dożylnie antybiotyki beta-laktamowe 
(penicyliny bądź cefalosporyny). Zakażenia szczepami 
MRSA bądź S. epidermidis wymagają terapii z wykorzy-
staniem glikopeptydów (wankomycyna, teikoplanina) 
bądź chemioterapeutyków z  grupy oksazolidynonów 
(linezolid). Zakażenia wywołane przez Enterobacte-
riaceae są wskazaniem do zastosowania antybiotyków 
z grupy fluorochinolonów lub cefalosporyn III genera-
cji. Infekcje związane z obecnością P. aeruginosa leczone 
są przez podawanie cefalosporyn III oraz IV generacji 
lub piperacyliny bądź fluorochinolonów [100, 104, 
106]. Zakażenia wywołane beztlenową florą mieszaną 
wymagają podania linkozamidów. Przejście na formę 
doustną jest możliwe po 14 dniach dożylnej antybioty-
koterapii oraz gdy zakażenie jest wywołane szczepami 
wrażliwymi na antybiotyki o dobrej biodostępności. 
Długość antybiotykoterapii ustalana jest indywidual-
nie [36, 47]. Gdy zespolenie jest niestabilne, oprócz 
antybiotykoterapii należy usunąć materiał zespalający, 
martwicze tkanki i zastosować inny rodzaj stabilizatora. 
Niekiedy ubytek kostny należy uzupełnić autogennym 
przeszczepem z talerza kości biodrowej lub strzałki 
[33, 74]. Najczęstsza przyczyną niepowodzenia lecze-
nia zakażeń związanych ze stabilizatorami to obecność 
obszarów martwicy tkanki kostnej, nieprawidłowo 
zidentyfikowany drobnoustrój wywołujący zakażenie, 
pierwotna bądź nabyta lekooporność bakterii i zły stan 
ogólny chorego [104, 121].

Częstotliwość zakażeń okołowszczepowych związa-
nych z endoprotezami stawów jest oceniana na 1–3% 
w  przypadku pierwotnej alloplastyki stawu [45, 98]. 
Niemniej jednak, endoprotezy stawów jako implanty 
pozostające w  organizmie przez długi okres czasu, 
mogą zostać poddane zakażeniu drogą krwiopochodną 
[122]. W większości przypadków zakażenia endoprotez 
stawów wywoływane są przez jeden gatunek bakterii. 
S. aureus bądź S. epidermidis są najczęściej izolowanymi 
szczepami z zakażonych endoprotez [58, 121]. Inne 
gatunki, które mogą występować to Enterococcus spp., 
Candida spp., Pesudomonas aerugionsa oraz rzadziej 

beztlenowce [45, 97]. Objawy toczącego się zapalenia 
są często nieuchwytne przez dłuższy czas i  również 
w swoim przebiegu mogą imitować znacznie częściej 
występujące zjawisko aseptycznego obluzowania [40, 
100]. W przypadku stwierdzenia zakażenia, postępo-
wanie lecznicze obejmuje leczenie chirurgiczne polega-
jące na oczyszczeniu powierzchni implantu oraz tkanek 
okolicznych z biofilmu bakteryjnego z  pozostawie-
niem materiału lub jego usunięciem, w zależności od 
zaawansowania zakażenia [45, 75]. Antybiotykoterapia 
uzależniona jest od wyników badania posiewu bezpo-
średniego i antybiogramu. Stosowane są grupy antybio-
tyków jak w przypadku leczenia zakażeń związanych ze 
stabilizatorami [104, 106]. W przypadku pozostawie-
nia endoprotezy po jej chirurgicznym kiretażu, anty-
biotykoterapia może trwać nawet do 6 miesięcy [121]. 
Niestety w wielu przypadkach zachowanie zakażonego 
implantu jest niemożliwe. Pozostawienie protezy po 
jej dokładnym oczyszczeniu możliwe jest jedynie, gdy 
zakażenie zostało szybko zdiagnozowane. Zaobser-
wowano, że jeżeli objawy występowały dłużej niż dwa 
tygodnie i wywołane były obecnością bakterii innych 
niż S. aureus, to leczenie polegające na pozostawieniu 
oczyszczonej protezy kończyło się niepowodzeniem 
[26, 40, 51]. Wszczepienie nowej protezy może odby-
wać się jednoczasowo podczas usunięcia zakażonego 
implantu. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wśród 
drobnoustrojów wywołujących zakażenie nie wystę-
pują szczepy Enterococcus spp., Candida spp., Pseu-
domonas aeruginosa, szczepy MRSA, ponadto naciek 
zapalny wokół implantu jest niewielki, nie stwierdza się 
obecności przetoki, a liczba bakterii pozostających na 
powierzchni usuwanego materiału jest niewielka [61]. 
Postępowanie dwuczasowe, z odroczeniem wszcze-
pienia nowego materiału, o co najmniej o 6  tygodni, 
dotychczas uważano za najbardziej przewidywalne 
[107]. M a s t e r  i wsp. w systematycznym przeglądzie 
piśmiennictwa nie wykazali natomiast przewagi tego 
protokołu postępowania nad jednoczasowym [70]. 
Zastosowanie cementu kostnego z dodatkiem antybio-
tyku zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji [61, 98]. Należy 
pamiętać, że w przypadku wtórnej alloplastyki, nieza-
leżnie od protokołu postępowania ryzyko wystąpienia 
powikłań infekcyjnych jest znacznie wyższe i oceniane 
na ponad 30% [24, 97]. 

Zakażenia związane z implantami dentystycznymi 
charakteryzują się odmienną etiologią, objawami oraz 
leczeniem. W środowisku jamy ustnej, podobnie jak 
zęby naturalne, implant jest stale poddawany zjawi-
sku formowania biofilmu bakteryjnego. Rozwój zaka-
żenia jest ściśle związany z nawykami higienicznymi 
pacjenta, a jego częstotliwość oceniana jest na 5–8% 
[8, 79]. Występowanie infekcji jest również częstsze 
wśród pacjentów ze współistniejącymi chorobami ogól-
nymi, które prowadzą do obniżenia odporności. Liczba 
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wszczepianych implantów stale rośnie, a w samych Sta-
nach Zjednoczonych w ciągu roku wszczepianych jest 
ich ponad milion [103]. Zakażenie okołowszczepowe 
może przebiegać jako peri-implant mucositis, którego 
objawy to zaczerwienie i obrzęk dziąseł oraz krwawie-
nie lub jako „periimplantitis”, kiedy do opisanych obja-
wów dołącza się zjawisko okołowszczepowej resorpcji 
kości [2, 7, 8]. Leczenie polega przede wszystkim na 
edukacji pacjenta i poprawy nawyków higienicznych 
w celu usunięcia przyczyny zakażenia. Metody zacho-
wawcze leczenia peri-implant mucositis oraz periim-
plantitis obejmują mechaniczne oczyszczanie okolicy 
wszczepu, polerowanie powierzchni implantu w  celu 
zmniejszenia adhezji bakterii oraz miejscowe stosowa-
nie antyseptyków takich jak 0.02% roztwór chlorhek-
sydyny [90, 110]. W przypadku peri-implant mucosi-
tis oraz początkowej fazy periimplantitis powtarzalne 
leczenie chirurgiczne daje zadowalające efekty [2]. 
Niestety zaawansowany proces zapalny wywołany przez 
dojrzały biofilm bakteryjny w skład którego wchodzą 
takie drobnoustroje jak P. gingivalis, P. intermedia, 
T. denticola czy rzadziej A. actinomycetemcomitans jest 
znacznie trudniejszy do wyleczenia [7, 34, 90]. Bakterie 
bytujące głęboko w tkankach okołowszczepowych nie 
mogą zostać usunięte za pomocą standardowych pro-
cedur higienicznych oraz niechirurgicznych. Również 
penetracja antybiotyków do miejsca objętego procesem 
zapalnym jest niewystarczająca. Dlatego, w wybranych 
przypadkach oprócz ogólnoustrojowej antybiotykote-
rapii przeprowadzane są również procedury chirur-
giczne mające na celu usunięcie biofilmu z powierzchni 
wszczepu i tkanki ziarninowej z okolicy implantu [56, 
71]. Celem leczenia jest zatrzymanie stanu zapalnego 
oraz możliwie jak najdłuższe utrzymanie implantu, 
dopóki spełnia on swoją funkcję [54]. Wśród najczęś-
ciej stosowanych antybiotyków w leczeniu periimplan-
titis wymienia się: penicyliny (amoksycylina), linko-
zamidy (klindamycyna), tetracykliny (doksycyklina, 
minocyklina), makrolidy (azytromycyna), chinolony 
(cyprofloksacyna) oraz metronidazol [1, 34, 110]. Gdy 
stwierdzona zostanie klinicznie ruchomość implantu, 
jest to wskazanie do jego usunięcia [56, 34].

7. Podsumowanie

Obecnie nie istnieje jeden sprawdzony protokół 
postępowania diagnostycznego w przypadku zaka-
żeń okołowszczepowych. We wszystkich przypadkach 
o ostatecznym rozpoznaniu decyduje wystąpienie cha-
rakterystycznych objawów klinicznych wraz z  odpo-
wiednimi wynikami analiz laboratoryjnych krwi, badań 
mikrobiologicznych, histopatologicznych oraz dia-
gnostyki obrazowej [2, 106]. Leczenie zakażeń około-
wszczepowych jest trudne, długotrwałe i często kończy 

się niepowodzeniem w wyniku, którego implant należy 
usunąć i zastosować inny algorytm postępowania lecz-
niczego. Występowanie zakażeń okołowszczepowych 
znacznie wydłuża okres hospitalizacji chorego, gene-
ruje koszty, przyczynia się do obniżenia jakości jego 
życia oraz w niektórych przypadkach może prowadzić 
nawet do zgonu chorego [37, 45]. W związku z faktem, 
że leczenie zakażeń okołowszczepowych jest w dalszym 
ciągu wyzwaniem dla współczesnej medycyny, należy 
minimalizować ryzyko ich występowania [98].

W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień na 
temat konieczności zmiany protokołów postępowania 
profilaktycznego w zakażeniach okołowszczepowych 
[15, 25]. Nadmierne stosowanie antybiotyków sprzyja 
stałemu wzrostowi liczby szczepów lekoopornych, 
a ponadto bardzo często jest nieskuteczne. Konieczność 
usunięcia implantu związana jest z faktem, że aktywna 
antybiotykoterapia jest skuteczna głównie w  leczeniu 
objawów w fazie zaostrzeń procesu zapalnego. W pro-
cesie przewlekłego zapalenia, które postępuje powoli 
i często bezobjawowo, współczesne antybiotyki w więk-
szości przypadków są nieskuteczne [96]. Specyfika 
okołowszczepowych stanów zapalnych związana jest 
bezpośrednio ze złożoną naturą biofilmu bakteryjnego 
[87, 99]. W związku z tym faktem zasadne wydaje się 
być twierdzenie, że najskuteczniejszą metodą w walce 
z  zakażeniami byłoby stosowanie materiałów, które 
wykazywałby właściwości bakteriobójcze lub hamu-
jące tworzenie biofilmu na powierzchni implantu [57, 
80]. Współcześnie produkowane implanty tytanowe nie 
hamują jednak adhezji bakterii i rozwoju biofilmu [14].
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1. Wstęp

Stenotrophomonas maltophilia to Gram-ujemne opor- 
 tunistyczne pałeczki, które do niedawna uznawano za 
bakterie o niewielkim potencjale zjadliwości. Wytwa-
rzają one jednak liczne czynniki wirulencji oraz wyka-
zują naturalną oporność na dostępne antybiotyki i che-
mioterapeutyki o szerokim zakresie działania [11, 21]. 

S. maltophilia jako jedyny gatunek z rodzaju Steno-
trophomonas jest czynnikiem etiologicznym zakażeń 
u  ludzi i w większości przypadków jest patogenem 
szpitalnym. Uważa się, że wzrost poziomu izolacji 
S. maltophilia na świecie wynika z postępu jaki doko-
nał się w naukach medycznych oraz czynników takich, 
jak wcześniejsza antybiotykoterapia lekami o  szero-
kim zakresie działania, przedłużająca się hospitali-
zacja, hospitalizacja w oddziale intensywnej terapii, 
wentylacja mechaniczna, tracheostomia, kortykoste-
roidoterapia, stosowanie kaniul centralnych i obwodo-
wych, nowotwory złośliwe, choroby podstawowe takie, 
jak: choroby układu krążenia, choroby płuc, choroby 
wątroby i dróg żółciowych, przewlekła choroba nerek, 
a  także narkomania dożylna i zakażenie HIV [37]. 
Szczególną uwagę zwraca się na wcześniejsze stosowa-
nie antybiotyków karbapenemowych, na które pałeczki 
te są naturalnie oporne [11].

S. maltophilia to przykład oportunistycznego pato-
genu. W piśmiennictwie nie opisywano jednak szerze-
nia się tych bakterii wśród pacjentów. Bakterie tego 
gatunku wykazują fenotypową i genetyczną różnorod-
ność. Wykazano jednak globalne występowanie grupy 

wykazującej pokrewieństwo filogenetyczne nazwanej 
filogenetyczną grupą  A, która posiada zdolność do 
częstszego wywoływania zakażeń [10].

2. Antibiotyki beta-laktamowe

Oporność na antybiotyki beta-laktamowe u pałeczek 
S. maltophilia wynika z wytwarzania dwóch indukowa-
nych enzymów L1 i L2 [3, 4, 9, 19, 34, 43]. Enzym L1 
jest metaloenzymem posiadającym w swoim centrum 
aktywnym jony Zn2+. Jony Zn2+ w enzymie L1 o struk-
turze tetrameru, mogą zostać zastąpione jonami Co2+, 
Cd2+ oraz Ni2+, co zmniejsza jego aktywność. Enzym L1 
wykazuje aktywność penicylinazy i hydrolizuje niemal 
wszystkie antybiotyki z grupy beta-laktamów, tj. peni-
cyliny, cefalosporyny i karbapenemy. Nie ma jednak 
zdolności do hydrolizy monobaktamów (aztreonam). 
Jest także niewrażliwy wobec inhibitorów beta-lakta-
maz, takich jak kwas klawulanowy. Dotychczas wyróż-
niono 5 odmian tego enzymu, L1a-L1e [46]. 

S i m m  i wsp. [51] opisali mutację punktową 
w genie enzymu L1 w 140 kodonie odpowiadającym 
metioninie, która w wyniku mutacji ulega zastąpieniu 
kwasem asparaginianowym. W efekcie powstaje mono-
meryczny enzym L1 o zmienionym profilu substrato-
wym, który w mniejszym stopniu hydrolizuje antybio-
tyki beta-laktamowe. 

Enzym L2 jest dimerem, który w centrum aktyw-
nym zawiera serynę. Enzym ten wykazuje aktywność 
cefalosporynazy. Hydrolizuje także aztreonam i  jest 
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wrażliwy wobec inhibitorów beta-laktamaz [45]. 
Podatność enzymu L2 jest większa na inhibicję kwasem 
klawulanowym niż tazobaktamem lub sulbaktamem, 
jednak nie wykazano korelacji między podatnością na 
inhibitor beta-laktamaz, a wartością najmniejszego 
stężenia hamującego (Minimal Inhibitory Concentra-
tion, MIC) inhibitora beta-laktamaz. Znane są cztery 
odmiany tego enzym L2a-L2d. Zarówno enzym L1, 
jak i L2 kodowane są chromosomalnie i mają charak-
ter enzymów indukowanych. A v i s o n  i wsp. [3, 4] 
w swoich badaniach opisali występowanie genów kodu-
jących obydwa enzymy na plazmidzie wielkości około 
200 kpz. Tłumaczy to szybkie narastanie oporności na 
tą grupę antybiotyków wśród szczepów S. malotophilia.

H u a n g  i wsp. [26] podkreślają rolę operonu 
AmpN-AmpG niezbędnego do prawidłowej ekspresji 
enzymów L1 i L2. Geny ampN i ampG są niezbędne do 
indukcji beta-laktamaz. H u a n g  i wsp. [28] opisali 
także krytyczne znaczenie obecności beta-N-acetylo-
gukozaminidazy (NagZ) kodowanej przez gen nagZ 
w procesie derepresji enzymu ampC (ampC – Cephalo-
sporinase, chromosomalna cefalosporynaza). Ekspresja 
genu nagZ ma charakter konstytutywny.

3. Antybiotyki aminoglikozydowe

Szczepy S. maltophilia wykazują naturalną opor-
ność na wysokie stężenia antybiotyków aminoglikozy-
dowych, pomimo tego, że większość Gram-ujemnych 
pałeczek znajduje się w zakresie ich działania. 

Opisano wiele mechanizmów oporności na tą grupę 
antybiotyków takich, jak mutacje w obrębie podjed-
nostki 16S rRNA, enzymatyczne modyfikacje podjed-
nostki 16S rRNA, aktywne wypompowywanie amino-
glikozydów z komórki bakteryjnej czy modyfikacje 
antybiotyków przez różne enzymy [54].

Najczęściej oporność na aminoglikozydy u pałeczek 
S. maltophilia związana jest z wytwarzaniem enzymów 
modyfikujących cząsteczki leków takich, jak O-nukleo-
tydylatransferazy, O-fosfotransferazy i N-acetylotrans-
ferazy [30].

L i  i wsp. oraz N i c o d e m o  i wsp. [31, 40] opisali 
u pałeczek S. maltophilia oporność na aminoglikozydy 
warunkową obecnością genów takich, jak aac(6’)-Iz 
i aph(3’)-IIa, które kodują enzymy modyfikujące ami-
noglikozydy. Uważa się, że obecność genu aac(6’)-Iz 
warunkuje oporność na aminoglikozydy, w tym netil-
micynę, sisomicynę, amikacynę, ale w szczegolności na 
tobramycynę. Chromosomalny gen aph(3’)-IIc u S. mal-
tophilia koduje fosfotransferazę, która w znaczący spo-
sób zwiększa MIC dla kanamycyny, noemycyny, buty-
rosyny i paromycyny [41].

Opisano także oporność na aminoglikozydy zwią-
zaną ze zmianami temperatury otoczenia. Niska tem-

peratura wpływa na modyfikację struktury lipopolisa-
charydu S. maltophilia. Spadek temperatury z 37°C do 
30°C zwiększa oporność tych bakterii na aminogliko-
zydy [42, 60].

4. Chinolony

U pałeczek S. maltophilia oporność na chinolony 
wynika ze zmian jakościowych i ilościowych białek 
tworzących poryny w błonie zewnętrznej. Wśród szcze-
pów opornych na chinolony wykazano także oporność 
krzyżową na chloramfenikol i doksycyklinę [36]. 

S h i m i z u  i wsp. [50] opisali u S. maltophilia gen 
Sm qnr zlokalizowany na chromosomie odpowiedzialny 
za oporność na chinolony. G o r d o n  i wsp. [17] badali 
występowanie u tych pałeczek różnych alleli rodziny 
genów oporności Smqnr na chinolony. Różnorodość 
alleli Smqnr uważa się za potencjalne źródło rozprze-
strzeniania się tego typu oporności wśród pałeczek 
Enterobacteriaceae [8, 20, 49].

Oporność na chinolony u pałeczek S. maltophilia 
może wynikać także z mutacji w obrebie regionów 
determinujących oporność na chinolony (quinolone 
resistance-determining regions – QRDRs), co warun-
kuje zmianyw obrębie podjednostek GyrA i GyrB topo-
izomerazy II oraz ParC i ParE topoizomerazy II. Głów-
nym celem dla chinolonów u bakterii Gram-ujemnych 
jest podjednostka GyrA. Zmiany sekwencji aminokwa-
sów, np. od 67 alaniny do 106  glutaminy warunkują 
zmniejszenie wrażliwości na leki z tej grupy. Najczęś-
ciej substytucje zachodzą w pozycji 83 (np. Ser → Leu, 
Trp, Tyr) oraz 87 (np. Asp → Asn, Gly, His, Tyr) pod-
jednostki GyrA, przy czym dla pałeczek S. malophilia 
oporność warunkowana w ten sposob jest niejasna 
[47]. Va l d e z a t e  i wsp. [53] uważają, że oporność 
na fluorochinolony u pałeczek S. maltophilia jest wyni-
kiem synergicznego działania mechanizmu typu pomp 
wypływu (efflux pump) i innych dotychczas nie pozna-
nych mechanizmów. Stąd też nie opisuje się oporności 
związanej z mutacjami w genach topoizomerazy II i IV 
u tego gatunku.

G a r c i a - L e o n  i wsp. [16] zwracają uwagę na 
rolę pomp wypływu SmeDEF oraz SmeVWX w mecha-
nizmie oporność na fluorochinolony u pałeczek S. mal-
tophilia.

5. Kotrimoksozol

Coraz częściej notowana jest także oporność na tri-
metoprim/sulfametoksazol, który jest lekiem z wyboru 
w leczeniu zakażeń o etiologii S. maltophilia. W dotych-
czas prowadzonych badaniach w Europie, Ameryce 
Łacińskiej oraz Ameryce Północnej odsetek szczepów 
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opornych na trimetoprim-sulfametoksazol wynosił 
3,8%, przy czym był on wyższy w  krajach Ameryki 
Łacińskiej. W latach 1998–2003 w programie badaw-
czym SENTRY (Antimicrobial Surveillance Program 
Asia-Pacific region and South Africa – SENTRY) 
badano 1744 szczepy wyosobnione w Europie, Stanach 
Zjednoczonych oraz Australii, z których 71 wykazywało 
oporność na kotrimoksazol [14, 15].

Za oporność na kotrimoksazol odpowiadać mogą 
integrony klasy 1 przenoszące gen sul1, znajdujący 
się na końcu 3’ integronu. Oporność tego typu opi-
sano u  szczepów izolowanych w Argentynie oraz na 
Tajwanie [5, 7, 24]. To l e m a n  i wsp. [52] wykazali 
obecność genów sul2 u S. maltophilia odpowiedzialnych 
za oporność na trimetoprim/sulfametoksazol. U więk-
szości szczepów były one transportowane na dużym 
plazmidzie (120 kpz), choć niektóre były kodowane 
chromosomalnie.

6. Wielolekoodporność

Pojawienie się wielolekoopornych szczepów Gram- 
-ujemnych pałeczek stawia wyzwanie w leczeniu zaka-
żeń szpitalnych o tej etiologii. Szczepy MDR (Multi-
drug-Resistant – MDR), czyli szczepy oporne przynaj-
mniej na trzy grupy antybiotyków posiadają zazwyczaj 
kilka mechanizmów oporności na antybiotyki, np. 
ograniczenie przepuszczalności osłon komórkowych, 
wytwarzanie enzymów inaktywujących lek oraz zdol-
ność do aktywnego usuwania antybiotyku [2]. Opisy-
wano także oporność typu MDR powiązaną z pompami 
wypływu, której występowanie związane było z ekspo-
zycją na niskie stężenia tetracykliny. Mechanizm ten 
odpowiada za aktywne wypompowywanie z komórki 
bakteryjnej chinolonów, chloramfenikolu oraz amino-
glikozydów. 

L i a w  i wsp. [33] jako pierwsi opisali szczep S. mal-
tophilia posiadający gen blaIMP-8 dotychczas opisywany 
u wielolekoopornych szczepów Klebsiella pneumoniae 
oraz Enterobacter cloacae. 

Pompy wypływu stanowią coraz częściej opisywany 
mechanizm oporności na antybiotyki u S. maltophilia. 
Usuwają one poza komórkę nie tylko leki przeciwdrob-
noustrojowe, ale również, m.in. toksyny, środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne. Ze względu na strukturę oraz 
funkcję dzieli się te systemy transportowe na 5  klas: 
MFS (Major Facilitator Superfamily), SMR (Small Mul-
tidrug Resistance Family), MATE (Multidrug and Toxic 
Compound Extrusion Family), ABC (ATP-binding 
Cassette Superfamily) i RND (Resistance-Nodulation-
-Cell Division Family) [1, 57]. U bakterii Gram-ujem-
nych ze względu na bardziej złożoną strukturę osłon 
komórkowych białka transportowe tworzą potrójną 
strukturę. Struktura transporterów białkowych nie jest 

całkowicie poznana. U pałeczek S. maltophilia najczęś-
ciej wykazywano transportery klasy RND. Zalicza 
się do nich pompy SmeABC i SmeDEF. Uważa się, 
że białko błony zewnętrznej SmeC może mieć zwią-
zek z niezidentyfikowaną pompą warunkującą MDR 
[32]. Transporter SmeDEF ma związek z opornością, 
zarówno naturalną, jak i nabytą, na wiele grup anty-
biotyków, regulowaną przez represor SmeT, kodowaną 
przez gen smeT. Mutacja w genie smeT odpowiada za 
nadekspresję SmeDEF, a tym samym za MDR szczepów 
S. maltophilia [18, 22, 48].

L i n  i wsp. [35], a także H u a n g  i wsp. [27] opisali 
zespół genów tolCSm-pcm-smeRo-smeO-smeP zwią-
zany z obecnością u S. maltophilia operonów smeOP 
oraz smeRo-pcm-tolCSm odpowiadający za występo-
wanie pompy usuwającej z komórki m.in. kwas nali-
dyksowy, amikacynę, gentamicynę, erytromycynę czy 
fiolet krystaliczny.

Z h a n g  i wsp. [56] uzyskali hodowlę szczepów 
MDR S. maltophilia poprzez ekspozycję na antybio-
tyki dwóch szczepów referencyjnych – szczepu ATCC 
13637 oraz szczepu S. maltophilia ULA-511. Hodowlę 
zakładano na podłożu agar Luria Broth wzbogaconym 
w  tetracyklinę, chloramfenikol, ciprofloksacynę lub 
norfloksacynę. Wykazano wpływ obecności tetracy-
kliny na izolację szczepu MDR – szczep S. maltophi-
lia D457R. Inny wyodrębniony szczep S. maltophilia 
K1433 wykazywał znaczący wzrost oporności na ami-
noglikozydy oraz krzyżową oporność na chinolony 
i aminoglikozydy. 

U pałeczek S. maltophilia opisano kilkanaście genów 
warunkujących oporność na wiele antybiotyków, che-
mioterapeutyków, metale ciężkie, rozpuszczalniki orga-
niczne. Geny takie, jak smlt0191, smlt1669, smlt2120, 
smlt2336 oraz smlt3615 warunkują enzymatyczną 
oporność na aminoglikozydy [10]. Geny mlt0032 oraz 
smlt1528-30 nadają oporność wielolekową o  charak-
terze transporterów typu MFS. Wiele genów, w tym 
smlt4072-74 (smeDEF) oraz Smlt4474-74 (SmeABC) 
warunkują oporność MDR o charakterze pomp RND. 
Ponadto, zsekwencjowano geny odpowiedzialne za 
oporność na miedź, rtęć i arsen [10].

7. Antybiotykoterapia zakażeń o etiologii
 S. maltophilia

Zakażenia o etiologii S. maltophilia są trudne w le - 
cze niu w  związku z coraz szerszym wystepowaniem 
szczepów MDR oraz oporności na lek z wyboru 
w  leczeniu zakażeń o tej etiologii – trimetoprim/sul-
fametoksazol [6].

S a d e r  i wsp. [44] ocenili lekowrażliwość szczepów 
S. maltophilia izolowanych w Stanach Zjednoczonych, 
Brazylii i Szwajcarii. Pomimo ograniczeń, jakie niosło 
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za sobą badanie pozwoliło ono na stworzenie podsta-
wowych zasad antybiotykoterapii zakażeń z udziałem 
S. maltophilia. 

Za lek z wyboru w zakażeniach o tej etiologii uznano 
trimetoprim/sulfametoksazol (kotrimoksazol), wobec 
którego wrażliwych jest większość szczepów. Jednak 
w  związku ze wzrostem odsetka szczepów opornych 
na ten chemioterapeutyk, M u d e r  i wsp. [39] zapro-
ponowali stosowanie alternatywnych połączeń leków, 
jak trimetoprim/sulfametoksazol z  tikarcyliną i kwa-
sem klawulanowym bądź z cefalosporyną o szerokim 
zakresie działania. Lekiem z wyboru u chorych z nie-
tolerancją trimetoprimu/sulfametoksazolu powinna 
być tikarcylina z kwasem klawulanowym. Połączenia 
antybiotyków z  innymi inhibitorami beta-laktamaz 
takimi, jak piperacylina/tazobaktam, ampicylina/sul-
baktam czy tikarcylina/sulbaktam wykazują niedo-
stateczną aktywność wobec S. maltophilia. Podobnie 
połączenia: aztreonam/sulbaktam, aztreonam/tazo-
baktam z kwasem klawulanowym, karbenicyliną, imi-
penemem lub aztreonamem wykazują niedostateczną 
aktywność wobec tych bakterii z wyjątkiem zastoso-
wania aztreo namu z  kwasem klawulanowym w  sto- 
sunku 1:1 lub 2:1.

S. maltophilia wykazuje naturalną oproność na kar-
bapenemy. H o w e  i wsp. [23] wykazali, że meropenem 
i imipenem są induktorami beta-lakatmazy L1, stąd ich 
stosowanie w leczeniu zakażeń o etiologii S. maltophilia 
jest bezzasadne. 

Nowsze chinolony takie, jak sitafloksacyna, gatiflo-
ksacyna, trowafloksacyna, sparfloksacyna czy klinaflo-
ksacyna wykazują lepszą aktywność wobec S. maltophi-
lia niż stare chinoliny takie, jak norfloksacyna. We i s s 
i  wsp. [59] porównywali aktywność siedmiu fluoro-
chinolonów, spośród których najwyższą aktywność 
wykazywała klinafloksacyna hamująca wzrost aż 95% 
spośród 326 badanych szczepów. Wzrost ponad 80% 
badanych szczpów hamowaly także trowafloksacyna, 
moksifloksacyna oraz sparfloksacyna. Wa n g  i wsp. 
[58] wykazali, że fluorochinolny stosowane w mono-
terapii (ciprofloksacyna lub lewofloksacyna) są równie 
skuteczne w leczeniu zakażeń o etiologii S. maltophilia 
jak kotrimoksazol.

Aminoglikozydy wykazują słabą aktywność wobec 
szczepów S. maltophilia, przede wszystkim z powodu 
konstytutywnie produkowanych enzymów modyfikują-
cych aminoglikozydy. Opisywano oporność na wysokie 
stężenia gentamycyny, tobramycyny i amikacyny.

Znane od 1947 roku antybiotyki z grupy polimyk-
syn, ze szczególnym uwzględnieniem polimyksyny B 
i  polimyksyny E (kolistyna) zyskują coraz większe 
znaczenie w leczeniu zakażeń MDR pałeczkami Gram-
-ujemnymi [38]. N i c o d e m o  i wsp. [40] opisywali 
75,7% badanych szczepów S. maltophilia wrażliwych 
wobec kolistyny i 77,2% wobec polimyksyny B. G a l e s 

i  wsp. [15] badali wrażliwość szczepów wobec koli-
styny i polimysyny B i wykazali, że aż 73,9% szczepów 
było wrażliwych na obydwa leki. I o s i f i d i s  i wsp. 
[29] opisują dożylne stosowanie kolistyny u pacjen-
tów pediatrycznych w wieku pomiędzy 22 dni a 14 lat 
w  zakażeniach MDR pałeczkami Gram-ujemnymi, 
w tym S. maltophilia. Kolistyna stosowana była w sko-
jarzeniu z aminoglikozydami, karbapenemami, kotri-
moksazolem, ceftazydymem lub piperacyliną z  tazo-
baktamem. Spośród 19 pacjentów, sukces terapeutyczny 
osiągnięto dla 16. Troje dzieci zmarło w czasie leczenia 
kolistyną. W badaniu tym S. maltophilia izolowano 
z płynu mózgowo-rdzeniowego od pacjenta w wieku 
5,5  roku z gruźliczym zapaleniem opon mózgowych 
oraz z krwi od pacjenta w wieku 14 lat po urazie wielo-
narządowym. Głównymi obawami przed stosowaniem 
leków z tej grupy jest ich toksyczność i brak badań nad 
ich stosowaniem w zakażeniach o tej etiologii.

Leczenie zakażeń o etiologii S. maltophilia z użyciem 
kilków leków przeciwbakteryjnych nadale postaje kon-
trowersyjne. Opisuje się możliwość zastosowania połą-
czenia trimetoprimu/sulfametoksazolu, karbenicyliny 
oraz ryfampicyny, wykazujących in vitro synergizm, 
a  także zastosowania trimetoprimu/sulfametoksazolu 
z minocykliną i tikarcylią z kwasem klawulanowym. 

H u  i wsp. [25] opisywali stosowanie kotrimoksa-
zolu z  ceftazydymem oraz lewofloksacyny z ceftazy-
dymem. Połączenia te wykazywały lepszą skuteczność 
niż terapia kotrimoksazolem w skojarzeniu z  lewo-
floksacyną.

Z e l e n i t s k y  i wsp. [55] opisywali stosowanie 
kotrimoksazolu z ceftazydymem. Uważa się, że połą-
czenia kotrimoksazolu z tikarcyliną z kwasem kla-
wulanowym lub cefalosporyną III generacji powinny 
być zarezerwowane dla pacjentów z neutropenią lub 
w ciężkim stanie ogólnym. W przypadkach opisywa-
nych w piśmiennictwie bardzo często lekami z wyboru 
były stosowane w monoterapii ciprofloksacyna, ceftazy-
dym bądź ceftriakson, ze skutecznością 100% dla cipro-
flokascyny oraz 66,7% dla ceftazydymu i ceftriaksonu. 
Niektórzy autorzy sugerują możliwość zastosowania 
chinolonów, jeśli pacjent zgłasza udokumentowaną 
nietolerancję bądź oporność na kotrimoksazol. Wysoką 
skuteczność in vitro wykazywała w takich przypad-
kach moksifloksacyna bądź jej połączenie z tikarcy-
liną i kwasem klawulanowym. F a l a g a s  i wsp. [12] 
w przypadku nadwrażliwości na kotrimoksazol zalecają 
przeprowadzenie desensytyzacji na ten lek, szczególnie 
u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym, u których inne 
schematy lekowe zawiodły.

F a r r e l l  i wsp. [13] badali 1586 szczepów S. mal-
tophilia zgromadzonych w latach 2003–2008 pochodzą-
cych z 19 ośrodków medycznych na świecie. Stwierdzili 
oni synergizm w stosowaniu kotrimoksazolu z tygecy-
kliną oraz amikacyną.



MECHANIZMY OPORNOŚCI NA ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPUTYKI PAŁECZEK STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA 139

Leki takie, jak kolistyna, fosfomycyna, tygecyklina 
i  doripenem uznaje się aktualnie za jedyne dostępne 
opcje terapeutyczne, gdy zawiodły inne leki. 

Mimo to, w związku z tym, że oporność na trimeto-
prim/sulfametoksazol utrzymuje się na poziomie niż-
szym niż 5%, chemioterapeutyk ten pozostaje nadal 
lekiem z wyboru w leczeniu zakażeń o etiologii S. mal-
tophilia.
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1. Wstęp

W warunkach naturalnych wzrost roślin jest ściśle 
uzależniony od towarzyszących im drobnoustrojów. 
Unikalne zespoły mikroorganizmów towarzyszące 
roślinom, jak w każdym biotopie, kształtowane są przez 
specyficzne cechy fizyko-chemiczne gleb jak również 
aktywność metaboliczną danej rośliny. Aktywne fizjolo-
gicznie drobnoustroje w glebie zasiedlają głównie strefę 
w pobliżu korzeni roślin tworząc specyficzną niszę, 
rizosferę. Pojęcie rizosfera w 1904 roku po raz pierwszy 
użył H i l t n e r, „ryzo” z łacińskiego i „sphaera” z grec-
kiego. Rizosfera to gleba podlegający oddziaływaniom 
wydzielin systemu korzeniowego i zasiedlające go dro-
bnoustroje, które wykorzystują wydzieliny korzeniowe 
jako źródło węgla, azotu i energii [33]. Rizosfera jest 
uprzywilejowanym miejscem wzajemnego oddziały-
wania drobnoustrojów glebowych i roślin [65]. Więk-
szości drobnoustrojów rizosferowych jest neutralna, 
ponieważ nie wywiera żadnego zauważalnego wpływu 
na wzrost i  rozwój roślin. Wzajemne oddziaływa-
nia roślina –  mikroorganizmy rizosferowe mogą być 

antagonistyczne lub nieantagonistyczny. Istotną rolę 
w  zwiększeniu efektywności produkcji roślinnej jak 
i  możliwości zasiedlania i  przetrwania roślin w  śro-
dowiskach naturalnych odgrywają mikroorganizmy, 
które wchodzą w różnego rodzaju nieantagonistyczne 
interakcje z roślinami. Wśród nich najlepiej poznane 
są układy symbioz mutualistycznych przynoszących 
korzyści obu stronom lub komensalizm korzystny dla 
jednej, a dla drugiej strony takiego układu jest obojętny. 
Specyficznym rodzajem symbiozy pomiędzy drobno-
ustrojami a  roślinami jest endosymbioza. Występuje 
ona w momencie, gdy komórki jednego organizmu żyją 
we wnętrzu komórek lub tkanek innego organizmu. 
Od kilkudziesięciu lat wiadomo również, że drobno-
ustroje zasiedlają zdrowe rośliny. Bakterie te nazwano 
endofitami. Samo słowo „endofit” (endophyte) oznacza 
dosłownie „wewnątrz rośliny”, „endon” z greckiego to 
„wewnątrz” a  „phyton” to „roślina”. Prawdopodobnie 
każda roślina jest gospodarzem dla jednego lub kilku 
gatunków bakterii [90].

Za endofity uważa się drobnoustroje, zarówno bak-
terie jak i grzyby, które bytując we wnętrzu rośliny, nie 
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powodują choroby gospodarza [30, 36]. W praktyce ter-
min ten określa te drobnoustroje, które można wyizo-
lować z powierzchniowo zdezynfekowanych tkanek 
roślinnych, które nie wykazują objawów chorobowych 
[30]. H a r d o i m  i wsp. [29] podzielili endofity na:
•	 endofity	 fakultatywne	–	drobnoustroje	 które	mogą	

żyć we wnętrzu roślin oraz w innych środowiskach;
•	 endofity	obligatoryjne	–	drobnoustroje	żyjące	tylko	

i wyłącznie we wnętrzu rośliny, nie posiadają żadnego 
stadium życiowego, które przebiegałoby w środowi-
sku zewnętrznym, przenoszone przez wektory;

•	 endofity	okazjonalne	–	drobnoustroje,	które	okazjo-
nalnie kolonizują wnętrze rośliny jednocześnie czer-
piąc z tego korzyści, w postaci dostępu do składników 
odżywczych, ochrony przed czynnikami zewnętrz-
nymi lub braku konkurencji.

Wiele bakterii endofitycznych, które do tej pory 
zostały poznane wyizolowano z rizosfery, rizoplany lub 
z wnętrza tkanek roślinnych [39]. Wpływ tych bakterii 
na rośliny przebadano już pod kątem biologicznego 
zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych, induk-
cji odporności systemicznej, promowania wzrostu i roz-
woju rośliny poprzez wiązanie wolnego azotu, syntezę 
fitostymulatorów, zwiększenia pobierania składników 
mineralnych czy zwiększenia odporności rośliny na 
niekorzystne czynniki abiotyczne. Najczęś ciej opisy- 
wanymi taksonami bakterii endofitycznych zasiedlają-
cych tkanki roślinne są z typu Proteobacteria rodzaje 
Azospirillum, Enterobacter, Pantoea i  Pseudomonas, 
z typu Bacteroidetes rodzaj Flavobacterium oraz z typu 
Firmicutes rodzaj Bacillus [55]. Jednak niewielka grupa 
roślin została kompleksowo przeanalizowana pod 
względem zasiedlających je endofitów [79]. Najczęś- 
ciej zespoły bakterii endofitycznych zasiedlających 
tkanki roślinne nie są ograniczone tylko do jednego 
gatunku drobnoustroju, ale stanowią wachlarz rodza-
jów i gatunków [77]. 

2. Źródła bakterii endofitycznych

Jednym z podstawowych pytań dotyczących endofi-
tów bakteryjnych, jest ich pochodzenie. W przypadku 
roślin rozmnażanych wegetatywnie, między innymi 
przez bulwy, cebule, kłącza, rozłogi czy sadzonki, części 
te, a co za tym idzie, rośliny potomne są już skolonizo-
wane przez endofity [14].

Hipoteza zaproponowana przez M u n d t  i  H i n -
k l e  [59], zakłada, że źródłem endofitów dla rośliny 
są nasiona. Ich badania nad obecnością bakterii 
endofitycznych w  zalążkach roślinnych i nasionach 
27 gatunków wykazały, że są one źródłem endofitów, 
w szczególności w przypadku nasion o uszkodzonych 
okrywach nasiennych. Badania C a n k a r’a  i wsp. [9] 
nad obecnością endofitów w nasionach świerku pospo-

litego wykazały obecność bakterii przede wszystkim 
w okrywie nasiennej, ale również w bielmie i zarodku. 
Również w przypadku niektórych gatunków eukalip-
tusów nasiona stanowią rezerwuar bakterii endofi-
tycznych [17]. K a g a  i wsp. [37] wykazali, iż ziarna 
ryżu są ważnym źródłem bakterii zasiedlających tkanki 
tej rośliny. Te drobnoustroje, które zasiedlają okrywę 
nasienną ryżu wykazują zdolność do infekowania kolej-
nego pokolenia i są dominującymi gatunkami w tkan-
kach w pełni rozwiniętej rośliny. Najprawdopodobniej 
o ilości i/lub obecności endofitów w nasionach decy-
duje okrywa nasienna. Im jest ona bardziej nierówna, 
tym większa jest liczba endofitów je zasiedlająca. 
W przypadku nasion o okrywie grubej i gładkiej dostęp 
drobnoustrojów do wnętrza jest znacznie utrudniony. 
Nasiona, w których do tej pory nie wykryto drobno-
ustrojów endofitycznych, mogą być zasiedlane przez 
nieliczne bakterii w  swoich najgłębszych warstwach 
[26] i  należałoby oczekiwać, że siewki takich roślin 
powinny być zasiedlane przez endofity. W  badania 
własnych nad endofitami kukurydzy nie stwierdziliśmy 
żadnych „hodowalnych” bakterii w  14–20-dniowych 
siewkach roślin, rosnących w  jałowych warunkach, 
pozyskanych z  powierzchniowo-dezynfekowanych 
nasion 6 odmian [66].

Wielu badaczy podkreśla, że istotnym źródłem 
bakterii endofitycznych są drobnoustroje zasiedlające 
rizosferę. Gleba stanowi ważny rezerwuar drobnoustro-
jów. Bakterie z rizosfery wnikają do wnętrza korzenia 
poprzez tak zwane hot spots czyli miejsca powstawa-
nia korzeni bocznych, uszkodzone tkanki i mikropory 
a następnie migrują we wnętrzu rośliny poprzez apo-
plast i/lub tkanki przewodzące [32, 34]. Dzięki temu 
mogą zasiedlać przestrzenie międzykomórkowe, ksy-
lem a  rzadziej wnętrza komórek szeregu organów, 
takich jak: korzenie, łodygi, liście, nasiona czy owoce. 
Część endofitów dostaje się również do wnętrza rośliny 
z fyllosfery poprzez aparaty szparkowe, przetchlinki lub 
uszkodzenia naziemnych części. Wykrywanie endofi-
tów w tkance roślinnej uzależnione jest w dużej mierze 
od procesów metabolicznych gospodarza, jego wieku, 
rodzaju zasiedlanej tkanki a także od sezonu wegetacyj-
nego, w którym dokonuje się izolacji [29].

3. Kolonizacja rośliny – gospodarza
 przez bakterie endofityczne

Część endofitów, która zasiedla nasiona, gwarantuje 
sobie tym samym obecność w nowej roślinie. Dotyczy 
to również endofitów przenoszonych wraz z sadzon-
kami, bulwami czy podkładkami drzew owocowych. 
Drobnoustroje te znajdują się w  uprzywilejowanej 
sytuacji i mogą podlegać niewielkim modyfikacjom ze 
strony mikroorganizmów rizosferowych. W przypadku 
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endofitów pochodzących z rizosfery, muszą one skolo-
nizować nowego gospodarza poprzez korzeń. Koloni-
zacja korzenia przebiega w dwóch fazach. W pierwszej 
z nich bakterie wiążą się na komórkach korzenia i wraz 
z jego wzrostem rozmieszczane są na całej powierzchni. 
W fazie drugiej drobnoustroje namnażają się w prze-
strzennie ograniczonych siedliskach [24].

W ryzosferze dochodzi do selekcji drobnoustrojów, 
które posiadają większą zdolność do wykorzystywania 
wydzielin korzeniowych jako źródła węgla i  energii 
i mogą rywalizować z innymi bakteriami [77]. Pierwszy 
etap procesu kolonizacji rozpoczyna się od rozpozna-
nia tych specyficznych wydzielin korzeniowych rośliny 
przez bakterie. W wyniku rozpoznania specyficznych 
związków organicznych w wydzielinach, np. określo-
nych kwasów fenolowych lub aminokwasów, drobno-
ustroje migrują w kierunku ich źródła. Proces ten nazy-
wamy chemotaksją. Zdolność chemotaksji w kierunku 
określonych komponentów wydzielin korzeniowych 
jest istotnym elementem kolonizacji roślin przez bak-
terie [24], również przez drobnoustroje endofityczne. 
Pokazują to badania B a c i l i o - J i m e n e z  i  wsp. 
[2]. Wśród wydzielin korzeniowych ryżu stwierdzili 
oni dominację glukozy, arabinozy, mannozy, galak-
tozy oraz aminokwasów takich jak histydyna, prolina, 
alanina oraz glicyna. Największe stężenie oraz zróżni-
cowanie węglowodanów i aminokwasów odnotowano 
w pierwszych dwóch tygodniach po wysiewie roślin. 
Chemotaksja endofitycznych izolatów Corynebacte-
rium flavescens oraz Bacillus pumilus w  stosunku do 
składników wydzielin korzeniowych ryżu była, odpo-
wiednio 3,9–5,1 razy większa niż u testowego izolatu 
Azospirillum brasiliense oraz 2.2–2.8  razy większa 
w  stosunku do Bacillus sp., drugiego testowego izo-
latu. Istotnym czynnikiem zapewniającym potencjal-
nym endofitom przewagę jest zdolność do wykorzy-
stywania wielu składników wydzielin korzeniowych 
w procesie kolonizacji korzeni [62]. Szczepy P. stutzeri 
PPS96, PSR2 oraz PSR21, które najefektywniej koloni-
zowały korzenie pszenicy wykorzystywały jako jedyne 
źródło węgla i energii kwasy p-hydroksyfenylooctowy, 
bromobursztynowy, benzoesowy, pirogronian metylu, 
N-acetylo-D-glukozamonę, D-trehalozę oraz rybitol 
w przeciwieństwie do szczepów z tego samego gatunku 
o  słabych zdolnościach do zasiedlania korzeni [62]. 
H a l l m a n n  [27] uważa, że do kontaktu gospodarza 
z potencjalnymi endofitami może dojść również na 
drodze elektrotaksji. Natomiast S h a w n  i wsp. [83] 
stwierdzili, iż istotnymi czynnikami odgrywającymi 
rolę w komunikacji roślina – bakteria są flawonoidy. 
Rola flawonoidów w stymulowaniu kolonizacji rośliny 
przez bakterie może mieć powiązanie z indukcją genów 
bakteryjnych odpowiedzialnych za syntezę lipopolisa-
charydu, który bierze udział w interakcji z receptorami 
błonowymi roślin [74]. 

Kolejnym etapem kolonizacji jest adhezja do po- 
wierzchni korzenia, a następnie intensywne podziały, 
które skutkują powstaniem mikrokolonii [11, 35]. 
Wstępny etap adhezji to słabe, odwracalne oddziały-
wania międzycząsteczkowe np. typu oddziaływań van 
der Waalsa. Po nich następuje kolejna, nieodwracalna 
faza spowodowana wiązaniem się za pośrednictwem 
fimbrii lub flagelli. Do kontaktu pomiędzy bakterią 
a  powierzchnią korzenia może również dochodzić 
przy udziale zewnątrzkomórkowych białek bądź poli-
merów otoczkowych biorących udział w formowaniu 
kolonii [24]. Potencjał adhezyjny drobnoustrojów 
uzależniony jest od fazy wzrostu i  stopnia odżywie-
nia komórek. Bakterie będące w fazie logarytmicznej 
przylegają w większym stopniu niż komórki znajdujące 
się w fazie stacjonarnej [24]. M i c h i e l s  i wsp. [57] 
podzielili kolonizację korzenia pszenicy przez A. bra-
siliense Sp7 na dwa etapy. Pierwszy z nich to adsorpcja 
(Ads) na powierzchni korzenia, osiąga maksymalny 
poziom po 2 godzinach inkubacji. Uzależniona jest od 
bakteryjnych białek powierzchniowych. Oddziaływania 
te jednak są słabe, gdyż drobnoustroje adsorbowane na 
powierzchni korzenia mogą zostać mechanicznie usu-
nięte poprzez ich wirowanie. Drugi etap kolonizacji 
to zakotwiczanie (Anc) komórek zaabsorbowanych 
na powierzchni oraz komórek wolnych. Etap ten roz-
poczyna się dopiero po 8 godzinach inkubacji a swoje 
maksimum osiąga po 16  godzinach inkubacji. Oba 
etapy są od siebie niezależne, gdyż mutanty izolatów 
A. brasiliense Sp7 pozbawione zdolności do adsorp-
cji nadal wykazywały zdolność do zakotwiczania na 
powierzchni. Etap zakotwiczania uzależniony jest nato-
miast od syntezy bakteryjnych zewnątrzkomórkowych 
polisacharydów. Potwierdza to fakt, iż mutanty pozba-
wione zdolności biosyntezy Cal (Calcofluor-binding 
polysaccharide) wykazywały 6-krotnie oraz 15-krotnie 
mniejszą zdolność zakotwiczania niż szczep z którego 
pochodziły.

W strefie korzenia drobnoustroje wnikają poprzez 
miejsca powstawania korzeni bocznych oraz poprzez 
strefę wydłużania i różnicowania się komórek [76]. 
P r i e t o  i wsp. [67] wskazali istotną rolę włośników 
w trakcie kolonizacji Olea europaea L. przez P. fluore-
scent PICF7. Rizolplana korzeni oliwki europejskiej 
została szybko skolonizowana przez szczep P. fluore-
scent PICF7 znakowany markerem egfp (the enhanced 
green fluorescent protein). Bakterie obserwowano na 
całej powierzchni włośników od drugiego dnia po bak-
teryzacji trzymiesięcznych roślin oliwki europejskiej. 
Kolonizację wnętrza włośników zaobserwowano już 
trzeciego dnia po bakteryzacji, występowała ona jednak 
sporadycznie, gdyż mniej niż 2% włośników zostało 
skolonizowanych wewnętrznie. Wewnątrz włośników 
bakterie występowały w postaci pojedynczych komórek 
lub tworzyły kolonie doczepione do wewnętrznych 
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struktur błonowych włośników. Jednoczesna baktery-
zacja roślin szczepem P. fluorescent PICF7 znakowany 
markerem egfp lub markerem rfp (the red fluorescent 
protein) wykazała zróżnicowaną kolonizację przez 
komórki wywodzące się z  tych dwóch znakowanych 
szczepów. Oba znakowane izolaty zostały zaobser- 
wowane na epidermie włośników i  dzieliły to samo 
miejsce kolonizacji, przy czym populacja pochodząca 
od jednej znakowanej komórki dominowała nad drugą. 
Sugeruje to wcześniejszą kolonizację określonego 
miejsca na włośniku przez jedną komórkę. Jednocześnie 
zaobserwowano kolonizacje wnętrza włośników, które 
zawierały mieszaninę izolatów P. fluorescent PICF7 zna-
kowanych egfp jak również rfp. Dowodzi to, iż wejście 
do wnętrza włośnika jednej komórki bakteryjnej nie 
zapobiega adhezji i penetracji przez inne komórki.

Naruszenie ciągłości tkanek, wywołane przez 
patogeny lub czynniki mechaniczne, również stwarza 
„wrota” wejścia dla endofitów. Jednak „wrota” nie są 
wymagane, gdyż endofity bakteryjne potrafią wydzie-
lać kompleksy enzymów CWDE (Cell Wall Degrading 
Enzymes) takich jak enzymy celulolityczne, pektynoli-
tyczne i proteolityczne. Pozakomórkowe wydzielanie 
CWDE w celu degradacji roślinnej ściany komórko-
wej została stwierdzona między innymi u Azoarcus sp. 
BH72 [73], Azospirillum irakense [38], Burkholderia sp. 
PsJN [10], Enterobacter asburiae JM22 [68], Klebsiella 
oxytoca [41] czy Pseudomonas fluorescens [6]. Według 
H a l l m a n n  i wsp. [26] synteza enzymów degradu-
jących ściany komórkowe ma miejsce tylko i wyłącznie 
w momencie kolonizowania epidermy korzenia, nigdy 
w  momencie kolonizowania przestrzeni międzyko-
mórkowych rdzenia korzenia. Bakterie endofityczne 
produkują enzymy hydrolityczne we wczesnej fazie 
inwazji, a nie w trakcie bytowania we wnętrzu gospo-
darza [6]. Niska aktywność wydzielanych enzymów 
hydrolitycznych odróżnia bakterie endofityczne od 
patogenów bakteryjnych, których komórki wydzielają 
większą ilość enzymów hydrolitycznych powodują-
cych uszkodzenia komórek roślinnych [16]. Q u a d t -
- H a l l m a n n  i  wsp. [69] udowodnili iż, bakterie 
endofityczne w aktywy sposób kolonizują gospodarza. 
Inokulacja nasion bawełny martwymi komórkami 
E. asburiae JM22 nie wykazała obecności bakterii 
nawet na powierzchni korzenia. W przypadku inoku-
lacji nasion bawełny żywymi komórkami obecność 
drobnoustrojów została stwierdzona na powierzchni 
korzenia, pomiędzy komórkami epidermy, w  prze- 
strzeniach komórkowych blisko powierzchni korze-
nia oraz w pobliżu tkanek przewodzących. Pojedyncze 
komórki bakterii zaobserwowano nawet we wnętrzu 
komórek epidermy.

Mikrokolonie powstające na powierzchni korzenia 
stanowią punkt wypadkowy do inwazji do wnętrza 
tkanki roślinnej. W momencie, gdy komórki bakterii 

endofitycznych są już we wnętrzu rośliny intensywnie 
dzielą się i kolonizują przestrzenie międzykomórkowe 
kory korzenia, a  następnie kolonizują roślinę syste-
mowo poprzez transport elementami przewodzącymi 
i/lub apoplastem [32, 34, 68]. Dystans, który pokonują 
drobnoustroje w trakcje rozprzestrzeniania w rośli-
nie wynosi nawet 4 cm [27]. P e t e r s o n  i wsp. [63] 
zaobserwowali, iż transport bakterii endofitycznych 
tkankami przewodzącymi jest ograniczony ze względu 
na samą budowę tych elementów. Ma to związek 
z pasmami Kaspariego, które stanowią barierę utrud-
niającą endofitom przedostanie się przez endodermę. 
W warunkach naturalnych często jednak dochodzi do 
uszkodzeń endodermy, które pozwalają na przedostanie 
się drobnoustrojów do wnętrza tkanek przewodzących. 
Produkcja enzymów takich jak endoglukanaza [73] czy 
endopoligalakturonaza [10] wydaje się być niezbędna 
w  procesie rozprzestrzeniania się endofitów. Tkanki 
przewodzące oraz przestrzenie międzykomórkowe to 
najczęściej zasiedlane nisze. H a l l m a n  i wsp. [26] 
sugerują, że kolonizacja naczyń przewodzących rośliny 
jest ograniczona przestrzennie, co jest charaktery-
styczne dla bakterii endofitycznych i odróżnia je od 
patogenów roślinnych, które dzielą się znacznie szybciej 
a w efekcie mogą blokować naczynia. 

Obecność bakterii endofitycznych udokumento-
wana została w korzeniach, łodygach, liściach, nasio-
nach, kwiatach a nawet we wnętrzu galasów [26, 91, 
96]. D e  S o u z a  i wsp. [13] stwierdzili bakterie endo-
fityczne w liściach kukurydzy. Przy użyciu szczepu Pan-
toea agglomerans znakowanego markerem gfp (green 
fluorescent protein) obserwowano kolonizacje prze-
strzeni międzykomórkowych tkanek korzenia oraz 
wnętrza ksylemu łodygi eukaliptusów [17]. Natomiast 
R o u w s  i  wsp. [78] wykorzystując gen markerowy 
GUS (beta-glucuronidase) zaobserwowali kolonizację 
trzciny cukrowej endofityczną bakterią dizaotrficzną 
Gluconacetobacter dizaotrophicus.

Kolonizacja wnętrza komórek roślinnych nie jest tak 
powszechna jak kolonizacja przestrzeni międzykomór-
kowych, jednak została już kilkakrotnie udokumen-
towana dla różnych roślin i różnych drobnoustrojów 
endofitycznych, między innymi przez H u r e k  i wsp. 
[32], J a m e s  i wsp. [34] czy Q u a d t - H a l l m a n 
i  wsp. [69]. Bakterie, aby wniknąć do wnętrza ko- 
mórek, indukują częściową degenerację ściany komór-
kowej gospodarza oraz aktywują zmiany wypływu 
potasu i wodoru [27].

Zdolność bakterii endofitycznych do podziałów 
komórkowych we wnętrzu rośliny jest bardziej praw-
dopodobna niż ciągła ich inwazja do wnętrza, a wiel-
kość populacji tych drobnoustrojów jest skorelowana 
ze stadium rozwojowym i wiekiem rośliny. Liczebność 
bak terii endofitycznych jest prawdopodobnie kontrolo-
wana przez roślinę oraz warunki środowiskowe. Czyn-
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niki biotyczne i abiotyczne również mają wpływ na to 
zjawisko [27]. Liczebność bakterii endofitycznych jest 
największa w korzeniach i adekwatnie maleje w łody-
gach i liściach. Według K o b a y a s h i  i  P a l u m o 
[40] naturalna liczebność bakterii endofitycznych 
dla lucerny, słodkiej kukurydzy, buraka cukrowego, 
bawełny, ziemniaka i dyni waha się pomiędzy 102–
106 jtk × g–1. Badania Z i n n i e l  i wsp. [102] potwier-
dzają te liczebności (103–107  jtk x g–1 świeżej masy 
w 42 dniu po inokulacji). Badania F i s h e r’a  i wsp. 
[18] nad liczebnością endofitów w łodydze kukurydzy 
pokazują, iż liczebność mikroorganizmów waha się od 
3.5 × 106 jtk × mg–1 świeżej masy w  partiach niższych, 
przez 4.5 × 104 jtk × mg–1 świeżej masy w  części środ-
kowej po 2 × 102 jtk × mg–1 świeżej masy w  partiach 
wyższych łodygi. Badania innego zespołu [54] nad 
występowaniem endofitów w dziesięciotygodniowych 
roślinach kukurydzy słodkiej pokazały, iż w łodygach 
może być obecne od 102 jtk × mg–1 świeżej masy do 
1010 jtk × mg–1 świeżej masy.

Aby drobnoustroje endofityczne przetrwały we 
wnętrzu rośliny, muszą być nieustannie zaopatrywane 
w  składniki pokarmowe. Fakt ten nasuwa pytanie 
odnośnie związków, które mogą być metabolizowane 
przez te drobnoustroje jako źródło węgla i  energii. 
Większość badaczy uważa, iż endofity metabolizują 
składniki soków komórkowych, które wypływają do 
przestrzeni międzykomórkowych. Wśród nich stwier-
dzano obecność związków fenolowych, o  działaniu 
bakteriobójczym, w  znacznych stężeniach, np. kwas 
kumarowy, ferulowy, chlorogenowy jak również alkohol 
koniferylowy [51]. Badania własne autorów nad izola-
tami bakterii z rodzaju Pseudomonas, wyizolowanymi 
z tkanek roślin kukurydzy, pokazują iż, kwasy fenolowe 
mogą także stanowić źródło węgla i energii dla tych 
drobnoustrojów [66].

4. Oddziaływania molekularne 

Niewiele badań odnosi się do interakcji endofit 
–  roślina na poziomie molekularnym. Najprawdopo-
dobniej zasiedlanie rośliny przez bakterie endofityczne 
ma wpływ na aktywność metaboliczną gospodarza. 
W  związku z  tym aktywność metaboliczna rośliny 
ma ogromne znaczenie w regulacji tempa koloniza-
cji przez drobnoustroje endofityczne. Wiadomo, iż 
wczesne etapy kolonizacji rośliny przez drobnoustroje 
endofityczne są monitorowane i najprawdopodobniej 
wzmacniane lub osłabiane przez samego gospodarza 
[98]. Dowodzą tego badania V i n a g r e  i wsp. [99] nad 
ekspresją genu shr5, kodującego LRR-RLK (Leucin Rich 
Repeats – Receptor Like Kinase), białka zaangażowane 
w transdukcję sygnału roślinnego w trakcie ustanawia-
nia interakcji roślina – endofit. W przypadku inokulacji 

trzciny cukrowej bakteriami diazotroficznymi G. dizao-
trophicus, Herbaspirillum seropedicae oraz Azospirillum 
brasilense wystąpiło zahamowanie ekspresji genu shr5. 
Natomiast, gdy trzcina cukrowa była inokulowana 
bakteriami patogenicznymi z gatunku Herbaspirillum 
rubrisubalbicans odnotowano niewielki spadek eks-
presji shr5. Badania te dowodzą, iż komórki trzciny 
cukrowej potrafią rozpoznać i reagować na bakterie 
korzystne i  w  inny sposób reagują na drobnoustroje 
patogenne. G u r i a o  d e  C a r v a l h o  i  wsp. [25] 
wskazali, iż w  trakcie wczesnych etapów kolonizacji 
trzciny cukrowej przez endofityczne diazotroficzne 
bakterie, w  komórkach gospodarza ulegają ekspresji 
różne, nie do końca poznane geny. Ponadto procesy 
regulujące, które zachodzą w roślinie w trakcie ustana-
wiania asocjacji dowodzą, iż gospodarz czynnie w tym 
uczestniczy. A f z a l  i wsp. [1] uważają, iż mechanizmy, 
dzięki którym roślina odbiera bodźce i reaguje na nie, 
uzależnione są od białek receptorowych. W przypadku 
trzciny cukrowej i endofotycznych diazotroficznych 
bakterii istotną rolę odgrywają biała receprotorwe RLKs 
(Receptor Like Kinases) [98].

Odpowiedź molekularna zachodzi również po stro-
nie drobnoustrojów kolonizujących tkanki roślinne. 
W  bakteriach endofitycznych ekspresji ulegają geny 
niezbędne do wniknięcia i  skolonizowania tkanki, 
następnie te odpowiedzialne za przeżycie bakterii we 
wnętrzu tkanki roślinnej. W  zależności od potrzeby, 
dochodzi także do ekspresji genów odpowiedzialnych 
za stymulowanie wzrostu rośliny, hamowanie czyn-
nika patogennego lub produkcję różnych substancji 
biologicznie czynnych [77]. Dowodzą tego między 
innymi badania R o n c a t o - M a c c a r i  i wsp. [76] 
nad endofityczną bakterią Herbaspirillum seropedi-
cae LR15. Oznakowano geny nif (wchodzące w skład 
kompleksu nitrogenazy odpowiedzialnej na związanie 
wolnego azotu) wprowadzając kasetę gusA – kana-
mycyna w obrębie genu nifH (kodującego reduktazę 
nitrogenazy). Następnie inokulowano mutanty LR15 
do nasion roślin kukurydzy, sorga, ryżu oraz pszenicy 
i obserwowano ekspresję wyżej wymienionych genów 
w siewkach roślin. Ekspresję genów hif zaobserwowano 
w korzeniach, łodygach i  liściach siewek jak również 
w komórkach bakteryjnych zlokalizowanych w wydzie-
linach na powierzchni korzeni [76].

5. Znaczenie bakterii endofitycznych dla rośliny

Odkrycie bakterii endofitycznych w roślinach było 
fenomenem i  sporym wyzwaniem jest zrozumie-
nie znaczenia ich funkcji. Wiadomo, że drobno-
ustroje mogą mieć pozytywny, negatywny lub obo-
jętny wpływ na rośliny i środowisko. Z praktycznego 
punktu widzenia jesteśmy zainteresowani możliwością 
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wykorzystania stymulującego działania bakterii na 
rośliny. R y a n  i  wsp. [79] zaproponowali podział 
bakterii endofitycznych na cztery grupy funkcyjne. Do 
pierwszej z nich zaliczyli te bakterie, które odpowiadają 
za stymulację wzrostu i rozwoju roślin poprzez pro-
dukcję fitostymulatorów lub zwiększenie przyswajal-
ności substancji odżywczych, w tym wiązanie wolnego 
azotu. W kolejnej grupie znalazły się te taksony, które 
produkują antybiotyki, substancje immunosupresyjne 
czy bioinsektycydy. Trzecia grupa endofitów indukuje 
odporność systemiczną roślin a ostatnia przyczynia się 
do polepszenia stanu środowiska naturalnego poprzez 
unieszkodliwianie toksycznych związków chemicz-
nych takich jak np. fenole, chlorofenole, MTBE, TCE, 
2,4-D, TNT czy BETX. Przedstawiciele tej grupy wyka-
zują również zdolności do fitorekultywacji gleby skażo-
nych metalami ciężkimi.

Zdolność drobnoustrojów endofitycznych do wią-
zania wolnego azotu przyczynia się do zwiększenia puli 
azotu przyswajalnego przez rośliny. Na drodze biolo-
gicznego wiązania rocznie uzyskujemy 175 × 106  ton 
azotu, z czego aż 30% zostaje związane przez układy 
niesymbiotyczne [43]. Wśród bakterii diazotroficznych 
można wyróżnić przedstawicieli rodzajów Azospirillum, 
Acetobacter, Herbaspirillum, Azoarcus czy Azotobacter 
[88]. Zdolność do biologicznego wiązania wolnego 
azotu sprawia, że drobnoustroje te uznaje się również 
za stymulatory wzrostu roślin, nazwane PGP (Plant 
Growth Promoting). Badania R o d r i g u e s  i wsp. 
[75] nad wpływem Azospirillum amazonense na wzrost, 
plon oraz wiązanie azotu w ryżu wykazały wzrost aku-
mulacji azotu w dojrzewającym zbożu z 3,5 do 18,5%. 
Inokulacja tym diazotrofem roślin ryżu wpłynęła 
również korzystnie na liczbę wiech oraz akumulację 
suchej masy w ziarnach. Wiele innych eksperymen-
tów również potwierdza stymulujący wzrost i rozwój 
charakter diazotrofów, co zostało podsumowane m.in. 
przez K l a m a  [39], R e i n h o l d - H i r e k  i H u r e k 
[72] oraz S t r o b e l  [89]. Warto zwrócić szczególną 
uwagę na trzcinę cukrową, która na pewnych obszarach 
Brazylii rośnie od kilkudziesięciu lat bez mineralnego 
nawożenia azotem. Przeprowadzone doświadczenia 
wskazują na to, że 50–80% azotu związanego, groma-
dzonego przez tę roślinę pochodzi z atmosfery. Jest to 
możliwe dzięki symbiozie trzciny cukrowej z diazotro-
ficzną bakterią G. diazotrophicus [7]. Należy również 
dodać, że znaczna część azotu pozostaje w resztkach 
pożniwnych i wzbogaca glebę.

Wykazano iż, bakterie endofityczne, tak jak i rizo-
bakterie, mają zdolność do produkcji hormonów 
roślinnych. Jednym z najczęściej opisywanych jest 
kwas indolilo-3-octowy (IAA), należący do grupy 
auksyn. Enzymatyczna przemiana tryptofanu, pre-
kursora IAA, jest prostą reakcją chemiczną, zatem 
zdolność drobnoustrojów do biosyntezy tego związku 

nie budzi zdziwienia [65]. Fitohormon ten stymuluje 
wzrost wydłużeniowy, pobudza podziały komórkowe 
oraz indukuje tworzenie korzeni bocznych. Typowy 
efekt oddziaływania IAA zaobserwowali L o n g  i wsp. 
[48]. Inokulowali oni rośliny psianki czarnej wyizo-
lowanymi endofitami, które wykazywały zdolność 
produkcji IAA. Wpłynęło to na modyfikacje wzro-
stu korzeni. Wyizolowane z buraka cukrowego przez 
S h i  i wsp. [85] bakterie endofityczne, również wyka-
zywały zdolność do produkcji IAA. Inokulacja roślin 
trzema wybranymi izolatami, wykazującymi najwięk-
szą zdolności do produkcji IAA, wyraźnie podnio-
sła zawartość świeżej i suchej masy roślin oraz liczbą 
liści na roślinę. Część drobnoustrojów endofitycznych 
wykazuje zdolność do produkcji kwasu indolilo-3-ma-
słowego (IBA) zamiast IAA. Został on stwierdzono 
w  pozakomórkowych wydzielinach między innymi 
u A. brasiliense UAP 154 [52].

Niektóre bakterie endofityczne wykazują zdolność 
do modyfikacji poziomu etylenu w roślinie. Etylen 
hamuje wzrost wydłużeniowy oraz przyspiesza pro-
cesy dojrzewania i starzenia się tkanek. Kontrola ilości 
etylenu w tkankach roślinnych poprzez drobnoustroje 
polega na syntezie enzymu deaminazy ACC (deami-
nazy kwasu 1-aminocyklopropano-1-karboksyloego), 
który rozszczepia ACC, prekursor etyleny, do amo-
niaku i kwasy ketomasłowego [23]. Badania L o n g’ a 
i  wsp. [48] wykazały pozytywną korelację pomiędzy 
aktywnością bakteryjnej deaminazy ACC a wzrostem 
korzeni psianki czarnej, im większa aktywność bakte-
ryjnej deaminay ACC, tym korzenie rośliny były dłuż-
sze. Badacze stwierdzili również spadek ilość etylenu 
wydzielanego przez siewki w miarę wzrostu aktywności 
deaminazy ACC. Niektóre drobnoustroje, tj. Pseudo-
monas putida WU4 czy A. brasiliense Cd1843, dzięki 
zdolności do modyfikacji poziomu etylenu poprzez 
syntezę deaminaz ACC, wydają się być obiecującymi 
czynnikami biologicznej kontroli patogennych szcze-
pów Rhizobium tumefaciens (Agrobacterium tumefa-
ciens) oraz Rhizobium vitis (Agrobacterium vitis) infe-
kujących rośliny pomidora [94].

Drobnoustroje endofityczne brane są również pod 
uwagę jako istotny element biologicznej ochrony roślin. 
Przejawia się ona w dwojaki sposób. Pierwszy z nich 
to antagonistyczne zachowania względem patogenów, 
polegające np. na produkcji związków biologicznie 
czynnych. Oddziałują na pojedyncze czynniki cho-
robotwórcze i  wywołują jednorazowy skutek. Drugi 
sposób ochrony biologicznej to indukcja odporności 
systemicznej (ISR – Induction of Systemic Resistanse). 
Zjawisko to opiera się na wykorzystaniu mechanizmów 
obronnych rośliny, które są jedynie uaktywniane przez 
drobnoustroje endofityczne [39]. 

Wiele gatunków bakterii endofitycznych wyka-
zuje antagonistycznie działanie przeciwko patogenom 
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roślinnym. Przykładem może być endofityczny Bacil-
lus subtilis czy P. fluorescens, które wykazywały antago- 
nistyczne działanie przeciwko grzybom z gatunku Fusa-
rium oxysporum powodującym zgniliznę orzeszków 
ziemnych [101]. P. fluorescens, wyizolowany z  bakła- 
żanu wykazywał antagonistyczne działanie w sto-
sunku do bakterii z gatunku Ralstonia solanacearum 
[71]. Również izolaty endofityczne z innych gatunków 
z rodziny psiankowatych wykazywały antagonizm 
w testach in vitro przeciwko 9 patogenom, w tym prze-
ciw R. tumefaciens [47].

Coraz częściej można spotkać się z zastosowaniem 
endofitów bakteryjnych w procesie rekultywacji gleb. 
Fitorekultywacja wykorzystuje rośliny w celu detoksy-
kacji ksenobiotycznych związków lub w celu ich fito-
ekstrakcji, w szczególności w przypadku metali cięż-
kich. Obywa się to poprzez ich akumulację i usunięcie 
wraz z biomasą roślin z danego środowiska. Rośliny, 
które są zdolne do akumulowania niezwykle wysokich 
ilości metali ciężkich bez żadnego wpływu na swój 
wzrost i rozwój zostały nazwane hyperakumulatorami. 
Należą do nich rośliny z rodzajów Thlaspi, Urtica, Che-
nopodium, Polygonum czy Alyssum [3, 19]. Drobno-
ustroje izolowane z  zanieczyszczonych środowisk 
wykazują większą tolerancję na metale ciężkie a możli-
wości endofitów jako potencjalnych organizmów redu-
kujących ich zawartość w środowisku jest nieustannie 
badane. Bakterie endofityczne z gatunku Methylobacte-
rium populi BJ001 wyizolowane z tkanek topoli wyka-
zała zdolność do degradowania nitrowanych węglowo-
dorów aromatycznych [95]. Badania B a r a c’ a  i wsp. 
[4] nad bakteriami Burkholderia cepacia G4 wyizolo-
wanymi z żółtego łubinu pokazały, iż inokulacja roślin 
łubinu żółtego tym szczepem spowodowała wzrost tole-
rancji rośliny na toluen. Rośliny grochu zwyczajnego 
szczepione izolatami bakterii endofitycznej P. putida, 
zdolnymi do degradowania kwasu 2,4-dichlorofenok-
syoctowgo, nie wykazały akumulacji tego herbicydu 
w tkankach w porównaniu do roślin niezasiedlonych 
bakteriami, które wykazywały objawy zatrucia [22]. 
Natomiast szczepy bakterii endofitycznych, Sanguibac-
ter sp. oraz Pseudomonas sp., wyizolowanych z nasion 
tytoniu wykazały zdolność do ograniczenia toksycz-
ności kadmu na rośliny tytoniu poprzez zwiększenie 
przyswajalności cynku i żelaza [53]. M a d h a i y a n 
i wsp. [50] stwierdzili, że bakterie endofityczne Methy-
lobacterium oryzae oraz Burkholderia sp., wyizolowane 
z tkanek ryżu, zredukowały toksyczny wpływ kadmu 
i niklu na nasiona pomidora w warunkach in vitro. 

Zmiana dostępności i toksyczności metali pod wpły-
wem przemian metabolicznych indukowanych przez 
bakterie endofitycznyne wynika ze zmian odczynu pH 
(produkcja kwasów organicznych), kompleksowania 
jonów metali z udziałem sideroforów jak i tworzenia 
nierozpuszczalnych soli kwasów organicznych [80, 84]. 

6. Endofity jako potencjalne patogeny i inhibitory
 wzrostu roślin

Powiązania pomiędzy gospodarzem a  endofitem 
maja charakter symbiozy mutualistycznej lub komen-
salizmu. Jednak, niektóre grzyby endofityczne, w zależ-
ności od stadium rozwojowego grzyba, fazy życia 
rośliny, czynników środowiskowych oraz odpowiedzi 
gospodarza, mogą stać się patogenami [82]. Czy ten 
fakt może również dotyczyć endofitów bakteryjnych? 
Jak do tej pory, niewielka ilość danych nie pozwala 
odpowiedzieć na to pytanie. R o s e n b l u e t h  i M a r -
t i n e z - R o m e r o  [77] sugerują, że niektóre bakte-
rie endofityczne mogą stać się inhibitorami wzrostu 
rośliny pod wpływem określonych warunków, takich 
jak akumulacja CO2, zmniejszenie dostępności O2 lub 
w momencie interakcji z innym mikroorganizmem. Są 
również dane wskazujące, że bakteria, która dla danego 
gatunku jest endofitem, dla niektórych odmian tego 
gatunku może być patogenem. Przykładem są bakterie 
z gatunku H. rubrisubalbicans, które tylko w przypadku 
niektórych odmian trzciny cukrowej powodują plami-
stość liści WMSD (mild mottled stripe disease) [61]. 
Innym przykładem na wybiórczość drobnoustrojów 
oraz gospodarzy mogą być niektóre szczepy z rodzaju 
Pseudomonas, izolowane ze zdrowych tkanek roślin 
pomidora, które w momencie reinokulacji do siewek 
pomidora hamowały ich wzrost [97]. Również badania 
M o n t a n e z a  i wsp. [58] nad 22 szczepami zdolnymi 
do wiązania N2, pozyskanymi z tkanek różnych odmian 
kukurydzy, wykazały iż w selektywny sposób szczepy te 
promowały lub hamowały przyrost biomasy lub długość 
korzenia zarodkowego. 

Innym nasuwającym się pytaniem jest, czy endo-
fity bakteryjne mogą stanowić źródło zagrożenia dla 
człowieka? W niektórych przypadkach, bakterie endo-
fityczne izolowane z tkanek zdrowych roślin są blisko 
spokrewnione z ludzkimi patogenami. Wątpliwości 
wzbudza m.in. B. cepacia będąca przyczyną zakażeń 
oportunistycznych [46], która została stwierdzona 
wśród endofitów trzciny cukrowej [56] czy kukury-
dzy [55], jak również Staphylococcus spp. stwierdzony 
w  korzeniu marchwi zwyczajnej [93] lub owocach 
jabłoni [64]. Uwagę naukowców przyciągają także Sal-
monella spp. oraz E. coli O157:H7 ze względu na liczne 
w ostatnich czasach zatrucia pokarmowe [81]. Bada-
nia K u t t e r  i wsp. [44] nad kolonizacją roślin jęcz-
mienia przez szczepy S. enterica serotyp Typhimurium 
wykazały ich zdolność do kolonizacji ryzodermy oraz 
kory korzenia. K r o u p i t s k i  i  wsp. [42] sugerują, 
iż w  przypadku endofitycznej kolonizacji liści sałaty 
lodowej przez S. enterica serotyp Typhimurium istot-
nymi czynnikami są światło oraz zdolność szczepu do 
chemotaksji. Badania tego zespołu sugerują, iż skład-
niki odżywcze produkowane de novo w komórkach 
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aktywnych fotosyntetycznie stanowią chemoatraktant 
dla tego patogenu [42]. Ponadto, badania B a r a k 
i wsp. [5] dowodzą, że również geny wirulencji, m.in. 
gen agfB (kodujący fragment fimbrii), są niezbędne 
do kolonizacji tkanek roślinnych przez S. enterica. 
S h i r r o n  i  Ya r o n  [86] wykazali, iż żywe komórki 
S. enterica serotyp Typhimurium w aktywny spo-
sób wyciszają system odpornościowy roślin tytoniu 
w trakcie kolonizacji, natomiast komórki martwe lub 
traktowane chloramfenikolem powodują m.in. uwol-
nienie reaktywnych form tlenu ROS (Reactive Oxygen 
Species) i zmianę pH w komórkach. Ponadto, delecja 
w genie invA (kodującego jedno z białek rdzenia apa-
ratu sekrecyjnego typu III; T3SS) redukuje zdolność 
S. enterica do supresji systemu odpornościowego, co 
sugeruje istotną rolę T3SS w kolonizacji tkanek roślin 
tytoniu [86]. Również szczep E. coli O157:H7 zdolny 
jest do kolonizacji wnętrza tkanek roślinnych [87], tym 
samym stając się odpornym na środki dezynfekujące 
stosowane powierzchniowo m.in. w produkcji warzyw 
liściastych. W niektórych przypadkach oportunistyczne 
patogeny w bardziej efektywny sposób kolonizują strefę 
korzenia niż izolaty rizosferowe o właściwościach PGP. 
Badania E g a m b e r d i e v a  [15] wykazały, iż szczep 
P. aeruginosa TSAU125 nie tylko lepiej kolonizował 
korzenie pomidora w porównaniu z izolatem referen-
cyjnym P. fluo rescens PCL1285, ale także stymulował 
wzrost pędów inokulowanych roślin. 

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska US EPA 
(United States Environmental Protection Agency) suge-
ruje, aby w biologicznej ochronie roślin wykorzysty-
wać drobnoustroje, których maksymalna temperatura 
wzrostu nie przekracza 35°C. H a l l m a n n  i  B e r g 
[28] sugerują, iż niektóre bakterie patogeniczne różnią 
się od bakterii endofitycznych, zasiedlających tkanki 
roślinne, ekspresją określonych toksyn. Jeżeli nawet 
niektóre szczepy bakterii endofitycznych różnią się od 
szczepów patogennych, to ich bliskie pokrewieństwo 
może sprawić, że poprzez horyzontalny transfer genów 
może dojść do nabycia genów zjadliwości od krewnia-
czych patogenów [77].

7. Podsumowanie

W okresie ostatnich dwudziestu lat w  literaturze 
przedmiotu odnotowujemy narastające zainteresowa-
nie bakteriami endofitycznymi, które zasiedlają tkanki 
zdrowych roślin zielnych [70], t.j. roślin strączkowych 
[20], bawełny [54], bulw ziemniaka lub całych roślin 
[21, 47, 91], owoców pomidora [60], pszenicy [12, 45], 
soi [31] jak również drzew m.in. dębu [8] czy gruszy 
[100]. Istnieje duże zróżnicowanie gatunków roślin, 
które są zasiedlane przez drobnoustroje, ale również 
różnorodność ta dotyczy taksonów bakterii koloni-

zujących rośliny. Od momentu kiełkowania nasion aż 
do osiągnięcia przez roślinę pełnej dojrzałości drobno-
ustroje rozwijają się w komórkach i przestrzeniach mię-
dzykomórkowych gospodarza w ścisłej współzależ ności 
[49]. Powiązania pomiędzy roślinami a endofitami 
są, zatem zjawiskiem powszechnym, przynoszącym 
korzyści obu stronom [39]. Drobnoustroje stanowią 
potencjalne źródło biologicznych środków służących 
zwalczaniu szkodników i  chorób roślin. Coraz więk-
sze zainteresowanie tymi drobnoustrojami zmierza 
w kierunku wykorzystania ich w biologicznej ochronie 
roślin. Zastosowanie preparatów na bazie takich drob-
noustrojów wydaje się być alternatywą dla środków 
chemicznych w zrównoważonym rolnictwie. Może to 
przynieść rolnictwu wiele korzyści, w  tym zwiększyć 
efektywność nawożenia mineralnego, zmniejszyć koszty 
produkcji rolniczej w wyniku racjonalnego wykorzysta-
nia nawozów jak również zmniejszyć zużycie chemicz-
nych środków ochrony poprawiając tym samym kon-
dycję środowiska naturalnego. Duże zainteresowanie 
bakteriami endofitycznymi jako potencjalnym źródłem 
mikroorganizmów wykorzystywanych w ochronie bio-
logicznej wymusza potrzebę rzetelnie przeprowadzonej 
analizy gatunkowej a  także oceny wpływu na roślinę 
– gospodarza. Aby w biologicznej ochronie roślin unik-
nąć wykorzystania potencjalnych ludzkich patogenów, 
mikroorganizmy muszą zostać poddane kompleksowej 
ocenie ryzyka. W krajach Unii Europejskiej ocena ta 
opiera się na zasadach, które zostały pierwotnie opra-
cowane dla syntetycznych pestycydów. Pomimo tego, 
że dyrektywa EU dotycząca rejestracji drobnoustrojów 
jako BCAs (Biological Control Agents), została dosto-
sowana do lepszego poznania wymagań drobnoustro-
jów, to proces rejestracji biopreparatów nadal jest cza-
sochłonny i wymaga dużych nakładów finansowych. 
W krajach UE rejestracja BCAs trwa aż 7 lat, co znie-
chęca do komercjalizacji tego typu badań i jednocześnie 
ogranicza wprowadzenie na rynek bezpieczniejszych 
środków ochrony roślin. 
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1. Wstęp

Bakterie, podobnie jak wszystkie, inne organizmy 
stale ewoluują. Błędy powstające w procesie replika-
cji podczas replikacji DNA chromosomalnego lub 
pod wpływem czynników mutagennych, są przyczyną 
mutacji, które jeżeli okażą się korzystne, a więc zwięk-
szą zdolność adaptacyjną do środowiska bytowania 
drobnoustroju, są przekazywane następnym pokole-
niom [47]. Spontaniczne mutacje DNA ze względu na 
lokalny charakter zmian powstających w genomie nie 
odgrywają zbyt dużej roli w plastyczności genetycznej 
drobnoustrojów [8, 53]. Drobnoustroje, aby zwiększyć 
i usprawnić swoją zdolność adaptacji do środowiska 
bytowania, poza mutacjami, rozwinęły szereg mecha-
nizmów uzyskiwania nowych dla nich genów na dro-
dze tzw. horyzontalnego transferu genów (HGT – hori-
zontal gene transfer) bezpośrednio od innych bakterii 
w procesie koniugacji, pośrednio poprzez bakteriofagi 
w procesie transdukcji lub poprzez pobieranie natyw-
nego DNA ze środowiska w procesie transformacji [47, 
58, 74, 79]. Utrata oraz nabywanie nowych elementów 
genetycznych pełni podstawową rolę w kształtowaniu 
genomów bakterii patogennych. HGT stanowi więc 
ważny mechanizm szybkiego rozprzestrzeniania się 
cech genetycznych wśród drobnoustrojów i  jest klu-
czowym czynnikiem promującym dopasowywanie się 
patogenów do organizmu gospodarza. Cechy nabywane 
na drodze HGT umożliwiają patogenom zajmowanie 

nowych dla nich nisz ekologicznych, natomiast presja 
rozmaitych czynników środowiska np. temperatury, 
dostępności składników odżywczych, fazy wzrostu, 
selekcjonuje warianty najlepiej przystosowane do 
danej niszy, co określane jest procesem patoadaptacji 
[17]. Przykładem patoadaptacji jest poziom ekspresji 
nabytych genów wirulencji. U wielu patogenów nowo 
nabyte geny wirulencji podlegają kontroli genów regu-
latorowych istniejących już w genomie „przodka” pato-
genu (tj. szczepu, z którego dany patogen się wywo-
dzi). U pałeczek Shigella ekspresja genów kodujących 
czynniki zaangażowane w inwazję oraz aparat sekrecji 
typu III (odpowiedzialny za sekrecję białek efektoro-
wych), są ściśle regulowane temperaturą wzrostu. Geny 
te ulegają ekspresji tylko w temperaturze ciała ludz-
kiego, natomiast w niższych temperaturach następuje 
ich represja [47]. 

Zgodnie z przyjętą definicją, do gatunku należą 
szczepy wykazujące 70% podobieństwa, oznaczanego 
techniką hybrydyzacji DNA/DNA, gdzie różnica 
w temperaturze topnienia (∆Tm) heterodupleksów, tj. 
dwuniciowych cząsteczek DNA powstałych w wyniku 
hybrydyzacji częściowo komplementarnych nici pocho-
dzących z genomów obu badanych szczepów danego 
drobnoustroju, jest mniejsza niż 5°C [76]. Przy usta-
laniu pozycji taksonomicznej drobnoustroju brane są 
również pod uwagę identyczność sekwencji genu 16S 
rDNA, która dla gatunku wynosi minimum 97% oraz 
zawartość zasad G+C w DNA. Tu różnica w obrębie 
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danego gatunku nie może być większa niż 5 mol% zasad 
G+C [44, 67].

Pomimo przyjętych kryteriów klasyfikacji drobno-
ustrojów, modele matematyczne zastosowane do ana-
lizy sekwencji genomów wyraźnie wskazują, że zmien-
ność genetyczna szczepów w obrębie jednego gatunku 
może być tak duża, iż nawet po zsekwencjonowaniu 
setek genomów różnych szczepów należących do 
danego gatunku, w dalszym ciągu będą wykrywane 
nieznane dotąd geny [50, 72]. To spowodowało wpro-
wadzenie pojęcia pangenomu, rozumianego jak zbiór 
wszystkich genów wykrywanych u różnych szczepów 
danego gatunku [49]. Pangenom tworzą geny rdze-
niowe wspólne dla wszystkich szczepów należących 
do danego gatunku oraz geny dodatkowe, których 
występowanie jest zróżnicowane i zmienne pomię-
dzy szczepami, a które często są nabywane na drodze 
HGT. Rozmiar pangenomu danego gatunku równo-
cześnie stanowi miarę plastyczności jego genomu. Zbiór 
genów danego gatunku może być ściśle zdefiniowany, 
a  więc tworzyć pangenom zamknięty (np. Bacillus 
anthra cis, Staphylococcus aureus, Buchnera apidicola) 
lub pangenom otwarty, cechujący gatunki o dużej pla-
styczności genetycznej (np. Streptococcus agalactiae, 
E. coli) [50, 73]. Pangenom zamknięty zwykle cechuje 
drobnoustroje bytujące w środowiskach odizolowanych, 
uniemożliwiających swobodną wymianę informacji 
genetycznej, np. obligatoryjne pasożyty wewnątrz-
komórkowe takie jak Chlamydia trachomatis, Rikettsia 
prowazekii, Borrelia burgdorferii, Mycobacterium leprae 
[53]. Powyższe tendencje dobrze ilustrują przykłady 
Mycoplasma genitalium, bakterii o najmniejszym jak 
dotąd opisanym genomie (tj. 580 kpz) oraz pałeczki 
Pseudomonas aeruginosa, której genom obejmuje 
6,3 Mpz [29,71]. O ile duży genom pałeczki ropy błękit-
nej zawiera informację genetyczną niezbędną bakterii 
do przeżycia w zmiennym środowisku zewnętrznym, 
o  tyle redukcja genomu Mycoplasma odzwierciedla 
jego pasożytnicze przystosowanie do stabilnego śro- 
dowiska wewnątrz komórek gospodarza. Mały rozmiar 
genomu jako wyraz zaawansowanego przystosowania 
bakterii do pasożytniczego trybu życia określany jest 
zjawiskiem „ewolucji poprzez redukcję” [20]. Reduk-
cja wielkości genomu jako wyraz zmian ewolucyjnych 
obserwowana jest także wśród patogenów fakulta-
tywnie wewnątrzkomórkowych np. u  Yersinia pestis, 
bakterii która ewoluowała z gatunku Yersinia pseudo-
tuberculosis, jak również u pałeczek Shigella, wywo-
dzących się od niepatogennych E. coli. W  przypadku 
pałeczek Shigella nabycie cech wirulencji związane było 
z utratą przez komensalne szczepy E. coli genów ompT 
i cadA, leżących w obrębie konserwatywnego ewolu-
cyjnie odcinka DNA obecnego u 90% szczepów E. coli. 
Delecja tego odcinka DNA, nazywana „czarną dziurą,” 
występuje u pałeczek Shigella oraz enteroinwazyjnych 

szczepów E. coli. Choć brakujący fragment DNA, poza 
genami cadA i ompT, zawiera również inne geny, jednak 
to brak tych, konkretnych genów decyduje o wirulen-
cji szczepu. Gen cadA koduje dekarboksylazę lizyny, 
której aktywność katalityczna prowadzi do powsta-
nia kadaweryny, hamującej aktywność enterotoksyny. 
W ten sposób brak genu cadA i jego produktu promuje 
aktywność enterotoksyny. Z kolei proteinaza kodowana 
przez gen ompT zakłóca funkcję białka VirG, niezbęd-
nego w procesie rozprzestrzeniania się w komórkach 
gospodarza [1, 46, 51]. Innym przykładem powstawa-
nia nowych patogenów na drodze ewolucji poprzez 
redukcję genomu są uropatogenne szczepy E. coli 
(UPEC –  uropathogenic E. coli). Utrata fragmentów 
genomu UPEC, zawierających geny kodujące fimbrie 
typu 1, a także inaktywacja genów kodujących fimbrie 
typu  P oraz F1C, doprowadziła do powstania nowej 
grupy szczepów E. coli określanych akronimem ABU 
(asymptomatic bacteriuria), które odpowiadają za 
asymptomatyczną bakteriurię. Inaktywacja kilku genów 
kodujących czynniki wirulencji UPEC spowodowała 
atenuację odczynu zapalnego w układzie moczowym 
gospodarza, co umożliwia szczepom ABU długo-
trwałą kolonizację bez wywoływania pełnoobjawowego 
zapalenia dróg moczowych [4]. Redukcja informacji 
genetycznej może dotyczyć nie tylko utraty pewnych 
genów, ale również ilości funkcjonalnego DNA poprzez 
mutacje [8, 53]. 

Gatunek E. coli obejmuje liczne, zróżnicowane pod 
względem chorobotwórczości szczepy, które dosko-
nale obrazują plastyczność bakteryjnych genomów. 
Genomy patogennych szczepów E. coli są bardziej 
zróżnicowane i  z  reguły większe o ponad 1 Mpz (ok. 
20% genomu) w  stosunku do genomów szczepów 
komensalnych, co spowodowane jest procesami naby-
wania oraz utraty różnych genów. Zsekwencjonowane 
genomy różnych szczepów E. coli posiadają rdzeń zbu-
dowany z ok. 2200 genów, ale pangenom składający się 
z ok. 13 000 genów [17, 59]. W obrębie gatunku nawet 
wielkość chromosomu E. coli jest zmienna i waha się 
w dużych granicach, od 3.9 do 5.5 Mpz, co wskazuje, że 
genom tej bakterii podlega ciągłym zmianom poprzez 
redukcję informacji genetycznej, jak i jej pozyskiwanie 
na drodze HGT [3, 21]. Dla przykładu: analiza genomu 
E. coli K12 szczepu MG1655 wykazała, że na jego kształt 
miało wpływ m.in. 37 addycji i 30 delecji różnych frag-
mentów DNA [54]. Genom pałeczki okrężnicy jest pan-
genomem otwartym. Szacuje się, że ok. 10–16% genów 
jej genomu zostało pozyskanych w  procesach HGT 
[54]. Biorąc pod uwagę fakt, że pałeczka E. coli jest 
szeroko rozpowszechniona w środowisku zewnętrznym 
oraz stanowi składnik mikroflory jelit ludzi i zwierząt, 
pangenom chorobotwórczych szczepów E. coli może 
również stanowić ważny rezerwuar informacji gene-
tycznej dla innych drobnoustrojów [57, 59].
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2. Mobilne elementy genetyczne

Mobilne elementy genetyczne (MGE –  mobile 
genetic elements) definiowane są jako każdego rodzaju 
DNA zdolne do przemieszczania się w obrębie genomu 
lub pomiędzy genomami różnych prokariontów. MGE 
obecne w genomie danej komórki bakteryjnej okreś-
lane są jako mobilom. Bakteryjne MGE najczęściej są 
mozaikowymi fragmentami DNA, które kodują różne 
determinanty wirulencji lub oporności na antybiotyki 
oraz enzymy i  inne białka pośredniczące w ich prze-
mieszczaniu się i  integracji w obrębie genomu danej 
bakterii (mobilność wewnątrzkomórkowa) albo pomię-
dzy genomami różnych bakterii (mobilność międzyko-
mórkowa). Wewnątrzkomórkowy transfer informacji 
genetycznej nosi nazwę transpozycji, natomiast biorące 
w  nim udział mobilne elementy genetyczne general-
nie nazywane są elementami transpozycyjnymi (TE 
–  transposable elements). Przemieszczanie się frag-
mentu DNA w inną pozycję genomu prowadzi do jego 
rearanżacji i może odbywać się na drodze transpozycji 
konserwatywnej lub replikacyjnej. Międzykomórkowe 
przemieszczanie się DNA, a więc horyzontalny transfer 
genów (HGT) lub lateralny transfer genów (LTG – late-
ral gene transfer) prowadzi do wzbogacenia puli genów 
danego gatunku i u bakterii może odbywać się na dro-
dze transformacji, koniugacji lub transdukcji [8, 9, 37]. 

3. Sekwencje insercyjne i transpozony

W wewnątrzkomórkowy transfer informacji gene-
tycznej zaangażowane są liczne mobilne elementy 
transpozycyjne takie jak: sekwencje insercyjne i trans-
pozony, integrony i kasety genowe, integracyjne ele-
menty koniugacyjne oraz wyspy patogenności. 

Sekwencje insercyjne IS (insertion sequence) i trans-
pozony należą do mobilnych elementów genetycz-
nych, które z powodu ich zdolności do częstej zmiany 
lokalizacji w obrębie chromosomu opisywane są jako 
„skaczące geny” [61]. Sekwencje IS są najprostszymi, 
mobilnymi elementami genetycznymi spotykanymi 
u prokariontów, które mogą dowolnie przemieszczać 
się w obrębie struktur DNA bez wymogu homologii 
sekwencji nukleotydowej pomiędzy wstawianą sekwen-
cją IS a docelową sekwencją DNA, w którą elementy 
te wbudowują się (tzw. rekombinacja nieuprawniona). 
Z tego powodu sekwencje IS są nazywane „samolub-
nym DNA,” gdyż wbudowanie sekwencji IS w dowolny 
gen może spowodować jego unieczynnienie [22]. 
Sekwencje IS dzięki obecności w  swojej strukturze 
promotora, po włączeniu się w dany gen mogą spowo-
dować przerwanie jego ciągłości i unieczynnienie lub 
ulegać rekombinacji z DNA danego genu w regionie 
promotorowym, co doprowadzi do jego nadekspresji 

lub aktywacji nieaktywnego genu [24, 64]. Sekwen-
cje IS, wbudowane po obu stronach fragmentu DNA 
o określonej wielkości, mogą ten fragment przenosić 
w obrębie genomu bakterii. Strukturę taką, tj. dowolny 
fragment DNA oflankowany sekwencjami IS, nazywa 
się transpozonem złożonym. Sekwencje insercyjne 
transpozonu złożonego często są identyczne o tej samej, 
bądź przeciwnej orientacji. Przemieszczanie sekwencji 
insercyjnych oraz transpozonów złożonych w obrębie 
DNA bakterii przypuszczalnie ma na celu ulokowa-
nie tych elementów w innych, mobilnych jednostkach 
genetycznych, takich jak plazmidy lub transpozony 
koniugacyjne, które zdolne są do samodzielnego prze-
mieszczania się między bakteriami [5, 7, 39, 62].

Wielkość sekwencji insercyjnych waha się w gra-
nicach 0,5–3 kpz. W centrum struktury sekwencji IS 
znajduje się gen kodujący transpozazę, tj. enzym kata-
lizujący proces transpozycji. Na obu końcach sekwencji 
IS znajdują się tzw. odwrócone sekwencje powtórzone 
IR (inverted repeats), tj. IRL (inverted repeat left) po 
stronie lewej oraz IRR (inverted repeat right) po stronie 
prawej. Sekwencje IR są krótkimi fragmentami DNA 
o długości 10–40 pz, które w obrębie danej sekwencji 
IS często posiadają podobną lub identyczną sekwencję 
nukleotydów (Rys. 1). 

IR pełnią ważną funkcję ponieważ zawierają miej-
s ce wiązania transpozazy (tzw. domenę II) oraz miejsce 
nacięcia nici DNA, biorącej udział w transpozycji (tzw. 
domenę I) [40, 43]. Sekwencja IRL może ponadto zawie-
rać część promotora transpozazy. Obecny w sekwencji 
IS promotor genu transpozazy zaliczany jest do promo-
torów słabych, warunkujących niski poziom ekspresji 
genów, które im podlegają [43].

Rys. 1. Organizacja strukturalna wybranych elementów transpo- 
zycyjnych: (A) Sekwencja insercyjna IS; IR (inverted repeats) 
odwrócone sekwencje powtórzone lewa i prawa (IRL, IRR); domeny I 
i II elementu IR odpowiedzialne za wiązanie enzymu transpozazy 
oraz za reakcję cięcia nici DNA; P – sekwencja promotorowa; 
(B) Transpozon złożony; IS – sekwencje insercyjne ograniczające 

obszar kodujący transpozonu złożonego
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Cechą charakterystyczną sekwencji IS i transpozo-
nów złożonych jest ich zdolność powielania krótkiego 
odcinka DNA, w którym dochodzi do transpozycji, 
a więc sekwencji docelowej nazywanej sekwencją DR 
(direct repeats). W miejscu nacięcia DNA w sekwencji 
docelowej transpozaza generuje tzw. lepkie końce DNA, 
które po wstawieniu sekwencji IS wypełniane są przez 
polimerazę DNA nukleotydami według reguł komple-
mentarności, a następnie scalane przez ligazę. W efek-
cie docelowa sekwencja DR zostaje powielona, nato-
miast wbudowana sekwencja IS lub transpozon złożony 
zostają oflankowane identycznymi fragmentami DNA, 
charakterystycznymi dla danego elementu (Rys. 2).

Na podstawie podobieństwa struktury genetycz-
nej sekwencji IS, homologii sekwencji aminokwasów 
w  transpozazach oraz długości powielanych sekwen-
cji docelowych DR, wyodrębniono 19 rodzin IS, które 
obejmują ponad 900 elementów izolowanych od 
ponad 200 gatunków bakterii [2]. Opisane sekwencje 
IS oznaczane są symbolem, który obejmuje pierwszą 
literę nazwy rodzaju oraz dwie pierwsze litery nazwy 
gatunkowej bakterii, u której wykryto daną sekwencję 
IS, a także numer wskazujący kolejność izolacji danej 

sekwencji IS [43]. Dla przykładu, ISPae4 oznacza 
sekwencję IS Pseudomonas aeruginosa wyizolowaną 
jako 4 element tego rodzaju.

W przypadku transpozonów nazewnictwo jest bar-
dziej skomplikowane i obejmuje dwa różne podziały. 
Według pierwszego podziału wyróżnia się sekwen-
cje insercyjne IS i transpozony Tn. Według drugiego 
podziału transpozony dzieli się na grupy  I i  II. Do 
grupy I zalicza się sekwencje IS i transpozony złożone 
(w  obu przypadkach mobilność elementu związana 
jest z obecnością sekwencji IS). Do grupy II, obejmu-
jącej tzw. transpozony niezłożone, zalicza się struktury 
o skomplikowanej budowie, które nie zawierają sekwen-
cji IS, a których mobilność jest uwarunkowana obecno-
ścią wyspecjalizowanych białek kodowanych w obrębie 
ich struktury. Przykładem transpozonu grupy  II jest 
transpozon Tn7, kodujący pięć białek (oznaczonych 
TnsA-TnsE), które w procesie transpozycji pełnią 
ściśle określone funkcje. Współdziałanie poszczegól-
nych białek może prowadzić do przemieszczenia trans-
pozonu Tn7 w ściśle określone miejsce na chromoso-
mie (kompleks białek TnsABC+D) lub w przypadkowe 
miejsce na plazmidzie koniugacyjnym (kompleks białek 
TnsABC+E). Białka TnsA-TnsC pełnią rolę wspólną dla 
obu dróg transpozycji, odpowiadając za nacięcie koń-
ców 5’ (białko TnsA) i 3’ (białko TnsB) transpozonu 
Tn7, a także regulację całego procesu przemieszcze-
nia transpozonu Tn7 (funkcja ATP – zależnego białka 
TnsC). Białka TnsD oraz TnsE mają zdolność aktywa-
cji kompleksu TnsABC i promowania insercji trans-
pozonu Tn7 w specyficzne miejsce oznaczone att7Tn7 
na chromosomie (białko TnsD) bądź niespecyficzną 
transpozycję na plazmid koniugacyjny (białko TnsE) 
[56]. Inne transpozony niezłożone, np. transpozon Tn3, 
również mogą wbudowywać się w przypadkowe, ale 
bogate w pary A+T miejsce na chromosomie. Wydaje 
się, że transpozony niezłożone wykazują większą pre-
dyspozycję do przemieszczania się w określone miejsca 
docelowe niż sekwencje IS, najczęściej wbudowujące się 
w przypadkowe sekwencje docelowe [13, 41].

Osobną kategorią transpozonów są transpozony 
koniugacyjne, oznaczane symbolem CTn (conjugative 
transpozon), najczęściej występujące w formie zintegro-
wanej z DNA chromosomalnym i zaliczane do większej 
grupy integracyjnych elementów koniugacyjnych, które 
zostały opisane w dalszej części artykułu.

Zarówno transpozony grup I i II, jak i transpozony 
koniugacyjne CTn, często niosą w swoich strukturach 
geny kodujące funkcje kataboliczne bakterii, oporność 
na jony metali ciężkich oraz antybiotyki, a także deter-
minanty wirulencji. Chociaż uzyskanie drogą transferu 
horyzontalnego nowych cech fenotypowych kodowa-
nych przez transpozony wydaje się korzystne, proces 
transpozycji może także generować mutacje ujemnie 
wpływające na metabolizm drobnoustroju, a  nawet 

Rys. 2. Transpozycja sekwencji insercyjnej IS przy udziale enzymów 
transpozazy, polimerazy DNA oraz ligazy połączona z duplikacją 

miejsca docelowego
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prowadzić do jego śmierci. Proces transpozycji zwią-
zany jest z powstawaniem mutacji o charakterze inser-
cji, delecji, powielenia, inwersji, a  także translokacji 
dużych fragmentów DNA. Z tego powodu częstość 
transpozycji podlega ścisłej, wieloetapowej, negatywnej 
regulacji genetycznej, która obejmuje kontrolę poziomu 
transkrypcji genu transpozazy lub jej odpowiednika, 
hamowanie translacji, a także modulowanie aktyw ności 
czynnego enzymu. Dodatkowymi czynnikami negatyw-
nej regulacji procesu transpozycji jest obecność w ele-
mentach transpozycyjnych słabych promotorów oraz 
szybka inaktywacja enzymu transpozazy [18, 19].

4. Integrony i kasety genowe

Pojęcie integronu zostało wprowadzone w 1989 r. 
dla określenia grupy mobilnych elementów genetycz-
nych, zawierających determinanty genetyczne pozwa-
lające na rekombinację zlokalizowaną genu lub genów 
kodujących oporność na antybiotyki [68]. W krótkim 
czasie badania integronów wykazały istnienie dwóch 
poziomów ich mobilności tj. zdolność przemieszcza-
nia się integronów rozumianych jako kompleks genów 
oporności i systemu rekombinacyjnego oraz zdolność 
samodzielnego przemieszczania się integronowych 
genów oporności na antybiotyki i  rekombinacji spe-
cyficznej, poza strukturami danego integronu [32, 33, 
35]. Dziś wiadomo, że faktyczną zdolność przemiesz-
czania się w obrębie genomu mają tylko kasety genowe, 
integrony natomiast nie są mobilne jednak ze względu 
na fakt, że często spotyka się je na plazmidach koniu-
gacyjnych bądź transpozonach, uznawane są za struk-
tury biorące udział w horyzontalnym transferze genów. 
Obecnie integrony definiuje się jako naturalne systemy 
rekombinacji zlokalizowanej, pozwalające na włączanie 
do swojej struktury genów w postaci kaset genowych 
oraz ich ekspresję [2]. 

Wśród integronów wyróżnia się dwie grupy, tzw. 
superintegrony (SI –  superintegrons), których istnie- 

nie wykryto w DNA chromosomalnym niektórych 
gatunków bakterii oraz integrony oporności (RI – resi-
stance integrons) spotykane na plazmidach, transpozo-
nach i wyspach patogenności. Uważa się, że superinte-
grony stanowią formę, z której ewoluowały integrony 
oporności [23]. Na podstawie enzymu integrazy, inte-
grony podzielone zostały na klasy. Dotychczas wyod-
rębniono 8 grup integronów opisanych jako integrony 
klas 1–8 oraz jedną klasę nieoznaczoną numerycznie 
(GeneBank AJ277063) [52]. Integrony klasy 1 są naj-
większą i najlepiej poznaną klasą integronów [23, 30].

Integrony oporności rozpowszechnione są przede 
wszystkim wśród bakterii Gram-ujemnych, natomiast 
u bakterii Gram-dodatnich występują znacznie rzadziej 
[14, 27, 65, 75]. Najczęściej integrony wykrywane są 

wśród szczepów klinicznych, związanych ze środowi-
skiem szpitalnym, choć ich obecność opisano także 
wśród bakterii środowiskowych [52]. Integrony wykryte 
u dzikich szczepów bakterii często nie posiadają żad-
nych wbudowanych kaset genowych i stąd nazywa się je 
zerowymi. Wykazanie obecności integronów u bakterii 
środowiskowych, żyjących z dala od siedzib ludzkich, 
a więc nie podlegających bezpośredniej presji antybio-
tykowej, sugeruje iż integrony są naturalną składową 
genomu bakterii [6, 48].

O aktywności integronu decyduje tzw. konserwa-
tywny segment 5’ DNA, określany jako 5’CS (5’conse-
rved segment). W jego obrębie znajdują się: gen (int) 
kodujący enzym integrazę, która dokonuje rekombina-
cji wbudowywanego do integronu elementu, sekwen-
cja attI, będąca miejscem działania integrazy oraz dwa 
promotory Pint i Pc ułożone przeciwlegle (promotor Pint 
zapewnia ekspresję genu integrazy, natomiast pro-
motor  Pc umożliwia ekspresję genów włączonych w 
postaci kaset genowych) [42, 60]. Zarówno geny kodu-
jące integrazę, jak i sekwencje attI, różnią się od siebie 
w poszczególnych klasach integronów, dlatego oznacza 
się je wskazując klasę integronu, z której się wywodzą 
(np. intI1, intI2, attI1, attI2 itd.) [36]. Integraza kodo-
wana przez gen intI należy do tej samej grupy enzymów, 
rekombinaz tyrozynowych, co integraza bakteriofaga λ. 
Jej funkcja polega na przeprowadzeniu rekombinacji 
pomiędzy sekwencjami attI integronu a sekwencją 
59-be, należącą do wbudowywanej lub usuwanej kasety 
genowej. Struktura kasety genowej jest stosunkowo 
prosta. Tworzy ją otwarta ramka odczytu (ORF) wraz 
z krótką sekwencją, określaną jako 59-be (59-base ele-
ment). Sekwencja 59-be może mieć różną wielkość, 
od 57 do 141 pz. [69]. Kasety genowe mogą posiadać 
strukturę liniową, włączoną w integron lub prezento-
wać struktury kowalencyjnie zamknięte, znajdujące 
się w cytoplazmie bakterii, które nie mając zdolności 
samodzielnej replikacji są tracone, o  ile nie zostaną 
wbudowane przez integrazę w struktury integronu [15]. 
Ponieważ w większości przypadków kasety genowe nie 
posiadają własnego promotora, zawarta w nich infor-
macja genetyczna nie ulega ekspresji. Stąd, utrzyma-
nie informacji genetycznej niesionej w kasecie genowej 
oraz jej ekspresja zależą od poprawnej rekombinacji 
integronu. Miejscem rekombinacji zlokalizowanej, 
katalizowanej przez integrazę jest charakterystyczna 
sekwencja GTTRRRY (R = reszta pirymidynowa, 
Y = reszta purynowa), znajdująca się w obrębie sekwen-
cji attI oraz 59-be [34, 69]. Kasety genowe w większości 
przypadków nie kodują własnych promotorów, więc po 
włączeniu się w  strukturę integronu przechodzą pod 
kontrolę promotora Pc, leżącego w obrębie genu inte-
grazy (Rys. 3).

Promotor Pc jest promotorem uniwersalnym, mo- 
gącym funkcjonować u różnych gatunków bakterii, 
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choć równocześnie wykazującym nieznaczne różnice 
w sekwencji nukleotydowej w obrębie poszczególnych 
klas integronów, czego skutkiem jest różna jego aktyw-
ność. Poziom ekspresji poszczególnych genów znajdu-
jących się pod wpływem promotora Pc bywa zróżnico-
wany i jest uzależniony od miejsca oddalenia danego 
genu od promotora. Silniejszej ekspresji ulegają geny 
położone najbliżej promotora, stąd lokalizacja inte-
gronu nie pozostaje bez znaczenia [16, 42, 55].

 Pomimo, że integrony wiązane są z horyzontalnym 
transferem genów oporności na antybiotyki i  środki 
dezynfekcyjne, w struktury integronów mogą być włą-
czane kasety genowe, niosące geny kodujące czynniki 
wirulencji lub enzymy [77]. M a r q u e z  i wsp. [45] 
wykazali u pałeczek E. coli obecność integronu klasy 2, 
zawierającego oprócz kasety z genem oporności na 
antybiotyki, drugą kasetę prawdopodobnie kodu- 
jącą proteazę serynową, uczestniczącą w biosyntezie 
lipopolisacharydu. Podobnie, u szczepu Acinetobacter 

wykryto obecność integronu klasy  1, zawierającego 
dwie kasety genowe, z których jedna niosła gen opor-
ności na antybiotyk, druga natomiast zawierała gen dla 
reduktazy sulfotlenku metioniny, zwiększającej u bak-
terii tolerancję na stres tlenowy [28].

Według S t o k e s  oraz G i l l i n g s  [70] propaga-
cja cech wirulencji zawartych w kasetach genowych na 
drodze transferu horyzontalnego jest kolejnym etapem 
ewolucji bakterii patogennych, które w ten sposób uzy-
skują przewagę selekcyjną. 

5. Integracyjne elementy koniugacyjne/
 integrony koniugacyjne

Integracyjne elementy koniugacyjne (ICE – integra-
tive and conjugative elements) stanowią różnorodną 
grupę mobilnych elementów genetycznych obecnych 
u  bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, które 
u bakterii-dawcy pierwotnie zlokalizowane są na chro-
mosomie, ale mają zdolność wyłączania się z genomu 
i koniugacyjnego transferu do bakterii-biorcy. Pomimo, 
że ICE prezentują różne mechanizmy promujące ich 
integrację, transfer oraz regulację, posiadają również 
wiele cech wspólnych, na podstawie których zaliczane 
są do tej samej grupy mobilnych elementów gene-
tycznych. ICE obejmują wszystkie (także transpozony 
koniugacyjne), samoreplikujące się, zdolne do inte-
gracji i koniugacji ruchome elementy genetyczne, bez 
względu na prezentowane mechanizmy koniugacji 
oraz integracji, niezależnie czy zachodzi ona w miej-
scu o minimalnej lub restrykcyjnej swoistości sekwencji 
DNA. Uważa sie, że niektóre genomowe, niemobilne 
wyspy patogenności również należą do defektywnych 
ICE, które utraciły zdolność transferu koniugacyjnego. 
Jako moduły fizycznie związane z chromosomem, inte-
gracyjne elementy koniugacyjne są niezwykle trudne do 
identyfikacji eksperymentalnej, lecz analizy genomów 
bakteryjnych bazujące na programach komputerowych 
(tzw. analizy in silico) wskazują, że są one szeroko roz-
powszechnione wśród wielu drobnoustrojów [11, 78].

ICE łączą w sobie cechy innych, mobilnych elemen-
tów genetycznych takich jak: a) fagi, które mogą włą-
czać się i wyłączać z chromosomu bakteryjnego, ale nie 
są przenoszone horyzontalnie, b) transpozonów, które 
podobnie jak fagi mogą włączać się i wyłączać z chro-
mosomu bakteryjnego i są przenoszone horyzontalnie 
oraz c) plazmidy koniugacyjne, przenoszone z bakte-
rii-dawcy do bakterii-biorcy w procesie koniugacji, 
zdolne do autonomicznej replikacji [78]. Integracyjne 
elementy koniugacyjne w przeciwieństwie do fagów nie 
potrafią utrzymać się w formie pozachromosomalnej 
w cytoplazmie bakterii i replikują się tylko wraz z chro-
mosomem, z którym są zintegrowane. Wszystkie inte-
gracyjne elementy koniugacyjne posiadają strukturę 

Rys. 3. Schemat insercji kasety genowej w strukturę integronu. 
Kaseta genowa w formie liniowej jest precyzyjnie włączana pomię-
dzy sekwencje G i TTRRRY, należące do sekwencji attI. Ponieważ 
wbudowywana kaseta genowa posiada własną sekwencję GTTRRRY 
a rekombinacja zachodzi według zasad komplementarności, efektem 
integracji kasety genowej jest obecność sekwencji GTTRRRY po 
obu jej stronach, co pozwala na włączanie w strukturę integronu 
kolejnych kaset genowych. Ponieważ sekwencja GTTRRRY jest 
hybrydą pochodzącą ze składowych sekwencji attI i 59-be, dla 
zaznaczenia tego faktu hybrydową sekwencję GTTRRRY, powstającą 
pomiędzy kolejnymi włączanymi do integronu kasetami genowymi 

opisuje się jako attC
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zorganizowaną w trzy moduły genów, które odpowia-
dają za ich integrację z chromosomem, wyłączanie się 
z genomu i koniugację oraz geny regulatorowe [10, 78].

Wszystkie ICE kodują integrazę (Int), która umoż-
liwia integrację z chromosomem oraz jest konieczna, 
poza innymi czynnikami zaangażowanymi w ten pro-
ces, w procesie wycinania integracyjnego elementu 
koniugacyjnego. Integrazy ICE determinując miejsce 
insercji ICE, a nierzadko także częstość wyłączania się 
tych elementów z chromosomalnego DNA, stanowią 
kluczowy czynnik kontrolujący koniugacyjny transfer 
ICE. Najlepiej poznanym przedstawicielem integraz 
ICE jest integraza kodowana przez faga lambda  (λ), 
która wykazuje 46% podobieństwa sekwencji z homo-
logicznym białkiem lamboidalnego faga φ80. Podob-
nie, wiele ICE integruje się z chromosomem w sposób 
podobny do faga λ. Integraza pośredniczy w procesie 
integracji elementu ICE w regionie kodującym 3’tRNA 
chromosomu, który umożliwia utworzenie optymal-
nej, konserwatywnej sekwencji pomiędzy attB i attP, 
tj. sekwencjami ograniczającymi elementy ICE. Aby 
przenieść się z bakterii-dawcy do bakterii-biorcy zin-
tegrowany element ICE musi uprzednio zostać wycięty 
z  chromosomu. Proces ten zachodzi w  kierunku 
odwrotnym do procesu integracji z pozostawieniem 
miejsca insercji w stanie nietkniętym, dzięki ewolucyj-
nie konserwatywnemu mechanizmowi rekombinacji 
przeprowadzonej przez integrazę ICE. Poza integrazą, 
proces wycinania promują tzw. czynniki ukierunko-
wania rekombinacji RDF (recombination directiona-
lity factor), które są małymi, dodatnio-naładowanymi 
białkami wiążącymi DNA, wpływającymi na architek-
turę DNA oraz interakcje DNA z białkami. RDF pro-
mując wycinanie elementu ICE równocześnie hamują 
integrację tych elementów z chromosomem. Dynamika 
integracji i wycinania jest cechą swoistą każdego inte-
gracyjnego elementu koniugacyjnego [78]. Elementy 
ICE (np. Tn916 lub Tn916-podobne) wykryto u  licz-
nych Proteobakterii (np. Pseudomonas spp., Aeromonas 
spp., E. coli, Haemophilus spp.), a także u Actinobacte-
ria i  Firmicutes. ICE nadając bakteriom różne cechy 
np. oporność na antybiotyki, jony metali ciężkich, 
zdolność metabolizmu aminokwasów aromatycznych 
lub wiązania azotu, ale także np. zdolność koloniza-
cji tkanek gospodarza, tworzenia biofilmu lub inne 
determinanty związane z wirulencją, mają zasadniczy 
wpływ na plastyczność bakteryjnych genomów [10, 26, 
66, 78]. Kształtując bakteryjne genomy elementy ICE 
promują zróżnicowanie szczepów w  obrębie gatun-
ków oraz rozprzestrzenianie się czynników wirulen-
cji pomiędzy niespokrewnionymi rodzajami bakterii. 
Dzięki wykorzystywaniu konserwatywnych miejsc inte-
gracji z chromosomem, elementy ICE mogą ponadto 
ułatwiać insercję innych modułów DNA, np. wysp 
genomowych [10, 12].

6. Wyspy patogenności

Wraz z rozwojem techniki sekwencjonowania 
możliwe stało się porównywanie całych genomów 
różnych drobnoustrojów. Jednym z zaskakujących 
odkryć analiz porównawczych było to, że genomy 
bakterii często zawierają „obce DNA,” nierzadko 
w  znaczących iloś ciach, które w przypadku pałeczek 
E. coli może stanowić nawet 16% całego genomu [31, 
38]. Główna część genomu bakterii (70–80% DNA 
genomowego) zawiera stosunkowo homogenną ilość 
molową par G+C i  stanowi konserwatywny, stabilny 
rdzeń genomu, który zawiera informację genetyczną 
dotyczącą podstawowych funkcji komórki bakteryj-
nej. „Obce odcinki DNA” mogą obejmować region od 
10 kpz do 200 kpz chromosomalnego DNA o  różnej 
niż genom danego drobnoustroju zawartości molo-
wej par G+C. Te osobliwe odcinki DNA, nie pasujące 
pod względem zawartości par C+G do reszty genomu, 
zostały nazwane wyspami patogenności (PAI – patho-
genicity associated island) u bakterii chorobotwórczych 
lub wyspami genomowymi u bakterii niepatogennych 
(GEI – genomic islands) [25, 63]. Dodatkowo niektóre 
szczepy patogenne posiadają mniejsze odcinki obcego 
DNA (1–10 kpz), określane jako wysepki patogenności. 
Chociaż większość PAI zlokalizowana jest na chromo-
somie, wyspy patogenności mogą być również częścią 
bakteryjnych plazmidów lub profagów [31]. 

Najprościej PAI definiowane są jako mobilne re- 
giony DNA, zawierające geny wirulencji, które wystę-
pują w genomach szczepów patogennych, lecz są nie-
obecne w genomach ich niechorobotwórczych odpo-
wiedników. Swoją mobilność wyspy patogenności 
zawdzięczają obecności ruchomych elementów gene-
tycznych takich jak sekwencje insercyjne (IS), trans-
pozony, integrony lub profagi, dzięki którym te duże 
bloki DNA są przekazywane na drodze HGT pomię-
dzy bakteriami tego samego lub różnych gatunków. 
Niekiedy wyspy patogenności mogą przemieszczać 
się w  obrębie chromosomu [38]. Cechą charaktery-
styczną opisanych dotychczas wysp patogenności jest 
obecność w obu regionach ograniczających odcinki 
„obcego DNA” tzw. bezpośrednich powtórzeń (DR 
– direct repeats). Sekwencje DR prawdopodobnie two-
rzone są podczas procesu wbudowywania się w genom 
bakterii tzw. elementów pre-PAI, tj. bakteriofagów 
lub plaz midów. Dodatkowo, segmenty DR mogą sta-
nowić cel aktywności integraz wycinających wyspę 
patogenności z genomu w procesie jej delecji [31]. 
W obrębie wysp patogenności występują różnorodne 
geny warunkujące ich mobilność, szczególnie geny 
kodujące fagowe integrony oraz transpozony [31, 63]. 
Obecność oraz funkcjonalność tych genów jest różna 
pomiędzy wyspami patogenności, od genów kodują-
cych funkcjonalne enzymy, po geny kodujące nieczynne 
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enzymy. Opisano również wyspy patogenności nie 
zawierające genu integrazy [31]. 

Około 75% opisanych wysp patogenności posiada 
geny tRNA, które często stanowią miejsce integracji 
obcogatunkowego DNA. Jednym z genów tRNA czę-
sto związanym z wyspami patogenności jest gen selC, 
kodujący seleno-cysteinowo swoiste tRNAsec. Locus selC 
towarzyszy trzem wyspom patogenności u trzech róż-
nych patotypów E. coli, a także PAI obecnym u pałeczek 
Salmonella enetrica i Shigella flexneri. 

Pomimo, że wyspy patogenności często posiadają 
własne geny regulatorowe, określające ekspresję genów 
zawartych w ich obrębie, geny te mogą także regulować 
ekspresję genów spoza wyspy patogenności i odwrotnie, 
geny spoza wyspy patogenności mogą regulować eks-
presję genów kodowanych przez wyspę patogenności. 
Geny regulatorowe spoza wyspy patogenności regulują 
przede wszystkim ekspresję genów wirulencji kodo-
wanych przez PAI, ale także regulatory obecne u pato-
gennych i niepatogennych szczepów, które z kolei poza 

genami wirulencji mogą regulować ekspresję genów 
podstawowego metabolizmu bakterii [31]. Zespoły 
genów zawarte w  obrębie wysp patogenności mogą 
kodować te cechy drobnoustroju, które przyczyniają 
się do jego chorobotwórczości, np. adhezyny, toksyny, 
mechanizmy inwazji do komórek gospodarza lub cechy 
ułatwiające adaptację do danej niszy ekologicznej (np. 
systemy wychwytu jonów żelaza). Często wyspy pato-
genności kodują systemy sekrecji typu III lub IV, umoż-
liwiające bakterii sekrecję białek efektorowych wprost 
do cytozolu komórki gospodarza, które wpływają na 
jej funkcje (np. promują apoptozę lub internalizację 
patogenu, zaburzają szlaki sygnałowe lub metaboliczne 
w  komórce gospodarza). Wyspy patogenności mogą 
także obejmować geny kodujące oporność na antybio-
tyki (Rys. 4) [38].

Pomimo, że opisane dotychczas wyspy patogenności 
mają zróżnicowaną strukturę i funkcje, posiadają wiele 
cech wspólnych, a mianowicie:
a) zawierają jeden lub więcej genów wirulencji;

Rys. 4. Przykład ewolucji patogennych szczepów E. coli. EHEC, enterokrwotoczne szczepy E. coli; EPEC, enteropatogenne szczepy E. coli; 
UPEC, uropatogenne szczepy E. coli; LEE, wyspa patogenności EPEC i EHEC obejmująca geny odpowiedzialne za zdolność szczepu do 
reorganizacji aktyny i indukcji swoistych zmian histopatologicznych w komórkach nabłonka jelita; OI, O wyspa; stx, bakteriofag niosący 
gen kodujący toksyny shiga; espC, gen kodujący wydzielniczą proteazę E. coli, znajdujący się na wyspie patogenności espC PAI; PAI I–IV, 
wyspy patogenności UPEC; P, plazmid; kolorem czerwonym oznaczono ruchome elementy genetyczne, obejmujące geny wirulencji; kolorem 

zielonym i szarym oznaczono konserwatywne sekwencje DNA chromosomalnego i plazmidowego.
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b) występują u szczepów chorobotwórczych, ale są 
nieobecne u niepatogennych odpowiedników tych 
szczepów;

c) są to elementy duże (zwykle > 40 kpz; 10–200 kpz), 
które mogą zawierać mniejsze inserty (1–10 kpz) 
tzw. wysepki patogenności;

d) z reguły różnią się od reszty genomu zawartoś- 
cią molową par G+C, choć różnice te mogą nie 
występować jeżeli DNA bakterii dawcy i biorcy 
wykazują identyczną lub bardzo podobną zawartość 
zasad G+C;

e) są oflankowane swoistymi sekwencjami DR (bezpo-
średnimi powtórzeniami), które powstają podczas 
integracji z chromosomem na drodze rekombinacji 
genetycznej;

f) zwykle są związane z konserwatywnymi ewolucyj- 
nie genami tRNA, które przypuszczalnie stanowią 
miejsce integracji obcogatunkowego DNA;

g) często posiadają geny lub kryptyczne pseudogeny 
warunkujące mobilność np. sekwencje insercyjne 
(IS), transpozony, integrony lub profagi;

h) najczęściej wykazują mozaikową strukturę wska-
zującą na akumulację horyzontalnie nabywanych, 
kolejnych genów wirulencji;

i) z uwagi na zawartość licznych sekwencji insercyj-
nych, są względnie niestabilne i mogą ulegać delecji 
[31, 38, 63].

7. Podsumowanie

Plastyczność genomu bakteryjnego, a  więc zdol- 
ność do pozyskiwania, rearanżacji i  modyfikacji 
poprzez mutacje nowego materiału genetycznego od 
innych mikroorganizmów jest cechą wszystkich drob-
noustrojów, a  także narzędziem ewolucji. Natężenie 
zjawisk między- i  wewnątrzkomórkowego transferu 
informacji genetycznej z udziałem mobilnych ele-
mentów genetycznych takich jak sekwencje inser-
cyjne, transpozony, kasety genowe integronów, wysp 
patogenności i  integracyjne elementy koniugacyjne, 
jest cechą osobniczą i wydaje się być funkcją już ist-
niejącego przystosowania do warunków życia danego 
organizmu. Drobnoustroje wysoce przystosowane do 
zajmowanej określonej niszy lub żyjące w środowiskach 
odizolowanych wykazują pangenom zamknięty, a pla-
styczność ich genomu wyraża się często poprzez wyzby-
wanie się zbędnej, obciążającej metabolizm komórki 
informacji genetycznej, a więc poprzez tzw. ewolucję 
przez redukcję. Większość mikroorganizmów cechuje 
jednak pangenom otwarty. Intensywność zachodzą-
cych u tych organizmów zmian genetycznych skutkuje 
pojawianiem się szczepów bardziej wirulentnych i nie-
zmiernie zróżnicowanych genetycznie nawet w obrębie 
jednego gatunku.
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1. Wstęp

Wśród bakterii przez cały czas ma miejsce inten-
sywny wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy trans-
fer informacji genetycznej, który prowadzi do ogromnej 
zmienności genetycznej tych organizmów w  obrębie 
jednego gatunku i zapewnia drobnoustrojom szybkie 
tempo ewolucji. Wewnątrzkomórkowy transfer infor-
macji genetycznej nosi nazwę transpozycji, a biorące 
w nim udział mobilne elementy genetyczne nazywane 
są elementami transpozycyjnymi (TE – transposable ele-
ments). Należą do nich sekwencje insercyjne, transpo-
zony, integrony i kasety genowe, integracyjne elementy 
koniugacyjne oraz wyspy patogenności. Transpozycja 
fragmentu DNA w inną pozycję genomu prowadzi do 
jego rearanżacji i może odbywać się na drodze ewo-
lucyjnie konserwatywnej lub replikacyjnej. Międzyko-
mórkowe przemieszczanie się DNA, a więc horyzon-
talny transfer genów (HGT – horizontal gene transfer) 
nazywany również transferem lateralnym (LTG – lateral 
gene transfer) prowadzi do wzbogacenia puli genów 
danego gatunku i odbywa się u bakterii na drodze 
transdukcji, koniugacji lub transformacji [22, 30].

2. Transdukcja – bakteriofagi

Wirusy bakteryjne (bakteriofagi, fagi) reprezen-
tują najliczniejszą (globalna populacja obejmuje ok. 
1031  fagów) prawdopodobnie najstarszą, najbardziej 

zróżnicowaną pod względem genetycznym oraz naj-
szybciej powielającą się (ok. 1024  infekcji/sek. w skali 
Ziemi) formę życia ziemskiej biosfery. Szacuje się, że na 
każdą komórkę bakteryjną przypada średnio od 5 do 
10 swoistych fagów [19, 20, 21]. Podobnie jak u wszyst-
kich wirusów, genom fagów może stanowić jedno- lub 
dwuniciowe RNA lub DNA w formie liniowej lub 
kolistej, które zamknięte jest w białkowym kapsydzie 
o  symetrii helikalnej, izometrycznej (ikosaedralnej) 
lub złożonej [28]. Fagi o złożonej strukturze (zbudo-
wane z główki i ogonka) z  rzędu Caudovirales, które 
zawierają jako genom podwójną nić DNA, stanowią 
najlepiej poznaną i najliczniejszą grupę fagów [10]. Na 
podstawie sposobu replikacji bakteriofagi dzielone są 
na fagi lityczne, zjadliwe, które zawsze powodują lizę 
zakażonej bakterii oraz fagi łagodne, których DNA 
wbudowuje się w genom bakterii, ale w pod wpływem 
różnych czynników może wyłączać się z genomu i ini-
cjować lityczny cykl replikacyjny faga, kończący się, 
podobnie jak w przypadku fagów litycznych, lizą bak-
terii [9]. Zależnie od typu faga (lityczny vs. łagodny), 
wyróżnia się transdukcję uogólnioną oraz wyspecjalizo-
waną (ograniczoną). Transdukcja uogólniona zachodzi 
z  udziałem fagów litycznych, które po wstrzyknięciu 
swojego materiału genetycznego degradują bakteryjne 
DNA do krótkich odcinków. Po replikacji faga, pod-
czas składania fagów potomnych, segmenty bakteryj-
nego DNA, odpowiadające wielkością genomowi faga, 
mogą zostać omyłkowo upakowane w kapsyd faga. Fag 
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taki, pozbawiony własnego DNA, choć niezdolny do 
replikacji, zachowuje zdolność adsorpcji do swoistych 
receptorów na powierzchni bakterii oraz wprowadze-
nia materiału genetycznego do jej cytoplazmy. W ten 
sposób fag lityczny staje się wektorem przenoszącym 
DNA z  jednej bakterii do drugiej, natomiast termin 
transdukcja uogólniona oznacza, że praktycznie każdy 
odcinek bakteryjnego DNA może zostać przeniesiony 
w ten sposób (Rys. 1). 

Los obcego, pochodzącego z komórki dawcy DNA, 
wprowadzonego do cytoplazmy bakterii przez faga 
litycznego jest różny. W większości przypadków nowo 
pozyskane DNA pozostaje w postaci pozachromoso-
malnej i przyjmuje strukturę kolistą, co zapobiega jego 
degradacji, ale także rekombinacji z chromosomem 
bakterii (tzw. transdukcja abortywna). Pozachromoso-
malna, kolista forma DNA nie ma zdolności replikacji 
i  jedynie losowo, w wyniku podziału komórki bakte-
ryjnej, może zostać przekazana następnemu pokoleniu 
bakterii. Stąd, nabyte w ten sposób odcinki DNA są 

przez bakterie dość szybko tracone. Bardzo rzadko nato-
miast dochodzi do rekombinacji pozachromosomalnej, 
kolistej cząsteczki DNA z chromosomem bakterii np. 
w  wyniku uszkodzenia DNA genomowego bakterii 
przez czynniki zewnętrzne (np. promieniowanie UV), 
indukujące procesy naprawcze, które sprzyjają wbudo-
waniu DNA [38]. Około 8% nowo nabytych fragmentów 
DNA pozostaje w cytozolu bakterii w formie liniowej 
i ulega degradacji, a uzyskane nukleotydy służą komórce 
bakteryjnej jako budulec w procesach naprawy DNA. 
Tylko około 2% nowo nabytych fragmentów DNA, 
homologicznych z genomem bakterii, ulega rekombi-
nacji homologicznej z chromosomem [16].

Transdukcja wyspecjalizowana dotyczy fagów łagod- 
nych, których DNA po wprowadzeniu do cytozolu 
ulega integracji z genomem bakterii na drodze rekom-
binacji homologicznej i w tej postaci nazywane jest 
profagiem. Nieliczne fagi łagodne (np. P1, N15, LE1, 
φ20, φBB-1) po wprowadzeniu swojego DNA pozostają 
w cytozolu bakterii w postaci kolistych lub liniowych 

Rys. 1. Cykl replikacji fagów litycznych i lizogennych. Po adsorpcji do powierzchni bakterii fag lityczny wprowadza swoje DNA
i rozpoczyna replikację. Potomne fagi opuszczają komórkę bakteryjną po jej lizie. DNA fagów łagodnych wbudowuje się

w genom bakterii i jako profag replikuje razem z DNA bakteryjnym. Indukcja profaga uruchamia lityczny cykl jego replikacji.
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plazmidów [9]. Zintegrowany z bakteryjnym genomem 
profag „wyłącza” większość swoich genów (w tym geny 
konieczne do replikacji w cyklu litycznym) i podlega 
replikacji zgodnej z genomem bakterii [24]. W wyniku 
spontanicznej indukcji lub po zadziałaniu czynników 
zewnętrznych (np. mitogenów, leków itp.) niekorzystnie 
oddziałujących na bakterie, profagi mogą aktywować 
geny indukujące lityczny cykl ich replikacji. Stąd szczep 
bakterii noszący profagi nazywa się lizogenem, nato-
miast fagi łagodne – lizogennymi, a więc zdolnymi do 
lizy bakterii po procesie indukcji [7, 9, 43].

Wyłączając się z genomu bakterii, indukowany pro-
fag może omyłkowo wyciąć sekwencje bakteryjnego 
DNA sąsiadujące z genami faga. Zwykle w  procesie 
tym wycięciu ulegają odcinki bakteryjnego DNA zlo-
kalizowane po jednej stronie wbudowanego genomu 
faga, co oznacza, że aby zachować wielkość genomu, fag 
musi pozostawić równoważny odcinek własnego DNA 
w genomie bakterii. Jeżeli pozostawiony w bakteryjnym 
genomie segment fagowego DNA nie obejmuje genów 
istotnych dla jego cyklu życiowego, materiał genetyczny 
faga ulega replikacji z utworzeniem fagów potomnych, 
zdolnych do zakażania następnych bakterii. W ten spo-
sób nowy plon fagowy będzie zawierał materiał gene-
tyczny zawierający segmenty DNA bakteryjnego, które 
mogą obejmować geny nadające kolejnej, zakażanej 
populacji bakterii zupełnie nowe cechy fenotypowe np. 
zwiększające wirulencję lub adaptację do nowej niszy 
ekologicznej [4, 7, 9, 33]. Jeżeli jednak wyłączający się 
z genomu bakterii profag, wycinając omyłkowo część 
bakteryjnego DNA, pozostawi w genomie bakterii 
własne, ważne w procesie replikacji geny, utraci zdol-
ność samodzielnego powielania się. 

Analizy sekwencji DNA fagowego wskazują, że 
większość profagów wbudowanych w genomy bakterii 
jest defektywna, niezdolna do autonomicznej replika-
cji i nierzadko znajduje się w stanie rozpadu. Proces 
transdukcji wyspecjalizowanej, który może pozbawiać 
fagi części ważnych genów, ale także mutacje i rearanża- 
cje zachodzące w obrębie genomu bakterii, podobnie 
jak rekombinacje zachodzące pomiędzy profagami 
zakażającymi tą samą komórkę bakteryjną, często 
powodują unieczynnienie genów fagowych lub utratę 
części tych genów [7, 19, 41, 43]. Stąd poza tzw. nie-
tkniętymi profagami zdolnymi do replikacji, w geno-
mach bakterii scharakteryzowano cztery formy genów 
związanych z fagami:
a) defektywne profagi, nazywane kryptycznymi, które 

choć posiadają funkcjonalne geny niezdolne są do 
replikacji;

b) satelitarne fagi, które nie posiadają własnych genów 
kodujących białka strukturalne kaspydu;

c) bakteriocyny, przypominające ogonki fagowe; np. 
bakteriocyny F i R Pseudomonas aeruginosa są 
podobne do ogonków fagów λ i P2, natomiast geny 

kodujące te bakteriocyny są homologami genów 
fagowych kodujących ogonki;

d) czynniki transferu genów GTA (genetic transfer 
agents), tj. cząstki podobne do fagów z ogonkami, 
które charakteryzują się brakiem genów struktu-
ralnych i nie posiadają zdolności replikacji. DNA 
cząstek GTA prawdopodobnie integruje się z chro-
mosomem bakterii na zasadzie rekombinacji homo-
logicznej, nazywanej w tym przypadku kapsdukcją 
[3, 9, 16, 26, 27, 46].
Wszechobecność bakteriofagów oraz zmiany zacho-

dzące w obrębie ich materiału genetycznego czynią te 
formy życia „kołem napędowym” ewolucji bakterii 
i kreacji gatunków patogennych. Klasycznym tego przy-
kładem są zdolne do syntezy toksyny Shiga pałeczki 
E. coli serotypu O157. Szczep E. coli O157 Sakai zawiera 
w swoim genomie 18 profagów oraz sześć segmentów 
chromosomalnych, prawdopodobnie pochodzenia 
fagowego. Wszystkie te profagi wykazują delecje lub 
elementy insercyjne w obrębie DNA, co wskazuje, że są 
defektywne. Pomimo to, kodują one większość czynni-
ków wirulencji pałeczek E. coli O157 szczepu Sakai tj. 
toksynę Shiga, dysmutazę nadtlenkową, oporność na 
bakteriobójcze działanie surowicy i adhezyny [18, 47].

Wirtualna obecność bakteriofagów w każdym eko-
systemie oraz ich zdolność przenoszenia materiału 
genetycznego pomiędzy bakteriami żyjącymi w  róż-
nych, często odległych niszach ekologicznych przekłada 
się na ich ogromny wpływ na genetyczną zmienność 
bakterii. Świadczyć o tym może fakt, że fagowy materiał 
genetyczny stanowić może od 10 do 20% bakteryjnych 
genomów [6, 9, 30].

3. Koniugacja i plazmidy

Koniugacja polega na jednokierunkowym transferze 
materiału genetycznego z jednej komórki bakteryjnej 
(dawcy) do drugiej (biorcy). W większości przypadków 
koniugacja dotyczy plazmidowego DNA, choć u nie-
których drobnoustrojów (np. pałeczek E. coli i Pseudo-
monas spp.) w ten sposób może być również przeka- 
zywane DNA chromosomalne [15]. Ponieważ koniu-
gacja umożliwia przenoszenie genów plazmidowych 
pomiędzy bakteriami i niekoniecznie jest ograniczona 
do szczepów tego samego gatunku, w szerszym pojęciu 
stanowi ważny sposób rozprzestrzeniania się informa-
cji genetycznej pomiędzy różnymi, niespokrewnio-
nymi taksonomicznie gatunkami bakterii. Choć proces 
koniugacji najczęściej wiązany jest z bakteriami Gram-
-ujemnymi, nie jest ograniczony do tej grupy drobno-
ustrojów i może występować także u innych proteobak-
terii oraz cyjanobakterii [17]. Wystąpienie koniugacji 
uwarunkowane jest obecnością u donorowego szczepu 
bakterii plazmidu koniugacyjnego, który posiada: 
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a) gen mobilności odpowiedzialny za transfer plaz-
midu (gen mob, kodujący enzym relaksazę, która 
rozcina nić DNA w miejscu oriT) 

b) geny kodujące białka Tra tworzące mostek koniuga-
cyjny tj. połączenie pomiędzy dawcą i biorcą, przez 
które następuje transfer DNA (Rys. 2).
Plazmidy pozbawione genów kodujących system Tra, 

choć zachowują zdolność transferu do komórki biorcy, 
nie mają możliwości utworzenia połączenia pomiędzy 
dawcą a biorcą i nie mogą przenosić się samodzielnie. 
Plazmidy te mogą jednak zostać przeniesione do biorcy, 
ale tylko wtedy, gdy obecny równocześnie u bakterii-
-dawcy plazmid koniugacyjny (posiadający kompletny 
zestaw genów koniecznych do autotransferu) utworzy 

mostek koniugacyjny. Proces ten nazywany jest mobi-
lizacją plazmidów niekoniu gacyjnych [15].

Plazmidy bakteryjne są pozachromosomalnymi ele- 
mentami genetycznymi, które najczęściej mają postać 
kolistej, dwuniciowej, superskręconej cząsteczki DNA 
(cccDNA – covalently closed circle). U bakterii z rodza-
jów Streptomyces, Mycobacterium, Rhodococcus oraz 
Borrelia występują ponadto plazmidy liniowe, które 
mogą współistnieć z plazmidami kolistymi, np. u kręt-
ków Borrelia burgdorferii wykryto 9 plazmidów koli-
stych oraz 12 liniowych [8, 36]. Struktura plazmidu 
obejmuje replikon minimalny tj. geny konieczne 
w procesie replikacji oraz replikon podstawowy, który 
skupia geny regulujące liczbę kopii danego plazmidu, 
jego stabilność i zgodność z innymi plazmidami. Plaz-
midy kryptyczne pozbawione są replikonu podsta-
wowego. Geny replikonu minimalnego kodują tylko 
niektóre enzymy niezbędne w procesie replikacji plaz-
midu, natomiast pozostałe, kluczowe w tym procesie 
enzymy np. helikazy, polimerazy DNA, ligazy, pry-
mazy, dostarczane są przez komórkę bakteryjną [2]. 
Poza informacją genetyczną niezbędną do replikacji 
na plazmidach, znajdują się geny, które choć nie mają 
wpływu na podstawowy metabolizm bakterii, mogą jej 
nadawać dodatkowe, korzystne cechy fenotypowe, np. 
geny opor ności na antybiotyki, geny kodujące toksyny, 
inwazyny i adhezyny, geny odpowiedzialne za produk-
cję kolicyn lub umożliwiające rozkład i asymilację róż-
nych związków organicznych [25]. 

Plazmidy bakteryjne klasyfikowane są na podstawie:
a) wielkości, która waha się w szerokich granicach od 

< 1 kpz do > 1 Mpz;
b) przynależności do grupy niezgodności Inc (incom-

patibility), bazującej na sposobie kontroli replikacji 
plazmidów. Plazmidy zgodne należą do różnych 
grup niezgodności, natomiast plazmidy niezgodne 
do tej samej grupy Inc;

c) zakresu gospodarzy – plazmidy mogą być swoiście 
związane z konkretnym gatunkiem bakterii lub wie-
loma taksonomicznie niespokrewnionymi gatun-
kami;

d) charakterystyki molekularnej, która umożliwia po- 
równywanie plazmidów różnych bakterii na podsta-
wie wzorów restrykcyjnych, hybrydyzacji lub pełnej 
sekwencji plazmidu.
Poza tym, na podstawie różnej strategii replikacji 

plazmidy dzielone są na dwie grupy: a) małe plazmidy 
występujące w komórce bakteryjnej w dużej licznie 
kopii (wysokokopijne), które w związku z ograniczoną 
wielkością cząsteczki DNA i ilością informacji gene-
tycznej, nie posiadają genów koniecznych do samo-
dzielnego transferu oraz b) duże plazmidy obecne 
w  komórce bakteryjnej w jednej lub dwóch kopiach 
(niskokopijne), zdolne do promowania własnego trans-
feru w procesie koniugacji [13, 15]. Replikacja plazmi-

Rys. 2. Proces koniugacji. Transfer DNA plazmidowego zapocząt-
kowuje enzym relaksaza nacinająca jedną nić DNA w swoistym 
miejscu oriT (origin of transfer). Plazmidowo kodowana helikaza 
rozkręca podwójną helisę DNA, co umożliwia rozdział obu nici 
i przeniesienie jednej z nich do bakterii-biorcy przez tzw. mostek 
koniugacyjny. Połączenie między dawcą a biorcą wymaga obecności 
u bakterii-dawcy fimbrii płciowej, która po interakcji ze swoistym 
receptorem powierzchniowym bakterii-biorcy ulega skróceniu, two-
rząc mostek koniugacyjny. Następnie do obu nici zostają dobudo-
wane komplementarne nici DNA, które ulęgają skręceniu i zwinię-
ciu z utworzeniem superskręconej cząsteczki DNA. Bakteria-biorca 
plazmidu uzyskuje w ten sposób nie tylko dodatkową informację 
genetyczną, kodującą nowe cechy fenotypowe, ale i zdolność przeka-
zywania kopii nowo uzyskanego plazmidu innym bakteriom. Kon-
sekwencją tego zjawiska może być epidemiczne rozprzestrzenianie 

się plazmidu w mieszanej populacji bakterii.
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dów wysokokopijnych przebiega niezależnie od repli-
kacji chromosomu, a nawet w warunkach hamujących 
replikację chromosomu (tzw. fenomen amplifikacji pla-
zmidów). Duża liczba kopii małych plazmidów zapew-
nia podczas podziału komórki bakteryjnej przekazanie 
komórkom potomnym, co najmniej jednej kopii plaz-
midu. Dla przykładu: jeżeli bakteria zawiera 50 kopii 
plazmidu, szansa na to, że komórka potomna nie 
otrzyma żadnej kopii plazmidu jest niewielka i wynosi 
1 na 1015 komórek potomnych. Z drugiej strony, duża 
liczba kopii plazmidu metabolicznie obciąża komórkę 
bakteryjną, co przekłada się na wzrost presji selekcyj-
nej do utraty plazmidu. Duże plazmidy koniugacyjne 
replikują się równolegle z DNA chromosomalnym, co 
zapewnia obecność co najmniej dwóch kopii plazmidu 
w momencie podziału, a tym samym przekazanie jednej 
kopii plazmidu do komórki potomnej. Tym nie mniej, 
istnieją odstępstwa od powyższego podziału. U pałe-
czek E. coli wykryto bowiem szereg niekoniugacyjnych, 
małych plazmidów występujących w małej liczbie kopii, 
a  także dużych plazmidów obecnych w  dużej liczbie 
kopii. U Streptomyces opisano z kolei małe plazmidy 
koniugacyjne [12, 15].

Jedną z charakterystycznych cech plazmidów jest 
ich niestabilność i częsta utrata przez bakterie cech 
kodowanych plazmidowo, choć z  drugiej strony na- 
turalnie występujące u bakterii plazmidy są trwale 
dziedziczone przez komórki potomne. Na stabilność 
plazmidów przede wszystkim ma wpływ ich integral-
ność oraz segregacja podczas podziału bakterii. DNA 
plazmidów, podobnie jak DNA chromosomalne, pod-
lega ciągłym zmianom spowodowanym obecnością 
w  ich strukturze sekwencji powtórzonych w  obrębie 
transpozonów lub sekwencji insercyjnych, co ułatwia 
proces rekombinacji i może prowadzić do delecji lub 
insercji genów plazmidowych. Im więcej dany plaz-
mid zawiera sekwencji powtórzonych, tym większe 
prawdopodobieństwo jego utraty. Prawidłowa segre-
gacja kopii plazmidu do komórek potomnych podczas 
podziału komórki bakteryjnej ma zasadnicze znaczenie 
dla utrzymania plazmidu w danej populacji bakterii, 
stąd bakterie wykształciły szereg mechanizmów prze-
ciwdziałających utracie plazmidów podczas podziału. 
Plazmidy wysokokopijne rozdzielane są do komórek 
potomnych w sposób losowy, jednak proces ten może 
zaburzać tendencja wielu kopii plazmidu do tworzenia 
form multimerycznych, a tym samym redukcji liczby 
kopii plazmidów, co z kolei zwiększa prawdopodobień-
stwo, że część komórek potomnych nie otrzyma plaz-
midu. Dla przykładu: 30 kopii plazmidu to 30 mono-
merów, ale 15  dimerów, 10  trimerów itp. Głównym 
mechanizmem przeciwdziałającym temu zjawisku jest 
miejscowo-swoista rekombinacja, której efektem jest 
rozdział dimerów na pojedyncze, monomeryczne plaz-
midy (Rys.3) [1, 35, 48]. 

Innym mechanizmem przeciwdziałającym utracie 
plazmidu jest eliminacja tych bakterii, które w wyniku 
podziału nie uzyskały plazmidu. Proces eliminacji 
bezplazmidowych komórek bakteryjnych (tzw. mecha-
nizm posegregacyjnego zabijania) angażuje dwie kom-
ponenty: stabilną toksynę oraz niestabilny czynnik 
hamujący ekspresję toksyny lub niwelujący jej tok-
syczne działanie. Dla przykładu: plazmid F zawiera 
operon ccd, składający się z dwóch genów ccdA i ccdB. 
Produkt genu ccdB, białko CcdB, interferuje z gyrazą 
DNA, co zaburza replikację materiału genetycznego 
bakterii i ostatecznie prowadzi do jej śmierci. Niesta-
bilne białko CcdA antagonizuje efekt działania białka 
CcdB. W komórce bakteryjnej pozbawionej plazmidu 
na skutek błędnej replikacji, białko CcdA jest szybko 
niszczone przez enzymy proteolityczne, co promuje tok-
syczne działanie białka CcdB. Podobne systemy zapo-
biegające utracie plazmidowo-kodowanej informacji 
genetycznej posiada wiele niezwiązanych ze sobą plaz-
midów [15, 48]. Plazmidy, podobnie jak inne mobile 
elementy genetyczne, przyczyniają się do efektywnego 
rozprzestrzeniania się informacji genetycznej. W prze-
ciwieństwie do bakteriofagów, ograniczonych swo-
istością gospodarza, plazmidy mogą być przenoszone 
pomiędzy niespokrewnionymi gatunkami bak terii 
o ile będą w stanie replikować się w komórce gospoda-
rza. DNA plazmidowe podlega ciągłym zmianom np. 
rekombinacji homologicznej wewnątrz struktury wła-
snej, bądź z DNA innych plazmidów, co związane jest 
z obecnoś cią w strukturze plazmidu sekwencji insercyj-
nych IS lub transpozonów, umożliwiających rearanżacje 
plaz midowego DNA [5, 23]. Niektóre plazmidy mogą 
wbudowywać się w chromosom bakteryjny (tworząc 
tzw. episom), co pomimo, że oznacza utratę autonomii 
plaz midu, zapewnia bakterii pokoleniowe dziedziczenie 
cech kodowanych przez plazmid [32, 45]. Proces inte-
gracji plazmidu z genomem prawdopodobnie przyczy-
nia się do powstawania wysp patogenności, wpływając 
w ten sposób na zmienność genetyczną bakterii [6].

Rys. 3. Rozdział dimeru plazmidów poprzez miejscowo-swoistą 
rekombinację. Białko XerCD indukuje miejscowo-swoistą rekom-
binację pomiędzy sekwencjami cer w dimerycznej formie plazmidu, 
co prowadzi do rozdziału dimeru na monomery. Podobną funkcję 
białka XerCD pełnią w procesach naprawczych podczas replikacji 

chromosomu bakteryjnego.
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4. Transformacja

Transformacja polega na pobieraniu przez bakterie 
materiału genetycznego ze środowiska. DNA pozyski-
wane tą drogą może wzbogacać informację genetyczną 
danego drobnoustroju o nowe cechy np. czynniki wiru-
lencji, oporność na antybiotyki lub inne, korzystne 
determinanty. Jeżeli kwas nukleinowy pobrany ze śro-
dowiska pochodzi od blisko spokrewnionego gatunku 
może również służyć do naprawy uszkodzeń genomo-
wego DNA lub stanowić źródło węgla, azotu i fosforu 
[11]. DNA obecne w środowisku najczęściej pochodzi 
z obumarłych komórek bakteryjnych, które rozpadając 
się uwalniają nieosłonięte cząsteczki kwasów nukle-
inowych. Ponadto, wiele bakterii (np.: Pseudomonas, 
Streptococcus, Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter) 
może aktywnie uwalniać do środowiska swój materiał 
genetyczny [29, 39, 44]. Kinetyka degradacji zewnątrz-
komórkowego DNA zależy od warunków panujących 
w  środowisku i  obecności enzymów degradujących 
DNA, stąd czas połowicznego rozpadu cząsteczki DNA 
może wynosić od kilku godzin do kilku dni, a nawet 
lat, zwiększając prawdopodobieństwo jego pobrania 
przez bakterie [34, 39, 42]. 

Pobieranie zewnątrzkomórkowego DNA przez bak - 
terie jest procesem złożonym, ograniczonym do kom-
petentnych komórek bakteryjnych tj. takich, które 
posiadają na swojej powierzchni receptory wiążące 
fragmenty zewnątrzkomórkowego DNA oraz specy-
ficzne białka, chroniące pobrane DNA przed degra-
dacją w cytozolu i umożliwiające proces rekombinacji 
pobranego DNA z genomem biorcy (Rys. 4) [39]. Stan 
kompetencji danej populacji bakterii należących do jed-
nego gatunku waha się od liczby bliskiej zeru do nawet 
100% komórek bakteryjnych i może trwać kilka godzin 
[11, 14]. W pierwszym etapie procesu transformacji 
fragment DNA pozakomórkowego wiąże się nieko-
walencyjnie z receptorem powierzchniowym kompe-
tentnej komórki bakteryjnej. W przypadku więk szości 
drobnoustrojów sekwencja pobieranego DNA nie 
ma wpływu na proces translokacji, choć zdarzają się 
wyjątki np. Haemophilus influenzae i Neisseria gonor-
rhoeae. Następująca po związaniu fragmentu DNA jego 
translokacja przez błonę komórkową jest odmienna 
u różnych gatunków bakterii. Najczęściej, po związa-
niu z receptorem powierzchniowym biorcy, jedna z nici 
DNA ulega degradacji i do cytozolu biorcy DNA wpro-
wadzana jest pojedyncza nić, dzięki czemu pobrany 
materiał genetyczny chroniony jest przed działaniem 
wewnątrzkomórkowych endonukleaz. Dodatkowo, 
ochronę pobranej nici DNA zapewniają specyficzne 
białka obecne w cytoplazmie komórki bakteryjnej [11]. 
Jeżeli pobrany fragment liniowej cząsteczki DNA jest 
komplementarny w przynajmniej 75% z  DNA chro-
mosomu biorcy, wówczas jest włączany do genomu 

na zasadzie rekombinacji homologicznej zależnej od 
białka RecA, enzymu stymulującego interakcję pomię-
dzy rekombinującymi fragmentami DNA [11, 15, 40]. 

5. Podsumowanie

Międzykomórkowy transfer informacji genetycznej 
umożliwia bakteriom wzbogacenie własnej puli genów 
o dodatkową informację genetyczną pochodzącą często 
od niespokrewnionych taksonomicznie gatunków bak-
terii. Choć zjawiska transformacji i koniugacji wymagają 
bliskiego sąsiedztwa zaangażowanych w te procesy drob-
noustrojów, możliwe jest również pozyskanie nowych 
genów z odległych niszy ekologicznych np. za pośred-
nictwem bakteriofagów. Materiał genetyczny niesiony 
przez te wirusy, zamknięty w kapsydzie, chroniony jest 
przed działaniem nukleaz niszczących DNA oraz nieko-
rzystnymi czynnikami środowiska co sprawia, że pozo-
staje aktywny przez długi czas, stanowiąc tym samym 
ważny dla bakterii depozyt informacji genetycznej.

Cechy nabywane na drodze horyzontalnego trans-
feru genów bezpośrednio od innych bakterii w proce-
sie koniugacji, pośrednio przez bakteriofagi w proce-
sie transdukcji lub poprzez pobranie natywnego DNA 
ze środowiska w procesie transformacji, umożliwiają 
bakteriom zasiedlanie nowych środowisk i często pro-
wadzą do selekcji nowych, wysoce wirulentnych szcze-
pów bakteryjnych.
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1. Zakażenie układu moczowego

Zakażenia układu moczowego (ZUM, UTI – uri-
nary tract infection) należą do bardzo częstych infekcji 
szpitalnych. ZUM często mają charakter endogenny; 
są wywołane drobnoustrojami pochodzącymi ze skóry 
czy układu pokarmowego. Infekcje te mogą też mieć 
źródło egzogenne, kiedy np. mikroorganizmy prze-
niesione zostają na pacjenta przez personel medyczny 
lub infekcja następuje na drodze stosunku płciowego. 
Zakażenia mogą być wywoływane przez jeden lub 
więcej gatunków drobnoustrojów (jedno- lub wielo-
gatunkowe). Mogą przebiegać drogą wstępującą, kiedy 
patogeny kolejno kolonizują cewkę moczową, pęcherz, 
gruczoł krokowy, moczowody, nerki, lub drogą przez 
krew albo naczynia limfatyczne (zakażenie hemato- 
i limfogenne), także przez przetoki [19, 21, 26, 29].

W warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych naj-
częstszym uropatogenem jest Escherichia coli. Z mniej-
szą częstością zakażenie układu moczowego wywołują: 
Proteus mirabilis, P. vulgaris, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter aerogenes, Providencia stuartii, Morganella 
morganii, Serratia sp., Pseudomonas aeruginosa, Ente-
rococcus faecalis, E. faecium, Staphylococcus epidermi-
dis, S. saprophyticus, S. aureus, Streptococcus agalactiae, 
Candida albicans. Rzadziej infekcje układu moczowego 
powodowane są przez Chlamydia trachomatis, Ureo-
plasma urealyticum, Garnderella vaginalis, Corynebac-
terium urealyticum, Mycoplasma hominis, Haemophilus 
influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium sp. 
(prątki), Candida glabrata, C. tropicalis.

Wśród wyżej wymienionych rodzajów: Escherichia, 
Enterobacter, Proteus, Providencia, Klebsiella, Morga-
nella, Serratia, należą do rodziny Enterobacteriaceae 
– są to to Gram-ujemne, względnie beztlenowe, pro-
totroficzne (o małych wymaganiach odżywczych), 
nieprzetrwalnikujące pałeczki o długości do 6 µm 
i średnicy do 2 µm. Nie występuje u nich oksydaza cyto-
chromowa, wytwarzają katalazę. Część z nich stanowi 
naturalną florę jelitową ludzi i zwierząt (np. Escherichia, 
Enterobacter, Klebsiella), a  niektóre to bezwzględne 
patogeny (Salmonella, Shigella, Yersinia). Wytwarzają 
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fimbrie, część jest urzęsiona oraz rozkłada mocznik 
z udziałem ureazy. Inną wspólną cechą jest obecność 
endotoksyny w komórce [15, 18, 19, 21]. 

Do czynników wirulencji E. coli można zaliczyć 
m.in.: adhezyny fimbriowe (np. typu 1, P lub pap 
– pyelonephritis-associated pili, S, M, F1C, Auf) i nie-
fimbriowe (np. Dr, Iha), ruchliwość, siderofory (np. 
aerobaktyna, enterobaktyna), CNF1 (cytotoxic necro-
tising factor  1), Sat (secreted autotransporter toxin), 
SisA i SisB (hamują reakcję zapalną na wczesnym 
etapie infekcji), hemolizynę Hla, proteazy; ponadto 
system pobierania cynku oraz inwazyjność – tworze-
nie wewnątrzkomórkowych zbiorowości bakteryjnych 
(o skróconej długości komórek) w pęcherzu (zaobser-
wowano w modelu mysim) [8, 11, 22].

UTI może mieć charakter objawowy lub bezobja-
wowy. Zakażenia bezobjawowe lub skąpoobjawowe 
występują często u dzieci i osób starszych, także w przy- 
padku CAUTI (catheter-associated urinary tract infec-
tion). Wśród symptomów zakażenia objawowego wy- 
mienia się: zmętnienie moczu, hematurię (krwiomocz), 
pyurię (ropomocz), częstą mikcję (oddawanie moczu), 
dysurię (ból przy oddawaniu moczu), ból żebrowo-krę-
gowy, a także nieprzyjemny zapach moczu, gorączkę, 
inkontynencję (nietrzymanie moczu) [4, 15, 19]. 

Do ZUM predysponują: płeć żeńska (wiek doro-
sły, krótsza cewka moczowa), płeć męska (wiek dzie-
cięcy), młody oraz podeszły wiek, funkcjonalne lub 
anatomiczne wady układu moczowego (np. refluks 
pęcherzowo-moczowodowy), uszkodzenie układu ner- 
wowego (niekontrolowanie mikcji), zabiegi chirur-
giczne lub diagnostyczne w układzie moczopłciowym 
(w  tym przezcewkowa resekcja prostaty, cytoskopia). 
Czynnikami sprzyjającymi zakażeniu dróg moczowych 
są również: hipertrofia (przerost) prostaty (upośle-

dzenie przepływu moczu i niecałkowite opróżnianie 
pęcherza), cukrzyca, immunosupresja, kamica, ciąża, 
cewnikowanie oraz otwarty system kateteryzacji. Im 
dłuższy czas od wprowadzenia cewnika, tym większe 
prawdopodobieństwo infekcji. Jedni autorzy podają, 
że to ryzyko wzrasta o 3–10% na dobę, inni że o 5%. 
Po kilku tygodniach CAUTI może wystąpić niemal 
u każdego pacjenta [8, 11, 19, 21, 26, 35]. 

Infekcja układu moczowego może skutkować sze-
regiem powikłań: kamicą moczową (w pęcherzu lub 
nerkach), blokadą cewnika, zapaleniem gruczołu kro-
kowego (prostaty) lub najądrza, odmiedniczkowym 
zapaleniem nerek (i ich uszkodzeniem), bakteriemią, 
sepsą (posocznicą) [4, 15]. 

Przed ZUM chronią m.in.: mechaniczne usuwa-
nie drobnoustrojów z pęcherza i cewki strumieniem 
moczu, kwaśny odczyn moczu, fagocytoza, wytwarza-
nie przeciwciał oraz białek wiążących żelazo (lakto-
feryna, transferyna, lipokalina-2). Rolę ochronną ma 
również naturalna flora cewki moczowej, złuszczanie 
się komórek nabłonka pokrywającego drogi moczowe, 
antybakteryjne właściwości mukopolisacharydów błony 
śluzowych pęcherza, β-defensyna, katelicydyna LL-37 
oraz glikoproteina Tamma-Horsfalla (zapobiega adhe-
zji bakterii – wiąże fimbrie typu I). Rola adaptacyjnej 
odpowiedzi immunologicznej w zakażeniach układu 
moczowego jest mniej poznana [19, 21, 22]. 

2. Proteus mirabilis – charakterystyka ogólna

Proteus mirabilis jest Gram-ujemną, prototroficzną, 
urzęsioną perytrychalnie i nieprzetrwalnikującą krótką 
pałeczką o długości 1–2 µm, należącą do rodziny Ente-
ro bacteriaceae. Szczególnym przejawem zdolności do 

LPS – lipopolisacharyd,
MR/K – mannose-resistant/Klebsiella-like, fimbrie mannozo-
   oporne typowe dla Klebsiella,
MR/P – mannose-resistant/Proteus-like, fimbrie mannozo- 
   -oporne typowe dla Proteus,
NAF – nonagglutinating fimbriae, fimbrie nieaglutynujące,
PMF – Proteus mirabilis fimbriae, fimbrie Proteus mirabilis,
PMP – Proteus mirabilis P-like fimbriae, fimbrie Proteus
   mirabilis P-podobne,
pap – pyelonephritis-associated pili, fimbrie związane
   z odmiedniczkowym zapaleniem nerek,
Pta – Proteus toxic agglutinin, toksyczna aglutynina
   Proteus,
podłoże LB – podłoże Luria-Bertani,
Sat – secreted autotransporter toxin, wydzielana toksyna
   autotransporterowa,
SOD – superoxide dismutase, dysmutaza ponadtlenkowa,
UCA – uroepithelial cell adhesin, adhezyna dla komórek 
   nabłonkowych układu moczowego,
UTI – urinary tract infection, zakażenie układu moczowego,
ZUM – zakażenie układu moczowego

Wyjaśnienie zastosowanych skrótów
Ag43 – antigen 43, antygen 43,
AHL – N-acyl-L-homoserine lactones, laktony N-acylo-L-homo- 
   seryny,
AMPs – antimicrobial peptides, peptydy przeciwdrobnoustrojowe,
ATF – ambient temperature fimbriae, fimbrie temperatury śro- 
   dowiskowej,
CAUTI – catheter-associated urinary tract infection, zakażenie 
   układu moczowego związane z cewnikowaniem,
CMCS – carboxymethyl chitosan, karboksymetylowy chitosan,
CNF1 – cytotoxic necrotising factor 1, cytotoksyczny czynnik 
   nekrotyzujący 1,
CNS – coagulase-negative Staphylococci, gronkowce koagulazo- 
   ujemne,
CS – quorum sensing,
ECM – extracellular matrix, zewnątrzkomórkowa macierz,
EDTA – ethylenediaminetetraacetic acid, kwas etylenodiamino- 
   tetraoctowy,
EPS – extracellular polymeric substances, zewnątrzkomórkowe 
   polimery,
ESBL – extended-spectrum beta-lactamases, beta-laktamazy o roz- 
   szerzonym spektrum działania,
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ruchu tego drobnoustroju jest wzrost rozpełzły (mgła-
wicowy). P. mirabilis zalicza się do patogenów oportuni-
stycznych, tj. wywołujących infekcje u osób z obniżoną 
odpornością. Pałeczki Proteus występują powszechnie 
w środowisku. Można je znaleźć w wodzie, glebie, 
nawozie naturalnym, ale są także obecne w jelitach ssa-
ków. Charakterystyczną cechą tej bakterii jest dimor-
fizm. Może występować w formie krótkich komórek 
w hodowli płynnej (swimmer cells) oraz na powierzchni 
stałej w postaci długich (10–80 µm), wielonukleoido-
wych, silnie urzęsionych oraz o zwiększonej ekspresji 
niektórych genów czynników wirulencji (np. flageliny, 
ureazy, HmpA, ZapA) – swarmer cells [14, 19, 21, 29]. 

Najczęściej izolowane od pacjentów są szczepy zali- 
czane do serotypów: O3, O6, O10, O26, O27, O28, 
O30 [29].

Na genom P. mirabilis (szczep kliniczny HI4320) 
składa się kolisty chromosom o długości ok. 4 mln pz 
(38.9% par zasad G+C) oraz plazmid (pHI4320) zawie-
rający ponad 36 tys. nukleotydów. Genom zawiera 
niecałe 4 tys. sekwencji kodujących i siedem opero-
nów rRNA. Wykryto również profagi (3 kompletne 
i 3 defektywne). Chromosom P. mirabilis jest mniejszy 
od innych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (śred-
nio 4.6 mln pz) [23].

Poza ZUM opisywany drobnoustrój wywołuje także 
zakażenia ran, układu oddechowego, oczu, uszu, gar-
dła, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u  dzieci 
oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Przebycie UTI 
nie nadaje odporności. W rodzaju Proteus znaczenie 
kliniczne mają również pałeczki P. vulgaris i  P. pen-
neri. Jednakże najczęściej izolowanym z materiału kli-
nicznego patogenem jest P. mirabilis. Gatunek ten jest 
częstym drobnoustrojem powodującym CAUTI (oraz 
inkrustację katetera i jego blokadę); natomiast spora-
dycznie powoduje zakażenia układu moczowego u osób 
niecewnikowanych. Do czynników chorobotwórczości 
omawianego drobnoustroju zalicza się m.in.: rzęski 
(i  ich zmienność fazową), fimbrie, adhezyny niefim-
briowe, ureazę (metaloenzym zawierający nikiel), pro-
teazy (w tym metaloproteazę cynkową ZapA; rozkła-
dają m.in. przeciwciała, składniki dopełniacza, peptydy 
przeciwdrobnoustrojowe, kolagen, fibronektynę, lami-
ninę), SOD (superoxide dismutase), hemolizyny (HpmA 
i HlyA), cytoksynę Pta (Proteus toxic agglutinin – sub-
tilino-podobna proteaza serynowa), siderofory, LPS 
(lipopolisacharyd), inwazyjność (zdolność wnikania do 
komórek), ESBL (extended-spectrum beta-lactamases). 
Beta-laktamazy o  rozszerzonym spektrum działania 
występują również u niektórych szczepów K. pneumo-
niae, E. coli, Enterobacter sp., szczególnie u  izolatów 
szpitalnych [11, 21, 22, 26, 28, 29, 32]. 

Rola wzrostu rozpełzłego w patogenezie oraz two-
rzeniu biofilmu jest niejasna. Doniesienia dotyczące 
tego zagadnienia bywają rozbieżne. Część badaczy 

postuluje, że ta forma wzrostu bakterii ułatwia tworze-
nie biofilmu i wywołanie zakażenia układu moczowego. 
Według innych nie ma takiego znaczenia [12, 29, 30]. 

P. mirabilis wytwarza następujące rodzaje adhezyn 
fimbriowych: mannozo-oporne typowe dla Proteus 
(MR/P – mannose-resistant/Proteus-like), mannozo-
-oporne typowe dla Klebsiella (MR/K – mannose-resi-
stant/Klebsiella-like), UCA/NAF (uroepithelial cell adhe-
sin/nonagglutinating fimbriae), PMF (Proteus mirabilis 
fimbriae), ATF (ambient temperature fimbriae), PMP 
(Proteus mirabilis P-like fimbriae). Nie wszystkie wyżej 
wymienione typy fimbrii występują jednocześnie 
u danego szczepu oraz tylko niektóre pełnią rolę czyn-
ników patogennych u bakterii podczas ZUM (np. MR/P 
–  rola w zakażeniu drogą wstępującą, UCA, PMF). 
Prawdopodobnie fimbrie mannozo-oporne typowe dla 
Proteus ułatwiają tworzenie biofilmu na wczesnym eta-
pie (być może poprzez interakcje komórka-komórka), 
ale przeszkadzają w późniejszym rozwoju konsorcjum 
bakteryjnego. Na podstawie analizy genomu przypusz-
cza się, że u  P. mirabilis może występować 17 typów 
fimbrii. Dotychczas wykryto sześć [8, 13, 23, 29].

Opisywany drobnoustrój zdolny jest do wywoły-
wania zjawiska tworzenia kamieni moczowych (infek-
cyjnych) w  pęcherzu lub nerkach, które zbudowane 
są z apatytu lub struwitu. Struktury te mogą stanowić 
ochronną niszę, w której bakterie Proteus sp. rezydują 
(źródło nawracających zakażeń). Szacuje się, że pałeczki 
te odpowiadają za powstawanie 70% kamieni o etio logii 
bakteryjnej (pozostałe 30% powodują inne drobno-
ustroje). Kamica występuje dwa razy częściej u kobiet 
niż u mężczyzn; może być bezobjawowa [21, 27, 35]. 
Bywa przyczyną poważnych komplikacji podczas prze-
biegu zakażenia (np. kolki nerkowej).

3. Biofilm

Biofilm definiuje się jako „społeczność” mikro-
organizmów przytwierdzoną do stałej powierzchni, 
zamkniętą w macierzy zewnątrzkomórkowej. Drobno-
ustroje w tej społeczności różnią się fenotypowo od 
form wolnożyjących. Struktura biofilmu jest dyna-
miczna. Mogą go tworzyć drobnoustroje jednego 
gatunku, jak i kilku gatunków. Przypuszcza się, że więk-
szość bakterii na świecie żyje w tej postaci – biofilm jest 
powszechny [5, 24, 27]. 

Żelowa macierz, stanowiąca osłonę bakterii, zawiera 
polisacharydy, białka (np. enzymy), lipidy i  kwasy 
nukleinowe. Macierz zewnątrzkomórkową nazywa się 
też ECM (extracellular matrix) i glikokaliksem. Szacuje 
się, że ok. 10–25% biofilmu stanowią komórki bak terii, 
a  75–90% EPS (extracellular polymeric substances). 
ECM mogą tworzyć polisacharydy otoczkowe bakterii 
wraz z częścią O-swoistą LPS [24, 29, 32, 37, 41]. 
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Biofilm przyjmuje kształt płaski lub często podobny 
do grzyba. W przypadku P. mirabilis zaobserwowano, 
że forma płaska powstaje w hodowli bakterii na pod-
łożu ze sztucznym moczem. Na podłożu LB (Luria-
-Bertani) obserwuje się natomiast biofilm o większej 
grubości, pokrywający większą powierzchnię badaną, 
przypominający kształtem grzyb. Biofilm ma strukturę 
warstwową; zawiera warstwę kondycjonującą, główną 
(podstawową) i zewnętrzną. Konsorcjum drobnoustro-
jów może również zawierać kanały wodne odpowie-
dzialne za transport substancji odżywczych i tlenu oraz 
za odprowadzanie metabolitów. U P. mirabilis stwier-
dzono większą liczbę kanałów wodnych w  hodowli 
na bulionie Luria-Bertani. Natomiast w  przypadku 
namnażania tego drobnoustroju w sztucznym moczu 
zauważono liczniejsze występowanie komórek długich 
(swarmer cells) [12, 14, 24, 30, 37]. 

Biofilm często jest spotykany w instalacjach wod-
nych, w  jelitach i  w  układzie moczowo-płciowym 
u kobiet (korzystna obecność zapobiegająca koloniza-
cji przez patogeny), tworzy też płytkę nazębną. Wzrost 
bakterii w  tej formie skutkuje trudnymi do wylecze-
nia, chronicznymi i nawracającymi zakażeniami, w tym 
ran i układu moczowego. Pojawia się na powierzchni 
implantów i niejednokrotnie stwarza konieczność ich 
wymiany, np. protezy stawu. Szacuje się, że biofilm 
może odgrywać rolę nawet w  60–80% przypadków 
zakażeń u ludzi [2, 20, 24, 27, 28, 38, 44]. Może także 
oddziaływać negatywnie np. na instalacje, procesy 
przemysłowe (m.in. blokując filtry), ale jest również 
wykorzystywany przez człowieka np. w bioremediacji 
zanieczyszczeń [5].

Biofilm dla mikroorganizmów stanowi środowisko 
ochronne, zwiększające szanse na przeżycie. Pozwala 
na współpracę metaboliczną różnych gatunków. Jed-
nakże oprócz oddziaływań symbiotycznych (współ-
praca metaboliczna) w biofilmie mogą zachodzić mię-
dzy drobnoustrojami oddziaływania antagonistyczne 
oraz sukcesja. Mikroorganizmy w biofilmie są mniej 
wrażliwe na niekorzystne warunki środowiskowe, 
środki odkażające, antybiotyki (MIC wyższe nawet 
1000–1500 krotnie) oraz na działanie układu odpor-
nościowego, stąd trudność w jego eradykacji. Biofilm 
rzadko jest eliminowany przez sprawny układ immu-
nologiczny, a subletalne stężenia antybiotyków inten-
syfikują jego tworzenie. Jego oporność wynika m.in. 
z tego, że EPS stanowi barierę mechaniczną, a w głęb-
szych warstwach biofilmu obserwuje się spowolniony 
metabolizm (mniej tlenu i  substancji odżywczych, 
nagromadzenie produktów przemiany materii) oraz 
intensywnie zachodzi horyzontalny transfer genów 
[2, 9, 10, 24, 28, 38]; występuje również zwiększona 
częstość mutacji [27]. 

Powstawanie i natura biofilmu nie są jeszcze w pełni 
poznane, także dla rodzaju Proteus. Tworzenie się 

konsorcjum zależy od różnych czynników. W tym od 
mikroorganizmów oraz od warunków zewnętrznych 
(np. pH, temperatury), dostępu substancji odżywczych, 
właściwości powierzchni (chropowate i hydrofobowe 
łatwiej pokrywane są biofilmem). Bardzo ważną rolę 
koordynującą w formowaniu konsorcjum odgrywa QS 
(quorum sensing). Reguluje także wytwarzanie czynni-
ków wirulencji. U bakterii Gram-ujemnych najlepiej 
poznane cząsteczki sygnałowe QS to AHL (N-acyl-
-L-homoserine lactones), występuje również system 
oparty na pochodnych 4-chinolonu. U drobnoustrojów 
Gram-dodatnich natomiast obecne są systemy quorum 
sensing AgrD i AI2/Lux (ten drugi obecny również 
u Gram-ujemnych) [2, 5, 9, 24, 25, 27, 30, 31]. 

Tworzenie się biofilmu jest procesem złożonym, 
w którym można wyróżnić następujące etapy: pojawie-
nie się warstwy kondycjonującej, adhezja, dojrzewanie 
biofilmu (namnażanie się mikroorganizmów) oraz 
rozpad konsorcjum (uwalnianie komórek). W  przy-
padku implantów warstwa kondycjonująca może zawie-
rać różne związki organiczne, polisacharydy, białka 
pochodzące z  płynów ustrojowych (np. albuminę, 
fibronektynę, fibrynogen, glikoproteiny), które zmie-
niają właściwości powierzchni i ułatwiają (dostępne są 
też odmienne dane) wiązanie się mikroorganizmów. 
Drugim etapem tworzenia biofilmu jest adhezja. Na 
początku zachodzi na drodze odwracalnej – z udziałem 
sił van der Waalsa, hydrofobowych, kwas-zasada oraz 
elektrostatycznych. Następnie ma miejsce adhezja nie-
odwracalna z udziałem EPS. Ostatnim etapem procesu 
powstawania biofilmu jest rozpad konsorcjum – odgry-
wają tutaj rolę wydzielane enzymy (np. liaza alginia-
nowa u P. aeruginosa czy liaza N-acetylo-heparosanu 
u E. coli) oraz ruchliwość; stymulatorem tego procesu 
może być niedobór substancji odżywczych. Dekom- 
pozycja biofilmu umożliwia jego rozprzestrzenianie 
[5, 7, 24, 27, 37, 38]. 

4. Biofilm na cewniku urologicznym
 i jego inkrustacja

Cewnikowanie osłabia naturalne mechanizmy ob- 
ronne organizmu. Powoduje, że mocz powoli spływa 
do odbieralnika i nie przepłukuje cewki moczowej, 
pogarsza ukrwienie, podrażnia lub uszkadza nabłonek. 
Do wystąpienia CAUTI niezbędna jest zdolność drob-
noustrojów do adhezji do katetera, tworzenie biofilmu 
oraz odpowiednio długi czas cewnikowania. Drobno-
ustroje łatwo ulegają adhezji do wszystkich obecnie 
stosowanych typów cewników. Nie ma także wysoce 
skutecznych i powszechnie stosowanych sposobów 
rozwiązania tego problemu. Przyczyną łatwego przy-
legania mikroorganizmów jest hydrofobowa i chropo-
wata (tworząca mikronisze) powierzchnia kateterów. 
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Kolonizacja może obejmować jego zewnętrzną lub 
wewnętrzną powierzchnię. CAUTI często w początko-
wym etapie wywołują bakterie: S. epidermidis, E. coli, 
E. faecalis; a następnie dodatkowo: P. aeruginosa, P. mira-
bilis, P. stuartii, M. morganii, K. pneumoniae [21, 24, 32, 
39]. UTI związane z cewnikowaniem powodują rów-
nież S. aureus, K. oxytoca [43]. 

W badaniach wymazów z 96 usuniętych cewników 
(z  powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej) najczęś-
ciej wykrywano gronkowce koagulazoujemne (CNS 
– coagulase-negative Staphylococci, np. S. epidermidis), 
E. faecalis, S. aureus oraz E. coli (łącznie 18 różnych 
gatunków). CNS izolowano najczęściej wtedy, gdy 
cewnikowanie trwało krócej niż jeden miesiąc. Nato-
miast S. aureus i  E. feaecalis wykrywano tylko przy 
kateteryzacji trwającej ponad tydzień. W przypadku 
E. coli i  K. pneumoniae nie zauważono zależności 
występowania na cewniku od czasu kateteryzacji. Naj- 
intensywniej biofilm tworzyła pałeczka ropy błękit- 
nej, a najsłabiej pałeczka okrężnicy (na polistyrenie). 
W 68% przypadków (uwzględniając również 83 izo-
laty z moczu od osób cewnikowanych) obserwowano 
wielogatunkową kolonizację (do pięciu różnych drob-
noustrojów jedno cześnie). Na czterech kateterach (z 96) 
zauważono współwystępowanie w biofilmie mikroor-
ganizmów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Przy-
puszczalnie szczepy szorstkie R (rough, LPS pozba-
wiony części O-swoistej) intensywniej tworzą biofilm; 
niektórzy badacze sugeruje również, że są mniej pato-
genne [43]. Obecność biofilmu S. epidermidis na cew-
niku prawdopodobnie ułatwia adhezję P. mirabilis do 
powierzchni [12]. 

W przypadku E. coli sugeruje się, że kluczowymi 
do formowania biofilmu są ruchliwość oraz fimbrie 
typu  1 i  CsgA oraz białko autotransporterowe Ag43 
(Antigen  43) –  sprzyjają autoagregacji (oddziaływa-
nia komórka-komórka) i przyleganiu do powierzchni 
abiotycznych; adhezyny te umożliwiają również formo-
wanie dojrzałego biofilmu w kształcie podobnym do 
grzyba. Szczepy nieruchliwe wolniej tworzą biofilm [8, 
43]. W skład ECM pałeczki okrężnicy wchodzą: celu-
loza, kwas kolaminowy oraz poli-beta-1,6-N-acetylo-
-D-glukozamina [11].

W przypadku drobnoustrojów zdolnych wytwarzać 
ureazę (np. P. mirabilis, P. vulgaris, P. rettgeri, P. stuartii, 
M. morganii, E. coli – niektóre szczepy, P. aeruginosa, 
K. pneumoniae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens) 
możliwa jest w mniejszym bądź większym stopniu rów-
nież inkrustacja cewnika głównie kryształami struwitu 
i  apatytu. Rozkład mocznika przez ureazę (powstaje 
amoniak i  dwutlenek węgla) prowadzi do alkalizacji 
moczu; ponadto amoniak uszkadza nabłonek dróg 
moczowych. Podwyższenie pH moczu zmniejsza roz-
puszczalność soli i skutkuje precypitacją kryształów 
struwitu (MgNH4PO4 . 6 H2O, fosforan amonowo-

-magnezowy) i  (hydroksy- lub węglano-) apatytu 
(Ca10(PO4)6(OH)2, Ca10(PO4)CO3, fosforan wapnia). 
Ureaza P. mirabilis ok. 6–10 razy sprawniej hydroli-
zuje mocznik w porównaniu do innych uropatogenów 
wytwarzających ten enzym. Silną inkrustację katetera 
powodują również P. vulgaris i P. rettgeri. Szczepy ure-
azo-ujemne nie przejawiają takiej cechy, także wolniej 
adheruję do powierzchni cewnika [4, 11, 21, 32–35, 38, 
40]. Inni badacze zaobserwowali, że P. stuartii NSM24 
działa hamująco na proces inkrustacji z udziałem 
P. mirabilis (w ok. 50% przypadków występują jedno-
cześnie na cewniku) [16].

Stwierdzono, że w trakcie namnażania szczepu refe-
rencyjnego P. mirabilis NCTC 11938 w reaktorze CDC 
do hodowli biofilmu pojawiał się w przeważającej ilości 
hydroksyapatyt. Najintensywniejsza inkrustacja miała 
miejsce przy wartości przepływu sztucznego moczu 
w reaktorze równej 3 mL/min. Przy pH 7–8 najpierw 
precypitował struwit, który działał jako zarodek krysta-
lizacji dla hydroksyapatytu. Interakcje między jonami 
wapnia i magnezu (oraz innymi jonami) w moczu są 
złożone. pH w którym dochodzi do krystalizacji mine-
rałów może być zmienne. Na cewniku może również 
odkładać się szczawian wapnia (ze względu na słabą 
rozpuszczalność) czy kwas moczowy. Inkrustacja czę-
sto rozpoczyna się od ujścia cewnika (dosyć nierówna 
powierzchnia w tym miejscu) lub regionu balonu 
w pęcherzu. Precypitat, gdy pojawia się na zewnętrz-
nej powierzchni cewnika, uszkadza śluzówkę cewki, 
pęcherza oraz powoduje ból przy wyjmowaniu katetera. 
Warstwa kryształów zwiększa nierówność powierzchni 
oraz ochrania bakterie przed substancjami bójczymi 
(np. którymi był impregnowany cewnik). Zaburzenia 
metaboliczne (np. hiperkalciuria – zwiększenie wyda-
lania wapnia z moczem) mogą intensyfikować inkrusta-
cję lub prawdopodobnie stanowić samodzielny czynnik 
sprawczy tego procesu. Osadzenie się kryształów może 
spowodować blokadę katetera i zatrzymanie moczu 
(w  konsekwencji ból, refluks pęcherzowo-moczowo-
dowy oraz infekcja nerek) lub jego wyciek. Do utraty 
drożności światła cewnika czasami doprowadza także 
sam biofilm (rola egzopolisacharydów wytwarzanych 
przez P. aeruginosa czy K. pneumoniae). Prawdopo-
dobnie EPS, otoczki i ściana komórkowa bakterii uła-
twiają krystalizację struwitu i apatytu, ponieważ wiążą 
kationy, stanowią zarodki krystalizacji i  stabilizują 
minerały. Charakter kwaśny LPS, zawierający np. kwasy 
uronowe, sprawia, że lipopolisacharyd zyskuje ładunek 
ujemny i wiąże jony dodatnie. Większe stężenie jonów 
wapnia i magnezu w moczu zwiększa ryzyko inkrustacji 
katetera [6, 8, 12, 18, 25, 32, 35, 36, 40]. 

W innym badaniu polegającym na hodowli biofilmu 
E. coli i P. mirabilis na powierzchni poliuretanu, zaob-
serwowano intensywniejsze odkładanie białek i silniej-
szą inkrustację powodowane przez P. mirabilis, podczas 
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gdy wzrost pałeczki okrężnicy nadawał powierzchni 
bardziej hydrofilowe właściwości [40].

pH moczu u danego pacjenta zmienia się w  cza-
sie oraz wśród pacjentów występuje zróżnicowana 
podatność na alkalizację moczu z udziałem bakterii; 
stąd stworzono podział osób hospitalizowanych na 
„blokerów” i „nie-blokerów”. U osób w drugiej gru-
pie generalnie występuje większa kwasowość moczu 
i mniejsze ryzyko blokady cewnika, co oznacza rzadszą 
konieczność wymiany katetera. Zróżnicowana podat-
ność pacjentów przejawia się dużą rozpiętością czasu 
potrzebnego do inkrustacji cewnika – 2–98  dni [17, 
22, 32, 36].

5. Zapobieganie i leczenie CAUTI u osób
 poddanych cewnikowaniu

Zaproponowano wiele sposobów zapobiegania i roz-
wiązywania problemu CAUTI. 

Prostym rozwiązaniem jest  s tosowanie 
kateter yzac j i  w przypadkach,  gdy jest  to 
naprawdę konieczne i   usuwanie  cewnika 
z   chwi lą  ustania  wskazań do jego obecności 
lub kiedy zbliża się  czas po któr ym dochodzi 
do jego blokady. Nadzorowanie czasu cewnikowa-
nia poszczególnych pacjentów, np. w szpitalu ułatwi-
łaby komputerowa baza danych. Nie powinno się także 
stosować cewnika dla ułatwienia pracy personelu 
medycznego [11, 18]. 

Stosowano również płukanie pęcherza, cewnika 
oraz zbiornika na mocz roztworem soli, kwasu (np. 
octowego), etanolu czy antybiotyku (np. neomycyna, 
polimyksyna) bez wielkiego powodzenia. Proponowane 
jest również płukanie katetera roztworem z ekstraktem 
rośliny Ibicella lutea z Ameryki Południowej. Napełnia-
nie balonu roztworem kwasu migdałowego jest mało 
skuteczne. Mycie i odkażanie ujścia cewki (np. mydłem 
i  wodą) nie jest wystarczające w profilaktyce ZUM 
[11, 12, 18, 39]. 

Właściwa aplikacja cewnika, w pomieszczeniu 
o wysokiej jałowości powietrza (np. na sali operacyj-
nej) redukuje ryzyko CAUTI. Nie jest zalecane także 
stosowanie otwartego systemu cewnikowania (brak 
szczelnego połączenia katetera z workiem na mocz). 
Worek winien być opróżniany co cztery do sześciu 
godzin, aby zapobiec migracji bakterii ze zbiornika do 
cewnika [11, 18, 39]. 

Innym rozwiązaniem jest impregnacja lub powle-
czenie (poprzez zanurzenie w płynie, nałożenie maści) 
cewnika substancjami zmniejszającymi adhezję drob-
noustrojów lub o właściwościach antyseptycznych. 
Przykładowo może to być srebro w postaci stopu, tlenku 
lub jego soli (kosztowny zabieg), triklosan (napełnia-
nie balonu, nieskuteczne wobec P. rettgerii, M. morganii, 

P. aeruginosa i Enterococcus sp.; różna wrażliwość szcze-
pów P. mirabilis), chloroheksydyna (część drobnoustro-
jów uzyskała oporność), gendyna (połączenie fioletu 
krystalicznego i chloroheksydyny), sulfadiazyna (sul-
fonamid, ryzyko alergii), peptydy o działaniu przeciw-
drobnoustrojowym (AMPs – antimicrobial peptides), 
antybiotyki (np. nitrofurazon, nitrofurantoina – niesku-
teczna wobec Proteus sp., gentamycyna, rifampicyna, 
minocyklina, fluorochinolony, trimetoprim; także do 
napełniania balonu, ryzyko alergii), chitosan (i  jego 
karboksymetylowa pochodna – CMCS – carboxymethyl 
chitosan, właściwości przeciwdrobnoustrojowe), hepa-
ryna (zapobiega krystalizacji i utrudnia adhezję, silnie 
elektroujemna), albumina (być może utrudnia adhezję), 
hydrożel (np. agarozowy – być może ogranicza adhezję 
drobnoustrojów), laktoferyna i owotransferyna (wiążą 
jony żelaza), substancje chelatujące (EDTA − ethylene-
diaminetetraacetic acid − absorbuje jony żelaza, wapnia 
i magnezu), biosurfaktanty (utrudniają adhezję), czwar-
torzędowe związki amoniowe. Skuteczność wymienio-
nych sposobów ograniczenia formowania się biofilmu 
na cewniku i jego inkrustacji nie jest w pełni zadawa-
lająca. Dane na ten temat są niewystarczające i bywają 
rozbieżne. Zastosowanie impregnacji lub powlekanie 
katetera określoną substancją opóźnia tylko moment 
pojawienia się zakażenia. Największą skuteczność 
obserwuje się przy cewnikowaniu nie dłuższym niż 
tydzień. Problemem jest uwalnianie związków działają-
cych przeciwdrobnoustrojowo przez krótki okres czasu 
i w niewystarczającym stężeniu, ryzyko nabycia opor-
ności (np. na jony srebra, triklosan) oraz nie zawsze 
szerokie spektrum działania. Niektóre z wymienionych 
rozwiązań są stosowane klinicznie (np. powlekanie sre-
brem), inne natomiast pozostają w fazie badań. Cześć 
badaczy sugeruje, że stosowanie hydrożelu jest nie sku-
teczne lub nawet ułatwia tworzenie biofilmu (żel na 
bazie poliwinylopirolidonu). 

W przypadku napełniania balonu cewnika substan-
cjami bójczymi, tylko triklosan i kwas nalidyksowy 
dyfundują przez silikon w wystarczających stężeniach; 
natomiast gentamycyna i fluorochinolony łatwo prze-
nikają przez balon wykonany z poliuretanu. W trakcie 
cewnikowania można również wprowadzić antybioty-
koterapię (profilaktycznie lub terapeutycznie), jednakże 
ryzykując selekcją szczepów lekoopornych. Antybio-
tyki wykazują skuteczność głównie na wczesnym etapie 
formowania biofilmu, natomiast niewielką względem 
dojrzałego biofilm. Wyjątkiem są fluorochinolony, 
które względnie dobrze penetrują EPS. W przypadku 
CAUTI, objawiające się bakteriurią bez innych poważ-
nych symptomów u pacjenta, generalnie zaleca się nie 
stosowanie antybiotyków. Nie dotyczy to kobiet w ciąży 
czy osób poddanych immunosupresji. Dobór chemio-
terapeutyków powinien uwzględniać gatunek drobno-
ustroju chorobotwórczego oraz jego wrażliwości na leki. 



ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO Z UDZIAŁEM PROTEUS MIRABILIS 179

Gram-ujemne uropatogeny pochodzenia jelitowego 
często charakteryzują się wielolekoopornością [3, 7, 10, 
11, 12, 17, 18, 26, 28, 32, 37–39, 42, 44]. Zamiast anty-
biotyków można zastosować farmakologiczne środki 
moczopędne stymulujące wypłukanie drobnoustrojów 
z układu moczowego.

Z chwilą pojawienia się ZUM zalecane jest wymie-
nienie cewnika. W przeciwnym razie terapia może oka-
zać się nieskuteczna; po jego wyjęciu wyleczenie może 
być samoistne. Zastosowanie katetera o nieoptymalnym 
rozmiarze powoduje dyskomfort u pacjenta i zwiększa 
ryzyko infekcji. Alternatywą są kateteryzacja nadło-
nowa i zewnętrzna (tylko u mężczyzn) [11, 18, 43] .

W przypadku infekcyjnej kamicy moczowej ko - 
nieczne jest usunięcie mineralnych aglomeratów, 
aby zapobiec nawrotom choroby. Trudności w  lecze-
niu może nastręczać zakażenie gruczołu krokowego 
z  udziałem biofilmu, które ma charakter nawraca- 
jący (terapia 6–12 tygodni). W sytuacji stwierdzenia 
wad anatomicznych układu moczowego predysponu-
jących do ZUM, stosuje się niekiedy leczenie chirur-
giczne [15, 26, 37].

Wśród eksperymentalnych metod profilaktyki czy 
terapii CAUTI można wymienić inhibicję sideroforów 
bakteryjnych, ureazy (np. fluorofamid, kwas aceto-
hydroksamowy) lub quorum sensing (np. kwas tani-
nowy – AHL, furanony – AHL i AI2/Lux, peptyd 
RNAIII – AgrD; utrudnienie stanowi obecność kilku 
systemów komunikacji) [2, 8, 24]. 

Inne, obiecujące rozwiązanie opiera się na zwiększe-
niu objętości wypijanych płynów (rozcieńczenie moczu 
i zmniejszenie stężenia jonów) i spożywaniu cytrynianu 
(np. w sokach owocowych z cytryn i pomarańczy). Kwas 
cytrynowy, jako naturalny związek chelatujący, tworzy 
kompleksy z kationami wapnia i magnezu. Dostępne 
są rozbieżne dane na temat skuteczności zastosowa- 
nia kwasu cytrynowego [1, 36]. Ograniczeniem tej 
metody jest to, że część pacjentów może być uczulona 
na owoce cytrusowe.

Proponowane jest również zastosowanie innych 
typów tworzyw, bardziej gładkich (szczególnie przy 
ujściu cewnika) i bardziej hydrofilowych – co zmniejsza 
adhezję mikroorganizmów. Jednakże sama modyfika-
cja powierzchni cewnika może nie być wystarczająca 
w  dłuższej perspektywie czasu jego stosowania. Nie-
które typy polimerów łatwiej od innych są kolonizo-
wane przez drobnoustroje. Silikon jest bardziej podatny 
niż poliuretan, poliwinyl czy teflon. Jednakże ma gład-
szą powierzchnię od lateksu (najczęściej używany) oraz 
cewniki z tego tworzywa są cieńsze. Może konieczne 
będzie udoskonalenie samej konstrukcji katetera, np. 
poprzez zwiększenie średnicy wewnętrznej (mniejsze 
ryzyko utraty drożności) [3, 28, 32–34]. 

Nowatorskim rozwiązaniem jest niszczenie biofilmu 
falą akustyczną o niskiej energii 100–300 kHz (ultra-

dźwięki, działa też przeciwadhezyjnie), prądem (pod-
łączanym do cewnika za pomocą srebrnych elektrod) 
czy bakteriofagami litycznymi (wadą zwykle wąska spe-
cyficzność fagów w stosunku do danego gatunku czy 
szczepu) [7, 12, 32]. Biofilm można by również degra-
dować w niektórych przypadkach przez działanie liazy 
alginianowej czy DNazy [9].

Postulowano możliwość zapobiegania CAUTI, 
poprzez celową kolonizację cewnika niepatogennym 
szczepem E. coli 83972 [11]. Nie można jednak całko-
wicie wykluczyć zagrożenia ze strony niechorobotwór-
czego szczepu choćby, ze względu na obecność lipoli-
sacharydu w błonie zewnętrznej ściany komórkowej.

Opracowano również detektor umieszczany w zbior- 
niku na mocz, wykrywający na wczesnym etapie inkru-
stację katetera. Zbudowany jest z tworzywa sztucznego 
pokrytego indykatorem pH − błękitem bromotymolo-
wym, który zmienia barwę z żółtej na niebieską przy 
alkalizacji moczu. Informuje on z wyprzedzeniem ok. 
17–24 godzin, kiedy należy wymienić cewnik, aby 
zapobiec jego blokadzie [16].

Pomocna byłaby także szczepionka przeciw P. mira-
bilis czy E. coli. Podejmowane są badania w celu stwo-
rzenia takiego preparatu. Picie soku żurawinowego czy 
terapia hormonalna po menopauzie może zapobiegać 
zakażeniu, ale nie ma co do tego pewności. Można by 
przeciwdziałać tworzeniu biofilmu, poprzez inhibi-
cję syntezy wybranego składnika ECM. Podaż kwasu 
askorbinowego (witaminy C) w celu zakwaszenia 
moczu i zapobieganiu CAUTI jest mało skuteczna [8, 
11, 22, 36].

6. Podsumowanie

Zakażenie układu moczowego jest jednym z  naj-
częstszych rodzajów infekcji szpitalnych. Jednym 
z uropatogenów jest Gram-ujemna bakteria P. mirabi-
lis. A elementem największego ryzyka, predysponują-
cym do infekcji z jej udziałem jest obecność cewnika. 
Drobnoustroje łatwo ulegają adhezji do wszystkich 
obecnie stosowanych typów cewników i tworzą na 
nich biofilm. Postulowane, testowane oraz stosowane 
są różne rozwiązania – o umiarkowanej lub niskiej sku-
teczności, mające zapobiec pojawieniu się biofilmu lub 
usunąć go, gdy jest już obecny na powierzchni kate-
tera. Problemem jest brak jasno określonych kryteriów 
skutecz ności metod mających zapobiegać CAUTI. Na 
stan obecny nie ma w pełni udanych i szeroko rozpo-
wszechnionych sposobów walki z omawianym pro-
blemem. Rozwiązania te w dużej mierze opóźniają 
tylko moment pojawienia się kolonizacji, inkrustacji 
i objawów zakażenia, np. bakteriurii. Prostym spo-
sobem jest ograniczenie stosowania oraz skrócenie 
czasu cewnikowania do minimum. Można by ponadto 
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wprowadzić do zastosowania cewniki cieńsze, o więk-
szej średnicy światła, wykonane z  bardziej gładkiego 
i hydrofilowego tworzywa (utrudniające adhezję drob-
noustrojów). Dodatkowo mogłyby być impregnowane 
np. srebrem, heparyną, laktoferyną, EDTA, antysepty-
kiem lub antybiotykiem. Problem stanowi uwalnianie 
substancji aktywnych w krótkim okresie czasu i w nie-
wystarczającej koncentracji, ryzyko nabycia opor ności, 
nie zawsze szerokie spektrum działania i kwestie finan-
sowe. Przykładowo dostępne handlowo cewniki uro-
logiczne impregnowane srebrem, w porównaniu z tra-
dycyjnymi, opóźniają tylko o kilka dni pojawienie się 
biofilmu na cewniku czy bakteriurii u pacjenta. Inne 
postulowane, eksperymentalne metody, sugerują np. 
zastosowanie fagów litycznych, spożycie soku żurawi-
nowego, inhibicję ureazy, sideroforów czy quorum sen-
sing. Obiecujące (ale niewystarczające) są doniesienia, 
wskazujące na skuteczność zwiększenia podaży płynów 
(rozcieńczenie moczu) i spożycia kwasu cytrynowego 
(np. w sokach owocowych), który wiąże kationy dwu-
wartościowe. W celu zwiększenia skuteczności można 
by jednocześnie zastosować kilka sposobów zapobiega-
nia UTI u osób cewnikowanych. Wyleczenie zakażenia 
układu moczowego bez usunięcia katetera może okazać 
się niemożliwe.

Przyczyny narastania problemu CAUTI można 
dopatrywać się w powszechnie występującym proce-
sie starzenia się społeczeństwa w krajach rozwiniętych 
(cewnikowanie obłożnie chorych osób w podeszłym 
wieku) [23]. Również w niechęci producentów do inwe-
stycji w kosztowne badania, mające na celu udosko-
nalenie kateterów pod kątem kolonizacji bakteryjnej.
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1. Wprowadzenie

Różnorodność mikroorganizmów glebowych oraz 
roślin uprawnych w znaczny sposób wpływa na funkcjo- 
nowanie ekosystemów lądowych, szczególnie agroekolo-
gicznych [17]. Utrzymywanie równowagi pomiędzy bio-
logicznymi, chemicznymi i fizycznymi komponentami 
gleby stanowi o jej jakości i przydatności produkcyjnej 
[42]. Bardzo czułym wskaźnikiem zmian zachodzących 
w środowisku glebowym jest aktywność mikroorganiz-
mów glebowych [48]. Dynamika zmian zachodzących 
w obrębie ekosystemów glebowych ma istotne znacze-
nie w ocenie stanu i możliwości wykorzystania gleby 
[53]. Mikroorganizmy odgrywają istotną rolę, pełniąc 
szereg funkcji, m.in. w: utrzymaniu struktury gleby, 
humifikacji, uwalnianiu związków organicznych, uty-
lizacji zanieczyszczeń oraz uczestniczą w procesach 
transformacji materii organicznej [59].

W rolnictwie oraz w zabiegach rekultywacji gleby 
coraz częściej wykorzystywane są odpady organiczne, 
pochodzące z przetwórstwa owocowo-warzywnego, 
mleczarskiego, ziemniaczano-krochmalniczego oraz 
zakładów browarniczych, produkcji żelatyny, przetwór-
stwa rybnego i rzeźni, których zastosowanie z  jednej 
strony pozwala na ochronę gleby stabilizując materię 
organiczną, z drugiej zaś jest sposobem rolniczego 
zagospodarowania i utylizacji odpadów organicznych. 
Większość odpadów zawiera cenne składniki odżywcze, 

które mogą być wykorzystywane do poprawy żyzności 
gleby. Jest to tym bardziej ważne, iż intensywna uprawa 
roli prowadzi do stopniowej degradacji materii orga-
nicznej w glebie, wpływając na pogorszenie jej właści-
wości fizycznych, chemicznych i biologicznych [58].

2. Odpady organiczne

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US 
EPA – United States Environmental Protection Agency) 
wprowadza przepisy, które mają na celu ochronę zdro-
wia publicznego oraz środowiska przed chemicznymi 
i mikrobiologicznymi zanieczyszczeniami, jakie wystę-
pują m.in. w osadach ściekowych i pofermentacyjnych. 
Z danych EPA wynika, że 66% z 1,2 mln t osadów ście-
kowych jest wykorzystywanych w celu zwiększenia 
zawartości składników mineralnych i  poprawienia 
kondycji gleb użytkowanych rolniczo. Obecnie EPA 
wprowadza nowe standardy w celu ograniczenia wystę-
powanie dioksyn i ich pochodnych w tych odpadach. 
Poprzednie przepisy ogólnie regulowały postępowanie 
z osadami ściekowymi na etapie ich ostatecznego wyko-
rzystania lub utylizacji i dotyczyły aplikacji odpadów 
i  ich przetworzonych form, wykorzystywanych jako 
nawóz do gruntów, utylizacji na gruntowych składo-
wiskach powierzchniowych (wysypiskach) oraz utyliza-
cji poprzez spalanie [84]. W Polsce politykę dotyczącą 
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charakterystyki i postępowania z odpadami, czy osa-
dami ściekowymi reguluje Uchwała Rady Ministrów 
Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego 
planu gospodarki odpadami 2010”, wskazując na ogra-
niczenia ekonomiczne i dopuszczalne parametry jako-
ściowe, będące wyznacznikami rolniczego lub rekulty-
wacyjnego zastosowania osadów ściekowych [85].

O d p a d y  k o m u n a l n e. Za odpady komunalne 
uważane są „odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które za względu na swój charakter i skład 
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwie 
domowym”. Należą do nich komunalne osady ściekowe, 
powstające w procesie oczyszczania ścieków. Odsetek 
powstających osadów uwarunkowany jest stopniem roz-
kładu substancji organicznych, zawartością zanieczysz-
czeń w  ściekach oraz przyjętą i  realizowaną metodą 
oczyszczania. 2875 oczyszczalni ścieków w  Polsce 
w  roku  2004 wyprodukowało w  sumie 476 tysięcy 
ton komunalnych osadów ściekowych w przeliczeniu 
na suchą masę, z czego 28,1% było wykorzystanych 
w rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele orne, 
17,0% było użytych w rolnictwie, a 7,6% zastosowanych 
do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kom-
postu [85]. Powstawanie ścieków komunalnych na dro-
dze fizykochemicznych lub biologicznych metod, wiąże 
się ze znacznymi kosztami. Związane jest to z etapem 
odwadniania osadu w celu zmniejszenia jego objętości 
do celów transportowych i ekonomicznego przecho-
walnictwa. Zdolność do odwadniania osadów zależy 
od zawartości w nich materii organicznej [65].

O d p a d y  i n n e  n i ż  k o m u n a l n e. W Polsce 
odpady, inne niż komunalne, których zagospodarowa-
nie stwarza problemów zostały podzielone na 10 grup. 
Do grupy 02 zaliczano odpady pochodzące z rolnictwa, 
sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności. 
Powstają one w  znacznej ilości w: ubojniach, zakła-
dach przetwórstwa mięsnego, zakładach przetwórstwa 
mleczarskiego, chłodniach, gospodarstwach rolnych, 
ogrodniczych i hodowlanych, browarach, cukrowniach, 
gorzelniach oraz innych zakładach zajmujących się 
produkcją i przetwórstwem żywności. Na terenie Pol-
ski jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zakła-
dów, w  których powstają wyżej wymienione odpady. 
W 2004 roku stanowiły one około 7% wszystkich odpa-
dów wytworzonych w kraju, co wynosiło 9 mln t. Jest 
to wynik zadawalający, ponieważ ich ilość w odniesie-
niu do 2000 roku zmalała o  17% [85]. Wspomniane 
odpady rolnicze można podzielić na dwie kategorie. 
Do pierwszej należą pozostałości na polu lub sadach 
po zbiorach oraz odpady uzyskane po procesach prze-
tworzenia płodów rolnych do materiałów użytkowych. 
Do pierwszych zaliczamy łodygi, liście, strąki nasion, 

do drugich zaś łupiny, wytłoki, pestki i korzenie. Część 
z odpadów rolniczych może być wykorzystywana jako 
pasza dla zwierząt, w praktykach agronomicznych lub 
w  przemyśle [12]. Odpady przemysłu spożywczego 
pochodzą głównie z zakładów: przetwórstwa mleczar-
skiego, browarniczych, produkcji żelatyny, przetwór-
stwa rybnego, rzeźni, przetwórni owoców i warzyw oraz 
przemysłu ziemniaczano-krochmalniczego. Zawierają 
one wysoką dawkę węgla organicznego, z drugiej strony 
niewielkie dawki toksycznych substancji w porównaniu 
z innymi odpadami przemysłowymi. Odpady z bioga-
zowni, w tym pulpy pofermentacyjne, stanowią grupę 
spoza przemysłu spożywczego. Odpady przemysłowe 
charakteryzują się różną zawartością suchej masy, węgla 
organicznego, azotu mineralnego oraz całkowitego, fos-
foru całkowitego oraz zróżnicowanym stosunkiem C:N 
w zależności od pochodzenia. Różne są też proporcje 
celulozy, hemicelulozy oraz lignin w tych odpadach. 
W związku z tym suplementacja gleby odpadami prze-
mysłowymi niesie za sobą niejednorodne skutki zależne 
od ich charakterystyki. Utylizacja odpadów przemy-
słowych w sektorze rolniczym będzie nabierała więk-
szego znaczenia, z uwagi na regulacje w obrębie państw 
i wspólnot gospodarczych, które wymagają pozbywania 
się odpadów bogatych w substancje organiczne, pocho-
dzące z różnych gałęzi przemysłu [11, 86].

W ostatnich latach powstaje coraz więcej prac ba- 
dawczych opartych na badaniu żyzności i parametrów 
biologicznych gleby po jej suplementacji odpadami 
organicznymi [22, 45, 3]. A n t o l í n  i wsp. [4] prze-
prowadzili badania gleb zdegradowanych regionu śród-
ziemnomorskiego, pod uprawą jęczmienia zwyczajnego 
(Hordeum vulgare L.). Celem badań była ocena rela-
cji między fizjologią uprawianej rośliny, a wybranymi 
właś ciwościami gleby przy zastosowaniu konwencjo-
nalnego nawożenia nieorganicznego, jednorazowego 
nawożenia osadami ściekowymi oraz wielokrotnego 
zastosowania tych odpadów. Zastosowanie osadów 
ścieków komunalnych w przeprowadzonym doświad-
czeniu spowodowało wzrost żyzności gleby i poprawę jej 
fizycznych właściwości, a także zwiększenie uzyskanych 
plonów. Rośliny z poletka o zwiększonej dawce osadów 
ściekowych charakteryzowały się wyższym wskaźnikiem 
suchej masy oraz większą ilością białka w liściach. Sama 
gleba wyróżniała się niższym pH, większym poziomem 
stężenia całkowitego węgla, lepszą zdolnością do ekstra-
howania metali ciężkich oraz do wymiany kationowej. 
Właściwości biologiczne gleby nawożonej osadami cha-
rakteryzowały się wyższą aktywnością enzymatyczną 
(ureazy, proteazy, fosfataz oraz β-glukozydazy) oraz 
wyższą biomasą w  porównaniu do gleby kontrolnej. 
Rolnicze zagospodarowanie odpadów organicznych 
wpływało na: spontaniczny oraz długotrwały rozwój 
szaty roślinnej, krótkotrwały wzrost poziomu mate-
rii organicznej, biomasy drobnoustrojów, transpiracji 
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oraz aktywności niektórych enzymów zaangażowanych 
w obieg C i N. Badania R o s  [63] wykazały, że wraz ze 
wzrostem dawkowania odpadów komunalnych świe-
żych i kompostowanych stwierdzono wzrost aktywności 
mikrobiologicznej gleby. Zastosowanie osadu w celach 
nawozowych, wpływało na szybki przyrost materii 
organicznej. Również struktura zbiorowisk mikro-
organizmów ulega szybkim zmianom po aplikacji 
osadu. Profil genetyczny bakterii w glebie po zastoso-
waniu osadu różnił się w znacznym stopniu od obiektu 
kontrolnego. Różnice były zauważalne nawet po 3 mie-
siącach od zastosowania osadu. Podobny stan utrzy-
mywał się w odniesieniu do zbiorowisk grzybów [75].

3. Aktywność enzymatyczna

Enzymy znajdujące się w środowisku glebowym 
wytwarzane są głównie przez biomasę drobnoustro-
jów, fauny oraz flory glebowej, jak również z rozkładu 
obumarłych resztek roślinnych i  zwierzęcych [56]. 
Enzymy katalizują przemiany związków organicznych 
w glebie, uczestnicząc w degradacji składników resztek 
roślinnych. Aktywność enzymatyczna jest wyznaczni-
kiem stanu biologicznego gleby, a także pomaga ocenić 
jej stan ekologiczny. Powszechnie uznanym jest fakt, 
iż biologiczne parametry gleby są wczesnym wskaźni-
kiem poziomu degradacji gleby i mogą być skorelowane 
z  jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi [14]. 
Aktywność enzymów glebowych, w sposób pośredni, 
wykorzystywana jest do oceny intensywności prze-
mian zachodzących w środowisku glebowym. Procesy 
enzymatyczne charakteryzują się dużą wrażliwością na 
zmiany zachodzące w glebie pod wpływem czynników 
naturalnych i antropogenicznych. 

W celu określenia biologicznego stanu gleby zale-
sionej na terenie miejskim, zbadano zależność między 
aktywnością enzymatyczną i żyznością gleby, a  także 
między aktywnością enzymatyczną i  fizykoche- 
micznymi właściwościami gleby. Jak wykazały bada-
nia aktywność enzymatyczna stanowi bardzo istotny 
miernik do oszacowania żyzności gleby. Zanotowano 
również duży związek między aktywnością enzymów 
a  pH, zdolnością wymiany kationów, zawartością 
węgla organicznego, dostępnego K i P oraz zawartością 
węgla pochodzenia mikrobiologicznego [67]. Do oceny 
stanu ekologicznego gleby najczęściej wykorzysty-
wana jest aktywność dehydrogenaz, fosfataz i celulaz, 
a  także ureazy oraz proteazy. Aktywność wymienio-
nych enzymów została wykorzystana do oceny stanu 
gleby po dodaniu osadów, pochodzących z czyszczalni 
ścieków mleczarskich, w celu zweryfikowania zmian 
żyzności gleby [22].

Znane są również badania oddziaływania różnych 
dawek kompostowanego osadu ścieków komunalnych 

na właściwości biologiczne gleby [79]. Przeprowadzone 
badania w  oparciu o testy enzymatyczne obejmujące 
aktywność ureazy, fosfataz, sacharazy oraz katalazy, 
wykazały, że aktywność wszystkich enzymów wzra-
stała w zależności od dawki osadów wprowadzonych 
do gleby. Na wyniki miał znaczący wpływ również czas 
analizy mierzony od momentu dodania osadów. Ureaza 
i sacharaza osiągnęły maksimum aktywności w 50 dniu, 
z kolei aktywność fosfatazy i katalazy była maksymalna 
w 80 dniu po dodaniu osadów ściekowych do gleby.

D e h y d r o g e n a z y. Podstawowymi enzymami 
wykorzystywanymi w analizach aktywności biologicz-
nej gleby są dehydrogenazy, które wykorzystywane są 
jako wskaźnik aktywności oddechowej organizmów 
glebowych, w tym aktywności mikrobiologicznej. 
Dlatego też aktywność dehydrogenaz ulega zmianom 
w wyniku zmian w strukturze mikroorganizmów gle-
bowych, jak również w wyniku zmian potencjału redox 
(Eh) w glebie [16, 23]. W środowisku glebowym bez-
tlenowce fakultatywne zużywają utlenione związki nie-
organiczne, jak NO3, jako końcowe akceptory elektro-
nów, dlatego w glebach charakteryzujących się dużym 
stopniem denitryfikacji zauważa się równoczesną 
zwiększoną aktywność dehydrogenaz. Funkcjonowanie 
dehydrogenaz jest powiązane z wieloma procesami bio-
chemicznymi w glebie, do których należy m.in. emisja 
gazów cieplarnianych CO2 i  N2O. Dehydrogenazy są 
enzymami katalizującymi przenoszenie wodoru z utle-
nionego substratu na akceptor, działającymi wyłącz-
nie w żywych, nienaruszonych komórkach. Dehydro-
genazy, będące enzymami wewnątrzkomórkowymi, 
są bardziej wrażliwe na naturalne i  antropogeniczne 
czynniki stresowe niż enzymy, związane z  koloidami 
glebowymi, co wskazuje na większą podatność mikro-
organizmów niż enzymów glebowych na oddziaływanie 
czynników środowiskowych. W związku z tym pomiar 
aktywności dehydrogenaz przy użyciu TTC, jako sub-
stratu ulegającemu redukcji, odzwierciedla aktywność 
całej populacji drobnoustrojów środowiska glebowego. 
Aktywność dehydrogenaz rośnie wraz ze wzrostem 
wprowadzanej do gleby substancji organicznej, np. 
osadu ściekowego, wskazując na intensywniejsze pro-
cesy jej mineralizacji [81]. Badania niektórych autorów 
[22, 23] wykazały pozytywny wpływ osadu ściekowego 
na aktywność dehydrogenaz. Dehydrogenazy należą do 
enzymów, które w warunkach zakwaszenia przejawiają 
niską aktywność, natomiast w  glebach słabo zasado-
wych osiągają optimum aktywności katalitycznej. Bada-
nia przeprowadzone przez W ł o d a r c z y k  i wsp. [81] 
wykazały, że aktywność dehydrogenaz wzrastała krzy-
woliniowo wraz ze wzrostem masy organicznej oraz 
spadała wraz ze wzrostem Eh, osiągając maksymalną 
wartość przy pH 7,1.

F o s f a t a z y. Dostępność fosforu może być czynni- 
kiem ograniczającym rozwój roślin wielu ekosystemów. 
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Rośliny, podobnie jak i inne organizmy, wykorzystują 
wyłącznie nieorganiczne związki fosforu w  postaci 
jonów ortofosforanowych, dlatego też związki orga-
niczne fosforu muszą być wcześniej rozłożone na dro-
dze hydrolizy przy udziale enzymów hydrolitycznych 
zwanych fosfatazami. W związku z tym znaczenie tych 
enzymów jest duże zarówno w rolnictwie, jak też z eko-
nomicznego punktu widzenia, związanego ze zmniej-
szeniem nakładów finansowych na nawozy mineralne. 
Zapotrzebowanie roślin na fosfor pokrywane jest 
w  większości z transformacji glebowej materii orga-
nicznej. Mineralizacja fosforu organicznego zachodzi 
głównie z  udziałem mikroorganizmów, a  aktywność 
fosfataz odgrywa ważną rolę w  degradacji substancji 
organicznej po początkowym rozkładzie, katalizowa-
nym przez wieloskładnikowe systemy enzymatyczne. 
Fosfatazy katalizują rozpad zarówno estru fosforu 
pochodzenia organicznego, jak też bezwodniki kwasu 
fosforowego do nieorganicznej postaci fosforu. Wystę-
powanie fosfataz w glebie wynika z obecności grzybów 
i komórek bakteryjnych bytujących głównie w ryzos-
ferze oraz z  samych korzeni roślinnych [73]. D i c k 
i wsp. [15] wykorzystywali te enzymy jako wyznacz-
niki optymalnego odczynu gleby dla wzrostu płodów 
rolnych. Stosunek aktywności fosfatazy zasadowej 
do fosfatazy kwaśnej okazał się czułym wskaźnikiem 
zmian pH w glebie, zwłaszcza wzbogaconej w materią 
organiczną. Aktywność fosfataz w środowisku glebo-
wym odzwierciedla aktywność enzymów związanych 
z koloidami glebowymi i substancjami humusowymi. 
Enzymy te mogą również występować w  roztworze 
glebowym, a także jako fosfatazy związane z żywymi 
i  martwymi komórkami roślin i mikroorganizmów 
[73]. W środowisku glebowym najczęściej badane są 
fosfomonoesterazy: kwaśna i  zasadowa, które odgry-
wają istotną rolę w cyklu biogeochemicznego krążenia 
fosforu w  przyrodzie. Aktywność fosfataz w  środo- 
wisku glebowym zależy od wielu czynników, wśród 
których najważniejsze to: sprawność katalityczna 
enzymu, warunki fizyczne i  chemiczne gleby, skład 
i różnorodność mikroorganizmów, temperatura i wil-
gotność, a także sposób użytkowania gleby.

U r e a z a. Ureaza jest enzymem katalizującym, 
hydrolizę mocznika do dwutlenku węgla i jonu amonu. 
Enzym ten jest uwalniany z żywych i zdezintegrowa-
nych komórek drobnoustrojów. W glebie jest przyswa-
jany przez cząsteczki gliny i  magazynowany w  kom-
pleksie związków huminowych [52]. Przeprowadzono 
badania mające na celu zweryfikowanie wpływu róż-
nych form azotu na wytwarzanie ureazy w  glebie 
o zróżnicowanej zawartości węgla organicznego. Jony 
NH4

+ oraz NO3
– stymulowały aktywność mikrobiolo-

giczną, jednocześnie te formy azotu hamowały w spo-
sób pośredni produkcję ureazy. Inhibicję powodowały 
substancje powstałe wskutek asymilacji tych związków 

przez drobnoustroje glebowe [47]. Szybkość rozkładu 
mocznika zależy od odczynu gleby, z uwagi na to, że 
rozwój bakterii mocznikowych przy małej wartości 
pH ulega zahamowaniu. Ureaza charakteryzuje się 
wysoką specyficznością, a optimum działania wykazuje 
w temperaturze 37°C oraz przy pH 7,2–7,9. Enzym ten 
występuje w glebie w powiązaniu z substancjami próch-
nicznymi lub minerałami ilastymi, wykazując w tych 
kompleksach bardzo dużą trwałość [52]. W środowi-
sku glebowym ureaza wykorzystywana jest do oceny 
skuteczności nawożenia azotem, a także stanowi dobry 
test bioindykacyjny w ocenie jakości gleby. Badania nie-
których autorów [9, 14, 22] wskazują, że aktywność ure-
azy skorelowana jest z zawartością węgla organicznego 
i azotu ogólnego. Aktywność tego enzymu wykorzysty-
wana jest również do oceny stanu ekologicznego gleb 
poddanych działaniu odpadów organicznych. Wielu 
autorów [22, 58, 63] stwierdziło w swoich badaniach 
istotny wpływ osadu ściekowego na aktywność ureazy 
oraz spadek tej aktywności w czasie trwania doświad-
czenia. Badania wykazały również istotny wzrost 
aktywności ureazy wraz ze wzrostem dawki osadu 
ściekowego zastosowanego do gleby.

P r o t e a z y. Proteazy są enzymami katalizują-
cymi reakcję hydrolizy złożonych związków azotowych 
(białek, polipeptydów, oligopeptydów). W  wyniku 
degradacji tych związków powstają krótsze peptydy 
i  aminokwasy. Jest to bardzo zróżnicowana grupa 
biokatalizatorów, z różnym powinowactwem do sub-
stratów, mechanizmem katalizy, optimum temperatu-
rowym i pH, a także zróżnicowaną stabilnością w róż-
nych środowiskach. Enzymy proteolityczne działają 
specyficznie ze względu na rodzaj grup funkcyjnych 
aminokwasów znajdujących się przy hydrolizowanym 
wiązaniu. Proteazy dzieli się ze względu na miejsce 
działania na endopeptydazy i egzopeptydazy. W śro-
dowisku glebowym pełnią one ważną rolę w  depoli-
meryzacji substancji białkowych, sprzyjając ich mine-
ralizacji w innych procesach biochemicznych, a także 
są kluczowym czynnikiem regulującym ilość dostęp-
nego azotu w glebie dla roślin i samego ich wzrostu [41, 
73]. Proteazy jako enzymy pozakomórkowe mogą być 
oznaczane ilościowo w dwojaki sposób: przekształcając 
substraty w glebie, niezależnie od zakresu aktywności 
biologicznej środowiska glebowego oraz poprzez zakres 
kształtowania ekosystemu mikroorganizmów glebo-
wych [9]. Do mikroorganizmów o uzdolnieniach pro-
teolitycznych, występujących w środowisku glebowym 
należą głównie bakterie tlenowe i beztlenowe, a także 
grzyby i promieniowce. Aktywność enzymów proteoli-
tycznych środowiska glebowego może być wykładni-
kiem potencjalnego tempa mineralizacji organicznych 
połączeń azotu w glebie [41]. Badania przeprowadzone 
przez wielu autorów [6, 9, 14, 22], dotyczące aktyw ności 
proteaz gleb użyźnionych odpadami organicznymi, 
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w tym osadami ściekowymi, wskazują na pobudzający 
wpływ zastosowanych materiałów na aktywność oma-
wianego enzymu. Badania wykazały również wysoce 
istotną korelację pomiędzy wysokością dawki osadu 
ściekowego, a aktywnością proteaz glebowych. Ponadto, 
stwierdzono, że aktywność ta była skorelowana z zawar-
tością C-organicznego i N ogółem w glebie.

C e l u l a z y. Kompleks celulaz jest grupą enzymów, 
które odpowiedzialne są za rozkład celulozy oraz poli-
sacharydów zbudowanych z  jednostek glukozy połą-
czonych wiązaniem β (1–4)-glikozydowym. Ta cecha 
celulaz jest niezwykle istotna w glebach uprawianych 
rolniczo, gdyż węgiel pochodzący z  rozpadu wspo-
minanego polimeru jest głównym źródłem węgla do 
wzrostu i  rozwoju drobnoustrojów glebowych [13]. 
Celulazy w środowisku glebowym pochodzą z resztek 
roślinnych znajdujących się w glebie. Tylko nieznaczna 
ich ilość pochodzi ze źródeł mikrobiologicznych [61]. 
Enzymy te w środowisku glebowym pełnią ważną rolę, 
uczestnicząc w transformacjach występujących w glebie 
resztek roślinnych, w skłąd których wchodzą w znacz-
nej większości połączenia celulozy.

β - g l u k o z y d a z a. Enzym ten jest produkowany 
przez szereg organizmów, począwszy od roślin i zwie-
rząt poprzez grzyby i bakterie. Jest odpowiedzialny za 
końcowy etap hydrolizy celulozy rozkładając dwucukry 
który uwalnia glukozę dostępną dla drobnoustrojów 
[20]. β-glukozydaza jest przydatna przy oznaczaniu 
jakości gleby i  może być wskaźnikiem zmian aktyw-
ności biologicznej gleby, jak również wskaźnikiem 
wpływu zabiegów agrotechnicznych na środowisko 
glebowe [7, 54]. Mechanizmy tych zjawisk nie są jeszcze 
dobrze poznane, dlatego K n i g h t  oraz D i c k  [39] 
przebadali wpływ zabiegów agrotechnicznych na kine-
tykę reakcji enzymatycznej przy udziale β-glukozydazy 
oraz stopnia stabilizacji enzymu z  koloidami glebo-
wymi. Wyniki wskazują, że różne zabiegi agrotech-
niczne w sposób istotny obniżają aktywność enzyma-
tyczną poprzez zmniejszenie ilości enzymu w glebie. 
Dotyczy to przede wszystkim β-glukozydazy związanej 
z cząsteczkami gleby. 

A m y l a z a. Amylaza jest enzymem składają-
cym się z dwóch frakcji: α-amylazy oraz β-amylazy, 
hydrolizujących skrobię [64, 76]. Amylaza jest enzy-
mem powszechnie występującym w roślinach i glebie. 
Pomimo, iż w  przyrodzie występuje wiele enzymów 
zdolnych do hydrolizy skrobi, to amylaza odgrywa 
zasadniczą rolę w rozkładzie tego polimeru. Powszech-
nie wiadomo, że α-amylaza ma zdolność do konwer-
towania skrobi do glukozy i/lub oligosacharydów, 
z  kolei β-amylaza przekształca skrobię do maltozy 
[76]. Aktywność amylazy jest zależna od wielu czyn-
ników środowiskowych. Roślinność działa dwojako 
na aktywność amylazy – bezpośrednio wydzielając 
enzym do podłoża i dostarczając substratu do hydro-

lizy oraz pośrednio wydzielając związki absorbowane 
przez mikroorganizmy, które pobudzają je do syntezy 
enzymu [46]. Aktywność amylazy wykorzystywana jest 
w środowisku glebowym do oceny stopnia degradacji 
złożonych węglowych połączeń organicznych, informu-
jąc pośrednio o stanie ekologicznym gleb poddanych 
działaniu różnych odpadów organicznych.

4. Analiza profilu metabolicznego gleby (CLPP
 – Community Level Physiological Profiles)

Od kiedy stwierdzono, iż substraty organiczne (tzw. 
węgiel organiczny) jest głównym czynnikiem kontrolu-
jącym wzrost mikroorganizmów w glebie [80] rozwi-
nięto metodę, opartą na zdolności mikroorganizmów 
do katabolizowania różnych źródeł węgla w podłożu, 
nazwaną CLPP – Community Level Physiological Pro-
filing [26]. Metoda polega na ekstrakcji mikroorgani-
zmów z gleby i bezpośredniej inokulacji płytek Biolog®, 
zawierających odpowiednie źródła węgla zawiesiną 
mikroorganizmów. Wyznacznikiem degradacji źródła 
węgla jest wywołana zmiana barwy fioletu tetrazolio-
wego [33]. Przygotowanie zawiesiny mikroorganizmów 
glebowych obejmuje wytrząsanie gleby w wodzie lub 
płynie fizjologicznym oraz inokulację płytek otrzyma-
nym roztworem glebowym. Następnie płytki inkubo-
wane są w stałej temperaturze (Rys. 1). Zmiana barwy 
wywołana utlenianiem substratów w studzienkach jest 
mierzona spektrofotometrycznie jako absorbancja lub 
gęstość optyczna OD (Optical Density) [38]. 

L i u  i wsp. [44] w badaniach profilu metabolicz-
nego gleby wykorzystali 1 M bufor K2HPO4 (pH = 7) 
w  celu ekstrakcji mikroorganizmów. Zawieszone 
w nim cząsteczki gleby były wytrząsane przez 30 minut, 
a następnie po opadnięciu zawiesimy glebowej po kolej-
nych 30 minutach pobierano 2 ml supernatantu, wyko-
nując odpowiednie rozcieńczenia. Inokulat w objętości 
145 µl wprowadzano do każdego dołka płytki. Inkuba-
cja trwała 4 doby w temperaturze 26°C. Pomiary OD 
dokonywane były w 24 godzinnych odstępach, przy 
długości fali 590 nm. 

Typy płytek
Na rynku występują płytki Biolog, które służą do 

identyfikacji oraz charakterystyki metabolicznej róż-
nych grup mikroorganizmów: grzybów strzępkowych 
(FF plates), drożdży (YT plates), beztlenowców (AN 
plates), bakterii Gram+ (GP plates) oraz bakterii Gram– 
(GN plates). W ostatnim czasie opracowano również 
płytki GENIII, które wykorzystuje się w identyfikacji 
bakterii Gram+ oraz Gram– bez wcześ niejszego ich 
różnicowania. Do czasu wprowadzenia płytek GNIII 
(Biolog EcoPlates) w badaniach środowiskowych wyko-
rzystywano płytki GN.
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Dla indywidualnych potrzeb stosuje się płytki Bio-
log® MT, które nie zawierają standardowych substratów, 
jak to ma miejsce w poprzednich przypadkach, ale są 
one wybierane do konkretnych eksperymentów. Płytki 
MT zawierają jedynie barwnik reagujący na reakcje 
utleniania i redukcji [32].

Czynniki wpływające na wyniki ana lizy
i ograniczenia metody

Na wyniki analiz CLPP wpływa sposób przechowy-
wania próbek do momentu analizy. G o b e r n a  i wsp. 
[30] przeprowadzili badania dotyczące sposobu prze-
chowywania (chłodzenie, zamrażanie i przechowywa-
nie w temperaturze pokojowej) próbek gleby, pocho-
dzących z różnych głębokości na profil metaboliczny. 
W  wyniku badań stwierdzili, że sposób przechowy-
wania gleby ma istotny wpływ na profil metaboliczny 
zbiorowisk bakterii. Zmianom ulega odsetek zużycia 
grup substratów w  kierunku wykorzystania kwasów 
karboksylowych, fenoli i amin po 1 miesiącu przecho-
wywania w temperaturze 4°C. Przypisuje się to fizycz-
nym uszkodzeniom agregatów i zmianom zamkniętej 
w nich materii organicznej. 

Gęstość inokulum może wpływać na profil otrzy-
many przy analizie CLPP [24]. S c h m i t t  i wsp. 
[66] przeprowadzili badania z serią następujących po 
sobie rozcieńczeń. Każda płytka typu EcoPlate była 
zaszczepiana trzema kolejnymi rozcieńczeniami. Dla 
każdej serii i  każdego z  31  substratów wyznaczone 
zostały krzywe zmiany zabarwienia – WCD (Well 
Color Development) oraz AWCD (Average Well Color 
Development). Profil metaboliczny został ustalony na 
podstawie udziału zabarwienia każdego substratu do 
całkowitego stanu zabarwienia płytki. 

Innym bardzo ważnym ograniczeniem jest selek-
tywność systemu Biolog® tylko do drobnoustrojów 
zdolnych do wzrostu i rozwoju w laboratoryjnych 
warunkach eksperymentalnych [26]. Metoda pokazuje 
zdolność do metabolizowania substratów nie przez całą 
populację drobnoustrojów, ale tylko przez grupę obej-
mującą mikroorganizmy hodowalne [62]. Kolejnym 
problemem jest wspomniana wcześniej niejednorod-
ność w szybkości wzrostu bakterii. Podczas inkubacji, 
dynamicznie może się zmieniać struktura zbiorowiska 
bakterii. CLPP sprzyja szybko rozwijającym się szcze-
pom, gdy inne jeszcze nie wykazują swego wzrostu 
i wkładu w rozkład substratów [27, 71].

CLPP w badaniach środowiskowych gleby
Omawiany system jest szeroko używany w badaniach 

środowiskowych, gdzie zbiorowiska bakteryjne analizo-
wane są w kontekście indykatora stanu gleby poddanej 
działaniu różnych czynników. Badania G u a n e t  i wsp. 
[31] dotyczyły odłogowanej gleby zdegradowanej, ubo-
giej w materię organiczną oraz gleby użytkowanej rolni-
czo, gdzie badano zdolność degradacji celulozy. Wiele 
badań dotyczy również profilu metabolicznego gleb 
skażonych metalami ciężkimi. Badania różnorodności 
filogenetycznej obejmowały gleby aglomeracji miej-
skich, poddane ciągłej ekspozycji na metale ciężkie 
[82] oraz gleb skażonych metalami ciężkimi w warun-
kach eksperymentalnych. Znane są również badania 
dotyczące wpływu pojedynczych metali ciężkiego np. 
Cd [78] na drobnoustroje, lub działanie kilku metali 
równocześnie, np. Cu-Pb [55]. Liu i  wsp. [44] prze-
prowadzili badania dotyczące akumulacji antybiotyków 
w glebie i oceny potencjalnych skutków ich występo-
wania na mikroorganizmy agroekosystemów. Badania 
obejmowały m.in. zmiany funkcjonalnego różnicowa-
nia mikroorganizmów w glebie gliniastej traktowa-
nej sulfametoksazolem (SMX) i chlorotetracyklinami 
(CTC). Znane są również badania wpływu akumulacji 
pestycydów w glebie na jej stan biologiczny z użyciem 
systemu Biolog Ecoplates [21]. Niektóre z badań odno-
szą się do gleby nienaruszonej, nie poddanej działal-
ności człowieka. Przykładem takich badań jest gleba 
pochodząca z naturalnego środowiska – Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, w której oceniano wpływ czynni-

Rys. 1. Analiza profilu katabolicznego zbiorowisk mikroorganizmów
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ków mikroklimatycznych (silne wiatry niszczące połać 
leśną, pożary obszarów leśnych) na stan gleby [28].

Analiza statystyczna
Jest wiele sposobów na przedstawienie wyników 

statystycznych uzyskanych w ramach badań przepro-
wadzonych z wykorzystaniem systemu Biolog. Wybór 
metody zależy od ilości pomiarów absorbancji doko-
nywanych podczas inkubacji płytek oraz specyfiki 
doświadczenia. Z  uwagi na ciągłe zmiany procesów 
metabolicznych zachodzących na płytkach, wyryw-
kowe pomiary absorbancji mogą odzwierciedlać stan 
tylko niektórych populacji drobno ustrojów w próbce, 
a nie całej wspólnoty mikro organizmów. Dlatego zaleca 
się wielokrotne pomiary w systematycznych odstępach 
czasu i wybieranie tych optymalnych dla badanych prób 
[27, 72]. Dla wskaźnika AWCD wybiera się pomiary 
charakteryzujące się ujednoliconą wartością absorban-
cji dla całej płytki [25]. AWCD jest obliczane na pod-
stawie metody opracowanej przez Garlanda oraz Millsa 
[26] według wzoru: 

AWCD = Σ(C-R)/n

C – odczyt spektrofotometryczny gęstości optycznej
R – odczyt spektrofotometryczny gęstości optycznej 
   dołka kontrolnego 
n – ilość substratów (dla płytek GN,GP n = 91, dla Eco- 
   -Plate n = 31).

Jako miarę substratów uległych utylizacji i różno-
rodności w stopniu wykorzystywania poszczególnych 
związków wykorzystuję się indeks Shannon-Weavera 
(H), który wyrażony jest wzorem:

H = Σ pi ln pi

pi – udział aktywności mikrobiologicznej na danym 
   substracie [83].

Do analiz statystycznych również wykorzystywany 
jest indeks jednorodności (E):
E= H/Hmax=H/logS oraz S (substrate richness) w tym
wypadku to liczba substratów zużytych przez daną 
próbkę gleby. 

Niezależnie od rodzaju pomiaru spektrofotome-
trycznego (OD, AWCD, parametry analizy kinetycz-
nej, analiza poszczególnych substratów) do opracowa-
nia uzyskanych wyników niezbędne jest wykorzystanie 
wielowymiarowych metod statystycznych. Najbardziej 
popularną metodą jest analiza głównych składowych 
PCA (Principal Component Analysis). Każdy parametr 
krzywej kinetycznej lub pomiar absorbancji każdego 
z substratów jest kolejną zmienną, w konsekwencji ilość 
zmiennych może przewyższać ilość próbek [34]. Ana-
liza głównych składowych zmniejsza liczbę zmiennych 
tylko do kilku lub kilkunastu składowych, które mają 
większe znaczenie – PC (Principal Component). Każda 
składowa (PC) jest wyznacznikiem innej kombinacji 

początkowych zmiennych i wyjaśnia pewną część cał-
kowitej zmienności [24]. W ocenie wyników wykorzy-
stywana jest również analiza skupień, która umożliwia 
zbadanie powiązań pomiędzy grupami badanych sub-
stratów, pojedynczymi substratami, a badanymi obiek-
tami doświadczalnymi.

5. Badanie różnorodności mikroorganizmów
 oparte na metodzie molekularnej
 – PCR-DGGE (Polymerase Chain Reaction
 – Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)

Dużym problemem w badaniach biologii gleb jest 
wysoka różnorodność mikroorganizmów. Z puli dro- 
bnoustrojów występujących w próbkach środowi- 
skowych tylko niewielki ułamek bakterii może być 
wyizolowany w warunkach laboratoryjnych przy uży-
ciu pożywek różnicujących [36]. Z tego względu coraz 
częściej w badaniach środowiskowych wykorzystywane 
są metody polegające na ekstrakcji materiału gene-
tycznego oraz powielania i badania zawartych w nim 
genów. Metody te są sposobem analizy zmian gene-
tycznego zróżnicowania populacji mikroorganizmów 
środowiska glebowego [19]. Jedną z metod opartych na 
technikach biologii molekularnej jest PCR-DGGE (łań-
cuchowa reakcja polimerazy i elektroforeza w gradien-
cie żelu denaturującego). Metoda polega na amplifikacji 
badanego DNA ekstrahowanego z gleby i jego rozdzie-
lenie w żelu denaturującym według składu nukleoty-
dowego. Na żelu akrylamidowym powstaje genetyczny 
profil lub fingerprint (genetyczny odcisk), reprezentu-
jący strukturę drobnoustrojów badanej próby glebowej. 
Każdy prążek reprezentuje inny genotyp mikroorganiz- 
mów, a  względna liczebność mikroorganizmów jest 
skorelowana z intensywnością prążka. Otrzymany pro-
fil jest odzwierciedleniem proporcji produktów łańcu-
chowej reakcji polimerazy, lecz nie zawsze proporcji 
wyjściowej próbki [10]. 

Elektroforeza w gradiencie żelu denaturującego 
– DGGE (Denaturant Gel Gradient Electophoresis) oraz 
elektroforeza w gradiencie temperatury – TGGE (Tem-
perature Gel Gradient Electophoresis) przyczyniła się 
do zrewolucjonizowania metod biologii molekularnej. 
Metoda PCR-DGGE początek zawdzięcza mikrobiolo-
gii klinicznej, gdzie została zastosowana do wykrywania 
mutacji punktowych w DNA. W tej metodzie produkty 
reakcji PCR o jednakowej długości są determinowane 
na podstawie różnic w składzie pojedynczych nukleoty-
dów. Służą do tego czynniki denaturujące, tj. mocznik 
oraz formamid, które tworzą liniowy gradient w żelu 
(DGGE) oraz czynniki temperaturowe (TGGE) [43, 
49]. Rozdzielanie fragmentów DNA w DGGE i TGGE 
wynika z faktu, iż więcej czynnika denaturującego jest 
potrzebne do rozszczepienia sekwencji zawierającej 
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znaczną część guaniny i cytozyny. Między tymi nukleo-
tydami znajdują się aż trzy wiązania wodorowe, sta-
bilizujące podwójną helisę DNA, gdy między adeniną 
a tyminą tylko dwa. Gdy dwuniciowy fragment DNA 
zostanie częściowo stopiony, jego dalsza migracja w żelu 
poliakrylamidowym zostaje zatrzymana. Nastąpi to 
gdy domena o najmniejszej temperaturze topnienia 
(Tm) osiągnie charakterystyczną dla siebie Tm, docie-
rając do odpowiedniego miejsca w liniowym gradien-
cie temperatury lub substancji denaturującej. Różnice 
w  temperaturach topnienia domen materiału gene-
tycznego powodują różne ich końcowe umiejscowienie 
w żelu [51, 68]. 

Izolacja DNA
Pierwszym etapem w badaniach materiału genetycz-

nego jest izolacja DNA, oczyszczanie oraz oszacowanie 
jego ilości i jakości. Większość metod opiera się na bez-
pośredniej lizie komórek drobnoustrojów z matrycy gle-
bowej. Używa się do tego kombinacji metod związanych 
z  wykorzystaniem trawienia enzymatycznego, deter-
gentów oraz mechanicznego wytrząsania. Bez względu 
na rodzaj kwasu nukleinowego ekstrakcja powinna 
dostarczyć dużej ilości czystego materiału genetycznego. 
W  przypadku izolacji kwasów nukleinowych z  gleby 
otrzymanie dobrej jakości materiału genetycznego może 
być problematyczne, gdyż w glebie znajduje się frakcja 
organiczna, która przechodząc wraz z DNA lub RNA do 
dalszych etapów badań może zakłócać i hamować reak-
cję amplifikacji [29]. Dlatego też w badaniach próbek 
glebowych stosuje się metody oczyszczania materiału 
genetycznego, które są kluczowym etapem uzyskania 
wysokiej jakości kwasu nukleinowego.

Markery w łańcuchowej reakcji polimerazy
Wiele genów może być użytych jako markery mole-

kularne w  reakcji PCR. Należy pamiętać by były to 
regiony wysoko konserwatywne oraz zmienne gatun-
kowo. W większości publikacji dotyczących mikro-
organizmów glebowych badania zbiorowisk bakterii 
prowadzone są w oparciu o jednostkę 16S rRNA [5, 
57, 62, 70]. Badania zróżnicowania genetycznego zbio-
rowisk grzybów prowadzone są głównie w oparciu 
o fragmenty rybosomalnego DNA, jak 18S rRNA [6] 
oraz ITS2 [77]. Aby dokładnie zbadać bioróżnorodność 
mikroorganizmów glebowych, można użyć zarówno 
startery do różnicowania bakterii, jak i grzybów [6].

W celu wyznaczenia genetycznego polimorfizmu 
w środowisku glebowym można wykorzystywać star-
tery do analizy genów funkcjonalnych. Gen kodujący 
podjednostkę monooksygenazy amonu amoA jest stoso-
wany w badaniach mikroorganizmów nitryfikacyjnych 
środowisk naturalnych i stanowi odzwierciedlenie ich 
stanu filogenetycznego [1, 18, 40]. Geny kodujące reduk- 
tazę azotynu (nirK oraz nirS) są stosowane jako markery 

molekularne dla zbiorowisk bakterii denitryfikacyjnych 
[74]. Gen nirK jest preferowany do badań próbek gleby, 
podczas gdy nirS do badań osadów morskich [8, 60]. 

Optymalizacja warunków metody
Ważnym krokiem metody DGGE jest analiza mate-

riału genetycznego pod względem zdolności topnienia 
badanego DNA. Istotny jest dobór czasu trwania elek-
troforezy oraz skali gradientu. Żele z prostopadłym gra-
dientem do kierunku elektroforezy, charakteryzują się 
gradientem denaturującym lub temperaturowym wzra-
stającym od lewej do prawej strony. Próbki nałożone po 
lewej stronie żelu (mała koncentracja czynnika dena-
turującego) będą poruszać się jako cząsteczka dsDNA, 
gdy próbki z prawej strony (duża koncentracja czynnika 
denaturującego) będą od razu denaturowane i zatrzy-
mane w  żelu. Pośrodku żelu ruchliwość DNA zależy 
od koncentracji czynnika denaturującego, odpowiada-
jącego domenie o najmniejszej temperaturze topnienia 
[51]. W celu wyznaczenia odpowiedniego gradientu dla 
różnych fragmentów DNA, można również zastoso-
wać żel o szerokim spektrum denaturacji, np. 20–80%. 
Taki eksperyment pozwala na optymalizację zakresu 
czynnika denaturującego, w którym wszystkie prążki 
będą skutecznie uchwycone, w odniesieniu do bada-
nej próbki. W przypadku bardzo złożonych zbiorowisk 
bakterii, może być konieczne użycie nawet kilu (dwa 
lub więcej) żeli o różnych zakresach gradientu [37].

Optymalny czas trwania elektroforezy, wyznaczany 
jest w żelu z coraz większym temperaturowym lub 
denaturującym gradientem, rosnącym liniowo wraz 
z kierunkiem elektroforezy. Próbki DNA wprowadzane 
są na żel w  stałych odstępach czasu (np. 30  minut), 
aby wyznaczyć maksymalną rozdzielczość dla danego 
materiału w czasie. Gdy materiał genetyczny dotrze do 
punku jego częściowej denaturacji i nie będzie poru-
szał się dalej mimo dalszej elektroforezy. Do badań 
powinien zostać wybrany minimalny czas zatrzyma-
nia migracji DNA w  żelu. W  celu otrzymania więk-
szej rozdzielności prążków, czas trwania elektroforezy 
powinien być skorelowany z  właściwym napięciem 
elektrycznym. Porównując migrację tych samych pró-
bek w różnych warunkach, najlepszy stopień rozdziału 
uzyskiwany jest przy wysokich napięciach i  krótkich 
czasach trwania elektroforezy [50, 51, 69].

Aby sprawdzić jak warunki aparaturowe (procent 
akrylamidu w  żelu, grubość żelu, głębokość studzie- 
nek wyznaczających drogę migracji DNA, objętość 
nakładanych próbek, ilość DNA, zagęszczenie żelu, 
temperatura, napięcie elektryczne, czas elektroforezy) 
wpływają na profil genetyczny, A s c h e r  i wsp. [6] 
zbadali dwa systemy obsługujące DGGE. Sysyem1-
-DCode, Biorad, Hercules, CA, USA oraz System  2 
Ingeny PhorU system, Ingeny, Leiden, NL. Są to pierw-
sze tego typu badania, uwzględniające aparaturę jako 
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czynnik wpływający na wyniki analizy struktury zbio-
rowisk mikroorga nizmów w glebie. 
Modyfikacje i sposoby zwiększenia efektywności
metody PCR-DGGE

Metoda PCR-DGGE oparta na analizie w obrębie 
genu 16S rRNA, pomimo że jest obecnie bardzo popu-
larna, posiada liczne mankamenty, które prowadzą do 
uzyskiwania błędnych wyników. A h n  i wsp. [2] badali 
wybrane parametry i procedury jako ewentualne źródła 
zafałszowania wyników. Badania te obejmowały wery-
fikację następujących parametrów metody: dopasowa-
nie starterów, koncentracja dNTP-ów, rodzaj polime-
razy, struktura drugorzędowa produktów reakcji PCR, 
koncentracja akrylamidu i bisakrylamidu w żelu, Tm 
domen materiału genetycznego. Badania wykazały, iż 
intensywność prążków zależy od różnicy w temperatu-
rach topnienia pomiędzy domeną o najwyższej i najniż-
szej Tm, tj. prążki są intensywniejsze gdy różnica ta jest 
niewielka, pomimo wprowadzenia takiej samej ilości 
DNA do studzienek. Pod względem ilościowym popu-
lacje bakterii glebowych zostały najefektywniej wykryte 
i uwidocznione, gdy zastosowano kombinację starterów 
w reakcji PCR, zoptymalizowano koncentrację dNTP-
-ów w mieszaninie reakcyjnej i dobrano koncentrację 
akrylamidu/bisartylamidu w żelu denaturującym. 

Problemem pojawiającym się w analizach otrzyma-
nych profili genetycznych jest występowanie podwój-
nych prążków, które w istocie powinny tworzyć jeden 
prążek, odpowiadający jednej populacji mikroorganiz-
mów. Artefakty w postaci podwójnych prążków pro-
wadzą do zawyżonej oceny różnorodności genetycz-
nej próbki środowiskowej. Opracowano prosty sposób 
wyeliminowania tego problemu, poprzez modyfika-
cję warunków reakcji PCR. Dodatkowe prążki mogą 
powstawać jako niespecyficzne produkty podczas 
reakcji PCR, gdy elongacja zostanie przedwcześnie 
zakończona. Zastosowanie dłuższego czasu ostatecznej 
elongacji pozwala na dokończenie przyłączania odpo-
wiednich nukleotydów przez polimerazę, co zmniejsza 
ryzyko uzyskania podwójnych prążków, utrudniających 
analizę uzyskanych wyników [35]. 

Ponadto, by uzyskać wyraźne wyniki rozdziału 
i  większą wykrywalność do jednego końca startera 
należy dołączyć klamry zawierające sekwencje GC 
o długości 30–50 nukleotydów. Działają one jak domeny 
o wysokiej temperaturze topnienia, nie pozwalając na 
zupełne rozszczepienie podwójnej nici DNA [68].

6. Podsumowanie

W pracy został przedstawiony przegląd podsta-
wowych metod użytecznych w badaniu mikrobiologii 
gleby, z  uwzględnieniem badań molekularnych, przy 
czym należy zwrócić uwagę na ich uniwersalność. 

Omówione metody mogą być wykorzystywane prak-
tycznie do badań każdego typu odpadów organicz-
nych oraz gleb poddanych działaniu tych odpadów, 
przy minimalnej optymalizacji procedur laboratoryj-
nych. W mikrobiologii środowiskowej użycie technik 
molekularnych ułatwia analizę zbiorowisk mikroorga-
nizmów, jednak do pełnej charakterystyki zespołów 
mikroorganizmów występujących w  odpadach i  gle-
bach poddanych ich działaniu, konieczne jest połącze-
nie technik molekularnych z konwencjonalnymi meto-
dami mikrobiologicznymi, z uwzględnieniem analizy 
profilu metabolicznego, różnorodności funkcjonalnej 
oraz aktywności enzymatycznej badanego środowiska.
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Postępy Mikrobiologii zamieszczają artykuły przeglądowe ze 
wszystkich dziedzin mikrobiologii nie drukowane w innych cza-
sopismach, prace przeglądowe metodyczne oraz w dziale Nowości 
Wydawniczych recenzje nowych książek z zakresu mikrobiologii 
i nauk pokrewnych, które ukazują się w Polsce. Artykuły i ilustra-
cje drukowane w Postępach Mikrobiologii nie mogą być bez zgody 
Redakcji publikowane w innych periodykach.

1. Sposób przygotowania manuskryptu

1.1. Tekst

Prace należy przysyłać do Redakcji w postaci elektronicznego 
zapisu tekstu w edytorze Microsoft Word dowolnej edycji w wer-
sji PL jako załącznik poczty elektronicznej. Niezależnie od formy 
elektronicznej prosimy o przesłanie 1 wydruku tekstu artykułu 
całkowicie zgodnego z zapisem elektronicznym. Objętość pracy 
nie powinna przekraczać wraz z piśmiennictwem i  ilustracjami 
30  stron maszynopisu. Maszynopis powinien być jednostronny 
(wielkość czcionki 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,5), z nume-
racją stron. Po tytułach wydzielonych nie należy stawiać kropek. 
Na oddzielnej stronie (strona tytułowa) należy podać tytuł pracy, 
pod nim w pełnym brzmieniu imiona i nazwiska autorów, adresy 
autorów i  afiliacje, telefony oraz e-mail z zaznaczeniem autora 
korespondencyjnego, spis treści (tytuły poszczególnych rozdzia-
łów) oraz kilka (nie więcej jak pięć) słów kluczowych (key words). 
Tytuł pracy, spis treści i słowa kluczowe należy powtórzyć w języku 
angielskim. Słowa kluczowe mogą bądź nie pojawiać się w tytule 
pracy – należy je podać w porządku alfabetycznym. W przypadku 
prac kierowanych do działu „Publikacje metodyczne i standardy” 
prace przygotowane wg wyżej wymienionych wytycznych należy 
przesłać na adres Redaktora Działu. Praca powinna kończyć się 
krótkim podsumowaniem, zawierającym najistotniejsze elementy 
treści. Na oddzielnej stronie należy dołączyć krótkie streszczenie 
pracy w języku angielskim (maksymalnie 250 słów). Tekst pracy 
powinien być zgodny z zaleceniami szczegółowymi Redakcji.

Przesłane do redakcji prace winny być napisane poprawną pol-
szczyzną. Redakcja rekomenduje P.T. Autorom Słownik Popraw-
nej Polszczyzny (red. Witold Doroszewski, Halina Kurkowska, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998) jako pomoc 
w redagowaniu tekstu. Jakkolwiek Postępy Mikrobiologii są pol-
skojęzyczne, nie wyklucza się druku prac, napisanych po angielsku.

1.2. Ilustracje

Tabele i rysunki powinny być dostarczone w wersji elektro-
nicznej oraz w formie wydruku z drukarki laserowej lub atramen-
towej. Maksymalne rozmiary rysunków planowanych w artykule 
w jednej szpalcie nie powinny przekraczać 7,5 cm × 16 cm (szer./
wys.), a zaplanowanych w obszarze dwóch szpalt 11 cm × 21 cm 
(szer./wys.). Szerokość planowanych tabel nie powinna przekra-
czać rozmiarów rysunków (odpowiednio 7,5 cm lub 11 cm), a ich 
wysokość nie powinna być większa od 10 cm, niezależnie od zapla-
nowanej szerokości tabeli. 

W maszynopisach nie należy pozostawiać wolnych miejsc na 
rysunki i zdjęcia, a tylko na kopii zaznaczyć miejsce, w którym 
powinny być umieszczone, np. tab. 1, rys. 1. Liczbę rysunków i tabel 

należy ograniczyć do istotnie niezbędnej ilości. Te same wskazówki 
odnoszą się do pojedynczych wzorów chemicznych. Każda tabela 
powinna być oznaczona kolejnym numerem rzymskim oraz mieć 
nagłówek opisujący jej treść. Na osobnej kartce należy załączyć 
spis z objaśnieniami jakie powinny się znaleźć pod rysunkami lub 
z uwagą “objaśnienia w tekście”. Podpisy pod wykresami, rysun-
kami, zdjęciami należy umieścić na osobnej stronie.

1.2.1. Elektroniczne wersje ilustracji

Pliki cyfrowe zawierające ilustracje akceptowane do druku 
należy przygotować zgodnie z zaleceniami Redakcji. Ilustracje we 
wstępnej wersji artykułu przeznaczonej dla recenzentów mogą 
być dostarczone jako pliki PDF, ale w wersji ostatecznej do druku 
muszą być dostarczone jako pliki TIFF albo EPS. Pliki pochodzące 
z programu Power Point akceptowane są jedynie w wersji ilustra-
cji czarno białej. Wszystkie rysunki (oprócz czarno białych z pro-
gramu Power Point) wyeksportowane do formatu bitmapy muszą 
być zachowane w skali szarości albo w systemie CMYK (ang. Cyan, 
Magenta, Yellow, blacK). Nie należy stosować zapisu w systemie 
RGB (ang. Red, Green, Blue). Obrazy stonowane (zróżnicowanie 
gęstości lub cienie) muszą być sporządzone w skali szarości (nie 
używać bitmapy). Pliki kolorowe sporządzone w programie Power 
Point nie są akceptowane z powodu różnic pomiędzy RGB i CMYK 
podczas wydruku. 

Wszystkie grafiki należy przesyłać w 100% wymiarze bez 
konieczności skalowania. Minimalna rozdzielczość stosowana 
w ilustracjach powinna wynosić 300 dpi dla zdjęć szarych i kolo-
rowych, 600 dpi dla liter i 1200 dpi dla linii w wykresach. Kolorowe 
ilustracje musza pozostawać także w systemie CMYK jako obrazy 
CMYK TIFF o rozdzielczości 300 dpi.

Grafiki należy przesyłać w ich naturalnym planowanym for-
macie, aby nie istniała konieczność ich powiększania lub zmniej-
szania w Wydawnictwie. Wszystkie ostateczne napisy, oznaczenia 
czy też klucze oznaczeń muszą być wprowadzone do rysunków. 
Każdy rysunek musi być dołączony jako osobny plik, a rysunki 
wielo panelowe muszą być podane w jednym pliku. Aby uniknąć 
problemu z różnymi fontami Redakcja zaleca stosowanie nastę-
pujących czcionek: Times New Roman, Times New Roman Pl, 
Arial, Arial Pl oraz Symbol. Dane są przyjmowane na standar-
dowych mediach takich jak dyskietki (3,5 cala), płyty CD lub 
DVD. Przesłane dyski lub dyskietki nie będą zwracane autorom. 
Zalecaną przez redakcję kompresją informacji jest ZIP lub PKZIP 
(Windows). Redakcja nie akceptuje ilustracji wykonanych Micro-
soft Office, ponieważ są one zapisane w systemie RGB. Elementy 
rysowane, takie jak wykresy, formuły matematyczne czy diagramy 
nie powinny zawierać dodatkowych naniesień ręcznych i powinny 
być łatwo odtwarzane w dostępnych programach. W celu szcze-
gółowej informacji proszę wysyłać zapytanie przez e-mail na adres: 
jbielecki@biol.uw.edu.pl.

1.3. Piśmiennictwo

Cytowaną literaturę (Piśmiennictwo) należy wpisać oddzielnie 
jako ostatnie strony maszynopisu, wymieniając pozycje w kolej-
ności alfabetycznej. W wykazie powinny być podane kolejno: 
liczba porządkowa, nazwisko autora, pierwsze litery imion, nazwi-
ska współautorów pracy i pierwsze litery ich imion (w kolejności 
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podanej w cytowanej pracy), pełny tytuł cytowanej pracy, skrócony 
tytuł czasopisma, tom, strona, i rok wydania (w nawiasie), np.

Arendsen, A.F., M.Q. Solimar i S.W. Ragsdale. Nitrate-depen-
dent regulation of acetate biosynthesis and nitrate respiration by 
Clostridium thermoaceticum. J. Bacteriol. 181, 1489–1495 (1999).

Dla cytowanych wydawnictw nieperiodycznych należy podać 
kolejno: nazwisko i pierwsze litery imion autora lub współautorów, 
tytuł dzieła, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. W przypadku 
odwoływania się do artykułu w pracy zbiorowej należy dodatkowo 
podać tytuł tej pracy oraz nazwisko jej redaktora, wydawnictwo, 
miejsce wydania, rok, tom oraz na końcu stronę, np.:

Portnoy D.A., Sun A.N., Bielecki J.E. Escape from the phago-
some and cell-to-cell spread of Listeria monocytogenes (w) Micro-
bial Adhesion and Invasion, red. M. Hook, L. Świtalski, Springer 
Verlag, New York, 1991, s. 86. 

W przypadku gdy liczba współautorów pracy przekracza 10, 
należy podać nazwiska i inicjały pierwszego oraz ostatniego współ-
autora a następnie dodać uwagę i wsp., np.:

Tomb J.F., J.C. Venter i wsp.: The complete genome sequence 
of the gastric pathogen Helicobacter pylori. Nature, 338, 539–543 
(1997) (cytowana praca jest dziełem 42 autorów)’

Powoływanie się w tekście na pozycje cytowanej literatury 
następuje przez wymienienie liczby porządkowej w nawiasach 
np. [10]. Liczba cytowań w piśmiennictwie nie może przekraczać 
100 pozycji.

1.4. Piśmiennictwo danych cytowanych z sieci internetowej

Cytowanie danych z sieci internetowej może jedynie dotyczyć 
informacji pochodzących z prac oryginalnych zamieszczanych 
w sieci przez uznane w środowisku naukowym oraz recenzowane 
czasopisma. Redakcja będzie również uznawać cytacje informacji 
ze źródeł autoryzowanych przez uznane w środowisku autorytety 
z dziedziny nauk przyrodniczych. Warunkiem koniecznym przy 
użyciu informacji ze strony internetowej jest sprawdzenie i aktu-
alizacja zapisu informacyjnego na stronie WEB w dniu wysyłania 
maszynopisu. W przypadku niewłaściwego adresu i niemożliwości 
odtworzenia informacji z sieci komputerowej, prace będą zwracane 
autorom. Cytowanie informacji publikowanej na stronach sieci 
internetowej powinno wyglądać następująco: 14. XYZ Website 14 
listopada 2004 roku (online), nazwisko wydawcy, jeśli jest znane, 
http://cbx.iou.pgr. (10 Października 2004 roku, data ostatniego 
sprawdzenia adresu). Cytowanie książek powinno zawierać szcze-
gółowe dane o  wydawnictwie. Cytacje prac oryginalnych prze-
syłanych poprzez sieć komputerową powinna zawierać następu-
jące dane: nazwisko autora, inicjały imion, data przyjęcia pracy, 
tytuł pracy. Nazwa czasopisma, numer: strony (jeśli są dostępne) 
(online), adres internetowy, data potwierdzenia ważności adresu.

2. Prawo autorskie 

W polskim prawodawstwie autorskie prawo osobiste intere-
sujące szczególnie autorów Postępów Mikrobiologii oraz autorskie 
prawo majątkowe reguluje Ustawa z dn. 4-tego lutego 1994 r. 
(Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Autorskie prawo osobiste, zwane dalej w Informacji dla Auto-
rów prawem autorskim dotyczy niemajątkowych interesów twórcy 
związanych z danym utworem oraz określa zasady ochrony więzi 
twórcy z utworem. Do praw tych między innymi należy: 

•	 prawo	do	autorstwa	utworu	–	wyrażające	m.in.	zakaz	„przy-
właszczania” utworu przez inne niż twórca osoby (zakaz 
dokonywania plagiatów)

•	 prawo	do	oznaczenia	utworu	swoim	nazwiskiem	albo	udo-
stępnienia utworu anonimowo

•	 prawo	do	nienaruszalności	treści	i	formy	utworu	oraz	jego	
rzetelnego wykorzystania. 

Konieczność ochrony Autorskich praw osobistych innych 
Autorów przez Redakcję Postępów Mikrobiologii obliguje nas do 
przyjęcia następującej procedury:

(a) Reprodukcja utworów wytworzonych przez innych Auto-
rów w pracy własnej, przesłane do opublikowania w P.M. tj. 
cudzych rysunków lub tabel – pochodzących z oryginalnej, pier-
wotnej pracy innego Autora/twórcy – bądź cytowanie fragmentów 
cudzego tekstu, wymaga od Autorów P.M. wcześniejszego uzyska-
nia przez nich pisemnej zgody od Autorów pierwotnej pracy lub 
Wydawnictwa (z której materiały te pochodzą) na ich reprodukcję. 
Zgodę tę w formie oryginalnego zaświadczenia należy przysłać 
wraz z materiałami reprodukowanymi do Redakcji P.M. 

•	 Pod	cytowanym	rysunkiem	należy	w	opisie	podać	nazwi-
sko pierwotnego Autora, pełną bibliografię pracy z której 
pochodzi rysunek oraz informację o zgodzie Wydawnictwa 
lub Autora na jego reprodukcję.

•	 Cytowany	tekst	powinien	być	wyraźnie	oznaczony	w	odpo-
wiednim miejscu manuskryptu, zaś u dołu strony powinna 
być zamieszczona informacja dotycząca pochodzenia cytatu 
oraz uzyskanej zgody na przedruk.

(b) Dozwolone jest wprowadzanie zmian w cytowanych 
rysunkach innych Autorów/twórców pod warunkiem każdorazo-
wego uzyskania ich zgody (lub osób upoważnionych przez nich) na 
dokonanie takich zmian. Zmiany w oryginalnych rysunkach mogą 
wynikać z chęci Autorów P.M. do dokonania nowego opracowania 
lub nowego przedstawienia omawianego przez siebie zagadnienia. 
W tych przypadkach wskazane jest, aby zgoda twórcy wskazywała 
na zakres dokonywanych zmian, gdyż pozwoli to uniknąć wątpli-
wości odnośnie zakresu wyrażonej tak zgody. Wreszcie koniecz-
ność uzyskania zgody pierwotnego Autora/twórcy na dokonanie 
zmian w reprodukowanym rysunku wynika z możliwości ingeren-
cji Autorów P.M. w autorskie prawo osobiste w postaci nienaru-
szalności formy i treści utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. 

(b) Warunkiem przyjęcia przez Redakcję P.M. manuskryptu 
pracy oraz poddania jej dalszej procedurze wydawniczej jest złoże-
nie wraz z manuskryptem Oświadczenia dotyczącego praw autor-
skich. (Pobierz wzór oświadczenia)

3. Zalecenia szczegółowe*

3.1. Nazewnictwo drobnoustrojów.
 
Należy stosować dwuczłonowe nazwy zawierające nazwę ro- 

dzajową oraz gatunkową (np. Escherichia coli). Nazwy rodzajowe 
mogą być użyte same tj. bez nazwy gatunkowej, natomiast nie 
można użyć samych tylko nazw gatunkowych. Gdy w pracy podaje 
się pierwszy raz nazwę gatunku, musi ona składać się z pełnych 
wyrazów, przy ponownym użyciu tej nazwy, podaje się tylko pierw-
szą literę nazwy rodzajowej (zawsze dużą) oraz nazwę gatunkową 
w pełnym brzmieniu np. E. coli. Nazwy gatunku, rodziny, rzędu, 
klasy, działu oraz królestwa należy pisać kursywą. Informacje 
szczegółowe dotyczące pisowni oraz prawidłowego nazewnictwa 
(zgodnego z wymogami współczesnej systematyki) – przyjęte przez 
Redakcję Postępów Mikrobiologii, za instrukcją ASM – można zna-
leźć w Instructions to Authors, J. Bacteriol., Jan. 2007. 

Zgodnie z propozycjami WHO – Collaborating Centre for 
Reference and Research on Salmonella (“Antigenic Formulas of the 
Salmonella Serovars” (M.Y. Popoff and L. Le Minor, WHO Colla-

* fragmenty instrukcji dla autorów czasopism wydawanych 
przez American Society for Microbiology – wykorzystywanie w P.M. 
za zgodą Journals Departments ASM.)
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borating Centre for Reference and Research on Salmonella, Institut 
Pasteur, Paris, France, 1997) and “Identification and Serotyping 
of Salmonella and an Update of the Kaufmann-White Scheme” 
(A.C. McWhorter-Murlin and F.W. Hickman-Brenner, Centers for 
Disease Control and Prevention, Atlanta, Ga.)) do rodzaju Salmo-
nella należą tylko dwa gatunki tj. S. enterica i S. bongori – pierwszy 
z nich podzielony został na 6 podgatunków. Stosowane dotychczas 
zwyczajowe nazwy, nie posiadające statusu taksonomicznego, takie 
jak serotyp, typ serologiczny, zostały zastąpione nazwą serowaru 
(w oryginale serovar, sv.). Nazwę serowaru należy pisać dużą literą 
oraz prostym pismem (np. Typhi, Paratyphi B, Typhimurium itp.). 
Zgodnie z powyższym, nazwę pierwszego podgatunku rodzaju Sal-
monella można zapisać: S. enterica subsp. enterica sv. Typhimurium 
lub Salmonella subsp. I. sv. Typhimurium, bądź po prostu, Salmo-
nella Typhimurium.

3.2. Nomenklatura genetyczna

Właściwości genetyczne szczepu opisywane są w terminach 
fenotypu oraz genotypu. Fenotyp opisuje obserwowane właści-
wości organizmu. Genotyp określa genetyczną strukturę organi-
zmu, zwykle odnosi się do szczepu dzikiego. Ww. określenia są 
bliżej objaśnione w pracy Demerec i wsp. Genetics 54 61:76, 1966. 

(a) Fenotypowe określenie właściwości organizmu stosuje się 
gdy zmutowane loci nie zostały zidentyfikowane oraz zmapowane. 
Może być także użyte w przypadku, gdy identyfikuje się produkt 
genu np. białko OmpA. Zapis fenotypu zasadniczo składa się 
z trzech liter, nie można ich pisać kursywą, pierwsza litera powinna 
być zawsze dużą literą. Preferuje się użycie liczb rzymskich lub 
arabskich dla oznaczania bliźniaczych fenotypów np. Pol1, Pol2, 
Pol3 itd. Typ dziki można zapisać dodatkowym oznaczeniem plus 
(Pol+); w odróżnieniu do tego oznaczenie minus określać będzie 
fenotyp mutanta (Pol–). Czasami pewne charakterystyczne właści-
wości organizmu można zapisać używając liter np. (StrS).

(b) Genotypowe oznaczenia są podobne do fenotypowych 
– w obu przypadkach stosuje się zestaw trzech liter; genotyp pisze 
się zawsze małymi literami oraz kursywą (np. ara, his, rps.). Pro-
motor, terminator oraz operator oznacza się literami p, t oraz o (np. 
lacZp, lacZt, lacZo; Bachman i Low; Microbiol. Rev. 44, 1–56, 1980). 

(c) Typ dziki alleli można zaznaczyć wpisując dodatkowe 
oznaczenie plus nad oznaczeniem genu np. ara+, his+, nie oznacza 
się natomiast zmutowaych alleli znakiem minus. 

(d) Miejsca mutacji oznacza się poprzez wstawiania liczby 
kolejnych izolacji (liczby alleli) po symbolu zmutowanego locus 
(np. araA1, araA2 itp.). W przypadku, gdy tylko jedno takie locus 
istnieje, lub gdy nie wiadomo w którym kolejnym locus mutacja 
powstała – po oznaczeniu genu wstawia się myślnik w miejscu 
dużej litery oznaczającej locus , zaś dalej podaje się liczbę izolacji 
(np. ara-23). 

(e) Zapis genotypu może być wzbogacony innymi oznacze-
niami jak plus, dla typu dzikiego czy minus dla mutanta – można 
wprowadzić oznaczenia określające mutacje jak np. mutacja 
Amber (Am), mutant termowrażliwy (Ts), mutant konstytutywny 
(Con), mutant wrażliwy na niskie temperatury (Cs), białko hybry-
dowe (Hyb) np. araA230(Am), his D21(Ts). Wprowadzanie innych 
wzbogaceń powinno być poprzedzone w tekście odpowiednim 
wyjaśnieniem. 

(f) Dodatkowe oznaczenia mogą też być użyte w przypadku 
konieczności rozróżnienia tego samego genu znajdującego się 
w różnych organizmach lub szczepach tego samego gatunku np. 
hisE.coli lub hisK-12 . Dodatkowe oznaczenia stosuje się również dla 
rozróżnienia pomiędzy genetycznymi elementami o tej samej 
nazwie np. promotory operonu gln; glnA1 i glnA2.

(g) Delecję oznacza się symbolem, Δ usytuowanym przed zde- 
lecjonowanym genem lub regionem np. Δ trpA432, Δ (aroP-aceE)419, 

lub Δ his(dhuA hisJ hisQ)1256. Fuzję genów ara i lac można przed-
stawić w ten sam sposób – F (ara-lac)1256. Podobnie F (araB’ 
-lacZ+)(Hyb) oznacza, że fuzja nastąpiła pomiędzy genami araB 
a lacZ. Inwersja jest oznaczana następująco IN (rrnD-rrnE)1. Inser-
cję genu his E. coli do plazmidu pSC101 w pozycji 0 zasad (0kb) 
zapisuje się następująco pSC101 W (Okb::K-12hisB)4. Oznaczenie 
obecności episomu polega na podaniu jego symboli w nawiasie po 
nazwie szczepu rodzicielskiego np. W3110/F’ 8(gal+).

3.3. Skróty nazw chemicznych

Nie wymagają dodatkowych wyjaśnień skróty nazw, takich jak: 
– nazwy miar i wag regulowanych przez Systeme International dc 

Unites (SI), ogólnie akcetowane jednostki takie jak bp, kb, Da, 
masa cząst., m. cząst. 

– skróty nazw chemicznych takich jak: DNA, cDNA, RNA, cRNA, 
RNaza, DNaza, rRNA, mRNA, tRNA; AMP, ADP, ATP, dATP, 
ddATP, GTP itp., 

– ATPaza, dGTPaza itp. NAD+,NADH, NADPH, NADP+, poly(A), 
poly(dT) itp.,

– nazwy powszechnie stosowanych technik biologii molekularnej 
np. PCR, SDS-PAGE, nazwy ogólnie znanych linii komórko-
wych np. HeLa, J774

– nazwy jednostek biologicznych; PFU (jednostka formowania 
łysinek), CFU (jednostka formowania kolonii), MIC (mini-
malne stężenia hamujące wzrost), itp. 

Zasady kształtowania nomenklatury endonukleaz restrykcyj-
nych oraz metylotransferaz zostały opublikowane w Nucleic Acids 
Research 2003, 31: 1805–1812. Przy pisaniu prac prosimy o korzy-
stanie z zawartych tam informacji.

3.4. Pisownia danych numerycznych

Standardowe jednostki metryczne są stosowane dla określa-
nia długości, wagi i objętości. W przypadku przedstawiania tych 
wartości oraz molarności należy stosować przedrostki m, µ, n oraz 
p dla wartości 10–3, 10–6, 10–9 oraz 10–12. Temperaturę należy przed-
stawiać tylko w stopniach Celsjusza np. 37°C.

3.5. Pisownia substancji znakowanych izotopami

Jeśli wyznakowana jest pojedyncza cząsteczka w związku 
chemicznym należy nazwę tego związku zapisać w następujący 
sposób 14CO2, 

3H2O, H2
35SO4. Taki sam sposób zapisu stosuje się 

gdy radioaktywna cząsteczka nie występuje w naturalnej formie 
wyznakowanego związku np. 32S-ATP lub gdy symbol izotopu 
związany jest z niespecyficzną nazwą związku np. 14C aminokwasy, 
3H-liganty itp. W przypadku niektórych specyficznych związków 
chemicznych można stosować nawiasy kwadratowe obejmujące 
symbole radioaktywnej cząsteczki przed nazwą chemiczną związku 
np. [14C] mocznik, L-[metylo-14C] metionina, [g –32P] ATP.

4. Proces recenzowania

Prace przysyłane do Redakcji w celu ich opublikowania 
w Postępach Mikrobiologii podlegają podwójnej ocenie tj. ich war-
tości merytorycznej (Recenzje) oraz poprawności pod względem 
redakcyjnym (układ pracy, język, załączniki, ilustrujące, tekst, 
oświadczenia autorów).
•	 Każda	praca	przesłana	do	Redakcji	jest	oceniana	przez	jednego	

ze stałych Recenzentów P.M. (lista Recenzentów, patrz Rada 
Redakcyjna jest również publikowana w każdym zeszycie P.M. 
oraz na stronie internetowej http:www.pm.microbiology.pl). 
W  przypadku braku w Radzie Redakcyjnej P.M. Recenzenta 
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o odpowiedniej specjalności lub jego braku z innych ważnych 
przyczyn, Redaktor naczelny powołuje Recenzenta spoza Rady 
Redakcyjnej.

•	 Recenzje	są	anonimowe	oraz	dokonywane	na	specjalnie	do	tego	
przygotowanych arkuszach 

•	 Recenzenci	nie	otrzymują	zapłaty	od	PTM	za	wykonaną	pracę.
•	 Nazwiska	 Recenzentów	 z  poza	 Rady	 Redakcyjnej	 są	 wraz	

z podziękowaniami publikowane w każdym 4-tym zeszycie P.M. 
odpowiedniego roku.

•	W	przypadku	ujemnej	oceny	pracy	przez	Recenzenta	oraz	jego	
sugestii skierowanej do Redaktora naczelnego odrzucenia recen-
zowanej pracy, bądź jej znacznego przeredagowania, Autor P.M. 
ma prawo odwołania się od tej sugestii do Redaktora naczelnego. 
W opisywanym przypadku decyzją Redaktora powoływany jest 
dodatkowy Recenzent z poza Rady Redakcyjnej P.M.

5. Uwagi dodatkowe

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów 
i  poprawek nie wpływających na treść pracy. W przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian w treści odsyła się autorowi 
jeden egzemplarz pracy oraz dyskietkę w celu dokonania popra-
wek. Adresy instytucji, w których pracują autorzy (adres pocztowy 
oraz e-mail) należy podawać w maszynopisie pracy po piśmien-
nictwie. Prace nie odpowiadające wymaganiom Redakcji będą 

odsyłane autorom bez rozpatrzenia merytorycznego. W razie nie 
przyjęcia pracy do druku Redakcja zwraca dyskietkę oraz jeden 
egzemplarz wydruku, drugi zatrzymuje u siebie. Za datę wpływu 
przyjmuje się dzień otrzymania pracy w formie zgodnej z instruk-
cją dla autorów. Za prace opublikowane w Postępach Mikrobiologii 
nie przewiduje się honorariów autorskich. Pracę w wersji elektro-
nicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretarza 
naukowego redakcji:

Dr Radosław Stachowiak
e-mail: radeks@biol.uw.edu.pl

Wydruk pracy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres 
zastępcy redaktora naczelnego

Dr Bohdan Starościak 
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Oczki 3, 02 - 007 Warszawa
tel. (22) 628-08-22 lub 621-13-51 

W przypadku prac kierowanych do działu „Publikacje meto-
dyczne i standardy” prace przeglądowe przygotowane zgodnie 
z wyżej wymienionymi zasadami należy przesłać w wersji elek-
tronicznej i wydruku na adres Redaktora Działu.
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W dziale zatytułowanym PUBLIKACJE METODYCZNEI 
STANDARDY publikowane są artykuły przeglądowe o charak terze 
metodycznym, reprezentujące dowolną dziedzinę mikrobio logii. 
Redakcja Postępów Mikrobiologii (PM), w porozumieniu z Zarzą-
dem Głównym PTM ustaliła, iż drukowanych będzie rocz nie nie 
więcej niż cztery artykuły tej kategorii. 

Redaktorem odpowiedzialnym za wartość merytoryczną, 
redakcję tekstu oraz ostateczne przyjęcie pracy do druku jest 
prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba (adres:

prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
– Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Pomorskiej Akademii Medycznej
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel/fax (091) 46 616 51, 52, fax (091)46 616 59, e-mail: 
kalemba@mp.pl lub kalemba@sci. pam.szczecin.pl)

Prace metodyczne przeznaczone do druku podlegają ocenie 
dokonywanej przez stałych Recenzentów lub Ekspertów powoły-
wanych każdorazowo przez Redaktora działu. 

Lista stałych Recenzentów, patrz Zalecenia dla Autorów, pkt. 5. 
Strona tytułowa każdego artykułu zaopatrzona będzie w infor-

macje, iż praca należy do PUBLIKACJI METODYCZNYCH 
I STANDARDÓW oraz każdorazowo podana będzie data otrzy-
mania od Autorów manuskryptu jak i data zaakceptowania godo 
druku.

Zalecenia dla Autorów:

1. Przesyłanie publikacji:

•	 Manuskrypt (w dwu egzemplarzach w formie papierowej oraz 
jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym wraz z rysun-
kami, tabelami itp.) proszę przesyłać bezpośrednio do Redak-
tora PUBLIKACJI METODYCZNYCH I STANDARDÓW.

•	 Podając adres/y Autorów publikacji należy zaznaczyć Autora 
korespondencyjnego – prócz adresu pocztowego, numeru tele-
fonu i ew. faxu należy obligatoryjnie podać adres e-mail Autora 
korespondencyjnego. 

2. Sposób przygotowania manuskryptu – Pracę należy opracować 
zgodnie z ogólnymi zaleceniami zawartymi w INFORMACJI 
DLA AUTORÓW Postępów Mikrobiologii (POST. MIKROB. 
2009, 48, 1, Zeszyt 1) z uwzględnieniem następujących zmian: 

•	 Objętość pracy nie może przekraczać wraz z piśmiennictwem 
i ilustracjami 20 stron maszynopisu.

•	 Ilość cytowań w rozdziale Piśmiennictwo nie powinna prze-
kraczać 50 pozycji.

•	 W spisie cytowanego piśmiennictwa należy umieszczać wyłącz-
nie prace drukowane w czasopismach naukowych, niedopusz-
czalne jest zamieszczanie danych bibliograficznych prospektów 
reklamowych lub promocyjnych firm farmaceu tycznych. 

3. Prawa autorskie – do każdej przygotowanej do druku publika-
cji załączyć Oświadczenie dotyczące praw autorskich. Wzór 
oświadczenia można pobrać ze strony internetowej P.M.

4. Zalecenia i uwagi dodatkowe:

W celu uniknięcia kryptoreklamy, proszę o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na sposób przedstawienia czytelnikom produktów 
komercyjnych lub metod opracowanych przez producentów. Auto-
rzy są również zobowiązani do ujawnienia (jeżeli takie ist nieją) 
wszelkich powiązań (honoraria, granty, płatne ekspertyzy lub inne 
formy uzyskiwania korzyści osobistych) między Auto rami a firmą, 
której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. W tym 
celu każdy z Autorów proszony jest o złożenie Oświadczenia o ory-
ginalności pracy, Oświadczenia dotyczącego praw autorskich oraz 
Oświadczenia dotyczącego „konfliktu inte resów”. Konflikt inte-
resów występuje, kiedy Autor lub zakład pracy Autora ma finan-
sowe lub osobiste związki z innymi oso bami lub instytucjami, które 
mogą wpływać na jego działania i decyzje. Wzór deklaracji można 
pobrać ze strony internetowej PM. 

•	 Redakcja PM zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji o akcep-
tacji pracy przeznaczonej do druku w dziale PUBLIKACJE 
METODYCZNE I STANDARDY. 

•	 Wszelkie proponowane zmiany w INFORMACJI DLA AUTO-
RÓW P.M. zostaną przedstawione PT Czytelnikom Postępów 
Mikrobiologii przed ich wprowadzeniem.

5. Stali recenzenci działu PUBLIKACJE METODYCZNE I STAN-
DARDY:

Jerzy Długoński
(Uniwersytet Łódzki) 
Waleria Hryniewicz

(Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego) 
Józef Kur

(Politechnika Gdańska) 
Anna Przondo-Mordarska

(Akademia Medyczna we Wrocławiu)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC
DRUKOWANYCH W DZIALE PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY
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[Wzór]

Oświadczenie o oryginalności pracy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nazwisko i imię autora (korespondencyjnego)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tytuł pracy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Data złożenia pracy w Redakcji Postępów Mikrobiologii

Oświadczam, że złożona przeze mnie praca, zatytułowana jak wyżej, jest moim oryginalnym utworem i stanowi przedmiot prawa 
autorskiego w myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. 

Oświadczam również, że praca ta ani w całości, ani we fragmentach nie została opublikowana wcześniej w żadnym innym czasopiśmie 
lub wydawnictwie naukowym. Dodatkowo stwierdzam, iż w/w pracy nie wysłano równolegle do opublikowania w innym czasopiśmie 
naukowym lub wydawnictwie. 

Warszawa, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– podpis Autora korespondencyjnego –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Wzór]

Oświadczenie dotyczące praw Autorskich

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwisko/a i imię/ona autora/ów – proszę podkreślić autora korespondencyjnego)

Adres autorów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tytuł pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. Oświadczenie (proszę wypełnić a lub b) 
(a) Oświadczam, iż w mojej/naszej pracy przeznaczone do opublikowania rysunki oraz tabele, są dziełem mojej/naszej oryginalnej 

twórczości (tzn. zostały wymyślone i zaprojektowane przez autorów przedkładanego Redakcji manuskryptu), nie są obciążone 
jakimi kolwiek prawami osób trzecich, ani nie naruszają jakichkolwiek przepisów prawa i interesów dóbr osób trzecich. W pracy nie 
ma cytatów z obcej publikacji/ ewentualnie w pracy zamieszono cytaty w ramach dozwolonego prawnie prawa cytatu, przy czym 
wszystkie zamieszczone cytaty zostały należycie oznaczone wraz z wymienieniem twórcy i źródła cytatu.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                       (miejsce, data)                                                                                          (podpis korespondencyjnego autora)

(b) Oświadczam, iż uzyskałem/liśmy wymaganą prawem zgodę uprawnionych autorsko podmiotów na reprodukcję rysunków

 nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zamieszczonych w: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, iż uzyskałem/liśmy wymaganą prawem zgodę uprawnionych autorsko podmiotów na reprodukcję tabel

 nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zamieszczonych w: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (* podać bibliografie prac oryginalnych z których reprodukowane będą rysunki lub tabele) 

 Do Oświadczenia załączam oryginalne zezwolenia reprodukcji w liczbie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 rysunków: . . . . . . . . . . . . . . .  tabel: . . . . . . . . . . . . .  cytowanego tekstu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                   (miejsce, data)                                                                                            (podpis korespondencyjnego autora)
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[Wzór]

Oświadczenie dotyczące „konfliktu interesów”1

1. Nazwisko i imię autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tytuł pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Oświadczenie (proszę wypełnić a lub b, niepotrzebne skreślić)

 (a) Oświadczam, że „konflikt interesów” nie występuje

 (b) Oświadczam, że występuje „konflikt interesów”, który polega na: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                              (miejsce, data)                                                                                          (podpis korespondencyjnego autora) 

1 Konflikt interesów występuje, kiedy autor lub zakład pracy autora ma finansowe lub osobiste związki z innymi osobami lub instytucjami, które 
mogą wpływać na jego działania i decyzje.

INFORMACJA DLA AUTORÓW
o opłatach za prace publikowane w Postępach Mikrobiologii

Uprzejmie informujemy PT Autorów PM, że zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów z dnia 
6 lutego 2007 roku oraz z dnia 2 marca 2011 r. wprowadzono zasady płatności za prace przyjmowane do druku w naszym piśmie. Auto-
rzy manuskryptów proszeni są o wnoszenie opłat w wysokości 250 PLN + VAT 23% – razem 307,50 PLN za każdy artykuł na konto 
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów:

BGŻ SA 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

Opłatę można wnosić indywidualnie. W tym przypadku dowód wpłaty jest warunkiem uruchomienia procedury wydawniczej. 
W imieniu Autorów opłatę może wnosić sponsorująca instytucja, fundacja itp. Wtedy Autorzy zobowiązani są do złożenia w Redakcji 
wraz z manuskryptem pisemnego zobowiązania się do bezzwłocznej opłaty za publikację po otrzymaniu faktury VAT. Należy dodatkowo:

l Przesyłać zgłoszenia proponowanych do publikacji artykułów wraz z danymi do wystawienia faktury VAT (NIP, nazwa i adres 
instytucji lub osoby fizycznej) na nr faksem (022) 841-29 49, lub drogą pocztową na adres siedziby Zarządu PTM.

l Do dowodu wpłaty lub zobowiązania zapłaty dołączać informacje zawierające tytuł pracy i nazwisko autora korespondencyj-
nego.

Otrzymanie przez Redakcję pracy wraz z kopią potwierdzenia wpłaty lub zobowiązaniem zapłaty jest warunkiem uruchomienia 
procedury wydawniczej.

W przypadku nie przyjęcia przez Redakcję do druku pracy zwrot opłaty wraz z korektą faktury dokonany będzie przez księgowość PTM.
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH
W SUPLEMENTACH DO KWARTALNIKA POSTĘPY MIKROBIOLOGII

W celu ułatwienia publikowania w jednym miejscu artykułów o podobnej problematyce, Postępy Mikrobiologii wydawać będą 
w formie suplementów, następujące prace naukowe:

1. Referaty z sesji plenarnych Zjazdów naukowych, Konferencji naukowych oraz Sympozjów organizowanych staraniem Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk. Manuskrypt poje-
dynczego referatu nie powinien przekraczać 25-ciu stron i powinien być przygotowany wg Informacji dla Autorów Postępów 
Mikrobiologii. Całość materiałów przygotowanych do jednego suplementu nie może przekraczać 150 stron maszynopisu.

2. Streszczenia przyjętych przez organizatorów referatów oraz doniesień prezentowanych na ww. Zjazdach naukowych, Konferencjach 
oraz Sympozjach. Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony maszynopisu i kończyć się nie więcej jak trzema pozycjami 
cytowanego piśmiennictwa.

W suplemencie nie będą publikowane oryginalne prace doświadczalne prezentowane na ww. Zjazdach naukowych. Prace te po 
odpowiednim przygotowaniu, zgodnie z instrukcją dla autorów, można przesyłać do Redakcji Polish Journal of Microbiology (Acta 
Microbiologica Polonica) lub innego czsopisma naukowego.

Autorzy lub zamawiający suplement ponoszą pełny koszt jego opracowania oraz wydania. Możliwy jest druk czterech suplemen-
tów rocznie. Ponieważ materiały przeznaczone do suplementu nie są opracowywane oraz nie podlegają ocenie Zespołu Redakcyjnego 
Postępów Mikrobiologii, zamawiający suplement, tj. osoba upoważniona przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 
lub Komitet Mikrobiologii PAN, bierze całkowitą odpowiedzialność za redakcję oraz wartość merytoryczną suplementu. Wydanie 
suplementu powinno być poprzedzone jego akceptacją przez Zespół Redakcyjny Postępów Mikrobiologii.
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