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1. Wstęp

Zasadniczą rolę we właściwej inicjacji transkrypcji 
genów pełni główny czynnik sigma polimerazy RNA. 
W  przypadku Escherichia coli jest to σ70, natomiast 
u Bacillus subtilis – σ43. Czynnik ten tworząc holoen-
zym w kompleksie z rdzeniem polimerazy RNA odpo- 
wiada za prawidłową regulację transkrypcji większości 
genów. To zapewnia komórkom bakteryjnym prawi-
dłowy wzrost w optymalnych warunkach [41, 68].

Adaptacja komórek bakteryjnych do nietypowych 
dla ich wzrostu warunków otoczenia oraz umiejęt-
ność przetrwania w takim środowisku jest wynikiem 
odpowiedzi komórek na zaistniały stres. Na skutek 
wywołanego w komórce stresu, następują określone 
zmiany w jej metabolizmie. Ma to na celu zapewnie-
nie przeżycia komórkom w środowisku o zmienionych 
parametrach, jak i ich ochronę przed szkodliwym jego 
wpływem. Wówczas w wyniku ekspresji ściśle określo-
nych genów, regulowanych na poziomie transkrypcji 
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i  translacji, zachodzi synteza odpowiednich białek. 
Za inicjację transkrypcji tych genów odpowiedzialne 
są alternatywne czynniki sigma, które w  kompleksie 
z rdzeniem polimerazy RNA regulują ten proces. Do 
alternatywnych czynników sigma należą m.in. sigma B 
(σB, SigB), zidentyfikowany u bakterii Gram-dodat-
nich oraz sigma S (RpoS, σS, σ38, sigma-38), którego 
obecność stwierdzono w przypadku komórek bakterii 
Gram-ujemnych. Wspomniane alternatywne czynniki 
sigma pełnią podobną funkcję w komórce. Wykazują 
one również aktywność w przypadku, gdy w komórce 
zachodzi konieczność ekspresji genów mających zwią-
zek z cyklem życiowym komórki oraz fazą (stacjonarną 
czy wykładniczą) jej wzrostu [40, 43, 83].

2. Alternatywny czynnik sigma B (σB)

Do najlepiej poznanych alternatywnych czynników 
sigma bakterii Gram-dodatnich należy sigma B. Funk-
cjonuje on jako główny regulator odpowiedzi na stres 
bakterii z rodzaju Bacillus, Staphylococcus i Listeria. 
W przypadku innych bakterii Gram-dodatnich, np. bak-
terii kwasu mlekowego i Clostridia, o niskiej zawartości 
par GC, nie stwierdzono obecności σB [83]. Pomimo, 
iż obecność białek typu σB jest charakterystyczna dla 
bakterii Gram-dodatnich o wysokiej zawartości par 
GC, to w przypadku, np. Mycobacterium i Streptomyces, 
zidentyfikowano SigF (σF) – stanowiącego homolog σB. 
Białko SigF pochodzące z Mycobacterium tuberculosis 
pełni podobną funkcję do alternatywnego czynnika 
sigma B bakterii B. subtilis. Natomiast σF bakterii Strep-
tomyces coelicolor odgrywa inną niż σB rolę w komórce, 

chociaż wykazuje podobną sekwencję aminokwasową 
do sekwencji SigB B. subtilis [34, 83, 89].

Na skutek odbieranych przez komórkę różnych 
sygnałów wywołujących w niej stres następuje synteza 
i aktywacja czynnika sigma B w komórce [35]. 

Stres może być pochodzenia środowiskowego oraz 
energetycznego (Rys. 1) [1, 19, 42, 86].

Czynnik σB bierze udział w inicjacji transkrypcji 
wielu genów stresu, które należą do regulonu σB [35]. 

2.1. Regulacja σB u Bacillus subtilis

W przypadku bakterii B. subtilis zbadano dwie drogi 
aktywacji alternatywnego czynnika sigma B, w których 
uczestniczy zespół siedmiu białek regulatorowych: 
RsbR, RsbS, RsbT, RsbU, RsbV, RsbW i RsbX, kodo-
wanych przez geny rsb (regulator of sigma B) należące 
do operonu sigB, rozmieszczone według podanej kolej- 

ności: rsbR, rsbS, rsbT, rsbU, rsbV, rsbW, sigB, rsbX. 
Siódmym genem w tym operonie jest gen sigB, kodu-
jący σB [19, 35, 78].

Przed genem rsbR zlokalizowany jest promotor 
zależny od czynnika σA. Jego zadaniem jest utrzyma-
nie podstawowego poziomu ekspresji wszystkich ośmiu 
genów podczas wzrostu komórki. Drugi wewnętrzny 
promotor, umiejscowiony przed genem rsbV i rozpo-
znawany przez występujący w aktywnej formie σB, ma 
wpływ na wzrost poziomu ekspresji genów rsbV, rsbW, 
sigB i rsbX [42]. 

W komórce nie będącej pod wpływem stresu, czyn-
nik σB występuje w stanie nieaktywnym, będąc zwią-
zanym z czynnikiem anty-sigma RsbW. W komórkach 
Bacillus subtilis przekaz środowiskowego i energetycz-

Rys. 1. Czynniki stresogenne bodźców środowiskowych i energetycznych (objaśnienia w tekście)
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nego typu bodźca komórkowego do czynnika sigma B 
zachodzi poprzez dwie powiązane, ale oddzielne drogi 
przekazu sygnału (Rys. 2) [19, 60].

Transfer bodźców pochodzących ze środowiska 
zachodzi za pośrednictwem białek regulatorowych, 
kodowanych przez operon sigB. W przypadku stresu 
energetycznego, w transmisję sygnału zaangażowane 
są białka kodowane przez operon zbudowany z dwóch 
genów rsbQ-rsbP, zlokalizowany w pewnej odległości 
od operonu sigB. W przypadku Listeria monocytogenes 
nie wykazano obecności operonu rsbQ-rsbP.

Białka RsbV i RsbW stanowią dwa pierwsze regula-
tory aktywności σB u Bacillus subtilis. W fazie wzrostu 
wykładniczego, czynnik anty-sigma RsbW związany 
jest bezpośrednio z czynnikiem σB, co zapobiega asocja-
cji czynnika σB do rdzenia polimerazy RNA. Zarówno 
aktywność kinazy RsbW jak i działanie dwóch fosfataz 
typu PP2C – RsbP i RsbU regulują stan ufosforylowa-
nia RsbV. Fosfataza RsbP uczestniczy w aktywacji σB 
w odpowiedzi na zaistniałe zaburzenia na energetycz-
nym poziomie komórki (droga stresu energetycznego), 
podczas gdy RsbU odpowiada za przekazanie sygna-
łów, wynikających ze stresu fizycznego i chemicznego 
(droga stresu środowiskowego). Ufosforylowany RsbV 
(na skutek aktywności kinazy serynowej RsbW) staje 
się nieaktywny, jako czynnik anty-anty-sigma. Jedynie 
nieufosforylowany RsbV może współzawodniczyć z σB 
o związanie się z RsbW. Uwolniony w ten sposób σB 
może wówczas związać się z polimerazą RNA i w dal-
szej kolejności może nastąpić transkrypcja zależnych 
od σB genów ścisłej odpowiedzi na stres [20]. Defosfo-

rylacja RsbV następuje w wyniku działania aktywnej 
fosfatazy RsbU lub RsbP, w zależności od rodzaju ode-
branego sygnału, wywołującego w komórce stres [19]. 

Pod wpływem stresu środowiskowego, zachodzi 
aktywacja fosfatazy RsbU przez drugie białko RsbT. 
W  czasie, gdy komórka nie podlega stresowi, białko 
RsbT związane jest (co zapobiega oddziaływaniu RsbT 
z RsbU) z negatywnym regulatorem – RsbS, w dużym 
(1,8 MDa) wielobiałkowym kompleksie, określanym 
jako stresosom (stressosome) [71]. Stresosom składa 
się z RsbS i RsbR, a także czterech paralogów białka 
RsbR (RsbRA): YkoB (RsbRB), YojH (RsbRC), YqhA 
(RsbRD) i YtvA [26, 60, 69, 71, 72]. 

RsbS składa się z pojedynczej domeny STAS (sul-
phate transporter and anti-anti-sigma factor). Wiążąc 
się z paralogami RsbR poprzez silnie konserwowane 
domeny STAS C-terminalne, tworzy z nimi określoną 
strukturę. W wyniku stresu środowiskowego zachodzi 
ufosforylowanie domen STAS przez kinazę RsbT, która 
następnie oddysocjowuje od kompleksu [60]. Następ-
nie uwolniony RsbT wiąże i aktywuje fosfatazę RsbU, 
która wówczas ma możliwość oddziaływania na sub-
strat RsbV-P, na skutek czego następuje defosforylacja 
czynnika anty-anty-sigma, RsbV, co prowadzi do akty-
wacji czynnika sigma B.

Białka RsbR pełnią niezbędną rolę we właściwym 
oddziaływaniu pomiędzy białkami RsbS i RsbT. Pod-
czas stresu RsbR odgrywa rolę aktywatora kinazy 
RsbT względem RsbS, co prowadzi do oddzielenia się 
RsbT od kompleksu tworzonego z RsbS i związanie się 
z RsbU. Fosforylacja RsbS jest kluczowym procesem, 

Rys. 2. Schemat aktywacji czynnika σB w komórkach B. subtilis.
Zmodyfikowany na podstawie M a r l e s - W r i g h t  i wsp. [60] za zgodą wydawnictwa Elsevier i autorów
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który pozwala RsbT na związanie z RsbU. W tym pro-
cesie RsbR również jest fosforylowane przez RsbT przez 
co traci swoją zdolność aktywacji RsbT [20]. Jak dotąd 
nie poznano mechanizmu, w wyniku którego następuje 
ufosforylowanie białek RsbR i RsbS przez RsbT.

W następstwie aktywacji σB rośnie poziom RsbX. 
Wzrost aktywności σB, wynikający z zaistniałego stresu 
pochodzenia środowiskowego, zostaje przywrócony 
do poziomu wyjściowego przy udziale fosfatazy RsbX, 
która defosforyluje i reaktywuje zarówno RsbR jak 
i RsbS (będący inhibitorem aktywności kinazy RsbT). 
Nieufosforylowana forma białka RsbS wiąże się z kinazą 
RsbT, co przerywa aktywację regulonu odpowiedzi na 
stres. Nie jest wyjaśnione czy wzrost poziomu RsbX 
przyczynia się do redukcji aktywności σB. Jednak 
w przypadku eliminacji białka RsbX następuje wzrost 
aktywności σB do bardzo wysokich poziomów. 

W odpowiedzi na zaistniały stres energetyczny, 
następuje aktywacja RsbV przez fosfatazę RsbP, która 
aktywowana jest przez RsbQ. Dokładny mechanizm tej 
aktywacji nie jest znany, ale analizy strukturalne RsbQ 
wykazują, że białko jest α/β hydrolazą, wiążącą małe, 
niezidentyfikowane hydrofobowe cząsteczki, które 
mogą brać udział w aktywacji RsbP [18, 43, 49, 60].

2.2. Regulacja σB u Bacillus cereus

W przypadku bakterii Bacillus cereus wykazano, 
że regulacja czynnika σB znacząco różni się od pozna-
nych dróg regulacji σB innych Gram-dodatnich bak-

terii o niskiej zawartości par GC. Stwierdzono, że 
w przeciwieństwie do B. subtilis u bakterii B. cereus nie 
występują obydwie drogi aktywacji B zachodzące pod 
wpływem stresu środowiskowego czy energetycznego. 
D e   B e e n  i wsp. [25] wskazali bowiem, że droga 
powstałego sygnału wynikającego ze stresu pocho-
dzenia środowiskowego i wewnątrzkomórkowego jest 
jednakowo skierowana do jednego białka – membra-
nowej multisensorowej hybrydowej kinazy histydyno-
wej BC1008 (RsbK, Regulator of sigma b; “K” – hybrid 
Kinase), odgrywającej istotną rolę w regulacji  σB 
(Rys. 3). Stwierdzono to w oparciu o analizę sekwen-
cyjną, świadczącą o obecności wielu domen w RsbK, 
m.in. CHASE3 (zewnątrzkomórkowy sensor, prawdo-
podobnie oskrzydlony dwiema transmembranowymi 
helisami), GAF (wewnątrzkomórkowy sensor wiążący 
małe ligandy) i PAS/PAC (sensor redoks, światła, meta-
bolitów) [24, 25, 36]. Wyniki badań dowodzą, iż RsbK 
fosforyluje regulator odpowiedzi RsbY (serynową fosfa-
tazę typu PP2C – kontrolującą aktywność σB; homolog 
RsbU i RsbP komórek B. subtilis) prowadząc do defos-
forylacji RsbV. Następnie nieufosforylowany RsbV 
wiąże się z antagonistą σB, RsbW, uwalniając ostatecz-
nie σB [21, 84]. Wykazano, że gen rsbK zlokalizowany 
jest blisko sigB w genomie. Zarówno rsbK jak i  rsbY 
zlokalizowane są w konserwowanym obszarze genu. 
Badania genomu sugerują, że RsbK i RsbY stanowią 
jeden funkcjonalny moduł RsbKY w kontroli aktyw-
ności σB u B. cerus, a także u patogenów B. thuringien-
sis i B. anthracis [24, 25]. Dalsze badania wykazały, że 

Rys. 3. Schemat aktywacji czynnika σB w komórkach B. cereus.
Zmodyfikowany na podstawie C h e n  i wsp. [21] za zgodą wydawnictwa Wiley i autorów
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metylacja reszt Glu439 i Glu446 RsbK przez metylotrans-
ferazę BC1007 typu Che-R (określaną jako RsbM, ang. 
Regulator of sigma B Methyltransferase) może hamo-
wać aktywację σB w warunkach niestresowych, a więc 
RsbM (BC1007) negatywnie reguluje aktywność  σB 
poprzez metylację RsbK. W  momencie zaistnienia 
czynnika stresu, uaktywniony RsbK przenosi sygnał do 
kolejnych regulatorów (RsbY, RsbV, RsbW) by uwolnić 
σB, który może związać się z polimerazą RNA i wywołać 
bezpośrednią transkrypcję genów odpowiedzi na stres, 
zależnych od sigB. Moduł RsbK-M-Y kontroluje zróżni-
cowany rozkład sieci przekazu sygnału, w szczególności 
tych obejmujących czynniki stresu związane z σB [21]. 

2.3. Geny zależne od σB

Komórki odpowiadają na różne warunki stresowe, 
poprzez zwiększoną produkcję m.in. białek kodowa-
nych przez geny zależne od σB. Wyodrębniono pięć 
funkcjonalnych grup tych genów (Tabela I) [42].

W przypadku bakterii Gram-dodatnich, σB stanowi 
główny regulator odpowiedzi komórki na stres, nato-
miast u bakterii Gram-ujemnych (do których należą 
liczne gatunki o szczególnym znaczeniu dla ludzi, ze 
względu na ich patogenny lub korzystny wpływ), funk-
cję tę pełni alternatywny czynnik σS.

3. Alternatywny czynnik sigma S (σS/rpoS)

Sigma S (σS, RpoS, KatF, σ38) to alternatywna pod-
jednostka polimerazy RNA, która jest indukowana 
w  wyniku wielu warunków stresowych i może częś-
ciowo zastąpić główny czynnik sigma σ70 (RpoD). 

Gen rpoS kodujący σS został najpierw zidentyfiko-
wany w komórkach E. coli. Następnie jego obecność 
stwierdzono w komórkach Salmonella sp. (S. dublin, 
S. enterica, S. typhimurium), Erwinia carotovora, Shi-
gella flexneri, Pseudomonas aeruginosa i Yersinia entero-
colitica. Obecność homologów σS stwierdzono również 

Tabela I
Grupy białek kodowanych przez geny zależne od σB

I Geny kodujące podjednostki proteaz/ATP-az, pełniące istotną rolę w odpowiedzi komórki na stres.
  ClpP, ClpC i ClpX uczestniczą w procesie renaturacji lub degradacji niepoprawnie sfałdowanych czy zdenaturowanych
 białek, które gromadzą się w warunkach zaistniałego stresu i mogą być dla komórki toksyczne [38, 39]. Mutanty clpP, clpC
 i clpX są bardzo wrażliwe na stres cieplny, etanolowy, oraz na zasolenie. Wykazują także słabszy wzrost oraz obniżoną
 zdolność przeżycia w warunkach stresu głodowego. Mutanty te są o wiele bardziej wrażliwe niż mutanty sigB [38, 42, 52, 64].

II Geny kodujące białka biorące udział w niespecyficznej ochronie komórki przed stresem tlenowym. 
  Głód glukozowy wywołuje w komórkach B. subtilis niespecyficzną odpowiedź na stres tlenowy, mimo, iż komórki te nie
 znajdują się pod wpływem stresu tlenowego [27]. 
  Do genów zależnych od σB, prawdopodobnie zaangażowanych w tę niespecyficzną ochronę przed stresem tlenowym
 należą: gen katalazy katE oraz gen kodujący białko Dps, chroniące DNA (zapewne poprzez związanie się z kwasem
 nukleinowym) przed uszkodzeniem, jakie może spowodować tlen [6, 31]. 
  W procesie adaptacji komórki do nowych warunków tlenowych mogą także uczestniczyć tioredoksyna, ClpC, ClpP oraz
 produkty piątego i szóstego genu operonu clpC (sms, yacK). Reaktywne rodniki tlenu prawdopodobnie generowane
 w komórkach bakterii tlenowych (narażonych m. in. na głód, którego przyczyną jest brak lub zmniejszenie stężenia glukozy
 albo będących pod wpływem stresu, wynikającego ze wzrostu temperatury otoczenia) mogą utleniać i przez to uszkadzać
 białka, powodując ich niestabilną konformację. ClpC oraz tioredoksyna mogą pomagać w naprawie uszkodzonych białek
 albo w odzyskiwaniu ich natywnej struktury. Białka nieodwracalnie uszkodzone mogą być degradowane przez ClpP,
 prawdopodobnie we współpracy z ClpX (albo ClpC?). Sms oraz YacK mogą uczestniczyć w naprawie DNA, który uległ
 uszkodzeniu w wyniku zaistniałego stresu tlenowego. Ochrona przed uszkodzeniami membran, białek oraz DNA jest bardzo
 istotna w odpowiedzi komórki na ten niespecyficzny stres [42, 48].

III Geny, których produktami są białka biorące udział w adaptacji komórki do stresu solnego i wodnego. 
  W wyniku zaistniałego stresu osmotycznego zachodzi indukcja YkzA wykazującego wysoki stopień identyczności z OsmC
 E. coli. Wykazano, iż σB nie jest niezbędny w procesie adaptacji komórki do zmian zasolenia, ponieważ mutanty sigB również
 dają odpowiedź na stres solny [42].

IV Produkty genów, których rola w adaptacji do stresu nie jest w pełni wyjaśniona.
  Do tej różnorodnej grupy należą m. in. białka GspA, których indukcja może zachodzić wskutek głodu wywołanego
 brakiem aminokwasów, a także białka te mogą być zaangażowane w ekspresję hag kodującego flagellinę. Do białek tych należy
 również zidentyfikowana u B. subtilis pirofosforylaza UDP-glukozy (UDPGP; urydylilotransferaza-glukozo-1-fosforanowa)
 – enzym katalizujący syntezę UDP-glukozy. Genem strukturalnym kodującym to białko jest gtaB, częściowo zależne od
 czynnika sigma B (σB) [4, 32, 42, 85]. Inne białka uczestniczą w syntezie dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD)
 lub mogą katalizować reakcje redoks zależne od zredukowanego fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego
 (NADP[H]) [5, 42]. 

V Białka kodowane przez geny zależne od σB, których funkcja jak dotąd nie została poznana, a ich podobieństwo do znanych
 białek występujących w bazach danych, jest mało istotne.

Geny zależne od σBGrupa
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u Acetobacter methanolicus, Xanthomonas campestris, 
Pseudomonas putida i Rhizobium meliloti [29, 33].

Czynnik ten kieruje transkrypcją genów nie tylko 
w  stacjonarnej fazie wzrostu, ale również odgrywa 
decydującą rolę w odpowiedzi komórki na stres [7, 
43]. W wyniku stresu, następuje aktywacja transkryp-
cji licznych genów, zależnych od σS. Dlatego też, σS 
określany jest jako nadrzędny regulator odpowiedzi 
na stres, wywoływanej przez wiele różnych sygnałów 
stresowych, ale także często przez obniżony poziom 
wzrostu komórek lub jego zahamowanie. Wywołana 
odpowiedź na stres ma na celu stworzenie możliwości 
przetrwania komórki w aktualnych warunkach stre-
sowych, a także dodatkowo uchronić ją przed stresem 
jeszcze nie zaistniałym.

Wzrost poziomu σS w komórce zachodzi w odpo-
wiedzi na głód spowodowany brakiem źródeł węgla, 
azotu, fosforu, a także aminokwasów. Indukcja S może 
również nastąpić w wyniku zahamowania wzrostu 
komórek w stacjonarnej fazie wzrostu, jak i  stresu 
wywołanego zbyt wysoką lub niską temperaturą, hiper-
osmolarnością, niskim pH, obecnością etanolu, dużą 
gęstością komórek, a także stresu tlenowego. Produkty 
genów kontrolowanych przez σS mogą także powodo-
wać zmiany morfologii komórki [43].

Badania także wskazują, że ponad 40% genów kon-
trolowanych przez QS (ang. quorum sensing) jest także 
zależnych od RpoS. Wo n g t r a k o o n g a t e  i wsp. 
[88] wykazali, że białka biorące udział w odpowiedzi 
na szok ciepła, stres oksydacyjny, stres osmotyczny czy 
białka indukowane w stanie głodu komórki, są współre-
gulowane zarówno przez RpoS jak i QS co wskazuje, że 
obydwa te czynniki są równie istotne w regulacji adap-
tacji bakterii do zmian warunków wzrostu [76, 77, 88]. 

Ekspresja samego genu rpoS jest kontrolowana na 
poziomie transkrypcji, translacji oraz proteolizy samego 
białka [33, 54, 57, 61]. 

3.1. Regulacja transkrypcji rpoS

RpoS należy do operonu nlpD-rpoS znajdującego się 
w odległości 141 nukleotydów za operonem surE-pcm 
(Rys. 4). Mimo, że geny: surE, pcm, nlpD pełnią funk-
cje podobne do rpoS, uczestnicząc w reakcjach bioche-
micznych mających na celu umożliwienie komórkom 

przetrwanie w warunkach fazy stacjonarnej, to operon 
surE-pcm nie ma wpływu na ekspresję rpoS, jak rów-
nież czynnik sigma S nie jest zaangażowany w ekspre-
sję operonu surE-pcm [29]. Pomimo nieznanej funkcji 
surE wykazano, że uszkodzenie tego genu przejawia 
się obniżoną przeżywalnością komórek w stacjonarnej 
fazie oraz ich ograniczoną wytrzymałością na pod- 
wyższoną temperaturę i stres osmotyczny. Produkt 
genu pcm bierze udział w naprawie uszkodzonych 
komórek. Mutanty pcm wykazują zwiększoną wrażli-
wość na stres tlenowy [29].

W transkrypcji rpoS uczestniczy kilka promoto-
rów [43]. Policistronowy mRNA nlpD-rpoS składa się 
z dwóch, blisko położonych względem siebie promoto-
rów: nlpDp1 i nlpDp2, powyżej genu nlpD, kodującego 
lipoproteinę o nieznanej funkcji. Kolejny promotor 
rpoSp zlokalizowany jest wewnątrz genu strukturalnego 
nlpD [43, 44, 55, 75].

Promotory nlpDp1 i nlpDp2 operonu nlpD-rpoS 
biorą udział w ekspresji rpoS, nie są jednak regulowane 
przez szybkość i fazę wzrostu komórek. Główny pro-
motor rpoSp1 genu kodującego rpoS podlega induk-
cji w momencie wejścia komórek w fazę stacjonarną, 
a także na skutek wywołanego stresu [43, 75].

3.1.1. Czynniki kontrolujące transkrypcję rpoS

3.1.1.1. cAMP-CRP i EIIA(Glc)
Mutacje genu cya, kodującego cyklazę adenylową 

oraz genu crp, kodującego białko receptorowe [CRP] 
cyklicznego AMP [cAMP] powodują, że poziom  σS 
w komórce już w wykładniczej fazie wzrostu jest wysoki 
[43]. Tak więc cAMP-CRP jest negatywnym regulato-
rem transkrypcji rpoS w wykładniczej fazie wzrostu 
komórek. Mechanizm działania cAMP-CRP w  kon- 
troli transkrypcji rpoS zależy od fazy wzrostu. Wyniki 
badań wskazują, że podczas wejścia komórek w fazę 
stacjonarną, cAMP-CRP pozytywnie kontroluje trans-
krypcję rpoS [43]. 

Cyklaza adenylowa jest pozytywnie kontrolowana 
przez crr, kodujący EIIA(Glc). Wynikiem mutacji crr 
jest podwyższony poziom σS w czasie trwania fazy 
wykładniczej, będący skutkiem zwiększonej transkryp-
cji oraz translacji rpoS. Transkrypcję można ograni- 
czyć przez dodatek cAMP, co oznacza, że EIIA(Glc) 
wpływa na transkrypcję rpoS poprzez kierowanie 
aktywnością cyklazy adenylowej. Fenotypowo, mutanty 
crr wykazują w fazie logarytmicznej podobieństwo do 
mutantów cya [43]. 

3.1.1.2. Wpływ ppGpp na transkrypcję rpoS
Bezpośrednią przyczyną zmian stężenia RpoS są 

cząsteczki sygnałowe, generowane pod wpływem zmian 
środowiskowych, zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych. 
Do tych cząsteczek zalicza się m.in. czterofosforan 

Rys. 4. Transkrypcja rpoS. W regulacji transkrypcji genu kodu-
jącego σS biorą udział trzy promotory: nlpDp1 (p1), nlpDp2 (p2) 
i rpoSp (p). Zmodyfikowany na podstawie E i s e n s t a r k  i wsp. 
[29] za zgodą wydawnictwa Elsevier i autorów oraz S a n t o s  i wsp. 

[75] za zgodą wydawnictwa Wiley i autorów
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guanozynowy (ppGpp) [37]. Jego poziom znacznie 
wzrasta w odpowiedzi na zmniejszenie stężenia ami-
nokwasów, niezbędnych do syntezy białek, a także na 
skutek głodu węglowego, fosforanowego oraz azoto-
wego [37, 82]. W tej sytuacji u bakterii następuje ogra-
niczenie wielu aktywności metabolicznych, co okreś la 
się mianem odpowiedzi ścisłej. Ma ona charakter adap-
tacyjny i  stwarza komórce możliwość przetrwania 
w  niesprzyjających warunkach [7]. Kumulowanie się 
w komórce nietypowych nukleotydów, m.in. ppGpp ma 
związek z odpowiedzią ścisłą. Odpowiedź ta jest bezpo-
średnio indukowana przez przyłączenie się nienałado-
wanych tRNA w miejscu A rybosomu, na skutek czego 
dochodzi do zahamowania tworzenia wiązania pep-
tydowego, zatrzymania przemieszczających się rybo-
somów po RNA i zapoczątkowania reakcji, w wyniku 
której na rybosomach zachodzi synteza ppGpp. Reakcję 
tę katalizuje białko RelA (produkt genu relA), wyka-
zujące aktywność syntetazy ppGpp. W reakcji syntezy 
tego nukleotydu katalizowanej przez RelA, donorem 
grupy fosforanowej jest ATP, natomiast akceptorem 
GDP [23, 58, 62]. 

W przypadku innych głodowych warunków, w syn-
tezie ppGpp pośredniczy również białko SpoT, produkt 
genu spoT [23, 62, 90]. Białko SpoT uczestniczy również 
w degradacji nukleotydu ppGpp do GDP, poprzez reak-
cję pirofosforolizy. Odpowiedź ścisła ulega wygaś nięciu 
na skutek degradacji ppGpp. Jedynie mutanty relA spoT 
są zupełnie pozbawione ppGpp [53, 58, 63, 90]. Mutanty 
ppGpp wykazują wysoce zredukowany poziom  σS. 
Niedobór glukozy i fosforanów (nie dotyczy to braku 
aminokwasów) nadal indukuje S, jednakże na niższym 
poziomie niż w przypadku natywnego szczepu [37, 43]. 
Przypuszcza się, że cząsteczki ppGpp mają wpływ raczej 
na elongację transkrypcji albo stabilność transkryptu 
rpoS niż na samą inicjację transkrypcji [43, 53].

3.2. Regulacja translacji rpoS 

Translacja mRNA rpoS zachodzi na skutek zmian, 
których wynikiem jest hiperosmolarność, zakwaszenie 
środowiska, niska temperatura i in. Proces translacji 
zachodzi również w późnej fazie wykładniczej, gdy 
hodowla bakterii osiąga odpowiednio wysoką gęstość 
komórek [43].

3.2.1. Funkcje regulatorowych RNA w translacji rpoS

Adaptacja do zmian zachodzących w środowisku 
wymaga zarówno integracji sygnałów pochodzących 
z zewnątrz jak i koordynacji wewnątrzkomórkowych 
odpowiedzi. Dotychczas opisano około 50 niekodu-
jących małych RNA (sRNA) obecnych w  komór-
kach E. coli. Poziomy ekspresji wielu z nich różnią się 
w  zależności od zmieniających się warunków środo-

wiska, co wskazuje, że pełnią określoną rolę w procesie 
adaptacji komórki.

RpoS jest najwcześniej poznanym genem regulo-
wanym posttranskrypcyjnie przez przynajmniej trzy 
sRNA: DsrA, RprA oraz OxyS [74].

DsrA i RprA biorą udział w translacji rpoS, nato-
miast OxyS pełni funkcję inhibitora [43].

DsrA pełni niewielką rolę w translacji rpoS przy 
wzroście komórek w  temperaturze 37°C lub 42°C. 
Staje się jednak głównym czynnikiem stymulującym 
w  temp. 30°C, a szczególnie w  temp. 20°C [43, 79]. 
Przyczyną indukcji translacji σS w niskiej temperatu-
rze jest znaczny wzrost transkrypcji dsrA, jak również 
sześciokrotny wzrost stabilności DsrA [43, 73].

W procesie regulacji translacji RpoS, DsrA jest 
negatywnym regulatorem HNS [43, 74]. HNS jest biał-
kiem histonopodobnym, biorącym udział w organizacji 
nukleoidu, jak również w regulacji genu [43]. Mutanty 
HNS wykazują znacznie podwyższony poziom  σS 
już w  wykładniczej fazie wzrostu, porównywalny do 
poziomu σS, osiąganego przez natywny szczep dopiero 
w fazie stacjonarnej albo na skutek innych warunków 
stresowych [8, 43, 91]. Poza tym, w komórkach mutan-
tów hns zwiększona jest szybkość translacji rpoS, a pro-
teoliza σS jest silnie zredukowana, a  nawet może nie 
zachodzić. Wolny wzrost i typowa dla mutantów hns 
niestabilność genetyczna, są w pewnym stopniu zwią-
zane z nieprawidłowym, wysokim poziomem σS, który 
może zostać obniżony na skutek mutacji rpoS [8, 43]. 
Dotychczas nie wyjaśniono, w jaki sposób: pośrednio 
czy bezpośrednio HNS powoduje spadek poziomu 
translacji rpoS [43].

Regulatorowe białko LeuO pełni rolę represora tran-
skrypcji dsrA. Nadprodukcja LeuO redukuje translację 
rpoS, zwłaszcza w niskiej temperaturze. Efekt ten zależy 
całkowicie od obecności DsrA. Mutacja LeuO nie jest 
przyczyną wzrostu poziomu translacji rpoS podczas 
trwania późnej fazy wykładniczej, jak i w odpowiedzi 
na wysoką osmolarność czy niską temperaturę. Nie jest 
to zjawisko całkowicie zaskakujące, ponieważ w takich 
warunkach ekspresja leuO jest ograniczona lub nawet 
wyciszona przez HNS [43, 50]. Jednakże w  określo-
nych warunkach (niedobór aminokwasów czy wejście 
komórek w fazę stacjonarną), następuje indukcja LeuO 
z udziałem pośrednika ppGpp.

Przypuszcza się, że LeuO redukuje poziom DsrA 
w stacjonarnej fazie wzrostu, co może być przyczyną 
zmian ekspresji innych genów zależnych od DsrA – nie 
ma to jednak wpływu na poziom σS, prawdopodobnie 
z powodu działania innych mechanizmów indukują-
cych σS, rekompensujących w ten sposób zredukowany 
poziom DsrA [43].

DsrA wraz z RprA uczestniczy w pozytywnej regu-
lacji translacji RpoS. Obecność tych dwóch, znacznie 
różniących się sRNA –  regulatorów translacji RpoS 
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dowodzi, że takie dodatkowe regulatorowe RNA mogą 
uczestniczyć nie tylko w regulacji RpoS, ale prawdo-
podobnie w regulacji innych istotnych komponentów 
komórkowych [73]. 

Promotor rprA nie wykazuje takiej samej odpowie-
dzi na temperaturę jak dsrA (którego poziom syntezy 
wzrasta w niskich temperaturach i w związku z tym 
wzrasta też ilość RpoS). Wykazano, że promotor rprA 
jest pozytywnie regulowany przez RcsB, należący do 
systemu RcsC/YojN/RcsB, gdzie RcsC to sensorowe 
białko – kinaza, YojN – fosfotransferaza a RcsB – regu-
lator odpowiedzi. Uważa się, że stres wywołany na 
powierzchni komórki, jako środowiskowy sygnał, pro-
wadzi do aktywacji kinazy RcsC, w wyniku czego nastę-
puje pobudzenie docelowych genów RcsB [59, 74]. Na 
wzrost poziomu RprA ma również wpływ wzrost gęs-
tości komórek w środowisku [74]. W komórkach nara-
żonych na szok osmotyczny, również zachodzi transla-
cja RpoS. Ta odpowiedź jest ściśle uzależniona od DsrA 
jak i RprA. Nawet, gdy ekspresja małych RNA jest na 
niskim poziomie, mogą one pośredniczyć w translacji 
RpoS, której wzrost następuje wówczas stopniowo [74].

Nie udowodniono wpływu RprA na HNS, co 
może wskazywać na współudział innych czynników 
wraz z RprA w regulacji RpoS, pełniących istotną rolę 
w szczególnych warunkach środowiskowych [59].

Trzeci regulatorowy RNA – OxyS, należy do 
operonu OxyR. OxyS jest indukowany w  wyniku 
stresu oksydacyjnego (obecność nadtlenku wodoru) 
i odgrywa rolę regulatora o właściwościach plejotropo-
wych [2, 43]. Ekspresja OxyS powoduje zahamowanie 

translacji RpoS [53]. Białko OxyR jest transkrypcyjnym 
regulatorem, aktywującym ekspresje genów odpowie-
dzialnych za ochronę komórki w warunkach szoku 
tlenowego. OxyR jest także negatywnym regulatorem 
własnej ekspresji [29].

Sekwencje homologiczne oxyR zostały zidentyfiko-
wane u bakterii Gram-ujemnych E. carotovora, S. typhi-
murium i H. Influenzae [22, 29].

Po związaniu OxyR ze specyficznym promotorem, 
zachodzi szybka transkrypcja z udziałem polime-
razy RNA z podjednostką sigma-70 (Esig70) (Rys. 5). 
W  warunkach tlenowych OxyR powoduje wzrost 
ekspresji genów kodujących: alkilohydroperoksydazy 
(ahpCF), oksydoreduktazę glutationową (gor), hydro-
peroksydazę I (katG), białka wiążące DNA (dps) [29]. 

Szczególną uwagę skupia się wokół wzajemnego 
oddziaływania pomiędzy OxyR/Esig70 oraz Esig38, 
a  promotorami katG, dps i  gor. Gen katG, koduje 
hydroperoksydazę/katalazę (HPI) [29, 56]. Początkowo 
uważano, że ten gen jest transkrybowany jedynie jako 
część regulonu oxyR przez Esig70 i OxyR. Natomiast 
I v a n o w a  i wsp. [45] zauważyli, że szczepy z uszko-
dzeniem zarówno rpoS i oxyR posiadają znacznie mniej 
HPI niż pojedynczy mutant oxyR. Mutanty oxyR, posia-
dające podwyższony poziom HPI i wykazujące opor-
ność wobec H2O2 traciły tę zdolność, gdy rpoS został 
zinaktywowany. Interesujące jest to, że zarówno Esig70, 
jak i Esig38 inicjują transkrypcję z tego samego miej-
sca startu w promotorze katG. Ta n a k a  i wsp. [81] 
i  N g u y e n  i wsp. [67] zauważyli, że in vitro pewne 
promotory mogą być rozpoznawane przez więcej niż 

Rys. 5. Odpowiedź komórek E. coli na stres oksydacyjny.
Zmodyfikowany na podstawie E i s e n s t a r k  i wsp. [29] za zgodą wydawnictwa Elsevier i autorów
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jedną formę holoenzymu polimerazy RNA [29]. RpoS 
pełni istotną rolę w oporności na stres oksydacyjny 
nie tylko poprzez regulację genów katG (katalazy  I) 
ale i katE (katalazy II). Aktywności tych enzymów są 
bardzo istotne w oporności na nadtlenek wodoru [47]. 

Wykazano, że dwa kolejne elementy regulonu oxyR: 
dps i gor zawierają zarówno komponent OxyR/sigma-70 
i sigma-38. W przypadku ekspresji Dps, różne formy 
polimerazy mogą oddziaływać z promotorem dps 
wyłącznie w różnych etapach cyklu życiowego komórki. 
Zatem ekspresja zależna od sigmy  S następuje jedy- 
nie w późnej fazie stacjonarnej lub w odpowiedzi na 
głód, a  transkrypcja oxyR/sigma-70 zachodzi jedy-
nie podczas logarytmicznego wzrostu i w warunkach 
stresu tlenowego.

Gen gor koduje enzym oksydoreduktazę glutatio-
nową, który katalizuje reakcję redukcji utlenionego 
glutationu poprzez utlenienie NADPH [13, 22, 87]. 
W  większości komórek glutation pełni istotną rolę 
względem komponentów komórkowych, chroniąc je 
przed destrukcyjnym wpływem tlenu. Wiadomo już, 
że gor wymaga OxyR do maksymalnej ekspresji i wyka-
zano, że promotor gor jest także regulowany (bezpo-
średnio lub pośrednio) przez sigma-38. B e c k e r -
- H a p a k  i  E i s e n s t a r k  [13] wykazali, że poziom 
Gor jest znacznie niższy u podwójnych mutantów oxyR 
rpoS, w porównaniu do mutantów oxyR. Ta obserwacja 
daje również odpowiedź na pytanie, dlaczego poziom 
glutationu wzrasta, gdy komórki osiągają stacjonarną 
fazę wzrostu, ale nie zwiększa się poziom enzymów syn-
tetyzujących glutation.

J a n g i a m  i wsp. [46] wskazali również na nie-
zbędną rolę RpoS w ekspresji genu regulatora stresu 
oksydacyjnego, OxyR u Burkholderia pseudomallei. 
Mutanty szczepów pozbawione RpoS nie wykazywały 
ekspresji oxyR zarówno w normalnych warunkach 
wzrostu, jak i w warunkach stresu oksydacyjnego. 
Dowiedziono, iż RpoS pełni rolę pozytywnego trans-
krypcyjnego regulatora ekspresji oxyR i dps (dpsA), 
a OxyR jako negatywnego transkrypcyjnego regulatora 
operonu katG-dpsA (w przypadku normalnych warun-
ków wzrostu), jak i pozytywnego transkrypcyjnego 
regulatora (w warunkach stresu oksydacyjnego). Dla-
tego też zarówno RpoS jak i OxyR są niezbędne w eks-
presji operonu katG-dpsA i genu dpsA. U mutantów 
oxyR lub rpoS lub mutantów obu wymienionych genów 
stwierdzono spadek indukcji KatG w odpowiedzi na 
stres oksydacyjny. Podobną zależność stwierdzono dla 
genu dpsA, przy czym w tym wypadku RpoS i OxyR 
funkcjonują jako dwa niezależne pozytywne transkryp-
cyjne regulatory ekspresji dpsA. Tak więc w normalnych 
warunkach wzrostu RpoS pozytywnie reguluje oxyR 
i dpsA podczas gdy OxyR negatywnie reguluje operon 
katG-dpsA. W warunkach stresu oksydacyjnego wzra-
sta ekspresja rpoS oraz oxyR, a represja OxyR wywo-

łuje pozytywną regulację katG-dpsA. W konsekwencji 
ekspresja operonu katG-dpsA wzrasta niezależnie od 
ekspresji genu (dpsA), zachodzącej z promotora roz-
poznawanego przez RpoS [46]. 

3.2.2. Wpływ UDP-glukozy na translację rpoS

B ő h r i n g e r  i wsp. [14] zasugerowali, że w komór-
kach E. coli UDP-glukoza może pełnić rolę wewnątrz-
komórkowej cząsteczki sygnałowej, kontrolującej eks-
presję rpoS i genów zależnych od rpoS. Manipulacja 
ilością wewnątrzkomórkowej UDP-glukozy (głównie 
przez zastosowanie różnych stężeń glukozy w po dłożu 
hodowlanym), z pewnością wpływa na zmiany poziomu 
rpoS. Te obserwacje mogą ułatwić zrozumienie wpływu 
wysokich stężeń glukozy na drastyczny spadek aktyw-
ności katalazy, co czyni komórki wrażliwymi na H2O2 
[29, 30, 33]. Również mutanty posiadające defekt 
głównego metabolizmu węgla, którego skutkiem jest 
brak UDP-glukozy, wykazują podwyższony poziom σS 
podczas trwania wykładniczej fazy wzrostu. Te defekty 
mogą dotyczyć izomerazy fosfoglukozowej (kodowanej 
przez pgi) u mutantów wykorzystujących do wzrostu 
fruktozę, a także fosfoglukomutazy (pgm) lub urydyli-
lotransferazy glukozo-1-fosforanowej (galU) u mutan-
tów wykorzystujących do wzrostu glukozę [14, 43]. 
Wprowadzenie określonej ilość glukozy mutantom 
pgi oraz galaktozy mutantom pgm, powoduje szybkie 
uzupełnienie niedoboru UDP-glukozy, co wyraża się 
poprzez gwałtowny spadek poziomu σS. Podwyższony 
poziom σS w komórkach mutantów galU obserwuje się 
w przypadku nieuszkodzonego genu hfq (kodującego 
białko Hfq, prawdopodobnie bezpośrednio zaangażo-
wane w proces inicjacji translacji), co sugeruje, że UDP-
-glukoza bezpośrednio lub pośrednio zakłóca funkcję 
Hfq w translacji rpoS. 

Ze względu na to, że molekularny mechanizm dzia-
łania UDP-glukozy nie został jeszcze wyjaśniony, nie 
można odpowiedzieć na pytanie, czy poziom UDP-glu-
kozy w komórce zmienia się w odpowiedzi na jakie-
kolwiek sygnały stresu, które mają wpływ na translację 
rpoS [14, 66].

3.3. Regulacja proteolizy σS

Transkrypcja i translacja rpoS jest determinowana 
przez określone warunki stresu [43]. Degradacja czyn-
nika sigma S zostaje wówczas zahamowana, następuje 
jego kumulacja, a aktywacji ulega liczna grupa genów 
zależnych od σS, których produkty chronią komórki 
przed skutkami stresu [51].

W przypadku komórek wzrastających w bezstreso-
wych warunkach również zachodzi synteza rpoS, jed-
nak poziom komórkowego σS pozostaje niski z powodu 
szybkiej jego degradacji [43, 54, 80].
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3.3.1. Degradacja σS przez kompleks proteazy ClpXP
 zależnej od ATP

Za degradację σS odpowiedzialna jest proteaza 
ClpXP (Rys. 6) [43]. ClpX pełni rolę białka opiekuń-
czego (chaperonu), a podjednostce proteolitycznej ClpP 
nadaje specyficzność substratową. W przeciwieństwie 
do innych substratów ClpXP, σS nie może zostać roz-
poznany przez sam ClpXP [28, 43, 91]. Wymagana jest 
obecność specyficznego regulatora odpowiedzi RssB 
(określany również jako: SprE, MviA – Salmonella 
i ExpM – Erwinia) [3, 10, 16, 43, 51, 65, 70]. 

RssB należy do grupy białek dwuskładnikowych 
regulatorów odpowiedzi, których aktywność uwarun-
kowana jest przez fosforylację konserwowanej reszty 
aspartylowej (D58 w RssB). Eksperymenty in vitro 
wykazały, że jedynie ufosforylowany RssB wiąże się 
z σS [11, 43, 51]. Fosforylacja, jak również wiązanie σS 
nie zachodziły w przypadku wariantów RssB, w któ-
rych D58 został zamieniony przez inny aminokwas. 
Mutanty te wykazywały wysoki poziom stabilnego σS 
[12, 15, 43, 51]. Tak jak większość regulatorów odpo-
wiedzi, RssB składa się przynajmniej z dwóch domen, 
N-terminalnej domeny receptorowej, odbierającej 
sygnał (receiver domain) i C-terminalnej domeny, 
przetwarzającej sygnał (output – signal transduction 
– domain). Unikatowa rola RssB w proteolizie wyraża 
się poprzez obecność domeny (domen), przetwarzają-

cej sygnał (output), niewykazującej podobieństwa do 
żadnego innego białka o znanej funkcji. RssB nie ulega 
dimeryzacji ani oligomeryzacji w wyniku fosforylacji 
i wiąże σS tworząc kompleks 1:1, w stosunku stechio-
metrycznym [43, 51]. Decydujące znaczenie w  pro-
teolizie  σS odgrywa aminokwas K173, niezbędny we 
współdziałaniu z RssB. Jednopunktowa mutacja K173E, 
eliminuje szybką proteolizę σS [11, 43].

Związany z RssB sigma S, jest transportowany do 
proteazy ClpXP, tak jak inne substraty tej proteazy, 
a następnie ulega rozwinięciu i zostaje całkowicie zde-
gradowany przez mechanizm zależny od hydrolizy ATP.

Zaobserwowano in vitro obecność potrójnych kom-
pleksów RssB-σS-ClpX oraz poczwórnych kompleksów, 
zawierających również ClpP. W kolejnym etapie RssB 
zostaje uwolniony z kompleksu. RssB pełni katalityczną 
rolę w inicjacji degradacji σS [43].

B o u g d o u r  i wsp. [16, 17] zidentyfikowali 
i  scharakteryzowali w komórkach E. coli regulator 
stabilności σS – białko IraP (zidentyfikowane również 
u Salmonella, Shigella i Erwinia), które pośród innych 
białek (tj: IraD (odgrywającego funkcję inhibitora 
aktywności RssB – w sytuacji wystąpienia uszkodzeń 
DNA), IraM (inhibitora aktywności RssB –  w czasie 
niedoboru Mg2+) oraz RssC komórek Salmonella – sta-
nowiącego homolog IraM E. coli) pełni rolę inhibitora 
degradacji σS. Może się ona wyrażać poprzez zakłócanie 
aktywności zarówno proteazy ClpXP, jak i białka RssB 

Rys. 6. Schemat degradacji alternatywnego czynnika σS. Zmodyfikowany na podstawie B a t t e s t i  i wsp. [9] za zgodą
wydawnictwa Elsevier i autorów oraz B o u g d o u r  i wsp. [17] za zgodą wydawnictwa Wiley i autorów
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(wiążąc się z nim bezpośrednio, blokując jego działanie 
względem σS), lub poprzez ochronę σS przed działaniem 
tych obydwu czynników.

Zahamowanie procesu degradacji σS może nastąpić 
w wyniku stresu, wywołanego brakiem glukozy lub 
fosforanów.

4. Podsumowanie

W komórce bakteryjnej oprócz głównego czyn-
nika sigma (np. σ70 E. coli) wyróżnia się także alter-
natywne czynniki sigma (np.: σB, σS). Wpływają one 
na wzrost poziomu ekspresji genów uczestniczących 
w przemianach komórkowych, intensywnie zachodzą-
cych w  komórce poddanej stresowi bądź znajdującej 
się w określonej fazie wzrostu. Alternatywne czynniki 
sigma również podlegają regulacji na poziomie trans-
krypcji (np. przez cząsteczki sygnałowe) i translacji (np. 
przez określone regulatorowe RNA). Współpracują one 
także z innymi formami regulacji, m.in. dwuskład-
nikowymi systemami regulacji, które tworzą białka 
sensorowe i regulatorowe. Dzięki umiejscowionym 
w błonie komórkowej białkom sensorowym, odebrany 
sygnał pochodzący ze środowiska zostaje przekazany 
na białko regulatorowe, które następnie inicjuje zmiany 
w ekspresji pewnych genów, na skutek czego w komórce 
zachodzą reakcje stanowiące jej odpowiedź na zadany 
środowiskowy czy energetyczny stres. 

Ze względu na istotne znaczenie alternatywnych 
czynników sigma w komórce, wiele prac badawczych 
skoncentrowanych jest na poznaniu interakcji pomię-
dzy alternatywnymi czynnikami sigma a innymi czą-
steczkami regulatorowymi, jak również na funkcji regu-
latorowej tych białek. Alternatywne czynniki sigma, 
które pełnią podobną funkcję w komórce mogą również 
podlegać różnym systemom regulacji, co zostało stwier-
dzone w przypadku białek sigma B i sigma S. 
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1. Białka Dsb (disulfide bond)

W komórkach bakterii Gram-ujemnych proces 
wprowadzania wiązań disiarczkowych do białek poza-
cytoplazmatycznych zachodzi w przestrzeni pery-
plazmatycznej, w której panują warunki utleniające, 
w  porównaniu do redukującego środowiska cytopla-
zmy. Przebieg reakcji jest katalizowany przez białka 
z rodziny Dsb (disulfide bond). Większość białek Dsb 
posiada zwój tioredoksynowy, w którym zlokalizo-
wany jest aktywny katalitycznie motyw CXXC. Pro-
ces tworzenia mostków disiarczkowych najdokładniej 
pod względem genetycznym i biochemicznym został 
scharakteryzowany w komórkach Escherichia coli. 
Niżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące 
funkcjonowania białek Dsb w komórkach tego gatunku 
bakterii. Szczegółowe informacje opisujące te procesy 
czytelnik znajdzie w wyśmienitych pracach przeglądo-
wych, które ukazały się w ostatnich latach [15, 34, 56]. 

Jednak, należy podkreślić, że szybki postęp w sekwen-
cjonowaniu bakteryjnych genomów udokumentował 
różnorodność systemów Dsb występujących w komór-
kach bakteryjnych dotyczącą nie tylko występowania 
i  liczby specyficznych białek Dsb ale także ich struk-
tur trzeciorzędowych [19, 36, 52, 56]. Tak więc, pro-
ces wprowadzania mostków disiarczkowych do białek 
pozacytoplazmatycznych funkcjonujący w komórkach 
E. coli nie jest już uznawany za modelowy dla innych 
gatunków bakterii.

Białka Dsb działają przeważnie w dwóch szlakach: 
szlaku utleniania (DsbA, DsbB) oraz szlaku izomery-
zacji/redukcji (DsbC, DsbD), gdzie ścieżka utleniania 
jest odpowiedzialna za tworzenie wiązań disiarczko-
wych pomiędzy resztami cystein w łańcuchach poli-
peptydowych przetransportowanych do peryplazmy, 
natomiast w ścieżce izomeryzacji/redukcji naprawiane 
są błędy szlaku utleniania. Główną oksydoreduktazą 
wprowadzającą wiązania disiarczkowe do białek pery-

PROCES BIOGENEZY CYTOCHROMÓW C
W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH

– ROLA BIAŁEK DSB (DISULFIDE BOND)

Paula Roszczenko1, Magdalena Grzeszczuk1, Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka1,*

1Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Wpłynęło w maju 2014 r.

1. Białka Dsb (disulfide bond). 2. Różnorodność procesu biogenezy cytochromów c w komórkach bakteryjnych. 2.1. Transport i redukcja 
apocytochromu. 2.2. Transport i przyłączanie hemu do zredukowanego apocytochromu. 3. Podsumowanie

Cytochrome c biogenesis in prokaryotic cells – the role of Dsb proteins

Abstract: The bacterial proteins of the Dsb family catalyze the formation of disulfide bridges, a post-translational modification of many 
extracytoplasmic proteins, leading to stabilization of their tertiary and quaternary structures. In Gram-negative bacteria this process takes 
place in the periplasm whereas in Gram-positive bacteria it occurs in the analogous space between the cytoplasmic membrane and the 
cell wall. In E. coli (Ec) the Dsb system operates in two partially coinciding metabolic pathways: the oxidation (DsbA and DsbB) and the 
isomerization/reduction (DsbC and DsbD). In the highly oxidizing environment of the periplasm, there is also a need for selected proteins 
to be kept in a reduced form. Assembly of c-type cytochromes, essential for energy metabolism, is a case of point. Two distinct different 
systems for cytochrome-c maturation was found in bacteria: system I known as Ccm (cytochrome c maturation) and system II known 
as Ccs system (cytochrome c synthesis). They comprise two kind of proteins: those contributing to transport and reduction of disulfide 
bond of CXXCH of apocytochrome c and those involved in handling of heme and playing a role in its ligation to the apocytochrome. 
The cytochrome c maturation process requires ligation of heme to reduced thiols of the Cys-X-X-Cys-His motif of the apocytochrome. 
Since DsbA, the main periplasmic dithiol-oxidase randomly introduces disulfide bonds into apocytochromes, bacterial evolved a special 
redox system to revert these disulfides, in highly oxidizing environment, into reduced cysteine residues. Thiol-oxidoreductases, CcmG 
proteins, previously designated as DsbE, play a key role in this process. Here we discuss the variety of two cytochrome c biogenesis systems 
and discuss some of the current problems in understanding how the process works putting special emphasis on the recent achievements 
concerning the process driving by CcmGs. 

1. Dsb proteins. 2. Diversity of cytochrome c biogenesis. 2.1 Transport and reduction of apocytochrome c. 2.2 Heme translocation and 
ligation into reduced apocytochrome.  3. Conclusions
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plazmatycznych jest monomeryczne, 21 kDa, białko 
DsbA. Posiada ono aktywny motyw CXXC (CPHC 
w EcDsbA) umiejscowiony w zwoju tioredoksynowym 
[53]. In vivo pomiędzy cysteinami motywu występuje 
wiązanie kowalencyjne. W wyniku reakcji powstaje 
stabilne wiązanie disiarczkowe w substracie, natomiast 
dwie reszty cystein białka DsbA znajdują się w formie 
zredukowanej [39]. Żeby DsbA mogło przeprowadzić 
kolejny cykl reakcji musi zostać ponownie utlenione. 
Za ten proces odpowiedzialne jest 20 kDa białko 
DsbB. DsbB składa się z czterech transbłonowych helis 
(TM1-4) z  dwiema pętlami skierowanymi do pery-
plazmy (P1 i P2), każda z pętli posiada parę istotnych 
dla funkcji białka cystein. W P1 cysteiny tworzą motyw 
CXXC natomiast w P2 – CX25C, który jest bezpośrednio 
zaangażowany w przekazywanie wiązania disiarczko-
wego do białka DsbA. DsbB, w odróżnieniu od innych 
białek należących do rodziny Dsb, nie posiada domeny 
o strukturze trzeciorzędowej typowej dla tioredoksyny. 
Z DsbB elektrony przekazywane są na ostateczne recep-
tory przez kompleksy białkowe wchodzące w skład łań-
cucha oddechowego.

W białkach, które w sekwencji aminokwasowej 
posiadają więcej niż jedną parę cystein istnieje możli-
wość błędnego wprowadzenia wiązań disiarczkowych 
przez DsbA, szczególnie w przypadku kiedy mostki 
tworzone są pomiędzy resztami tiolowymi cystein 
niesąsiadujących ze sobą. Błędnie wprowadzone wią-
zania disiarczkowe powodują niewłaściwe zwinięcie 
białka, które może zostać zdegradowane przez proteazy 
peryplazmatyczne lub ulec procesowi izomeryzacji. Za 
rearanżacje wiązań disiarczkowych jest odpowiedzialne 
białko DsbC [58]. DsbC jest homodimerem, złożonym 
ze zwoju tioredoksynowego położonego na C-końcu 
białka połączonym α-helisą z N-końcowa domeną 
dimeryzacyjną. Dwie połączone podjednostki przy-
pominają kształt litery V. Wnętrze tej struktury jest 
utworzone przez aminokwasy hydrofobowe i stanowi 
miejsce wiązania substratów [55]. W sekwencji amino-
kwasowej białka znajdują się cztery cysteiny. Jedna para 
tworzy wiązanie disiarczkowe, które ma istotne zna-
czenia dla stabilności struktury białka [51], natomiast 
pozostałe dwie cysteiny tworzą katalityczny motyw 
CXXC (CGYC w komórkach E. coli) i występują w nim 
w  stanie zredukowanym. Forma dimeryczna zabez- 
piecza białko przed utlenieniem aktywnego motywu 
przez DsbB [5].

Homologiem białka DsbC występującym również 
w  peryplazmie komórek bakterii Gram-ujemnych 
jest 26 kDa oksydoreduktaza DsbG. Tak jak DsbC jest 
homodimerem przyjmującym kształt litery V posiada-
jącym również zwój tioredoksynowy z motywem kata-
litycznym, którego cysteiny są głównie w formie zredu-
kowanej oraz domenę dimeryzacyjną. D e p u y d t   M. 
i  wsp. wykazali, że główną funkcją białka DsbG jest 

ochrona protein zawierających pojedyncze cysteiny, 
niezaangażowane w tworzenie wiązań disiarczkowych, 
przed utlenieniem ich grupy tiolowej do kwasów sulfe-
nowych (-SOH), w wyniku działania np. reaktywnych 
form tlenu [14]. Kwasy sulfenowe są wysoce reaktywne 
i  szybko ulegają utlenieniu to kwasów sulifinowych 
(-SO2H) lub sulfonowych (-SO3H) [60]. Reakcje te są 
uważane za nieodwracalne. DsbC, DsbG oraz wspo-
mniane niżej DsbE/CcmG występują, pomimo utle-
niającego środowiska przestrzeni peryplazamtycznej, 
w formie zredukowanej. Mechanizmy odpowiedzialne 
za utrzymanie ich w stanie zredukowanym opisano 
w dalszej części pracy przeglądowej. 

W utleniających warunkach panujących w cytopla-
zmie niektóre białka muszą być utrzymywane w  sta-
nie zredukowanym. Przykładem tego typu procesów 
jest biogeneza cytochromów typu c, proces w którym 
zachodzi ligacja hemu do zredukowanego motywu 
Cys-X-X-Cys-His apocytochromu [44, 71]. Za utrzy-
manie apocytochromu c w formie zredukowanej odpo-
wiedzialne jest białko Dsb nazwane początkowo DsbE 
a obecnie CcmG (cytochrome c maturation system). Pre-
zentowana praca przeglądowa opisuje rolę białek Dsb 
w procesie dojrzewania cytochromu c. 

2. Różnorodność procesu biogenezy cytochromów c
 w komórkach bakteryjnych

Transport elektronów w komórce związany z pro-
cesem oddychania komórkowego lub fotosyntezy jest 
zależny od cytochromów c, które w odróżnieniu od 
innych typów cytochromów posiadają kowalencyjnie 
przyłączony do łańcucha polipeptydowego hem (jon 
żelaza związany z protoporfiryną IX). Hem wiąże się 
kowalencyjnie przez węgiel grupy winylowej do reszt 
tiolowych łańcuchów bocznych cystein motywu kata-
litycznego CXXCH apocytochromu c dwoma wiąza-
niami tioeterowymi. Występują jednak wyjątki od 
tego schematu jak w przypadku Trypanosoma, gdzie 
do przyłączenia kofatora wymagane jest tylko jedno 
wiązanie tioeterowe przez motyw AXXCH lub FXXCH 
[4]. Również u niektórych gatunków bakterii zaobser-
wowano wiązanie się hemu do motywów CXXXCH, 
CXXXXCH, CX15CH, CXXCK [33, 72]. Cytochromy 
c występują w formie rozpuszczalnej w peryplazmie 
lub są zakotwiczone w błonie wewnętrznej komórki 
bakteryjnej, w tylakoidach chloroplastów oraz prze-
strzeni międzybłonowej w mitochondriach. Do tej 
pory poznano pięć różnych systemów biogenezy cyto-
chromu c. System I funkcjonuje w komórkach wielu 
gatunków bakterii Gram-ujemnych i mitochondriach 
roślinnych, system II występuje w komórkach bak- 
terii Gram-dodatnich, niektórych Gram-ujemnych 
i  chloroplastach, system III umożliwia dojrzewanie 
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cytochromu  c w  mitochondriach nieroślinnych, sys-
tem IV jest specyficzny dla powstawania funkcjonal-
nego cytochromu b6 biorącego udział w procesie foto-
syntezy [45]. Najsłabiej scharakteryzowany system V 
wykryto w mitochondriach świdrowców [4]. 

System I znany jako system Ccm (cytochrome  c 
maturation) jest najbardziej złożonym szlakiem przy-
łączania hemu do motywu CXXH w apocytochro-
mach. Odpowiada on za dojrzewanie cytochromu  c 
w komórkach bakterii Gram-ujemnych (α-, γ- i części 
β-proteobacteria), Archea oraz mitochondriach paso-
żytów i roślin. Uczestniczy w nim najczęściej 9–10 bia-
łek błonowych – CcmA, CcmB, CcmC, CcmD, CcmE, 
CcmF, CcmG, CcmH, CcmI oraz CcdA lub DsbD. Do 
tej pory system ten najlepiej scharakteryzowany został 
w komórkach E. coli. W warunkach tlenowych nie 
obserwuje się syntezy cytochromów  c w  komórkach 
E. coli. W komórkach bakterii hodowanych w atmos-
ferze beztlenowej, niefermentacyjnej z dodatkiem osta-
tecznych akceptorów takich jak azotany, azotyny czy 
N-tlenek trimetyloaminy następuje indukcja syntezy 
pięciu różnych cytochromów typu c [38]. Poza komór-
kami E. coli został on także przebadany w komórkach 
między innymi Bradyrhizobium japonicum, Pseudomo-
nas aeruginosa, Rhodobacter capsulatus. 

Geny kodujące białka systemu II, określanego 
skrótem Ccs (cytochrome c synthesis), można odna-
leźć w genomach bakterii Gram-dodatnich, sinic, 
niektórych β-proteobacteria, a  także w genomach  δ- 
i ε-proteobacteria oraz w chloroplastach roślin. Badania 
nad jego mechanizmem działania rozpoczęły się w poło-
wie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy został on 
zidentyfikowany w wyniku analiz genetycznych Chlamy- 
domonas [80] oraz bakterii Bacillus sp. [46, 69] i Borde-
tella sp. [43]. Szlak biogenezy cytochromu c z udziałem 
systemu II jest bardziej rozpowszechniony w  przyro-
dzie i prostszy od systemu I. Uczestniczą w nim cztery 
(czasami tylko trzy) związane z błonami białka: CcdA 
(cytochrome c deficiency) lub DsbD, ResA (respiration) 
warunkujące redukcję apocytochromu i  ResB (CcsB) 
oraz ResC (CcsA) składniki syntetazy cytochromu c. 

Systemy I i II występujące w komórkach organiz-
mów prokariotycznych mają organizację modułową. 
W  obu systemach funkcjonują dwa elementy: zespół 
białek warunkujący transport apocytochromu c i reduk-
cję jego cystein w peryplazmie i grupa białek odpo-
wiedzialnych za transport hemu i jego połączenie ze 
zredukowanym apocytochromem c [68].

2.1. Transport i redukcja apocytochromu

Potranslacyjny transport apocytochromów  c do 
przestrzeni peryplazmatycznej jest zależny od białek 
Sec [35, 76, 79]. Wiele badań wskazuje na tworzenie 
wiązania disiarczkowego pomiędzy cysteinami motywu 

CXXCH bezpośrednio po transporcie z cytoplazmy, co 
najprawdopodobniej ma na celu ochronę białka przed 
przedwczesną degradacją [28]. Proces ten jest katali-
zowany przez białka DsbA i DsbB [44]. Jednakże żeby 
powstała funkcjonalna cząsteczka holocytochromu  c 
grupy tiolowe cystein motywu katalitycznego apo-
cytochromu c muszą zostać ponownie zredukowane. 
Za proces redukcji bocznych cystein motywu CXXCH 
odpowiedzialne są zarówno w systemie I jak i II białka 
CcmG, początkowo nazywane DsbE. Nomenklatura 
dotycząca tych białek jest nieusystematyzowana, w róż-
nych mikroorganizmach homologii DsbE nazywane są: 
CcmG (E. coli), ResA (Bacillus subtilis), HelX (Rhodo-
bacter capsulatus), CcsX (Bordetella pertussis, Wolinella 
succinogenes), CycY (B. japonicum), HP0377 (Helico-
bacter pylori). 

Białka CcmG odpowiedzialne za redukcję apocyto-
chromu c, proces umożliwiający dołączenie hemu, są 
peryplazmatycznymi proteinami zakotwiczonymi w bło- 
nie cytoplazmatycznej komórek bakteryjnych. W bada-
niach przeprowadzonych przez H o d s o n a  i  wsp. 
udokumentowano że usunięcie sekwencji sygnalnej 
warunkującej zakotwiczenie ResA B. subtilis w błonie 
cytoplazmatycznej obniża aktywność szlaku biogenezy 
cytochromu  c [37], podobnie jak w przypadku jego 
homologa w systemie I, białka CcmG E. coli [3].

Badania strukturalne. Do tej pory udało się roz-
wiązać strukturę trzeciorzędową w przypadku pięciu 
białek CcmG: CcmG B. japonicum [21] CcmG E. coli 
[59], ResA B. subtilis [13], CcmG P. aeruginosa [18] oraz 
Hp0377 H. pylori [81].

Rozwiązane struktury trzeciorzędowe białek CcmG 
wykazały, że posiadają one klasyczny zwój tioredok-
synowy, składający się z czterech β-kartek otoczonych 
przez trzy α-helisy z dodatkową β-spinką do włosów 
zlokalizowaną na N-końcu białka. W centralnym regio-
nie struktury znajduje się dodatkowa helisa oraz pętla, 
które mają istotne znaczenie w  specyficznym wiąza-
niu apocytochromów c. Usunięcie centralnego insertu 
z EcCmG skutkowało utratą funkcji białka [21]. Drugą 
istotną cechą białek CcmG jest kwasowy charakter 
regionu otaczającego centrum aktywne. O kwasowym 
charakterze decydują trzy aminokwasy –  dwa kwasy 
glutaminowe (Glu98 i Glu158 w  BjCcmG) i  kwas 
asparaginowy (Asp97 w Bj CcmG), które są konser-
wowane w większości, ale nie wszystkich CcmG. Reszty 
kwasowe znajdują się w odległości 5–8 Å od centrum 
aktywnego. Wprowadzenie mutacji punktowych 
(zamiana tych aminokwasów na alaniny) skutkowało 
obniżeniem poziomu holocytochromu c w stosunku do 
szczepów z dziką wersją CcmG. Białko TlpA B. japo-
nicum też biorące udział w biogenezie cytochromu c 
nie posiada kwasowego regionu otaczającego centrum 
aktywne i w strukturze jego centralny insert nie two-
rzy charakterystycznego zagłębienia. Te cechy struktu-
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ralne skutkują szerszą specyficznością substratową [20]. 
CcmG jak inne tiolowo-disulfidowe oksydoreduktazy 
posiadają zlokalizowany w obrębie zwoju tioredoksy-
nowego, na N-końcu pierwszej helisy, aktywny motyw 
CXXC, decydujący o właściwościach fizyko-chemicz-
nych i aktywności tych tiolowych reduktaz. F a b i a -
n e k  i  wsp. wykazali, że zamiana cystein na serynę 
w  motywie katalitycznym białka EcCcmG nie ma 
wpływu na stabilność samego białka, natomiast zaob-
serwowano znaczące obniżenie aktywności biogenezy 
cytochromu [23]. Obserwacje te poczyniono również 
w przypadku białka ResA B. subtilis. Zamiana cystein 
na alaniny prowadzi do braku wytwarzania cytochro-
mów c przez komórki bakteryjne, co potwierdza udział 
motywu w redukcji wiązań disiarczkowych [37]. Dipep-
tydy występujące pomiędzy dwoma cysteinami motywu 
CXXC nie są wśród białek CcmG konserwowane, 
w przeciwieństwie do tiolowo-disulfidowych oksydaz, 
gdzie głównie występuje motyw CPHC [36]. W struktu-
rze trzeciorzędowej CcmG, w pobliżu motywu CXXC, 
występuje charakterystyczna dla białek należących do 
nadrodziny tioredoksyn cis-prolina. W  komórkach 
B. subtilis, w których cis-prolinę ResA zastąpiono seryną 
obserwowano obniżoną produkcję cytochromu c o 80% 
w stosunku do szczepu dzikiego. Zaobserwowano, że 
tak zmienione białko wykazywało znacznie niższą sta-
bilność co sugeruje udział proliny w procesie stabilizacji 
struktury ResA [37]. W przypadku EcCcmG zamiana 
proliny na alaninę nie wpłynęła na ogólną strukturę 
białka, choć zmieniała jego właściwości redoks. Praw-
dopodobnie cis-prolina pomaga w stabilizacji motywu 
katalitycznego poprzez tworzenie rozległych wiązań 
van der Waals’a z disiarczkami i  tworzenie wiązań 
wodorowych z treoniną motywu CXXC. Dodatkowo 
taka konfiguracja umożliwia tworzenie sąsiadującym 
aminokwasom (Ala143) wiązań wodorowych z DsbD, 
odpowiedzialnym za redukcję EcCcmG [59].

Rozwiązanie struktury trzeciorzędowe białka ResA 
w formie zredukowanej i utlenionej przy użyciu rent-
genowskiej analizy strukturalnej i spektroskopii NMR 
oraz analizy wiązania modelowego peptydu przypomi-
nającego utlenioną formę apocytochromu c pozwoliły 
na zaproponowanie modelu funkcjonowania białka. 
Wykazano, że proteina podlega znaczącym zmia-
nom konformacyjnym w zależności od stanu redoks. 
Zredukowanie wiązania disiarczkowego pomiędzy 
Cys73 i Cys76 doprowadza do zwiększenia odległości 
pomiędzy atomami siarki i  licznych dalszych zmian 
konformacyjnych. W konsekwencji jedynie w  stanie 
zredukowanym dochodzi do wytworzenia zagłębienia 
złożonego z  wielu hydrofobowych i  polarnych reszt 
aminokwasowych i zmianie ulega ładunek powierzchni 
białka. W  stanie utlenionym powierzchnia białka 
w okolicy motywu aktywnego jest hydrofobowa a w sta-
nie zredukowanym po otwarciu zagłębienia raczej zasa-

dowa. Zaproponowany model zakłada, że połączenie 
apocytochromu c z ResA doprowadza do zmian kon-
formacyjnych a Glu80 jest aminokwasem reagującym 
z His motywu CXXCH apocytochromu C (tzw. klips 
histydynowy), decydującym o specyficzności substra-
towej. Kwas glutaminowy w tej pozycji jest silnie kon-
serwowany wśród reduktaz pozacytoplazmatycznych 
w  przeciwieństwie do tych zlokalizowanych w  cyto-
plazmie. Reszta aminokwasów wyściełających hydro-
fobowe zagłębienie warunkuje wiązanie substratu [11, 
13]. Autorzy sugerują, że zmiany strukturalne zacho-
dzące w ResA mogą mieć także miejsce w przypadku 
innych reduktaz tiolowych zaangażowanych w dojrze-
waniu cytochromu c, co wynika z konserwatywności 
reszt aminokwasowych zaangażowanych w zależne od 
stanu redoks zmiany konformacyjne oraz podobień-
stwa odpowiednich fragmentów struktur pomiędzy 
ResA a  niektórymi CcmG w  formie utlenionej. Ten 
region struktur jest odmienny w białkach EcDsbA czy 
EcDsbC będących odpowiednio oksydazą i izomerazą 
[13]. Rozwiązanie struktur formy zredukowanej i utle-
nionej HP0377 nie wykazało znaczących różnic pomię-
dzy nimi. Dodatkowo ani aminokwasy odpowiedzialne 
za zmiany konformacyjne w ResA (Asn, Pro, Glu, Pro, 
Gly i  Thr) ani te wytypowane jako odpowiedzialne 
za kwasowe otoczenie aktywnego miejsca niektórych 
CcmG [21] nie są całkowicie konserwowane w HP0377. 
Niektóre cechy HP0377, takie jak skład aminokwasowy 
centrum aktywnego, mogą sugerować rolę tego białka 
w  procesach izomeryzacji wiązań disiarczkowych. 
W  białku EcDsbC (izomeraza) istotną rolę decydu-
jącą o  jego aktywności odgrywa arginina zlokalizo-
wana niedaleko centrum katalicznego. Jest ona także 
obecna w HP0377 (Arg68). Analiza właściwości fizy-
kochemicznych HP0377, w którym argininę zastąpiono 
alaniną nie wykazała wpływu tego aminokwasu ani na 
właściwości redoks ani na stabilność HP0377 [81].

Właściwości biochemiczne białek CcmG. Jednym 
z często stosowanych testów określających aktywność 
białek jako oksydoreduktaz jest test insulinowy, mie-
rzący zdolność białka do katalizowania redukcji wią-
zania disiarczkowego pomiędzy dwoma łańcuchami 
insuliny w obecności DTT.

Oksydoreduktazy funkcjonujące jako reduktazy 
takie jak np. tioredoksyna czy białko EcDsbC wyka-
zują w tym teście wysoką aktywność a oksydoreduk-
tazy będące oksydazami jak np. EcDsbA średni poziom 
aktywności [61]. Wszystkie przebadane pod tym kątem 
białka CcmG (CycY/CcmG B. japonicum, CcmG E. coli, 
ResA B. subtilis, HP0377 H. pylori) wykazują w  tym 
teście słabą aktywność [24, 49, 50, 81], pomimo że 
biorą udział w reakcji redukcji wiązania disiarczko-
wego. Wiąże się to najprawdopodobniej z  ich wąską 
specyficznością substratową i aktywnością przeważnie 
jedynie względem apocytochromu c. 
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Potencjał redoks tiolowych oksydoreduktaz jest 
zróznicowany. Generalnie można je zaliczyć do trzech 
grup: białek o  wysokim (około 100 mV), średnim 
(110–190 mV) i  niskim (ponad 200 mV) potencjale 
redoks. Każdy z tych typów oksydoreduktaz charakte-
ryzuje się okresloną funkcją i lokalizacją komórkową. 
Białka o niskim potencjale redoks to głównie cytoplaz-
matyczne tioredoksyny odpowiedzialne za utrzymanie 
cystein w stanie zredukowanym, te o średnim poten-
cjale redoks to izomerazy odpowiedzialne za rearan-
żację niewłaściwie wprowadzonych wiązań disiarczko-
wych, a oksydoreduktazy o wysokim potencjale redoks 
to peryplazmatyczne oksydazy wprowadzające wiązania 
disiarczkowe. Potencjał redoks białek CcmG jest sto-
sunkowo zróżnicowany. Standardowy potencjał redoks 
białka CcmG P. aeruginosa wynosi –213 mV [18], 
HP0377 –176 mV [81], CcmG E. coli –178 mV [59]. 
Białko CycY B. japonicum posiada potencjał redoks 
–217 mV [24] natomiast najniższy potencjał redoks 
ma ResA (–256 mV) [49]. Takie wartości potencjałów 
redoks sugerują, że białka CcmG działają jako średnie 
lub silne reduktory w biogenezie cytochromu c.

Istotną cechą białek Dsb jest wartość pKa reaktyw-
nej cysteiny motywu CXXC determinująca aktywność 
białka w  reakcji wymiany wiązań disiarczkowych. 
Oksydoreduktazy są aktywne w  reakcjach wprowa-
dzania mostków disiarczkowych, gdy pierwsza nukle-
ofilowa, cysteina motywu CXXC występuje w formie 
anionu tiolowego. Poziom jonizacji tej cysteiny określa 
wartość pKa wskazująca w jakim pH cysteina wystę-
puje w równowadze w formie uprotonowanej i w for-
mie anionu tiolowego. Udokumentowano ścisły zwią-
zek pomiędzy wartościami pKa a potencjałem redoks 
białka –  im niższa wartość pKa N-terminalnej cyste-
iny tym wyższy potencjał redukcyjny [49]. W  przy-
padku CcmG P. aeruginosa dla N-terminalnej cysteiny 
motywu CXXC wartość pKa wynosi 6,13 +/– 0,05 zaś 
dla C- ter minalnej 10,5 +/– 0,07 [18]. Wartości te są 
zgodne z  wartościami mierzonymi dla tioredoksyn, 
gdzie N-terminalna cysteina motywu CXXC ma pKa 
bliskie  7,0 natomiast C-terminalna znacznie wyższe. 
Duże różnice pomiędzy wartościami pKa są istotne, 
ponieważ pozwalają N-terminalnej cysteinie na nukle-
ofilowy atak na mostek disiarczkowy, podczas gdy 
C-terminalna cysteina zaangażowana jest w rozdzie-
lenie powstałej struktury [77]. Wyjątek stanowi białko 
ResA – obie cysteiny motywu katalitycznego posiadają 
wysokie wartości pKa (powyżej 8,0), które różnią się 
jedynie o około 0,5 jednostki pH. Róznice te mogą być 
uwarunkowane róznicami aminokwasowymi dipeptydu 
znajdującego się wewnątrz motywu katalitycznego. 
Zamiana kwasu glutaminowego na glutaminę w moty-
wie CXXC ResA powodowała spadek wartości pKa 
o 1 jednostkę pH, natomiast zamiana na prolinę skutko-
wała spadkiem o 2,5 jednostki [49]. Zamiana motywu 

tioredoksyny E. coli CGPC na CPHC spowodowała 
spadek wartości pKa z 7,1 do 6,1, natomiast zamiana 
motywu CPHC białka DsbA na CGPC skutkowała 
wzrostem wartości pKa o  prawie trzy jednostki [13]. 
Pod tym względem białko Hp0377 zachowuje się niety-
powo. Wstępne doświadczenia określenia pKa nukleofi-
lowej cysteiny motywu CSYC białka HP0377 wykazały, 
że wynosi ona 3,49 , co jest zbliżone do wartości pKa 
oksydazy EcDsbA, a jest raczej nietypowe dla białek 
CcmG. Tak duże różnice mogą sugerować, że HP0377 
jest białkiem posiadającym szerszy zakres substratów 
niż inne CcmG [81].

Rola białek Dsb szlaku utleniania. Wpływ białek 
DsbA i DsbB lub ich homologów na proces dojrzewa-
nia cytochromów analizowano w komórkach kilku 
gatunków bakterii monitorując poziom cytochromu c 
w odpowiednich mutantach. Wyniki eksperymentów 
są kontrowersyjne. W większości przeprowadzonych 
analiz obserwowano obniżony poziom cytochromu c 
w komórkach z unieczynnionymi genami szlaku utle-
niania Dsb [57, 65, 78]. Dane eksperymentalne pozwo-
liły na sformułowanie hipotezy, że proces utleniania 
apocytochromu c po jego transporcie do peryplazmy 
jest etapem poprzedzającym jego redukcję przez CcmG. 
Jednak ostatnio opublikowane dane wskazują na różny 
przebieg tego procesu w zależności od warunków 
środowiskowych czy badanego gatunku mikroorga- 
niz mu. I tak np. w komórkach R. capsulatus brak pro-
duktów genów szlaku utleniania Dsb rekompensuje 
uszkodzenia szlaku redukcji apocytochromu  c [17]. 
Podobnie wyniki eksperymentów przedstawione przez 
M a v r i d o u  i wsp. sugerują, że w komórkach E. coli 
dojrzewanie apocytochromu c może zachodzić także 
bez udziału produktów genów dsbA, ccmG i dsbD [54].

Podobnie w systemie II redukcja apocytochromu c 
nie jest konieczna gdy unieczynniony zostanie szlak 
wprowadzania wiązań disiarczkowych [22]. ResA 
(CcmG B. subtilis) redukuje mostek disiarczkowy utwo-
rzony pomiędzy cysteinami w motywie CXXCH apocy-
tochromu c przed związaniem się do niego hemu. Pro-
ces wiązania kofaktora jest katalizowany przez białko 
ResB i/lub ResC. Możliwe, że występuje specyficzne 
oddziaływanie pomiędzy białkami ResA i ResB i/lub 
ResC, co potencjalnie może umożliwiać przyłączenie 
do zredukowanego apocytochromu c hemu, a nie jego 
utlenienie [37].

Redukcja białek CcmG. CcmG oraz opisane wyżej 
DsbC i  DsbG występują, pomimo utleniającego śro-
dowiska przestrzeni peryplazamtycznej, w  formie 
zredukowanej. Za utrzymanie ich w tym stanie odpo-
wiedzialne jest przeważnie białko DsbD. DsbD składa 
się z trzech domen: dwie peryplazmatyczne domeny: 
N-końcowa o strukturze immunoglobuliny (DsbDα) 
oraz C-końcowa zawierająca zwój tioredoksynowy 
(DsbDγ), które są połączone hydrofobową centralną 
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domeną transbłonową (DsbDβ). Każda z nich zawiera 
aktywną w reakcjach redoks parę cystein, niezbędną do 
prawidłowego funkcjonowania białka [74]. Transport 
elektronów przez błonę wewnętrzną z udziałem białka 
DsbD odbywa się poprzez szereg reakcji wymiany wią-
zań disiarczkowych. Proces zaczyna się wraz z reduk-
cją wiązania disiarczkowego w  domenie transbłono-
wej DsbD przez cytoplazmatyczną tioredoksynę-1. 
Elektrony są przekazywane ze zredukowanych reszt 
cystein DsbDβ na parę cystein zlokalizowaną w moty-
wie CXXC domeny Dsbγ [40]. Dwie cysteiny zlokalizo-
wane w domenie DsbDβ muszą być dostępne zarówno 
dla tioredoksyny znajdującej się w  cytoplazmie jaki 
i domeny DsbDγ znajdującej się po peryplazmtycznej 
stronie błony wewnętrznej. C h o  S. H. i wsp. w oparciu 
o wyniki eksperymentalne zaproponowali, że DsbDβ 
przyjmuję strukturę klepsydry [6, 7, 9]. Z DsbDγ elek-
trony przekazywane są dalej na domenę DsbDα, i za jej 
pośrednictwem redukowane są substraty DsbD, DsbC, 
DsbG i CcmG [12, 31, 75]. 

Homologi DsbD znajdowane są w komórkach 
wielu gatunkach bakterii, w proteomach niektórych 
m.in. R. capsulatus [16] czy B. subtilis [70] funkcjonuje 
białko CcdA, które jest skróconą wersją DsbD, wykazu-
jącą podobieństwo tylko do jego hydrofobowej domeny 
transmembranowej, o ograniczonej specyficzności 
w porównaniu z DsbD, biorące między innymi udział 
w  redukcji niektórych homologów CcmG zarówno 
systemu I jak i II [41]. Badania struktur ResA i właści-

wości fizykochemicznych proteiny in vitro, sugerują, 
ze oddziaływanie ResA B. subtilis z CcdA jest raczej 
niespecyficzne. Dodatkowo wykazano, że ResA bie-
rze także udział w biogenezie StoA, białka płaszcza 
spor [11]. C h o  S.H. i wsp. zidentyfikowali ostatnio 
kolejny funkcjonalny odpowiednik DsbD, do tej pory 
nieopisane białko ScsB (suppression of cooper sensiti-
vity), które może zastępować lub uzupełniać aktyw-
ność DsbD w szlaku izomeryzacji/redukcji. Bierze ono 
udział w procesie redukcji nadtlenków zachodzącym 
w osłonach komórkowych [8]. Białka DsbD i CcdA są 
ważnym elementem procesu biogenezy cytochromów 
c, rola ScsB w tym procesie nie była badana. 

Rysunek 1 przedstawia mechanizm mechanizm 
transportu i redukcji apocytochromu c w systemie  I 
i II biogenezy cytochromu c.

2.2. Transport i przyłączanie hemu
 do zredukowanego apocytochromu

System I. W procesie translokacji hemu przez 
błonę wewnętrzną bakterii Gram-ujemnych oraz jego 
przygotowanie do związania się z apocytochromem 
c bierze udział siedem białek Ccm – CcmA, CcmB, 
CcmC, CcmD, CcmE, CcmF, CcmH, będących biał-
kami błony cytoplazmatycznej o zróżnicowanej liczbie 
domen transbłonowych (TM). Proces ten obejmuje 
dwa etapy: związanie hemu z białkiem CcmE (holoC-
cmE), uwolnienie go z  kompleksu transportującego 
(CcmABCD) a  następnie transport hemu z HoloC-
cmE na zredukowany apocytochrom c z udziałem 
kompleksu CcmFH [66]. Przeprowadzone w ostatnich 
latach liczne badania zarówno in vitro jak i in vivo 
dotyczące interakcji pomiędzy białkami Ccm pozwo-
liły opracować schemat transportu hemu i jego łącze-
nia ze zredukowanym apocytochromem. Centralnym 
składnikiem systemu Ccm wydaje się być białko CcmE, 
uznawane za białko opiekuńcze kofaktora i stanowiące 
w komórce rezerwuar hemu. Hem wiąże się kowalen-
cyjnie przez atom β-węgla grupy winylowej z atomem 
azotu znajdującego się w łańcuchu bocznym konser-
wowanej histydyny motywu białka CcmE [47, 73]. 
Kowalencyjne wiązanie hemu do CcmE (wytworzenie 
holoCcmE) wymaga aktywności CcmC i CcmD [2, 63]. 
Białka CcmA i CcmB należą do rodziny transporterów 
ABC. Przez długi czas uważano, że są one zaangażo-
wane w proces transportu hemu do przestrzeni perypla-
zmatycznej. Utrata aktywności ATPazy przez CcmA nie 
miała jednak wpływu na wiązanie się hemu do CcmE 
w  peryplazmie, choć aktywna forma cytochromu  c 
w takich warunkach nie powstawała [10]. Z przeprowa-
dzonych licznych badań wywnioskowano, że rolą białek 
CcmA i CcmB nie jest transport hemu, lecz uwolnienie 
HoloCcmE z kompleksu z CcmCD i jego transfer do 
miejsca tworzenia cytochromu c – kompleksu CcmFH 

Rys. 1. Transport i redukcja apocytochromu c
(objaśnienia w tekście)
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[26, 62, 67]. Badania immunobiochemiczne wskazują 
na oddziaływanie białek CcmA, CcmB, CcmC i CcmD 
[30], co może sugerować że w określonych warunkach 
wszystkie tworzą kompleks transportera ABC, jednak 
jego rola nie jest jak dotąd szczegółowo wyjaśniona. 
Na etapie kontaktu HoloCcmE z CcmFH ma prawdo-
podobnie miejsce redukcja hemu (Fe+3 do Fe+2). CcmF 
pełni w komórce podwójną funkcję: reduktazy holoC-
cmE i syntetazy cytochromu c (kompleks CcmFH) [64].

System II. W systemie II aktywność heterodime-
rycznego kompleksu dwóch białek błonowych CscA 
(ResC) i CcsB (ResB) zapewnia zarówno transport 
hemu przez błonę cytoplazmatyczną, rozpoznanie 
apocytochromu ze zredukowanymi grupami tiolowymi 
jak i  ligację hemu z apocytochromem. Ten kompleks 
spełnia podobną funkcję jak zestaw siedmiu białek 
Ccm systemu  I. Geny resB i resC B. subtilis tworzą 
wspólną jednostkę transkrypcyjną, ale syntetyzowane 
są jako dwa samodzielne łańcuchy polipeptydowe. CcsB 
i  CcsA B. pertussis tworzą trwały kompleks, a  białko 
CcsB jest degradowane przy braku funkcjonalnego 
CcsA [25]. Natomiast w komórkach Chlamydomonas 
zmutowanych w genie ccsB produkcja CcsA jest nie-
możliwa [80]. W przypadku niektórych przedstawicieli 
ε-proteobacteria (H. pylori, H. hepaticus, W. succinoge-
nes) oraz niektórych Bacteroides CcsA i CcsB stanowią 
często, choć nie zawsze (zależnie od szczepu) fuzyjne 
białko [27, 42].

W komórkach B. subtilis białko ResB (CcsB) o wiel-
kości 62 kDa wiąże kowalencyjnie hem prawdopodob-
nie przez grupę tiolową Cys138 [1]. W ten proces nie są 
zaangażowane białka ResA (CcmG) i ResC, choć białko 
ResC (CcsA) również ma zdolność wiązania hemu, 
najprawdopodobniej przez domenę WWD (sekwen-
cja konsensusowa WGXXWXWD, gdzie X może być 

każdym aminokwasem z wyjątkiem tryptofanu. Ten 
sam motyw zawierają białka CcmC i CcmF systemu I 
biogenezy cytochromu c. Hem jest wiązany przez ResC 
(CcsA) przez dwie konserwowane histydyny otacza-
jące domenę WWD [32, 67]. Także histydyny obecne 
w  fuzyjnym białku CcsAB H. hepaticus są niezbędne 
w procesie biogenezy cytochromu c [27]. Białka bio-
rące udział w  biogenezie cytochromu zawierające 
motyw WWD z konserwowanymi histydynami zwane 
są „heme-handling proteins” [48]. Nie wyjaśniono jak 
dotąd jaki jest mechanizm przekazania hemu z cyto-
plazmy na białka błonowe systemu II. Nie wiadomo jak 
dochodzi do ostatniego etapu biogenezy cytochromu c 
czyli rozpoznaniu i ligacji hemu ze zredukowanym 
przez CcmG apocytochromem. 

Większość eksperymentów mających na celu wyjaś-
nienie funkcjonowania białek ResB i ResC przeprowa-
dzano analizując ich aktywność w komórkach E. coli. 
Ekspresja białek ResB i ResC B. subtilis oraz CcsA i CcsB 
B. pertussis w komórkach E. coli z unieczynnionym ope-
ronem ccmA-H nie przywraca syntezy cytochromu c [1, 
26]. W komórkach E. coli ResB pochodzące z B. subtilis 
wykrywane jest co prawda jako białko wiążące hem, 
ale w krótszej 27 kDa formie, bez C-końcowego frag-
mentu, co prawdopodobnie uniemożliwia jego prawi-
dłowe funkcjonowanie. Dodatkowo w badaniach prze-
prowadzonych przez G o d d a r d  i wsp. wykazano, że 
produkt genu ycf5 (białko ResBC odpowiedzialne za 
transport hemu i ligację ze zredukowaną formą acyto-
chromu c) H. pylori w komórkach E. coli z usuniętym 
operonem zawierającym geny ccm systemu  I, może 
przywrócić proces biogenezy funkcjonalnych cytochro-
mów c (analizowano proces dojrzewania cytochromu c 
Paracoccus denitrificans). Ponieważ szczep gospoda-
rza nie kodował białek odpowiedzialnych zarówno za 

Rys. 2. Transport i przyłączenie hemu do zredukowanego apocytochromu c (objaśnienia w tekście)
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transport hemu jak i redukcję apocytochromu wnio-
skowano, że proces redukcji cytochromu nie jest nie-
zbędny do jego dojrzewania a białko ResBC zastępuje 
brakujące elementy systemu Ccm gospodarza. Jednak 
do podłóż, na których hodowane były bakterie, doda-
wano czynnik redukujący 2-merkaptoetanosulfonian 
(MESA), który mógł pełnić funkcje nieobecnej reduk-
tazy apocytochromu c [29]. Również kompleks białek 
CcmFH (systemu I) we współpracy z CcmG jest w sta-
nie w odpowiednio zmienionych warunkach zapewnić 
biogenezę cytochromu c podobnie jak białka CcsAB 
systemu II [67]. 

Rysunek 2 przedstawia mechanizm transportu hemu 
i jego ligacji ze zredukowanym apocytochromem funk-
cjonujący w systemie I i II. 

3. Podsumowanie

Dwa systemy biogenezy cytochromów funkcjonu-
jące w komórkach prokariotycznych obejmują dwa, lub 
przez niektórych autorów wyróżniane trzy, moduły. 
Pomimo wielu podobieństw istnieje wiele różnic w ich 
funkcjonowaniu dotyczących głównie etapu trans-
portu i ligacji hemu do zredukowanego cytochromu c. 
W obu systemach kluczową rolę odgrywają reduktazy 
Dsb odpowiedzialne za redukcję apocytochromu  c 
w warunkach utleniająch. Rozwiązanie struktur kilku 
białek CcmG zarówno systemu I jak i II oraz wiele 
badań ich właściwości fizykochemicznych pozwoliło, 
choć częściowo, opisać mechanizm ich działania. Nadal 
pozostaje jednak do wyjaśnienia czy jeden mechanizm 
opisany dokładnie dla ResA B. subtilis funkcjonuje 
w komórkach innych gatunków bakterii. Wyjaśniono 
mechanizm reredukcji CcmG przez błonowe białko 
DsbD, ale mechanizm oddziaływania CcmG z  jego 
skróconym homologiem CcdA jest całkowicie niezro-
zumiały. Prowadzone ostatnio badania udokumento-
wały, że tylko pewna ilość apocytochromu c ulega utle-
nieniu przez tiolowe oksydazy. Jakie czynniki decydują 
o tym procesie jest nadal niejasne. 
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1. Wprowadzenie

Schizofrenia jest to choroba psychiczna, która dotyka 
na świecie około 7 na 1000  osób, głównie w  wieku 
15–35  lat. Według obowiązujących w psychiatrii 
kryteriów diagnostycznych podstawowym objawem 
schizofrenii jest rozszczepienie (gr. schisis) pomiędzy 
myśleniem, zachowaniem, emocjami, sferą motywa-
cyjną, ekspresją emocji, przejawiające się m.in. niedo-
stosowaniu zachowania pacjenta do sytuacji i treści jego 
wypowiedzi [23]. 

Wśród wielu teorii na temat patogenezy tego scho-
rzenia dominuje głównie teoria dopaminergiczna, 
według której objawy psychozy są spowodowane nad-
mierną stymulacją dopaminergiczną w obrębie struktur 
układu limbicznego [13]. Od czasu, kiedy z grupy zabu-
rzeń psychicznych wyodrębniono tę jednostkę choro-
bową, trwają poszukiwania jej czynnika etiologicznego. 
Przeprowadzone liczne badania kliniczne stały się pod-
stawą do sformułowania różnych teorii przyczynowych. 
Obecnie w etiopatogenezie schizofrenii bierze się pod 
uwagę rolę czynników: genetycznych, biochemicznych, 
wirusowych, neurofizjologicznych i neuropatologicz-

nych [14]. Coraz czyściej przywiązuje się również 
uwagę na obecność środowiskowych czynników ryzyka 
tj.: narodziny w okresie zimowym, życie w mieście, stan 
przed padaczkowy matki w okresie ciąży oraz zakażenia 
pre i postnatalne oraz ich związek z genami kodującymi 
układ HLA i inne czynniki biologiczne odpowiedzialne 
za reakcje immunologiczne.

W swoich pionierskich badaniach M e d n i c k  [24] 
zaobserwował, że osoby urodzone w czasie epidemii 
grypy w 1957 wykazywały zwiększone ryzyko rozwoju 
schizofrenii. Natomiast późniejsze badania kliniczne 
wskazują na wpływ innych wirusów, takich jak HSV, 
różyczki, a ponadto bakterii i parazytów w życiu prena-
talnym na rozwój tej choroby. Również prace traktujące 
o wzajemnym oddziaływaniu na siebie trzech układów: 
hormonalnego, immunologicznego i nerwowego oraz 
wpływie nadwrażliwości tego ostatniego przyczyniły się 
do poszukiwania czynników zaburzających równowagę 
pomiędzy nimi. Ze względu na tę ostatnią teorię kore-
lacji pomiędzy zakażeniami wirusowymi, bakteryjnymi 
i pasożytniczymi oraz ich oddziaływaniem na powyższe 
układy, wydaje się być konieczne prześledzenie etio-
patogenezy schizofrenii w tym kierunku.
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2. Zakażenia wirusowe a patogeneza schizofrenii

Niedojrzały mózg człowieka narażony jest na pro-
ces zapalny w przebiegu zakażeń w czasie ciąży. Dzięki 
efektywnej odpowiedzi przeciwzapalnej i prawidłowo 
funkcjonującym procesom naprawczym organizmu, 
mogą one nie pozostawić trwałych zmian, jednak, gdy 
te mechanizmy zawodzą, zakażenia mogą zwiększyć 
podatność ośrodkowego układu nerwowego na trwałe 
uszkodzenia, co może być przyczyną schizofrenii [3, 10]. 

Badania kliniczne dowodzą, że prenatalne zakaże-
nia wirusowe odgrywają ważna rolę w powstawaniu 
tej choroby. Wykazano znaczące postnatalne zmiany 
w genach, białkach i strukturach mózgu [15]. 

W celu potwierdzenia teorii wirusowej etiologii 
schizofrenii zastosowano model zakażenia potom-
stwa myszy wirusem grypy H1N1 w 7, 9, 16 i 18 dniu 
życia płodowego. Uzyskane wyniki wykazały zmiany 
w mózgu, zachowaniu i genotypie potomstwa. Ponadto 
stwierdzono, że w zależności od dnia zainfekowania 
występowały różne odchylenia w ekspresji genów. 
W  modelu z 7  dnia zakażenia zaobserwowano nad-
mierną ekspresję 21  genów i zmniejszoną 57, mają-
cych związek ze zmianami w hipokampie oraz korze 
czołowej. Wiele pobudzonych genów było związanych 
z hipoksją, zapaleniem i schizofrenią. Mimo to w porów-
naniu z innymi punktami badania zmiany te były nie-
wielkie. Zmiany z zakażenia w 9 dniu wykazywały już 
znaczącą wzmożoną ekspresję 214 genów i zmniejszoną 
ekspresję 175, głównie w móżdżku i korze mózgowej. 
Z kolei zakażenie w 16-tym dniu życia płodowego było 
związane ze zmianami w  genach odpowiedzialnych 
za procesy mielinizacyjne w  móżdżku i  hipokampie. 
W  sumie w móżdżku, korze czołowej i  hipokampie 
zainfekowanych myszy, wykryto nieprawidłowe zmiany 
w 2260 genów. Następnie w badaniu dotyczącym zaka-
żenia płodu w dniu 18 wykazano zmiany w genach kory 
czołowej, hipokampu i móżdżku. Wiele z nich jest ściśle 
związanych z występowaniem schizofrenii. Zakażenie 
ludzkim wirusem grypy spowodowało także zmiany 
w ilości i jakości białek w mózgu potomstwa. Między 
innymi wzrost aktywności neuronalnej syntezy tlenku 
azotu, potencjalnie niebezpiecznej substancji odpowie-
dzialnej za płodowe uszkodzenie mózgu pod wpływem 
hipoksji i ischemii. Ponadto zaobserwowano znaczący 
wzrost ilości GFAP-pozytywnych komórek, odzwier-
ciedlających astrogliolizę, a także białka SNAP-25 
odgrywającego rolę w wzroście aksonów i uwalnianiu 
neurotransmiterów. Wśród zmian w budowie struktur 
mózgowia wykazano przyspieszone dojrzewanie istoty 
białej w móżdżku, zwiększoną gęstość komórek pira-
midowych. Co więcej, zakażenie w 9 dniu powodowało 
wzrost objętości mózgu połączony ze spadkiem obję-
tości komór w 14 tygodniu życia myszy. Jednocześ nie 
zakażenie w 16 dniu życia płodowego wywołało zna-

czące zmniejszenie objętości móżdżku i mózgu, hipo-
kampa oraz komór. W powyższych badaniach zaobser-
wowano też nietypowe zachowanie zakażonych myszy, 
takie jak obniżone zahamowanie przed sygnałowe 
(PPI). Zauważono także nieprawidłowości w poziomie 
neurotransmiterów u osobników zakażonych w porów-
naniu do grupy odniesienia [15]. Znacząca była też 
niska zawartość serotoniny i tauryny w móżdżku bez 
znaczących zmian w poziomie dopaminy. Prawidłowy 
poziom serotoniny odgrywa ważną rolę w prawidło-
wym rozwoju mózgu. 

Kolejne badania prenatalnego zakażenia wiru-
sem grypy na modelu zwierzęcym wykazały zmiany 
zachowania na poziomie biochemicznym, związane 
z odchyleniami w układzie GABAergicznym, mianowi-
cie wzrost receptorów α5 GABAA, obniżenie zawartości 
GABA i redukcję interneuronów zawierających parwal-
buminę w korze przedczołowej. Udowodnione jest, że 
aby powstały wyższe funkcje poznawcze koniecznym 
warunkiem jest synchronizacja obwodów neuronalnych 
na wielu poziomach. Stosunkowo nowe teorie postulują 
bezpośrednie powiązanie między deficytem GABAer-
gicznym, oscylacjami sieci neuronalnej, a odchyleniami 
w  zachowaniu obserwowanym w  schizofrenii. Bio-
rąc pod uwagę powyższe stwierdzenia nie jest rzeczą 
zaskakująco, iż wiele typów odchyleń w  oscylacjach 
sieci neuronalnej wykazuje zmniejszoną aktywność 
układu GABA. W powyższym badaniu przy pomocy 
iniekcji poli I:C zbadano też czy prenatalne pobudze-
nie odporności wpływa hamująco na sieć hipokampa, 
a także powoduje zmiany synaptyczne z tym związane. 
U potomstwa odkryto redystrybucję siły synaptycznej 
zarówno hamującej jak i pobudzającej, związanej z głę-
bokimi deficytami w rytmach theta hipokampa, zwłasz-
cza w  regionie CA1. W  celu oszacowania deficytów 
w CA1 określono gęstość interneuronów zawierających 
parwalbuminę i somatostatynę. Otóż stwierdzono brak 
zmian w interneuronach somatostatynowych przy zna-
czącym obniżeniu ilości komórek parwalbuminowych 
z towarzyszącym obniżeniem ilości synaps hamujących 
w komórkach piramidowych. Wartym zaznaczenia jest 
fakt odkrycia redukcji mRNA dla GAD67 (izoformy 
enzymu syntetyzującego kwas GABA) w hipokampie 
osób chorych na schizofrenię. Powyższe zmiany w roz-
woju mogą powodować wczesne zdarzenia w łańcuchu 
przemian biochemicznych i patofizjologicznych pro-
wadzących do zaburzeń psychicznych związanych ze 
schizofrenią [7]. 

Jednakże związek między narażeniem na prenatalną 
infekcję a wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia 
schizofrenii zdaje się nie być ograniczony do jednego 
patogenu. W  istocie liczne wirusy wywołujące takie 
choroby jak grypa, różyczka, odra, polio czy HSV, 
a  także zakażenia bakteryjne i pasożytnicze zostały 
powiązane z etiopatogenezą schizofrenii [28]. 
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Wirus odry jest często występującym, neurotropo-
wym wirusem RNA, który może powodować przetrwałe 
infekcje OUN i może też być czynnikiem wywołujący 
schizofrenie. Większość ludzi przechodzi zakażenie 
odrą w okresie niemowlęcym lub we wczesnym dzie-
ciństwie. Chociaż ciężkie zapalenie mózgu spowodo-
wane tym wirusem należy do rzadkości, to wielu cho-
rych doświadcza umiarkowanych objawów ze strony 
OUN, takich jak ból głowy i ogólne osłabienie. Niekiedy 
jednak powikłaniem odry może być podostre sklero-
tyczne zapalenie mózgu, które u niektórych pacjentów 
może objawiać się nawet psychozami i innymi obja-
wami charakterystycznymi dla schizofrenii. Co więcej, 
u  nie których chorych na schizofrenię, wykryto pod-
wyższony poziom przeciwciał przeciw odrze w OUN. 
Był on znacznie wyższy u osób z niedawno przebytym 
epizodem psychotycznym w porównaniu do schizo-
freników bez psychoz w wywiadzie. Udowodniono, że 
przebieg odry jest nierozerwalnie związany z układem 
HLA, który determinuje odpowiedź immunologiczną 
gospodarza na zakażenie, a także, że geny kodujące te 
białka składają się na układ białkowy związany ze wzro-
stem ryzyka schizofrenii [5]. 

Cytomegalowirus (CMV) jest główną przyczyną 
wrodzonych zakażeń wirusowych, stwierdzanych 
u 0,5–3% żywo urodzonych noworodków. Konsekwen-
cją zakażenia mogą być bardzo poważne uszkodzenia 
mózgu. Domniemywa się że CMV może również mieć 
wpływ na rozwój schizofrenii. Potwierdzeniem tej 
tezy jest podwyższony poziom przeciwciał przeciw 
CMV u  schizofreników. Przeczy temu jednak fakt 
braku zmian typowych dla zakażenia CMV (blizno-
wacenie i malformacje) w mózgach osób chorych na 
schizofrenię. Jednakże zmiany te mogą być niezwykle 
subtelne, uchwytne jedynie w zaawansowanych tech-
nologicznie metodach obrazowania. Przeprowadzone 
nieinwazyjne badania obrazowe wewnątrzmaciczne 
mózgów płodów, których matki zostały zakażone CMV, 
wykazały że, niemal u połowy nie było widocznych 
zmian w  mózgu. U reszty głównym obserwowanym 
zjawiskiem była znaczna intensywność obrazu istoty 
białej płata skroniowego. Co więcej powiązano okres 
ciąży, w jakim nastąpiła infekcja, z stosunkiem objętości 
płata skroniowego do objętości całego mózgu. Infek-
cja w  czasie pierwszego trymestru wywarła najwięk-
szy wpływ na rozwój płata skroniowego. Czynnikiem 
łączącym powyższe dane ze schizofrenią jest fakt, iż 
u chorych (także z pierwszym epizodem psychotycz-
nym) również obserwuje się zmiany w symetrii płata 
skroniowego [12].

Kolejnym wirusem, który może być czynnikiem roz-
woju schizofrenii, jest enterowirus Polio. Zaobserwo-
wano, że narażenie płodu na infekcję tym wirusem na 
pięć miesięcy przed porodem, skutkuje zwiększonym 
ryzykiem rozwoju schizofrenii [4, 19, 25]. 

Istnieją też dowody, że także wirus różyczki może 
mieć związek z zaburzeniami nieafektywnymi. Wpływa 
on teratogennie na OUN i może powodować uszkodze-
nia słuchu, wzroku, niedorozwój umysłowy czy zapa-
lenie mózgu [2]. 

Także osoby zakażone wirusem HIV częściej zapa-
dają na choroby psychiczne. Wyniki badań klinicznych 
dowiodły wysoki współczynnik występowania powyż-
szych chorób u osób HIV(+). Spośród 9003 zbadanych 
osób, tylko 31% nie cierpiało na chorobę psychiczną. 
Wzrost śmiertelności zauważono zwłaszcza u  osób 
z współistniejącą schizofrenią, afektywną chorobą dwu-
biegunową i uzależnieniami [18]. 

Zbadano też wpływ zakażeń OUN w okresie nowo-
rodkowym i dziecięcym na ewolucję schizofrenii u ludzi 
do 28 roku życia. W grupie 167 dzieci z potwierdzonym 
zakażeniem OUN (w tym 102 wirusowe), 76 zachoro-
wało na schizofrenię, a u 53 rozwinęły się inne psychozy. 
Wszystkie przypadki schizofrenii były poprzedzone 
wirusowymi infekcjami: Coxackie B5, Adenowirusy, 
wirus świnki. Statystycznie znaczący wzrost ryzyka 
schizofrenii u osób, które we wczesnym dzieciństwie 
cierpiały na zakażenia OUN oraz fakt, że infekcje wiru-
sowe były najczęstszymi wśród takich pacjentów, silnie 
przemawia za hipotezą , że zakażenie wirusem może 
być czynnikiem etiologicznym schizofrenii [22]. 

Liczne badania wykazały, że osoby chorujące na 
schizofrenię mają większą ilość monocytów niż osoby 
zdrowe. Wynika to przede wszystkim z zmniejszonej 
produkcji INF-γ, aktywatora monocytów. W celu zba-
dania hipotezy o wpływie procesu zapalnego i układu 
monocytów i makrofagów na etiopatogenezę schizo-
frenii, określono także ekspresję receptorów Toll-like: 
TLR-2, TLR-3 i TLR-4 na monocytach CD14+ po 
stymulacji poli I:C (syntetyczną formą dwuniciowego 
RNA, naśladującą zakażenie wirusowe). 

Monocyty są jednym z najważniejszych elemen-
tów układu odpornościowego. Produkują cytokiny 
(IL-1, IL-6, TNF-α), które aktywują kaskadę reakcji 
immuno logicznych, wpływając na aktywację układu 
limfocytów T i B. Monocyty następnie przekształcają 
się w makrofagi. Migrują one do tkanek i tam niszczą 
patogen. Makrofagi, które dostały się do ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN) przekształcają się w mikro-
glej, stanowiący główny komponent układu immuno-
logicznego OUN. 

Wykazano ekspresję receptorów Toll-like na mono-
cytach i mikrogleju, oraz ich rolę w regulacji odpo-
wiedzi immunologicznej OUN. Receptory TL regu-
lują aktywację monocytów oraz rozpoznają patogeny 
mikrobiologiczne i ich produkty. TLR-2 rozpoznaje 
amyloid, PAMP i niektóre bakterie, TLR-3 jest aktywo-
wany przez produkty wirusowe, w tym poli I:C, nato-
miast bakterie Gram-ujemne i LPS aktywują TLR-4. 
Wiąże to ściśle układ nerwowy z immunologicznym.
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W rezultacie badań nad tymi składowymi wyka-
zano brak różnic w ekspresji i aktywacji TLR-2 pomię-
dzy pacjentami a grupą kontrolną. Jednakże wyniki 
wskazują na rolę TLR-3 i TLR-4. W obu przypadkach 
badania ujawniły ich zwiększoną ekspresje oraz osła-
bioną aktywację po stymulacji. Interesujący wydaje się 
związek pomiędzy wiekiem chorych a ekspresją recep-
torów. Jest ona znacząco wyższa u pacjentów w pode-
szłym wieku. Brak związku z psychopatologią schizo-
frenii pozwala wnioskować, że bieżący stan choroby nie 
determinuje odpowiedzi wrodzonego układu immu-
nologicznego. Przypuszczalnie zwiększona ekspresja 
służy kompensacji w sytuacji upośledzonego funkcjo-
nowania monocytów. Dalszy wgląd w powyższe mecha- 
nizmy pokazuje, iż osłabienie wrodzonej odporności po 
infekcji, gdy organizm nie jest zdolny do całkowitego 
zwalczenia patogenu, doprowadza do jej przetrwania, 
uruchamiając dodatkowo limfocyty T i B [17]. 

Pacjenci ze schizofrenią mają nieprawidłowe pro-
porcje komórek immunokompetentnych i poziomu 
cytokin, zwłaszcza pro-zapalnych jak IL-1, IL-6, TNF-α 
w krwi i płynie mózgowo rdzeniowym, w porównaniu z 
grupą odniesienia. Jednak tylko zmiana poziomu IL-6 
okazała się istotna w schizofrenii. Z tego powodu zba-
dano wpływ monocytów, produkujących IL-6 i IL-10, 
odgrywających ważną rolę w ostrych psychozach. 
Pacjenci ze zdiagnozowaną schizofrenią przed stymula-
cją wykazywali niższą niż grupa odniesienia ilość IL-6. 
Po stymulacji wirusowym poly I: C, wewnątrzkomór-
kowe stężenie IL-6 w monocytach było tylko nieznacz-
nie niższe w porównaniu z grupą odniesienia, a  jego 
stężenie w surowicy było obniżone zarówno u  leczo-
nych jak i nieleczonych pacjentów. Te wyniki kontra-
stują z metaanalizą, w której wykazano podwyższony 
poziom powyższej cytokiny u chorych przyjmujących 
leki antypsychotyczne, mimo że, wywierają one supre-
syjny wpływ na układ odpornościowy. Wyjaśnieniem 
tych zjawisk może być zarówno wcześniejsza wrodzona 
dysfunkcja układu monocytarnego jak i nabyte upo-
śledzenie systemu odpornościowego w związku z czę-
stymi, poprzedzającymi infekcjami [16]. 

Zbadano także rolę czynników immunosupresyj-
nych oraz przeciw zapalnych i wykazano zmniejszony 
poziom interleukiny 4 w surowicy pacjentów podczas 
ostrych epizodów schizofrenii [15]. Z kolei badania na 
modelach zwierzęcych wskazują na powiązanie IL-1 
z dopaminergicznym przekazem interneuronalnym, co 
mogłoby wskazywać na jej ważną rolę w patogenezie 
schizofrenii. 

Ważnym etapem na drodze do dogłębnego pozna-
nia etiopatogenezy schizofrenii jest określenie związku 
pomiędzy stężeniem białka C-reaktywnego (CRP) 
oraz przeciwciał do wirusa Herpes Simplex 1 (HSV-1). 
HSV-1 może infekować ośrodkowy układ nerwowy, 
osiedlając się w zwojach nerwowych u osób pozornie 

zdrowych, prowokując półtrwałą, utajoną infekcję, 
która może uaktywnić się w późniejszych etapach życia. 
Czynnikami wyzwalającymi reinfekcję są stres, wiek, 
współistniejące infekcje, predyspozycja genetyczna 
oraz czynniki środowiskowe. Jeżeli reaktywacja wirusa 
odbywa się wewnątrz OUN, może spowodować ence-
falopatię skutkującą odchyleniami w neurologicznych, 
psychiatrycznych i poznawczych funkcjach pacjenta. 
Replikacja wirusa wiąże się z produkcją przeciwciał, 
w  tym powierzchniowej glikoproteiny gG1. Proteina 
ta nie wykazuje homologii z żadnym znanym białkiem 
ludzkim czy wirusowym, jest więc wiarygodnym mar-
kerem przebytej infekcji. Przeciwciała przeciwko niej 
powstają w ciągu kilku dni po zakażeniu i utrzymują się 
przez całe życie. Ustalono, że te serologiczne wykład-
niki obecności wirusa mogą być przyczyną dysfunk-
cji poznawczych u chorych. Jest to przede wszystkim 
silnie związane z zaburzeniami pamięci operacyjnej. 
Te związki są także spójne z danymi dotyczącymi 
braków w tej pamięci u osób, które przebyły encefa-
lopatię o etiologii HSV-1. Podwyższony poziom CRP 
(białka syntetyzowanego w wątrobie, wydzielanego do 
krwi i odgrywającego główną rolę w procesach zapal-
nych), powiązano ze znacznym obniżeniem możliwości 
poznawczych u osób chorych na schizofrenię. Udowod-
niono, że wpływ ten jest niezależny od wpływu HSV-1. 
Co ważne, powiązano także wpływ podwyższonego 
poziomu CRP i niedobory poznawcze w innych popu-
lacjach chorych, w tym osób z chorobami sercowo-
-naczyniowymi oraz u pacjentów po przebytej operacji 
serca i osób starszych bez klinicznie widocznych zmian 
naczyniowych. Jest to prawdopodobnie związane z pro-
cesem zapalnym toczącym się naczyniach OUN [6].

3. Infekcja bakteryjna a schizofrenia

Wiele badań wskazuje na wpływ infekcji bakteryj-
nych na zwiększone ryzyko wystąpienia schizofrenii. 
Przeanalizowano przypadki kobiet, które podczas ciąży 
miały zakażenia bakteryjne zatok, migdałków, płuc, 
pęche rza moczowego oraz nerek. Analiza wyników 
wyka zała wyraźnie zwiększone ryzyko zachorowa-
nia ich potomstwa na schizofrenie w porównaniu do 
grupy odniesienia. Zależność ta dotyczyła kobiet, będą- 
cych w pierwszym trymestrze ciąży, u których wyklu-
czono udział takich czynników jak schizofrenia u matki, 
nad ciś nienie czy leczenie diuretykami w trzecim try-
mestrze ciąży, które mogłyby utrudniać interpretację 
wyników [9]. 

Należy podkreślić, że najsilniejsze powiązanie ze 
wzrostem ryzyka rozwoju schizofrenii u potomstwa 
ma zakażenie gonokokowe matki. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że zakażenia gonokokowe w okresie aktyw-
ności seksualnej, podwyższony poziom przeciwciał IgG 
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HSV 2 są również związane z zwiększonym ryzykiem 
zaburzeń psychotycznych u dorosłych. Najprawdo-
podobniej związek zakażenia bakteryjnego i  rozwoju 
choroby psychicznej powstaje w efekcie przejścia 
przez łożysko matczynych cytokin i interleukin (IL-8), 
powstałych w odpowiedzi na zakażenie. Wpływają one 
na wczesny rozwój mózgu. Ogromną wagę przywią-
zuje się do okresu ciąży, w którym doszło do zakażenia. 
Jak wspomniano wyżej, zakażenia bakteryjne w pierw-
szym trymestrze ciąży wywierają silniejszy wpływ na 
ryzyko zachorowania na schizofrenię niż zakażenia 
w drugim czy trzecim [24]. 

Zakażenia wewnątrzmaciczne są częstym zjawiskiem 
u kobiet które, rodziły przedwcześnie. Korelują również 
z bardzo niską masą urodzeniową dziecka, która jest 
powiązana z  poważnymi zaburzeniami neurologicz-
nymi oraz wzrostem śmiertelności okołoporodowej 
i  w  okresie noworodkowym. Z  łożyska wcześniaków 
wyizolowano mikroorganizmy, w  tym Gram-ujemne 
bakterie odpowiedzialne za zakażenia przyzębia: Fuso-
bacterium nucleatum and Porphyromonas gingivalis. 
Dodatkowo takie zakażenia mają wpływ na przyspie-
szenie porodu. W  badaniach na ciężarnych myszach, 
po podaniu w  iniekcji dożylnej bakterii F. nuclea- 
 tum zaobserwowano wzrost przedwczesnych porodów 
i martwych urodzeń. DNA bakterii P. gingivalis zostało 
także wykryte w łożysku kobiet, których dzieci dotknięte 
były chorobą umysłową. Badania kliniczne wskazują, że 
w łożysku, gdzie rozwija się infekcja bakteryjna zwięk-
sza się poziom cytokin pro-zapalnych i  zmniejsza się 
poziom cytokin przeciw-zapalnych, co może negatywnie 
wpływać na rozwój neuronów i komórek glejowych [20]. 

Wyjątkowym typem bakterii jest rodzina Chla-
mydiacea szczególnie rodzaje Chlamydia i Chlamydo-
phila. Cechują się one dwufazowym cyklem życiowym, 
mogą przyjmować uśpioną formę nie dając objawów 
klinicznych, ale jednocześnie uszkadzają monocyty 
i  makrofagi. Skuteczność odpowiedzi układu immu-
nologicznego na zakażenie tymi bakteriami zależy od 
predyspozycji osobniczej, kontrolowanej przez poli-
morficzne geny układu HLA. Odkryto, że nosiciele 
tego specyficznego genotypu HLA-A10 znacznie częś-
ciej zapadają na schizofrenię. Sprawdzono też częstość 
zakażeń schizofreników z genotypem HLA-A10 bak-
terią Chlamydią. Wyniki badań wykazały że, aż 40,3% 
z nich był zakażonych tym drobnoustrojem [8].

4. Przyczyny schizofrenii a choroby pasożytnicze

Toxoplasmoza jest jednym z najczęstszych chorób 
odzwierzęcych na świecie. Jej przyczyną jest zakażenie 
pierwotniakiem wewnątrzkomórkowym – Toxoplasma 
gondii (T. gondii), który wnika do organizmu przez 
łożysko, drogę pokarmową czy krwionośną [26]. Kon-

sekwencją zakażenia jest umiejscowienie się cyst w róż-
nych tkankach i organach, między innymi w mózgu. 
U  pacjentów z  toksoplazmatycznym zapaleniem 
mózgu wykryto proliferujące tachyzoity w komórkach 
glejowych oraz bradyzoity w  komórkach Purkiniego 
w  móżdżku. We wczesnym stadium zakażenia chory 
może nie mieć żadnych objawów fizykalnych i innych 
oznak infekcji. Jednym z pierwszych symptomów cho-
roby jest zmiana zachowania i zdolności psychomo-
torycznych osoby zakażonej, a co więcej nawet jego 
osobowości [1, 21].

Najbardziej jednak niebezpieczne w skutkach jest 
zakażenie tym pierwotniakiem ciężarnej kobiety, co 
prowadzi często do poronień. Patogen ten może prze-
chodzić także przez łożysko i zakażać płód powodując 
u niego toksoplasmozę wrodzoną, która objawia się kli-
nicznie wodogłowiem lub mikrocefalią, zwapnieniami 
wewnątrzczaszkowymi, głuchotą, napadami padaczki, 
a także zniszczeniem siatkówki i opóźnieniem umysło-
wym. To, że T. gondii ma zdolność do zakażania prena-
talnego, jest niezwykle ważne w związku z odkryciem, 
iż początki schizofrenii mają miejsce już w  bardzo 
wczesnych stadiach rozwoju mózgu [30].

Badania kliniczne dowodzą, że zakażenia T. gondii 
mogą być częstsze i/lub bardziej intensywne u pacjen-
tów ze schizofrenią i depresją w porównaniu do osób 
psychiatrycznie zdrowych. W celu dokładnego pozna-
nia tych zależności podano badaniu schizofreników 
z  różnym stopniem ciężkości choroby określonym 
stopniem ciężkości objawów. 

Jak pokazały wyniki, częstość występowania zaka-
żenia nie różniła się znacząco u pacjentów i  grupie 
odniesienia. Różniły się jednakże miana przeciwciał 
probantów różnych grup. U pacjentów siła odpowie-
dzi serologicznej była znacząco wyższa, współistniejąca 
z wysokim poziomem leukocytów i CRP jako wskaź-
ników reakcji zapalnej. Najwyższe miana tj. największą 
siłę odpowiedzi zapalnej związanej z  aktywacją pro-
zapalnych limfocytów T-pomocniczych TH1, osiągali 
pacjenci z pierwszym epizodem choroby [11].

Może to potwierdzać zwiększone ryzyko zachoro-
wania na schizofrenię u osób zainfekowanych T. gondii. 
W przeprowadzonych badaniach sekcyjnych wykryto 
w  mózgach osób ze schizofrenią wiele nieprawidło-
wości występujących w komórkach glejowych, m.in. 
zmniejszoną liczbę astrocytów. Wyniki te należy inter-
pretować biorąc pod uwagę zdolność pierwotniaka do 
wpływania na działanie neurotransmiterów tj.: dopa-
mina i  norepinefryna, którego zaburzenia udowod-
niono w schizofrenii [1].

Istnieją także dowody, iż zakażenie tym pierwotnia-
kiem może powodować upośledzenie działania 2,3-dio-
xygenazy, co skutkuje obniżeniem stężenia serotoniny 
i  spadkiem działania neurotransmiterów glutaminer-
gicznych [21].
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Przy pomocy metod Western blott i EIA określono 
poziomy przeciwciał IgG, IgM i IgA przeciw T. gondii 
w surowicy osób po pierwszym epizodzie psychotycz-
nym w życiu i porównano je z osobami zdrowymi. 
W momencie badania żaden z pacjentów przyjętych do 
szpitala nie wykazywał objawów niedoboru odporności 
ani innych chorób somatycznych lub uzależnienia od 
narkotyków. Stwierdzono statystycznie znaczącą róż-
nicę dla każdej z klas przeciwciał pomiędzy pacjentami 
a  grupą kontrolną. Osoby objęte tym badaniem nie 
były wcześniej hospitalizowane i żyły w zwykłym dla 
siebie środowisku. Jest to ważne, ponieważ narażenie na 
czynniki zakaźne w trakcie hospitalizacji, przyjmowane 
leki, czy różnice w stylu życia w porównaniu z osobami 
zdrowymi mogą wpływać na wynik badania. Nie można 
określić kiedy te osoby wytworzyły takie przeciwciała, 
jednakże różni ich to od osób od dawna chorujących 
na schizofrenię, u których takiego wzrostu nie wykryto.

Replikacja toksoplazmy może zostać zahamowana 
przez różnorodne leki przeciwpasożytnicze. Niektóre 
z  lekarstw (np. haloperidol), obecnie stosowanych 
w terapii schizofrenii i innych chorób psychiatrycznych 
także posiadają zdolność do ingerowania w przebieg 
tej replikacji przez modulowanie transportu przez 
kanały wapniowe [29].

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono różne bada-
nia, które wykazały podwyższony poziom przeciwciał 
u schizofreników. Wyniki te potwierdziły próby z wyko-
rzystaniem metody ELISA. Dostarcza to silnych argu-
mentów popierających tezę o wpływie chorób zakaź-
nych na rozwój schizofrenii [1].

Meta-analiza danych zebranych w ciągu 50  lat 
w 17 krajach potwierdziła współwystępowanie u pro-
bantów podwyższonego stężenia przeciwciał przeciw 
TG ze schizofrenią, w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Dotyczyło to między innymi badań osocza ciężarnych 
kobiet, których dzieci w późniejszym okresie życia 
zachorowały na choroby psychiczne w tym schizofre-
nię. Co więcej wykazano, że dzieci, u których w życiu 
dorosłym zdiagnozowano schizofrenie miały częstszy 
kontakt z kotami niż z psami. Interesującym faktem 
jest występowanie halucynacji i urojeń w przebiegu nie-
których przypadków toxoplasmozy u dorosłych.

Warto zaznaczyć, że większość analizowanych 
badań była przeprowadzana w Chinach, gdzie koty i psy 
rzadko są domowymi zwierzętami, a występowanie TG 
w populacji rzadkie. Dzięki temu współistnienie zwięk-
szonego stężenia przeciwciał anty-TG ze schizofrenią 
jest bardziej widoczne [27].

5. Podsumowanie

Schizofrenia jest chorobą o wieloczynnikowym pod-
łożu. Od czasu, kiedy z grupy zaburzeń psychicznych 
wyodrębniono tę jednostkę chorobową, trwają poszu-

kiwania jej czynnika etiologicznego. Przeprowadzone 
liczne badania kliniczne stały się podstawą do sformuło-
wania różnych teorii przyczynowych. Jedną z dziedzin, 
w której prowadzi się badania związane z patogenezą 
schizofrenii, jest immunologia. Wiele badań klinicznych 
wskazuje na kolejne związki schizofrenii (Morbus Bleu-
leri) z zaburzeniami immunologicznymi, nieprawidło-
wościami w aktywacji limfocytów i produkcji cytokin. 
Wzajemne oddziaływania między zakażeniem a zmia-
nami w układzie immunologicznym są niezwykle waż-
nym elementem patogenezy, niestety wciąż niedookre-
ślonym i niejednoznacznym. Czynniki wpływające na 
ten układ są bardzo liczne. Istnieją dowody, że zmiany 
w  genotypie człowieka, w szczególności w genach 
kodujących elementy układu immunologicznego, mają 
wpływ na podatność na zakażenia oraz na przebieg cho-
roby zakaźnej. Wiele doniesień naukowych wskazuje 
na istotny wpływ różnych drobnoustrojów na ekspre-
sję pewnych genów szczególnie w okresie prenatalnym, 
które powodują powstawania zmian neurohormonal-
nych, m.in. takich jak obserwowane w  schizofrenii. 
Niemniej jednak, elementem wspólnym dla wszystkich 
powyższych czynników jest fakt, iż powodują one zabu-
rzenia w homeostazie trzech układów: hormonalnego, 
immunologicznego i nerwowego. Z przedstawionych 
danych można wnioskować, że zaburzenia tej równo-
wagi, spowodowane którymś z powyższych czynników, 
mają istotny wpływ na wzrost ryzyka rozwoju schizo-
frenii, a także innych chorób psychicznych. 
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1. Wstęp

1.1. Klasyfikacja i filogenetyka

Wirus gorączki zachodniego Nilu (WNV) jest jed-
nym z najbardziej rozpowszechnionych wirusów nale-
żącym do rodziny Flaviviridae, rodzaju Flavirus [4]. 
Zaliczany jest do kompleksu wirusa japońskiego zapa-
lenia mózgu (JEV) obejmującego kilka arbowirusów 
odpowiedzialnych za zapalenie mózgu tj. JEV, wirus 
zapalenia mózgu Saint-Louis (SLEV), wirus zapalenia 
mózgu Murray Velley (MVEV), WNV i Kunjin wirus 
(WNVKUN – Australijski wariant WNV) [63].

WNV wykazuje wysoki poziom zmienność sekwen-
cji nukleotydowych. Badania nad pokrewieństwem 
filogenetycznym szczepów pokazują, że występują co 
najmniej dwa główne genotypy [11, 38] różniące się 
od siebie o 5–25% nukleotydów [60]: rodowód I i II. 
Rodowód I jest bardziej rozpowszechniony na świecie 
i można podzielić go na dwie gałęzie. Gałąź Ia zawiera 
szczepy z Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki. 
Gałąź Ib to australijskie szczepy wirusa (WNVKUN) [4]. 
Rodowód II obejmuje jedynie szczepy wirusa z Afryki 
Subsaharyjskiej i Madagaskaru. Jednak od 2004 r., wiąże 
się go również z ogniskami epidemiologicznymi w nie-
których częściach Europy np. w Hiszpanii i Grecji. Jak 

do tej pory rodowód I został najdokładniej przebadany. 
Rozpowszechniony jest na całym świecie i reprezento-
wany jest przez genotyp, który w 1999 r. spowodował 
epidemię w USA (NY99). Niektóre genotypy wydają 
się bardziej chorobotwórcze aniżeli inne, na przykład 
NY99 [60]. Rodowód II uważany jest za mniej chorobo-
twórczy dla ludzi w porównaniu z rodowodem I, który 
powoduje poważne choroby neurologiczne w tym zapa-
lenie mózgu [13, 38, 60]. Najnowsze badania filogene-
tyczne wskazują na istnienie jeszcze innych rodowo-
dów [70]. Dwie nowo odkryte linie rozwojowe WNV 
wykazują znaczne różnice genetyczne w porównaniu 
do tych dobrze już poznanych i jest to rodowód III i IV. 
Rodowód III obejmuje szczepy wirusa wyizolowane od 
komarów Culex pipiens na obszarze Republiki Czeskiej 
i Austrii, natomiast rodowód IV został wyizolowany na 
terenach Kaukazu [3, 4] i obejmuje on liczne izolaty, po 
raz pierwszy wykryte w 1988 r. w Rosji [48]. Niektóre 
dane wskazują na występowanie jeszcze rodowodu V 
obejmującego szczepy wirusa z Indii [7].

1.2. Budowa

WNV jest niewielkim otoczkowym, jednonicio-
wym wirusem RNA o dodatniej polarności (średnica 
40–60 nm). Zbudowany jest z otoczki białkowej i białek 
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osadzonych w podwójnej warstwie lipidowe. Wewnątrz 
znajduje się ikosaedralny kapsyd, a  w  nim genom 
wirusa, zawierający ok. 11 000 par zasad (Rys. 1 ) [37]. 
Genom składa się z obszaru nieulegającego transla-
cji 5’ (5’UTR), jednej długiej otwartej ramki odczytu 
i obszaru nieulegającego translacji 3’ (3’UTR). Genom 
koduje trzy białka strukturalne tj. glikoproteinę otocz-
kową (E), białko kapsydu (C) oraz białko błony (prM) 
oraz siedem białek niestrukturalnych tj. NS1, NS2A, 
NS2B, NS3, NS4A, NS4B i NS5 (Rys. 2 ). Białka struk-
turalne są głównie zaangażowane w tworzenie cząstek 
wirusa, natomiast białka niestrukturalne biorą udział 
m.in. w  jego replikacji oraz w unikaniu odporności 
immunologicznej gospodarza [16, 37, 70]. Najlepiej 
scharakteryzowane są największe białka niestrukturalne 

tj. NS3 i NS5. Białko NS3 zawiera helikazę i domeny 
proteazy, natomiast białko NS5 białka polimerazy RNA 
i  metylotransferazy niezbędne do replikacji wirusa. 
Pozostałe białka nie są już tak dokładnie opisane; są 
małe, na ogół hydrofobowe i pełnią różnorodne funk-
cje. Wykazano, że glikozylowane białko NS1 nie bierze 
udziału w replikacji wirusa [7]. Jest ono wydzielane 
przez zainfekowane komórki, a jego funkcja nie jest do 
końca poznana. Ostatnie badania ujawniły zaangażo-
wanie białka NS1 w modulację szlaków sygnałowych 
wrodzonej odpowiedzi immunologicznej [83]. Ponadto 
zaobserwowano, że białko to może być również powią-
zane z neuroinfekcyjnymi właściwościami WNV [79].

Cykl życiowy flawowirusów składa się z 4 podsta-
wowych etapów: adsorpcja/wnikanie, translacja, repli-
kacja i składanie wirionów/uwalnianie. WNV wnika 
do komórek poprzez endocytozę za pośrednictwem 
receptorów (DC-SIGN, αvβ3 integryny oraz białka wią-
żącego lamininę) i jest transportowany do endosomów 
[15, 70]. Zmiany konformacyjne w białku E doprowa-
dzają do połączenia wirusowej i endosomalnej mem-
brany. Dzięki temu nukleokapsyd wirusa uwalniany jest 
do cytoplazmy. Replikacja genomu wirusa, jak również 
składanie wirionów następuje w retikulum endopla-
zmatycznym, po czym wirusy potomne są uwalniane 
przez egzocytozę [70].

2. Transmisja

WNV przenoszony jest głównie przez ukąszenia 
zakażonych komarów [15, 84]. Transmisja wirusa moż-
liwa jest dzięki obecności receptorów na komórkach 
śródbłonka jelita środkowego komara oraz zdolności 
wirusa do przedostawania się z jelita środkowego do 
gruczołów ślinowych, gdzie ulega on replikacji [64]. 
Chociaż WNV można zarazić się od różnych gatun-
ków komarów (wykryto go u 60 gatunków komarów), 
to wydaje się, że mniej niż 10 z nich odgrywa zna-
czącą rolę w jego transmisji [14, 25, 60]. Większość 
z  nich jest z  rodziny Culex. WNV stwierdzono rów-
nież u  komarów gatunku Culex pipiens, które żywią 
się krwią ludzką, dlatego to właśnie one mogą być 
głównym wektorem infekowania ludzi [23]. W pół-
nocnych regionach Stanów Zjednoczonych gatunek 

Rys. 2. Schemat genomu WNV

Rys. 1. Schemat cząsteczki WNV
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Culex pipiens jest głównym wektorem wirusa i wydaje 
się być odpowiedzialny za większość jego transmisji [6]. 
W centralnych i zachodnich częściach USA transmisja 
wirusa jest najczęściej spowodowana przez gatunek 
Culex tarsalis, a w południowych regionach kraju przez 
gatunek Culex p. quinquefasciatus [5, 20]. W  Euro-
pie w roku 2008, z pośród ponad 10.000 zakażonych 
komarów z obszarów delty Dunaju, 82% stanowiły trzy 
główne gatunki: Culex pipiens (44%), Culex torrentium 
(27%) i Culex modestus (11%). Gatunkami najczęściej 
powodującymi zakażenia u ludzi były: Culex modestus 
(35%) i Culex richardii (34%), natomiast Culex pipiens 
stanowił mniej niż 2% [68]. 

Na obszarach gdzie występują zainfekowane komary, 
1 na 100–1000 owadów faktycznie jest zakażony WNV 
[24]. Transmisja wirusa z człowieka na komara jest nie-
możliwa, ponieważ ilość wirusa w ludzkiej surowicy 
krwi jest zbyt niska [70]. Natomiast u jednej osoby na 
100  ukąszonych przez zakażonego wirusem komara 
może rozwinąć się ciężkie zakażenie [24]. 

WNV został wyizolowany z krwi co najmniej 
30  różnych gatunków kręgowców, w tym zwierząt 
hodowlanych, domowych oraz dzikich. Może powodo-
wać zakażenia np. u koni, wiewiórek, psów, kotów [64, 
78], ale również niedźwiedzi brunatnych, aligatorów, 
węży czy też wilków [80]. Głównym jego gospodarzem 
są natomiast ptaki. Wirus jest chorobotwórczy dla wielu 
gatunków dzikich ptaków wędrownych, drapieżnych 
oraz drobiu. Odnotowano go u ponad 300  gatunków 
ptaków [15, 60]. Rezerwuarem wirusa w środowisku jest 
dzikie ptactwo w tym ptaki krukowate np. wrony, kruki 
oraz ptaki drapieżne np. jastrzębie, sokoły, sowy. Za roz-
przestrzenianie się wirusa na całym świecie odpowie-
dzialne są głównie ptaki drapieżne, dlatego WNV jest 
obecny w Ameryce Północnej, Południowej i Central-
nej, Afryce, Australii, Azji i Europie [46]. Wykazano, że 
niektóre ptaki charakteryzują się opornoś cią na wirusa 
(np. indyki), natomiast inne tj. wrony są na niego bar-
dzo wrażliwe. Intensywność wiremii, czas jej trwania 
oraz sam przebieg zakażenia może być różny u różnych 
gatunków [13]. Wrony, sroki, wróble oraz zięby wydają 
się posiadać najwyższe stężenia wirusa we krwi oraz naj-
dłuższy czas trwania wiremii [64]. W 3–7 dni po zakaże-
niu WNV, miano wirusa u ptaków jest na tyle wysokie, 
aby zakazić krwiopijne komary [79]. Większość przy-
padków zakażenia wirusem wśród ptaków jest bezob-
jawowa, jednak epidemia, która miała miejsca w 1999 r. 
w USA spowodowała bardzo dużą śmiertelność [40]. 

3. Zakażenie WNV

Wirus najczęściej przenoszony jest na człowieka za 
pośrednictwem ugryzienia zakażonego komara. Wystę-
pują również udokumentowane przypadki rozprze-

strzeniania się wirusa wśród ludzi poprzez transfuzję 
krwi, przeszczepy narządów [10], wewnątrzmaciczne 
zakażenia płodu [2] oraz karmienie piersią. W 2000 r. 
zidentyfikowano 23 przypadki zakażenia WNV po 
transfuzji preparatów krwiopochodnych [59]. Kon-
sekwencją tego było opracowanie testów amplifikacji 
kwasów nukleinowych wykorzystywanych do badania 
produktów krwiopochodnych [34, 61, 75]. W 2007 r. 
FDA zatwierdziła test przesiewowy do wykrywania 
zakażeń WNV dla dawców organów [41].

Wirus początkowo rozmnaża się w gruczołach ślino-
wych komara, skąd po ukąszenia przenika do kerano-
cytów człowieka. Powoduje to zainfekowanie komórek 
dendrytycznych takich jak komórki Langerhansa, 
które migrują do węzłów chłonnych, gdzie następuje 
replikacja wirusa [15, 70]. Wkrótce potem wirus roz-
przestrzenia się w tkankach prowadząc do przejściowej 
wiremii, która zazwyczaj kończy się wraz z produkcją 
przeciwciał IgM anty-WNV [8]. Wirus może infekować 
organy wewnętrznych tj. nerki i śledzionę, w których 
replikuje się odpowiednio w komórkach nabłonka oraz 
makrofagach [43]. Zaobserwowano, że wirus wykry-
wany jest w moczu już po 8 dniach po pojawieniu się 
pierwszych objawów u pacjentów z zapaleniem mózgu 
[76]. W zależności od poziomu wiremii WNV może 
przekroczyć barierę krew-mózg i zainfekować ośrod-
kowy układ nerwowy (OUN) powodując poważne cho-
roby neurologiczne [15, 43, 70]. Wykazano, że transmi-
sja wirusa do OUN może następować już po upływie 
1 tygodnia [79]. Istnieje kilka przypuszczalnych mecha-
nizmów wnikania WNV do OUN. Mechanizm, dzięki 
któremu flawowirusy przekraczają barierę krew-mózg 
i powodują zakażenie OUN nie został jeszcze w pełni 
poznany. Uważa się, że jednym z nich może być bierny 
transport przez śródbłonek lub komórki splotu naczy-
niowego. Kolejne to możliwość bezpośredniego infeko-
wania neuronów węchowych, transport wirusa przez 
zakażone komórki przede wszystkim do OUN, bądź 
bezpośredni wsteczny transport z zainfekowanych neu-
ronów obwodowych. U ludzi WNV najczęś ciej wykry-
wano w neuronach kory mózgowej, wzgórza, mózgowia, 
zwojach podstawy mózgu, móżdżku i rdzenia kręgo-
wego [43]. Niektóre badania wykazują, że współist-
nienie nadciśnienia tętniczego i choroby naczyń może 
predysponować do zakażenia WNV przebiegającego 
z neuroinfekcją [47, 53, 54].

Leukocyty aby dostać się do miąższu mózgu muszą 
przejść dwie bariery: ścianę śródbłonka naczyniowego 
i warstwę komórek glejowych, pomiędzy którymi znaj-
duje się przestrzeń okołonaczyniowa, zbiorczo okreś- 
lana jako bariera krew-mózg (BBB). Większość nacie-
kających leukocytów jest zatrzymywana w przestrzeni 
okołonaczyniowej, ale czynniki regulujące ten proces 
nie zostały jeszcze wyjaśnione [43]. Natomiast zostało 
dowiedzione, że cząsteczki adhezji międzykomórkowej 



338 MARTA POPIEL, GRAŻYNA SYGITOWICZ, TOMASZ LASKUS

(ICAM-1), czynnik hamujący migrację makrofagów 
(MIP) i  metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomór-
kowej-9 (MMP-9) są zaangażowane w  zmiany prze- 
puszczalności BBB podczas zakażenia WNV [70]. Roz- 
poznanie WNV przez receptor TLR3 znajdujący się 
na monocytach / makrofagach prowadzi do produk- 
cji MMP-9 i czynnika martwicy nowotworu alfa 
(TNF-α), co powoduje wzrost przepuszczalności śród-
błonka naczyń i umożliwia wnikanie WNV oraz ko- 
mórek układu odpornoś ciowego do mózgu. Zaka- 
żone komórki glejowe i neurony uwalniają mediatory 
neurotoksyczne, co prowadzi do śmierci neuronów, 
w  których pośredniczy kaspaza-3 i kaspaza-9 [43]. 
Wysokie miano wirusa ułatwia jego wnikanie i  roz-
przestrzenianie się w obrębi mózgu [43]. 

4. Epidemiologia zakażeń wśród ludzi 

4.1. Afryka

W 1937 r. w prowincji Zachodniego Nilu w Ugan-
dzie potwierdzono pierwsze zakażenie człowieka WNV, 
kiedy to z surowicy krwi kobiety z nierozpoznaną cho-
robę przebiegającą z wysoką gorączkową wyizolowano 
szczep B 956 [74]. Udokumentowano występowanie epi-
demii również w kilku afrykańskich krajach. Najwięk-
sza wystąpiła w 1974 r. w Republice Południowej Afryki; 
gdzie zachorowało 18 tysięcy ludzi. Chorobie towarzy-
szyła gorączka, ból głowy, mięśni, brak łaknienia, bóle 
brzucha i wymioty. Nie obserwowano żadnych przypad-
ków zajęcia OUN ani zgonów. Pierwsze zakażenia WNV, 
któremu towarzyszyły zaburzenia neurologiczne zaob-
serwowano w 1957 r. [52, 64]. Do połowy lat 90 WNV 
wiązany był z niewielkim ryzykiem ciężkich zachorowań 
u ludzi, jednak od tego czasu patogenność wirusa uległa 
zmianie. Zaczęto obserwować coraz częstsze przypadki 
zakażeń manifestujących się ciężkimi zaburzeniami 
neurologicznymi. Pierwsze śmiertelne przypadki zapa-
lenia mózgu w przebiegu zakażenia WNV odnotowano 
w 1994 r. w Algierii [15, 64].

4.2. Ameryka Północna i Południowa

W 1999 r. zaobserwowano pierwszą epidemię WNV 
w Ameryce Północnej, miała ona miejsce w Nowym 
Jorku. Odnotowano wtedy wiele zakażeń wśród ptaków, 
koni, jak również ludzi [40]. Ilość bezobjawowych zaka-
żeń oszacowano na 8200 przypadków, a ilość objawo-
wych zakażeń na 1700. Zajęcie OUN zaobserwowano 
u 62 pacjentów z czego 7 zmarło [51]. W latach 2000 
i 2001 ilość neuroinfekcji i zgonów z powodu zakaże-
nia WNV była porównywalna do roku 1999, ale uległa 
zwiększeniu od 2002 r., kiedy to odnotowano ponad 
4 150 przypadków zakażenia OUN w tym 284 zgony 

[55]. Następnie wirus objął całą Amerykę Północną, 
a  pierwsze przypadki zakażenia WNV wśród miesz-
kańców Kanady zostało udokumentowane w  2002 r. 
W  ciągu 10  lat wirus rozprzestrzenił się we wszyst-
kich 48 stanach USA oraz w Meksyku, na Karaibach 
i  w  Ameryce Południowej. Ze względu na coraz 
większy zakres terytorialny zakażeń spowodowanych 
przez WNV ilość zgonów w USA stale wzrasta [16]. 
W latach 1999–2010 w Stanach Zjednoczonych odno-
towano ponad 30 000 potwierdzonych przypadków 
zakażenia WNV, z czego ponad 1000 zakończyło się 
śmiercią [15]. Większość (ok 85%) zakażeń WNV 
u ludzi w USA występuje późnym latem ze szczytem 
w sierpniu i wrześniu, co jest odzwierciedleniem sezo-
nowej aktywności komarów oraz wiremii u  ptasich 
gospodarzy, która następuje wiosną i wczesnym latem. 
W cieplejszych rejonach USA transmisja wirusa wystę-
puje praktycznie przez cały rok [16].

4.3. Australia

W Australii występuje głównie jeden szczep wirusa 
–  WNVKUN. Powoduje on łagodne infekcje u  koni, 
natomiast u ludzi odnotowano jedynie sporadyczne 
infekcje, głównie w północnej części kontynentu [22]. 
W  latach  2004–2005 odnotowano cztery przypadki 
WNVKUN wśród ludzi [67]. W latach 2007–2008 opi-
sano tylko jeden przypadek u turysty z Izraela, który 
prawdopodobnie został zainfekowany na Bliskim 
Wschodzie [69]. W kolejnych latach (2009–2010) zaka-
żenie WNVKUN spowodowało śmierć dwóch pacjen-
tów, z czego jeden miał objawy neuroinfekcji [21]. Na 
początku 2011 r. w południowo-wschodniej Australii 
odnotowano epidemię zakażeń WNVKUN, która spowo-
dowało ponad 1000 przypadków końskiego zapalenia 
mózgu. Choć epidemia ta była krótkotrwała to dopro-
wadziła do śmiertelności 10–15% zainfekowanych koni. 
W tym czasie zaobserwowano tylko jeden przypadek 
łagodnej infekcji wirusa wśród ludzi, natomiast cięż-
kich przypadków w ogóle nie odnotowano [19].

4.4. Azja i Europa

Pierwsze epidemie WNV na kontynencie azjatyckim 
odnotowano w Izraelu w 1951 r. i 1952 r., a  następne 
w 1957, 1962 i 1980 [52, 64]. W kolejnych latach WNV 
rozprzestrzenił się w Pakistanie i Indonezji. W Euro-
pie po raz pierwszy wirusa wyizolowano od chorych 
pacjentów w deltach Rodanu i Wołgi w  1963 r. [66]. 
W  latach 1963–1993, kilka szczepów WNV zostało 
wyizolowanych z kleszczy, ptaków i komarów w połu-
dniowej części Rosji i zachodniej Syberii. W tych samych 
regionach stwierdzono obecność przeciwciał anty-IgG 
u 0,4–4% populacji. Przypadki kliniczne infekcji WNV 
notowano w obwodzie astrachańskim, gdzie aż u do 8% 
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zdrowej populacji wykazywało obecność przeciwciał 
anty-WNV [44]. Do 1990 r. WNV pojawiał się w wielu 
krajach zachodniej Europy (Włochy, Francja, Portugalia 
i Hiszpania), jak również centralnej i wschodniej (Rosja, 
Rumunia, Ukraina, Słowacja). 

Jedna z największych epidemii miała miejsce latem 
w 1996 r. w Rumunii w regionie Bukaresztu i 14 oko-
licznych powiatach w dolnym rejonie doliny Dunaju 
[13]. Szczyt epidemii przypadł na okresie od lipca do 
października. Zaobserwowano 835 klinicznych przy-
padków zakażeń układu nerwowego wymagających 
hospitalizacji. W 77% przypadków stwierdzono obec-
ność przeciwciał anty-WNV; z czego 40% chorych miało 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 44% zapalenie 
mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych a 16% zapalenie 
mózgu. Zarejestrowano 17 zgonów pacjentów powyżej 
50 r.ż., co stanowiło 4,3% śmiertelności [13, 77]. 

Kolejna epidemia miała miejsce w Rosji w aglome-
racjach miejskich: Wołgograd i Volczkii usytuowanych 
na przeciwległych brzegach Wołgi w 1999 r. i podobnie 
jak w  Rumunii wystąpiła w sezonie letnim. Większa 
część przypadków zachorowań (65%) występowała na 
terenie Wołgogradu. Szczyt epidemii przypadał w okre-
sie od sierpnia do września. Z 826 hospitalizowanych 
pacjentów u 480 zaobserwowano neurologiczne objawy, 
u 394 chorych retrospektywnie potwierdzono obecność 
przeciwciał IgM dla WNV. 40 osób zmarło z powodu 
ostrego aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych. Większość zgonów nastąpiła w ciągu 10 dni 
lub więcej od momentu wystąpienia klinicznych obja-
wów zapalenia mózgu u pacjentów powyżej 60 r.ż. [65]. 

W kolejnych latach w Europie zaobserwowano spo-
radyczne przypadki zakażenia WNV u mieszkańców 
Portugalii, Hiszpanii, Francji, Czech, Węgier, Włoch 
oraz Rosji [45]. W  2010 r. zaobserwowano epidemię 
zakażeń WNV w Grecji gdzie potwierdzono ponad 
250  przypadków choroby ze współtowarzyszącymi 
zaburzeniami neurologicznymi, z czego ponad 30 
zakończyło się śmiercią [58]. W tym samym roku odno-
towano prawie 500 przypadków zakażeń WNV w Rosji 
i ponad 50 przypadków w Rumunii [15]. W tym samym 
roku infekcjie WNV miały miejsce w Izraelu i Turcji. 
Odnotowano 417 przypadków gorączki zachodniego 
Nilu (WNF) w Izraelu, z czego większość występo-
wała w  centralnej i zachodniej części kraju. Zakaże-
nie centralnego układu nerwowego zaobserwowano 
u 170 z 233 pacjentów hospitalizowanych [82]. W Turcji 
odnotowano 47 przypadków zakażeń WNV, w tym 12 
laboratoryjnie potwierdzonych i 35 niepotwierdzonych. 
U 40 pacjentów wykryto neuroinfekcje, a 10 pacjen- 
tów zmarło. Pacjenci pochodzili głównie z zachodniej 
części kraju [33]. 

Od lipca do listopada 2011 roku odnotowano 96 przy-
padków infekcji WNV w Europie, z czego 69  przy- 
padków występowało w Grecji, 14 we Włoszech i 10 

w Rumunii. W sąsiednich krajach odnotowano 189 przy- 
padków zakażeń WNV (2 w Albanii, 4 w Byłej Jugo-
słowiańskiej republice Macedonii, 33 w Izraelu, 136 
w Rosji, 3 w Tunezji, 3 Turcji i 8 na Ukraine [33]. 

5. Epidemiologia zakażeń w Polsce

W wielu krajach europejskich (Włochy, Francja), 
a  także u sąsiadów Polski (Czechy, Słowacja, Ukraina 
i Białoruś) obserwowano pojedyncze przypadki zakażeń 
WNV nie tylko u komarów czy zwierząt, ale również 
u ludzi [36]. Dlatego też jest prawdopodobne, że WNV 
dotarł również do Polski, gdzie transmisja wirusa jest 
możliwa latem w czasie upałów, zwłaszcza na terenach 
południowo-wschodnich [27, 35]. Pierwsze badania 
oceniające występowanie WNV w Polsce były przepro-
wadzone w latach 1995–1996. Oceniano w nich wystę-
powanie przeciwciał anty-WNV wśród wróbli domo-
wych i mazurków na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej 
w Łomiankach. Wykazano, że 2,8% wróbli domowych 
i  12,1% mazurków posiadało przeciwciała [32], co 
potwierdza transmisję wirusa u miejscowych ptaków na 
tym terenie. W 2006 r. wykonano badania przeciwciał 
anty-WNV u prawie 100 dzikich ptaków należących do 
10 gatunków i wykazano, że 5,2% było seropozytywnych 
(3 bociany, 1 wrona i 1 łabędź) [29]. W przeciwieństwie 
do tych danych, badania przeprowadzone w Zakładzie 
Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach obejmujących ponad 1600 dzikich ptaków 
na obszarze całego kraju nie potwierdziły obecności 
materiału genetycznego WNV [71]. Badania te konty-
nuowano w następnych latach z podobnym rezultatem 
– nie wykryto materiału genetycznego WNV u żadnego 
spośród 2140 ptaków [57]. 

Brak doniesień wskazujących na zakażenia WNV 
u ludzi w Polsce do 2003 r. był związany z faktem braku 
rutynowej diagnostyki w tym kierunku. Obraz kli-
niczny zakażenia WNV jest dość niecharakterystyczny 
i  może być mylony z zakażeniem wywołanym przez 
wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) [27, 
36]. Dlatego w  2003 r. zespół ekspertów powołanych 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał na 
możliwe ryzyko występowania WNV na terenie Polski 
i w efekcie powstanie trwałego ogniska endemicznego. 
Spowodowało to wydanie zaleceń dotyczących zakupu 
testów diagnostycznych i włączenia ich do rutynowej 
diagnostyki w przypadku wystąpienia zapalenia mózgu 
i rdzenia oraz innych zachorowań o nieznanej etiologii 
u ludzi. Zalecono również regularne badania i monito-
rowanie występowania arbowirusów w populacji koma-
rów w Polsce [35, 36]. 

Pierwszy przypadek zakażanie WNV u ludzi w Pol-
sce potwierdzono w 2005 r. w Klinice Chorób Zakaźnych 
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i  Neuroinfekcji Akademii Medycznej w  Białymstoku 
u 55-letniej kobiety, która była hospitalizowana z powo- 
du objawów gorączki utrzymującej się od 2  tygodni. 
Etiologię zakażenia potwierdzono przez wykrycie prze-
ciwciał anty-WNV klasy IgM w surowicy krwi. Przypa-
dek ten potwierdza występowanie WNV wśród ludzi 
na terenie Polski [27]. W tym samym roku przeprowa-
dzono badania na grupie 75 chorych ze stanami gorącz-
kowymi jak również 93 pracowników leśnych z terenu 
województwa podlaskiego (41 osoby) i świętokrzyskiego 
(52 osoby). Badania wykonano za pomocą testów ELISA 
oraz immunofluorescencji (IFA). W  testach ELISA 
stwierdzono obecność przeciwciał anty-WNV klasy 
IgM u jednej osoby. Obecność przeciwciał anty-WNV 
klasy IgG zaobserwowano u  28,85% z  województwa 
świętokrzyskiego i 34,14% z województwa podlaskiego. 
Po wykonaniu IFA pozytywne wyniki zaobserwowano 
natomiast u 5 pracowników leśnych z pośród 29, którzy 
byli dodatni w testach ELISA. Uzyskane wyniki dowo-
dzą, że pomimo stosunkowo chłodnego klimatu komary 
mogą powodować rozprzestrzenianie się WNV z migru-
jącego ptactwa na populację ludzką [36].

6. Objawy zakażenia

Okres inkubacji zakażeń WNV u ludzi trwa od 
2 do 14 dni od ukąszenia komara. W większości przy-
padków (75–80%) zakażenie WNV jest bezobjawowe 
W pozostałych przypadkach może manifestować się 
gorączką, złym samopoczuciem, zmęczeniem, bólem 
oczu, głowy, mięśni, dolegliwościami żołądowo-jeli-
towymi oraz niekiedy wysypką [9, 28]. Klinicznie 
zakażenie WNV najczęściej powoduje WNF charak-
teryzującą się łagodnymi objawami podobnymi do 
grypy [51, 62, 81]. W niewielkiej ilości przypadków 
zakażenia WNV (ok. 1–5%) mogą rozwinąć się cho-
roby neurologiczne tj. zapalenie mózgu, zapalenie opon 
mózgowych lub ostre porażenie wiotkie (AFP) [43, 49]. 
Zapalenie opon mózgowo-rdzenowych spowodowane 
przez WNV charakteryzuje się szybko pojawiającym 
się bólem głowy, bólem pleców, światłowstrętem, dez-
orientacją i gorączka [70]. Pacjenci ze stwierdzonym 
zapaleniem mózgu mogą mieć dodatkowe objawy kli-
niczne: zmieniony poziom świadomości, dezorientację 
oraz ogniskowe objawy neurologiczne np. dyzartria, 
drgawki, drżenia, ataksja, ruchy mimowolne czy też 
parkinsonizm (np. niestabilność postawy i spowol-
nienie ruchowe), co wskazuje na zakażanie popula-
cji komórek układu nerwowego znajdujących się np. 
w  istocie czarnej pnia mózgu, jądrze podstawnym 
i móżdżku. Wszystkie te cechy kliniczne zaobserwo-
wano również u pacjentów z innymi zakażeniami spo-
wodowanymi przez wirusy z rodzaju Flavirus, co może 
rodzić problemy w odróżnieniu czynnika sprawczego 

powodującego zakażenie. Większość pacjentów z WNF 
całkowicie powraca do zdrowia w czasie od kilku dni 
do kilku miesięcy, jednakże pacjenci z zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych i/lub zapaleniem mózgu mają 
zdecydowanie gorsze rokowanie [37]. 

AFP u pacjentów zakażonych WNV manifestuje się 
nagłym, szybko postępującym, zwykle osiągając plateau 
w ciągu godziny porażeniem. Zazwyczaj jest asyme-
tryczny i może obejmować jedną lub więcej kończyn. 
Zespołowi mogą towarzyszyć bóle mięśni w  okolicy 
krzyżowej i / lub nieprawidłowości związane z funkcjo-
nowaniem jelit. Niektórzy pacjenci z AFP mają wcze-
sne objawy WNF, niekiedy z objawami zapalenia opon 
mózgowych lub zapalenia mózgu, jednak u większości 
pacjentów porażenie nie jest poprzedzone żadnymi 
objawami [1, 37, 49]. 

Objawy ze strony nerwów czaszkowych są częste 
u pacjentów z chorobą obejmującą zakażenie układu 
nerwowego. Choroba może spowodować m.in. zawroty 
głowy, oczopląs jak również rabdomiolizę czy zapale-
nie mięśni. Wielu pacjentów skarży się na niewyraźne 
lub zaburzone widzenie i światłowstręt. W niektórych 
przypadkach obserwuje się również zapalenie mięśnia 
sercowego, trzustki, wątroby i jąder. W kilku przypad-
kach zakażenia WNV w Afryce i w USA zaobserwo-
wano zagrażający życiu zespół krwotoczny [1, 37].

Długotrwałe następstwa (trwające rok bądź dłużej) 
występują u ponad 50% pacjentów z zajęciem OUN 
[28]. Najczęściej należą do nich: zmęczenie i  osła-
bienie, bóle mięśniowe, stawowe, bóle głowy, a  także 
powikłania neurologiczne tj. zaburzenia psychiczne, 
depresja, drgawki, zaburzenia pamięci i  koncentracji 
[70]. 1 na 150 zakażonych rozwija ciężkie i potencjalnie 
śmiertelne postaci choroby. Badania epidemiologiczne 
wskazują, że częstość występowania zakażeń WNV, 
jak i nasilenie objawów klinicznych choroby wzrasta 
wraz z wiekiem, kiedy to spada naturalna odporność 
organizmu [51, 56, 77]. Śmiertelność podczas epidemii 
WNV wynosi od 4% do 15% [1], natomiast całkowita 
liczba przypadków śmiertelnych wśród hospitalizowa-
nych pacjentów z powodu zapalenia mózgu wynosi ok. 
10%. Zakażenia WNV związane z chorobami układu 
nerwowego występują rzadko u zdrowych pacjentów 
poniżej 30 r.ż. [1]. W dwóch niezależnych badaniach 
oszacowano 20-krotny wzrost ryzyka neuroinwazyjnej 
choroby i śmiertelności u pacjentów powyżej 50 r.ż. [30, 
56]. Śmiertelność wzrasta wraz z wiekiem i wynosi ona 
15–29% u pacjentów powyżej 70 r.ż. Pacjenci z zapa-
leniem mózgu są często starsi od tych, którzy rozwi-
jają zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub AFP 
[1]. Zaobserwowano że, większe ryzyko zachorowania 
mają również pacjenci po przeszczepach narządów, 
z  cukrzycą oraz chorobami autoimmunologicznymi 
[72]. Dane te sugerują, że prawidłowo funkcjonujący 
układ odpornościowy ma zasadnicze znaczenie dla 
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kontroli zakażenia WNV [53]. Zakłada się, że przeby-
cie zakażenia WNV prowadzi do trwałej odporności na 
zakażenie. Dotychczas nie ma dowodów na nawraca-
jące lub przewlekłe zakażenie wirusem [85]. 

7. Diagnostyka

W grupie pacjentów z objawami klinicznymi zapa-
lenia mózgu, zwłaszcza współistniejącymi z gorączką 
i  bólami głowy, należy wziąć pod uwagę rozpow-
szechnienie występowania komarów, zakażeń WNV 
oraz porę roku. Podejrzenie zakażenia WNV należy 
rozważyć zwłaszcza u osób starszych w sezonie zwięk-
szonej aktywności komarów, jednak trzeba mieć na 
uwadze, że zakażenie może występować w każdym 
wieku i o każdej porze roku [62]. 

Najczęściej stosowanymi metodami diagnostycz-
nymi są badania serologiczne oraz te oparte na wykry-
waniu kwasu nukleinowego wirusa zarówno w suro-
wicy krwi jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) 
[16]. Po zakażeniu WNV produkowane są przeciwciała 
zarówno IgM jak i IgG. Wykrywanie przeciwciał IgM 
w  surowicy krwi i  PMR jest najczęś ciej stosowaną 
metodą diagnostyczną. W  większości przypadków 
przeciwciała IgM wykrywane są w ciągu 4 do 7 dni od 
zakażenia aż do roku. Wykonanie testów w pierwszych 
8  dniach choroby wykazuje dużą czułość (ok. 90%). 
Fałszywie ujemne wyniki mogą być spowodowane 
zbyt wczesnym lub zbyt późnym pobraniem materiału. 
Badania wykonane w pierwszych 72 godzinach jak rów-
nież po 21 dniach mogą dawać fałszywie ujemne wyniki 
[26, 37]. Najlepsze rezultaty oznaczenia uzyskuje się 
podczas pobrania materiału między 8, a 21 dniem od 
pojawienia się pierwszych objawów zakażenia [26]. 
Obecność przeciwciał IgM w PMR (przeciwciała IgM 
nie przenikają bariery krew-mózg, więc ich obecność 
w  PMR wyraźnie sugeruje infekcje OUN), jak rów-
nież czterokrotny wzrost ich miana w surowicy krwi 
może być podstawą do potwierdzenia zakażenia WNV 
[37]. Przeciwciała IgG są wykrywane od ok. 8 dnia od 
wystąpienia objawów i mają ograniczone zastosowanie 
w diagnostyce zakażeń WNV. Do wykrywania przeciw-
ciał anty-WNV często stosowane są testy immunoen-
zymatyczne (ELISA), które są szybkie [16]. Najczęściej 
wykorzystywanymi testami ELISA są te wykrywające 
przeciwciała IgM tzw. MAC-ELISA i pośrednie testy 
wykrywające przeciwciała IgG. MAC-ELISA umoż- 
liwia diagnozowanie ostrych infekcji dzięki wykry- 
waniu wczesnych przeciwciał w surowicy krwi oraz 
PMR. Szacunkowa czułość tych testów wynosi 91,7%, 
a swoistość 99,2% [14]. 

Testem opartym na wykrywaniu wirusowego RNA 
jest reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną trans-
kryptazą (RT-PCR – Reverse Transcriptase-Polymerase 

Chain Reaction). Mimo swojej wysokiej specyficzności 
testy te posiadają niską czułość. Związane jest to z tym, 
że wiremia szybko przemija i często poprzedza wystą-
pienie objawów klinicznych. Ze względu na to testy 
te są zdecydowanie rzadziej stosowane w diagnostyce 
WNV [16]. Najczęściej stosowaną metodą wykrywa-
nia WNV jest kombinacja reakcji łańcuchowej polime-
razy z odwrotną transkryptazą i analizą ilości produktu 
w czasie rzeczywistym (Real-time RT-PCR). Real-time 
RT-PCR jest stosowany od 2003 r. jako szybka i nieza-
wodna metoda przesiewowa wykrywania WNV u ludzi 
[39]. Metoda ta posiada wiele zalet: jest bardziej czuła 
i swoista w porównaniu do zwykłego RT-PCR. Najczęś-
ciej wykorzystuje detektory niespecyficzne – SYBR 
Green ze wzglądu na prostotę i niski koszt. Jednak ze 
względu na to, że wiąże każde dwuniciowe DNA, może 
doprowadzić do odczytu nieswoistych produktów PCR 
i „primer-dimers”. Alternatywą jest zastosowane detek-
torów specyficznych tj. sonda Taq Man [15]. Zastoso-
wanie Nested RT-PCR powoduje 10-krotny wzrost czu-
łości w porównaniu do zwykłego RT-PCR, ale technika 
ta jest obarczona większym ryzykiem zanieczyszczeń, 
a więc uzyskaniem fałszywie dodatnich wyników [73]. 

Wiele chorób neurologicznych ma bardzo podobne 
objawy do zakażania WNV, w tym zapalenia mózgu 
powodowane przez np. JEV, MVEV czy też TBEV. 
Uzyskanie pojedynczego dodatniego wyniku testu nie 
zawsze jest jednoznaczne z potwierdzeniem zakażenia 
WNV gdyż mogą wystąpić reakcje krzyżowe z innymi 
flawowirusami. Dlatego powtórzenie oznaczenia po 
2 tygodniach jest kluczowe do potwierdzenia zakaże-
nia WNV. Takie postępowanie jest wymagane zwłasz-
cza u pacjentów z niewyjaśnioną gorączką lub ekstre- 
malnych bólach głowy. W  celu odróżnienia diagno- 
styki etiologii zapaleń mózgu/opon mózgowo-rdzenio-
wych stosuje się serologiczne testy laboratoryjne (np. 
ELISA) [37, 70].

U pacjentów z zapaleniem mózgu spowodowanym 
przez WNV obserwuje się zwiększoną ilość limfocy-
tów i podwyższony poziom białka w PMR. We wcze-
snej fazie choroby obserwuje się również zwiększoną 
ilość neutrofili we krwi (≥ 50%), podobnie jak w PMR 
[37, 85]. U pacjentów z neuroinwazyjnym zakażeniem 
WNV ponad 40% komórek w PMR stanowią neutrofile 
[70]. Pacjenci zarówno z zapaleniem opon mózgowo-
-rdzeniowych, jak i z zapaleniem mózgu mają podobną 
plejocytozę w PMR, choć zazwyczaj w zapaleniu opon 
mózgowo-rdzeniowych obserwuje się wyższe stężenia 
białka całkowitego [37, 85]. 

Tomografia komputerowa (CT) w większości przy- 
padków zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych 
jest prawidłowa. Natomiast obraz widoczny w badaniu 
rezonansem magnetycznym (MRI) w ponad jednej 
trzeciej przypadków jest nieprawidłowy. Obraz może 
naśladować procesy demielinizacyjne obserwowane 
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m.in. w stwardnieniu rozsianym, ostrym rozsianym 
zapaleniu mózgu i rdzenia oraz wirusowych zapale-
niach mózgu o innej etiologii [85].

8. Leczenie i profilaktyka zakażeń

Możliwości leczenia chorych z zakażeniem WNV 
są ograniczone. Powszechnie stosowane jest jedynie 
leczenie objawowe. Obecnie nie ma skutecznych leków 
przeciwwirusowych przeciwko WNV, mimo prowa-
dzonych wielu badań klinicznych [70]. W badaniach 
in vitro stwierdzono efektywność stosowania interfe-
ronu typu I (IFN-α i IFN-β) i wysokich dawek rybowi-
ryny (od 50–60 do 100 µM) [16, 31]. Skuteczność IFN 
została potwierdzona w leczeniu zakażeń spowodowa-
nych przez różne flawowirusy, w tym również WNV 
[16, 17]. Dane wskazują, że leczenie IFN może zmniej-
szyć powikłania towarzyszące zapaleniu mózgu u ludzi 
spowodowanym przez wirus St Louis. IFN został rów-
nież wykorzystany do leczenia małej liczby przypadków 
zapalenia mózgu spowodowanego przez WNV [16, 42]. 
Niektóre badania kliniczne potwierdzają skuteczność 
zastosowania rybowiryny w  leczeniu zakażeń WNV, 
jednak część z nich sugeruje, że jej stosowanie może 
tylko powodować wzrost śmiertelności, co obserwo-
wano na modelu zwierzęcym [50]. Ponadto, w okre-
sie epidemii WNV w Izraelu w 2000 r., 37 pacjentów 
otrzymywało rybawirynę i w grupie tej odnotowano 
wysoką śmiertelność – 41% [12]. Prowadzone są rów-
nież badania nad wykorzystaniem swoistych przeciw-
ciał przeciw WNV. Jednak ich zastosowanie wydaje 
się być mało przydatne w terapii gdyż zazwyczaj nie-
znany jest dokładny moment zakażenia, a większość 
pacjentów zgłasza się do lekarza dopiero po wystąpie-
niu objawów zakażenia. Swoiste przeciwciała mogą być 
przydatne u osób po wyraźnej ekspozycji na zakażenie 
np. zakłucie igłą [18]. 

Prewencja zakażeń WNV opiera się przede wszyst-
kim na unikaniu kontaktu z komarami podczas ich naj-
większej aktywności. Jeśli nie jest to możliwe, to należy 
przynajmniej ograniczać możliwość ukąszeń przez 
zastosowanie środków odstraszających komary oraz 
właściwej odzieży wierzchniej. Na obszarach, gdzie ist-
nieje duże prawdopodobieństwo występowania zakażeń 
WNV, powinien być prowadzony monitoring zakażeń 
ptaków. WNV jest wrażliwy na typowe środki dezyn-
fekcyjne [57]. Ulega neutralizacji poprzez działanie 
np. podchlorynu sodu (500–5000 ppm chloru), 2–3% 
nadtlenku wodoru, 2% aldehydu glutarowego, 3–8% 
formaldehydu, etanolu oraz 1% jodu. Inaktywowany 
jest również przez UV i promieniowanie gamma, jak 
również ciepło (30 min. w temperaturze 56°C) [1, 57].

Szczepionki przeciw wirusom z rodziny Flaviviridae 
dostępne są tylko przeciw wirusowi żółtej febry, JEV 

oraz TBEV [37]. Jak do tej pory FDA nie wydała licencji 
do stosowania szczepionki przeciw WNV u ludzi [70]. 
W USA od 2002 r. powszechnie stosuje się natomiast 
szczepienia przeciw WNV u koni [13]. 

9. Podsumowanie

WNV przez długi okres (aż do roku 1990) uważany 
był za jeden z mniej patogennych flawowirusów. Epide-
mie były nieliczne i towarzyszyła im niska śmiertelność, 
a przebieg kliniczny choroby był zazwyczaj łagodny. 
Jednak, na przestrzeni ostatnich lat wirus dynamicz-
nie dostosował się do różnych gospodarzy i środowisk 
powodując zakażenia nie tylko u zwierząt, ale również 
u ludzi. Większość zakażeń przebiega bezobjawowo lub 
powoduje grypo-podobne objawy, jednak coraz częściej 
WNV doprowadza do rozwoju epidemii w Europie. 
Wielokrotnie zakażenie przebiega z  zajęciem OUN, 
które może prowadzić do rozwoju zapalenia mózgu, 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz ostrego 
porażenia wiotkiego, a  w  niektórych przypadkach 
nawet do śmierci. Pojedyncze doniesienia sugerują, że 
WNV dotarł również do Polski. Przeciwciała anty-WNV 
wykryto u niektórych ptaków jak również u pojedyn-
czej pacjentki, co sugeruje, że WNV mógłby być czyn-
nikiem sprawczym zakażeń w  tym również zapalenia 
mózgu, zwłaszcza w miesiącach letnich. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że badania przeciwciał anty-WNV jest 
mniej specyficzne niż wykrywanie materiału genetycz-
nego wirusa ze względu na możliwe fałszywie dodatnie 
wyniki na terenach gdzie zakażenia innymi flawowiru-
sami są częste jak w Polsce. Największe badania epide-
miologiczne w Polsce wykonane na dużej populacji pta-
ków nie potwierdzają obec ności materiały genetycznego 
WNV co pozostawia pod znakiem zapytania obecność 
zakażeń WNV w Polsce. Dlatego niezbędne jest wpro-
wadzenie metod diagnostycznych wykrywających WNV 
u  pacjentów z  neuroinfekcjami, nie tylko w oparciu 
o badania serologiczne ale również metody wykrywa-
nia wirusowego RNA. Unikanie komarów będących 
nosicielami wirusa jest na dzień dzisiejszy podstawową 
metodą profilaktyczną unikania zakażeń WNV.
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1. Wprowadzenie

Produkcja wysokiej jakości wina w znacznym stop-
niu uzależniona jest od regulacji jego kwasowości. Do 
tradycyjnych, naturalnych metod odkwaszania należy 
fermentacja jabłkowo-mlekowa, w wyniku której nastę-
puje konwersja kwasu L-jabłkowego do mleczanu i CO2, 
zachodząca głównie przy udziale bakterii Oenococcus 
oeni. Techniką alternatywną dla redukcji kwasowości 
win z udziałem bakterii jest możliwość zastosowania 
szczepów drożdży, które są w stanie metabolizować 
nadmiar L-jabłczanu. Zdolność ta została dotychczas 
stwierdzona tylko u niektórych gatunków, m.in. Sac-
charomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, 
Candida utilis, w mniejszym stopniu natomiast u Pichia 
anomala, P. stipitis, Kluyveromyces marxianus, Zygo-
saccharomyces bailli i Schizosaccharomyces pombe var. 
malidevorans. Kultury drożdży redukujące kwas L-jabł-
kowy podzielone zostały na dwie grupy K(–) i K(+), 
w  oparciu o wykorzystanie L-jabłczanu i produktów 
pośrednich cyklu Krebsa jako jedynego źródła węgla 
i energii. Pierwsza z nich obejmuje drożdże Candida 
sphaerica, C. utilis, Hanseniaspora anomala, P. stipitis 
i K. marxianus, które są w stanie wykorzystywać inter-
mediaty cyklu Krebsa jako jedyne źródło węgla. Grupa 
K(–) natomiast wymaga do odkwaszania obecności 
glukozy lub innego asymilowanego węglowodanu. 

Zaliczane są do niej S. cerevisiae, S. pombe, S. pombe 
var. malidevorans i Z. bailli. Zazwyczaj szczepy Saccha-
romyces uważane są za nieefektywnie metabolizujące 
kwas L-jabłkowy, w przeciwieństwie do redukujących 
jego zawartość drożdży Schizosaccharomyces i Z. bailli. 
Genetyczna i biochemiczna charakterystyka dróg roz-
kładu L-jabłczanu przez S. pombe, C. utilis, K. marxia-
nus, Z. bailli i S. cerevisiae dowodzi, że fizjologiczna rola 
i regulacja jego metabolizmu istotnie różnią się pomię-
dzy grupami K(+) i K(–) [13, 24, 30]. 

Mimo, że zarówno drożdże S. cerevisiae, jak 
i S. pombe klasyfikowane są jako K(–), pierwsze z nich 
nie są w stanie skutecznie zmniejszyć poziomu kwasu 
L-jabłkowego. Przyczyną tego zjawiska jest słabo 
wykształcony system transportu kwasów u  drożdży 
S. cerevisiae oraz niewielkie powinowactwo enzymu 
jabłkowego do substratu (Km = 50 mM). Ponadto, niski 
stopień degradacji kwasu L-jabłkowego przez drożdże 
związany jest z  mitochondrialną lokalizacją enzymu 
jabłkowego u S. cerevisiae. Wiedza ta odgrywa szcze-
gólną rolę w winiarstwie, gdzie pożądany jest rozkład 
lub biosynteza L-jabłczanu, będącego jednym z domi-
nujących kwasów zawartych w winie. Degradacja jego 
nadmiaru w moszczu warunkuje otrzymanie równo-
wagi związanej z odpowiednim stosunkiem kwasów do 
cukrów, przyczyniającej się do powstania wina o właś-
ciwych cechach sensorycznych [15, 21]. 
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siae, peroksymalny jabłczan syntetyzowany z glioksalu, 
katalizowany jest przez syntazę jabłczanową (MLS). 
Peroksymalna dehydrogenaza jabłczanu (MDH3) kata-
lizuje redukcję szczawiooctanu do jabłczanu z jedno-
czesnym utlenianiem NADH do NAD+ [16].

W związku z tym, że błona peroksysomów jest 
nieprzepuszczalna dla NADH in vivo, produkowane 
są one podczas β-utleniania kwasów tłuszczowych, 
ulegając deoksydacji wewnątrz tych struktur. Dehy-
drogenaza jabłczanu katalizuje utlenianie NADH do 
NAD+, zapewniając β-oksydację. Peroksysomy są rów-
nież nieprzepuszczalne dla szczawiooctanu, dlatego 
ma miejsce jego konwersja do L-jabłczanu. W cytozolu 
(MDH2) lub mitochondium (MDH1) następuje reakcja 
odwrotna. Dehydrogenaza jabłczanu utlenia L-jabłczan 
do szczawiooctanu wskutek dalszego metabolizmu [30].

3. Rozkład kwasu L-jabłkowego przez drożdże

Występujące w winie szczepy S. pombe i Z. bailli 
wykazują zdolność redukcji kwasu L-jabłkowego 
w obecności glukozy lub innego przyswajalnego źródła 
węgla. H. anomala, C. sphaerica, P. stipitis i Pachysolen 
tannophilus w przeciwieństwie do powyższych, wyko-
rzystują L-jabłczan jako jedyne źródło węgla, jednak 
zdolność ta ulega zahamowaniu gdy w środowisku 
występuje cukier [24]. Większość szczepów S. cerevi-
siae może wykorzystywać L-jabłczan w obecności co 
najmniej jednego źródła węgla, jednak stopień degra-
dacji przez nie kwasu L-jabłkowego w porównaniu 
do S. pombe jest niewielki. Zdolność drożdży do uty-
lizacji zewnątrzkomórkowego jabłczanu zależna jest 
od efektywnego transportu kwasu dikarboksylowego 
przez błonę komórkową oraz od skuteczności działa-
nia wewnątrzkomórkowego enzymu jabłkowego [30]. 
Do czynników wpływających na skuteczność rozkładu 
kwasu L-jabłkowego zalicza się również obecność glu-
kozy i dostępność tlenu. 

W zależności od gatunku, szczepy Saccharomyces są 
w stanie metabolizować do 3 g/l jabłczanu w procesie 
winifikacji. Enzym jabłkowy u tych drożdży charakte-
ryzuje się niskim powinowactwem, dlatego większość 
kwasu jabłkowego rozkładana jest poprzez działalność 
dehydrogenazy jabłczanowej oraz podczas reakcji 
utleniania zachodzących w  cyklu kwasów trikarbok-
sylowych (TCA) [22]. Ponadto, niektóre szczepy Sac-
charomyces syntetyzują kwas jabłkowy. Do drożdży sku-
tecznie rozkładających L-jabłczan zalicza się S. pombe, 
S. malidevorans i Z. bailli. Nie znajdują one jednak 
zastosowania w  redukcji kwasowości win z  powodu 
niepożądanego posmaku, jaki w nim pozostawiają [11]. 

Drożdże S. pombe wykazują wysoką tolerancję wobec 
znacznych stężeń L-jabłczanu, rozkładając nawet 29 g/l 
kwasu L-jabłkowego bez negatywnego oddziaływania 

2. Rola kwasu L-jabłkowego
 w metabolizmie drożdży

Kwas jabłkowy zidentyfikowano po raz pierw-
szy w  1924 roku, jako produkt fermentacji drożdży. 
Dotychczas intensywniejszą jego biosyntezę uzyskano 
u  szczepów S. cerevisiae, poprzez nadekspresję cyto-
zolowego izoenzymu dehydrogenazy jabłczanowej 
(Mdh2p). Ostatnie badania wskazują jednak, że droż-
dże Zygosaccharomyces rouxii w środowisku o wysokim 
stężeniu cukrów są w stanie syntetyzować nawet do 
75 g/l L-jabłczanu [34].

Kwas L-jabłkowy odgrywa kluczową rolę w metabo-
lizmie związków C3 i C4 w różnych przedziałach sub-
komórkowych komórki drożdżowej. W zależności od 
zapotrzebowania komórki, może on ulegać reakcjom 
oksydacji, odwadniania czy dekarboksylacji. Utlenianie 
L-jabłczanu do szczawiooctanu wprowadza go do cyklu 
TCA lub glukoneogenezy przez fosfoenolopirogronian 
(PEP). Może on również ulegać reakcji dekarboksyla-
cji do pirogronianu, który wykorzystany jest do two-
rzenia aminokwasów i innych produktów biosyntezy. 
Reakcje enzymatyczne cyklu TCA obejmują hydratację 
fumaranu do L-jabłczanu i jego oksydację do szczawio-
octanu za pośrednictwem dehydrogenazy jabłczanowej. 
Odwracalne uwodnienie fumaranu do L-jabłczanu 
katalizowane jest przez mitochondrialną fumarazę 
(kodowana przez gen FUM1 S. cerevisiae). Następnie 
L-jabłczan ulega reakcji oksydacji do szczawiooctanu, 
indukowanej przez dehydrogenazę jabłczanową (S. cere-
visiae MDH1), gdzie akceptorem wodorów jest NAD+ 
[4, 9, 18]. Kwas L-jabłkowy może powstawać również 
w reakcji kondensacji szczawiooctanu i acetylokoen-
zymu A (acetylo-CoA) w efekcie czego powstaje cytry-
nian, który ulega utlenieniu do jabłczanu w cyklu TCA. 
W przypadku, gdy acetylokoenzym A wytwarzany jest 
przez dehydrogenazę pirogronianową, a szczawiooctan 
przez karboksylazę pirogronianową, konwersja glukozy 
do jabłczanu na drodze oksydacji prowadzi do powsta-
nia dwóch cząsteczek CO2 [21, 34].

U drożdży S. cerevisiae wytwarzanie L-jabłczanu 
związane jest prawdopodobnie z redukcją szczawio-
octanu, który syntetyzowany jest przez biotynozależną 
karboksylazę pirogronianową. Produkcja kwasu L-jabł-
kowego przez drożdże powiązana jest ściśle z warun-
kami ich hodowli, dlatego wysokie stężenie cukru 
(20–30%), pH bliskie 5,0, ograniczony poziom azotu 
(100–250 mg N/l), jak również obecność CO2 sprzyja 
temu procesowi. Mimo, że część jabłczanu w  winie 
może być syntetyzowana przez drożdże, wysoki poziom 
aminokwasów i  niskie pH zazwyczaj hamują jego 
powstawanie. Cykl glioksalowy zachodzący w  pero-
ksysomach drożdżowych związany jest przede wszyst-
kim z  całkowitą degradacją kwasów tłuszczowych 
poprzez β-oksydację. W przypadku drożdży S. cerevi-
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na wzrost komórek, metabolizm cukru czy zdolność 
do produkcji etanolu. Badania wykazały, że jest on cał-
kowicie metabolizowany do alkoholu i CO2 w warun-
kach beztlenowych. Jako drożdże należące do grupy 
K(–), S. pombe rozkładają kwas L-jabłkowy wyłącznie 
w obecności glukozy lub innego przyswajalnego źródła 
węgla, zarówno w warunkach aerobowych, jak i ana-
erobowych. W degradację L-jabłczanu przez S. pombe 
zaangażowane są trzy enzymy – transporter jabłczanu, 
enzym jabłkowy i mitochondrialna dehydrogenaza jabł-
czanowa. Pierwszy z nich (Mae1p) wykorzystuje sys-
tem H+ do aktywnego transportu L-jabłczanu, podczas 
gdy NAD – zależny enzym jabłkowy (Mae2p) katalizuje 
oksydatywną dekarboksylację kwasu L-jabłkowego do 
pirogronianu i CO2. Mitochondrialna dehydrogenaza 
jabłczanu (EC 1.1.1.37) utlenia L-jabłczan do szczawio-
octanu w cyklu TCA i jest odpowiedzialna w 10% za 
jego rozkład w warunkach tlenowych [6, 18, 25].

Analiza sekwencji DNA genu jabłkowego S. pombe 
nie wykazała obecności mitochondrialnego sygnału 
kierowania, co wskazuje na obecność enzymu w cyto-
zolu, gdzie katalizuje on reakcję dekarboksylacji kwasu 
L-jabłkowego do pirogronianu. Drożdże S. pombe nie 
wykorzystują L-jabłczanu jako jedynego źródła węgla 
i energii. Oksydacyjna dekarboksylacja kwasu L-jabł-
kowego oraz redukcja NAD+ do NADH dowodzi istot-
nej roli enzymu jabłkowego w utrzymaniu równowagi 
redoks w warunkach tlenowych. Ponadto, może on 
również brać udział w regulacji poziomu wewnątrz-
komórkowego jabłczanu oraz zaopatrywać komórkę 
w NADH lub pirogronian [21, 27]. 

W toku dalszych badań podjęto próbę skonstru-
owania rekombinowanego szczepu drożdży Saccharo-
myces cerevisiae zawierającego gen Schizosaccharomyces 
pombe (Mae1), mającego charakter przekaźnika przez 
błonę komórkową kwasów dikarboksylowych oraz 
enzymu jabłkowego (Mae2), występującego na pla-
zmidach drożdży winnych. Otrzymana komórka droż-
dży S. cerevisiae wykazała zdolność degradacji kwasu 
L-jabłkowego, nie produkując przy tym ubocznych 
metabolitów, które mogłyby przyczynić się do obniże-
nia jakości wina [15]. 

Komórki drożdży Candida utilis również skutecz-
nie rozkładają zewnątrzkomórkowy L-jabłczan i fuma-
ran. W przypadku glukozy lub innych przyswajal- 
nych źródeł węgla degradacja tych kwasów zacho-
dzi mniej efektywnie. Analiza molekularna enzymu 
jabłkowego C. utilis, CME1, wykazała wysoki stopień 
homologii genu enzymu jabłkowego S. pombe oraz 
S. cerevisiae [18]. Proces dekarboksylacji szczawio-
octanu może być prowadzony przez kilka enzymów 
dekarboksylujących, w tym enzym jabłczanowy zależny 
od NADP+ oraz NAD+. W przypadku dekarboksylacji 
L-jabłczanu możliwe jest wyłącznie pierwsze z powyż-
szych rozwiązań. W oparciu o specyfikę podłoża oraz 

wymagania kofaktorów, enzym jabłczanowy C. utilis 
można sklasyfikować jako oksydoreduktazę L-jabł-
czanu (EC 1.1.1.38). Analiza sekwencji DNA wykazała 
brak mitochondrialnego sygnału kierowania, co suge-
ruje że enzym jabłkowy C. utilis jest enzymem cytozo-
lowym, podobnie jak S. pombe. Jednak ekspresja tych 
dwóch enzymów podlega zupełnie innym sygnałom 
regulacyjnym [17]. 

4. Enzym jabłkowy: struktura, funkcja i regulacja

Enzym jabłkowy katalizuje odwracalną reakcję 
dekar  boksylacji L-jabłczanu do pirogronianu i CO2, 
z jednoczesną redukcją NAD(P)+ do NAD(P)H. Oprócz 
dinukleotydu NAD(P)+, wymaga on obecności dwu-
wartościowych kationów Mn2+ i Mg2+, jako kofaktorów. 
Wysoki stopień homologii z aminokwasami wykazują 
trzy izoenzymy EC 1.1.1.38-40, jednak istnieją różnice 
w ich wewnątrzkomórkowej lokalizacji, powinowactwie 
do substratu oraz swoistości (L-jabłczan i/lub szczawio-
octan), a także poziomu, w jakim reakcja dekarboksy-
lacji jest odwracalna [7, 12, 28, 33]. 

Zazwyczaj skuteczność enzymu jabłkowego określa 
się na podstawie powinowactwa do substratu i/lub 
poziomu ekspresji odpowiedniego genu. Enzym jabł-
kowy S. pombe wykazuje bardzo wysokie powinowac-
two do substratu (Km = 3,2 mM) w przeciwieństwie do 
S. cerevisiae (Km = 50 mM). Cytozolowy enzym jabłkowy 
S. pombe wymaga dwuwartościowych jonów zarówno 
Mn2+, jak i Mg2+ do pełnej aktyw ności, w odróżnieniu do 
drugiego z mikroorganizmów, który preferuje wyłącznie 
obecność Mn2+. Odgrywa on istotną rolę w efektorowej 
fazie odpowiedzi. Przykładem może być acetylo-CoA, 
który inhibituje NADP –  zależny enzym jabłkowy 
[EC 1.1.1.40] Escherichia coli, podczas gdy nie oddzia-
łuje na EC 1.1.1.40 Mucor circinelloides. Różnorod- 
ność regulacji enzymu jabłkowego u poszczególnych 
organizmów związana jest z jego odmienną rolą fizjo-
logiczną [10, 28]. 

Pod względem chemicznym, jest on tetrameryczną 
proteiną o dimerycznej strukturze, którego monome-
ryczna podjednostka zbudowana jest z czterech domen. 
Aktywny ośrodek zlokalizowany jest na powierzchni 
łączącej domeny B i C. U człowieka mitochondrialny 
enzym jabłkowy, będący egzonukleotydem wiążącym 
dla inhibitora ATP i miejscem allosterycznym dla akty-
watora fumaranu, znajduje się na interfejsach tetra-
meru i dimeru. Struktury krystaliczne enzymu wska-
zują, że może on znajdować się w stanie równowagi 
w dwóch formach, otwartej i zamkniętej, co związane 
jest bezpośrednio z przemieszczaniem się czterech 
strukturalnych domen. Wiązanie substratu w miejscu 
aktywnym przesuwa pierwszą formę do drugiej, która 
warunkuje zamknięcie enzymu. Związany w miejscu 
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dzone doświadczenia potwierdzają fakt, iż homologia 
sekwencji enzymu jabłkowego z różnych organizmów 
zależna jest przede wszystkim od związków filogene-
tycznych pomiędzy nimi, a nie jest wynikiem ogra-
niczeń związanych z właściwościami katalitycznymi 
i wewnątrzkomórkowej lokalizacji [17]. 

Enzym jabłkowy indukuje reakcję katalizy przebie-
gającej w trzech etapach. Pierwszym z nich jest odwo-
dornienie jabłczanu i wytworzenie szczawiooctanu 
(k1), następnie jego dekarboksylacja do enolopirogro-
nianu (k2) oraz tautomeryzacja enolopirogronianu do 
pirogronianu (k3). W trakcie oksydacyjnej dekarbok-
sylacji jabłczanu następuje wyodrębnienie protonu 
z grupy hydroksylowej C2, co w efekcie inicjuje reakcję 
odwodornienia (k1). Na etapie tautomeryzacji nastę-
puje sprotonowanie enolopirogronianu w pozycji C3, 
celem wyodrębnienia protonu z grupy hydroksylowej 
C2, który w kompleksie z jabłczanem zostaje skiero-
wany w miejsce C4 pierścienia NAD+. Przemiany te 
dowodzą stereospecyficzności enzymów jabłkowych 
dla L-jabłczanu [5]. 

Na podstawie odmiennej regulacji enzymu jabłko-
wego w różnych organizmach, tkankach i przedziałach 
komórkowych, uważa się że pełni on w nich istotne 
funkcje fizjologiczne. Końcowymi produktami reakcji 
enzymatycznej są m.in. pirogronian, CO2 i NAD(P)H, 
których szlaki biochemiczne określane mogą być jako 
ścieżki NAD+ – zależne enzymy jabłkowe biorące udział 
w oksydacyjnych procesach metabolicznych czy ścieżki 
NADP+ – zależne enzymy jabłkowe odgrywające rolę 
w redukcyjnych procesach biosyntezy. NAD+ – zależne 
izoformy enzymu jabłkowego odgrywają zazwyczaj 
istotną rolę w biosyntezie komórkowej ATP poprzez 
produkcję NADH i pirogronianu. NADP – zależne izo-
formy enzymu jabłkowego występującego u bakterii, 
drożdży, grzybów, biorą udział w reakcjach biosyntezy, 
szczególnie biosyntezy lipidów i desaturacji [18, 19, 33]. 

U S. cerevisiae NADPH tworzony jest w  wyniku 
kilku reakcji – na drodze cyklu pentozofosforanowego 
(glukozo-6-fosforan i 6-fosfoglukonian dehydroge-
nazy), poprzez NADP+ – zależną izocytrynianową 
dehydrogenazę, za pomocą NADP+ – zależnej dehydro-
genazy aldehydowej oraz NAD(P) – zależnego enzymu 
jabłkowego. Mitochondrialny NAD(P) – zależny enzym 
jabłkowy S. cerevisiae, MAE1p, zlokalizowany jest cen-
tralnie w sieci metabolicznej, gdzie zachodzi konwersja 
jabłczanu (intermediaty cyklu TCA) do pirogronianu 
z  wytworzeniem jednej cząsteczki NAPDH. NAD+ 
– zależny enzym jabłkowy S. pombe odgrywa natomiast 
istotną rolę w trakcie fermentacji. Wysokie powinowac-
two substratu i cytozolowa jego lokalizacja umożliwia 
drożdżom skutecznie obniżyć poziom jabłczanu i prze-
kształcić go w etanol [20, 35]. 

Pirogronian jest kluczowym związkiem pośredni-
czącym w  dysymilacji cukrów oraz prekursorem dla 

allosterycznym fumaran indukuje przemianę pomiędzy 
formami, które pośrednio odpowiedzialne są za prze-
suwanie domen A i D [5, 33]. 

Oprócz tego, że występuje on u ssaków, roślin, czy 
bakterii, obecność jego stwierdzono również w droż-
dżach S. pombe, Rhodotorula glutinis, Z. bailli, S. cerevi-
siae i C. utilis. Cytozolowy enzym jabłkowy S. cerevisiae, 
C. utilis i S. pombe wykazuje dwufunkcyjność, reagując 
zarówno z jabłczanem, jak i szczawiooctanem. Enzym 
jabłkowy S. pombe wykorzystuje wyłącznie NAD+ 
(EC  1.1.1.38) jako kofaktor, S. cerevisiae natomiast, 
zarówno NAD+, jak i NADP+, które są akceptorami 
elektronów. Enzym jabłkowy C. utilis użytkuje NAD+ 
lub NADP+ w  reakcji dekarboksylacji szczawiooc-
tanu, z kolei NADP+ w przypadku L-jabłczanu. NADP 
– zależne izoformy enzymu jabłkowego odgrywają rolę 
w  biosyntezie lipidów i desaturacji. Nadmierna ilość 
ATP przyczynia się do przekształcenia acetylokoen-
zymu A w kwasy tłuszczowe, jako źródło energii. Jed-
nak warunkiem syntezy kwasu tłuszczowego w cytozolu 
jest przemiana mitochondrialnego acetylokoenzymu A 
do cytrynianu. W reakcji katalizowanej przez syntazę 
cytrynianową, acetylokoenzym  A łączy się ze szcza-
wiooctanem, a  powstały cytrynian transportowany 
jest z mitochondriów do cytozolu, gdzie z powrotem 
przekształca się do szczawiooctanu za pośrednictwem 
liazy cytrynianowej. Szczawiooctan redukowany jest 
do L-jabłczanu przez dehydrogenazę jabłczanu. Może 
on również ulegać utlenieniu do pirogronianu za 
pośrednictwem enzymu jabłkowego. Przeprowadzone 
doświadczenia dowodzą, że aktywność enzymu jabł-
kowego odgrywa kluczowe znaczenie w zapewnieniu 
maksymalnej akumulacji lipidów. Dotychczasowa 
identyfikacja izoform NADP – zależnego enzymu 
jabłkowego u grzybów oraz ich rozwój w warunkach 
zwiększonej lipogenezy, wyjaśnia ich rolę w biosyntezie 
tłuszczów [19]. 

Enzym jabłkowy charakteryzuje struktura trzecio-
rzędowa. Występują w nim znaczne różnice związane 
z własnościami katalitycznymi i mechanizmami regu-
lacyjnymi. Zidentyfikowano w nim osiem wysoce kon-
serwatywnych regionów A-H, pochodzących z  orga-
nizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Regiony 
te stanowią skupiska reszt oddzielonych od miejsc 
mniej homologicznych. Cztery z nich wiążą NAD(P)+, 
jabłczan i dwuwartościowe kationy, podczas gdy zna-
czenie fizjologiczne pozostałych jest nadal nieznane 
[25, 26]. Sekwencje aminokwasowe C. utilis (CME1p), 
S. cerevisiae (MAE1p) i S. pombe (Mae2p) enzymu jabł-
kowego wykazały różny stopień homologii pomiędzy 
CME1p i Mae2p (37%), CME1p i MAE1p (68%) oraz 
MAE1p i Mae2p (47%). Analizy filogenetyczne związ-
ków pomiędzy CME1p i 44 znanymi enzymami jabłko-
wymi dowiodły, że enzym jabłkowy C. utilis wykazuje 
zgodność względem S. pombe i S. cerevisiae. Przeprowa-
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syntezy aminokwasów, w tym alaniny, L-leucyny, L-izo-
leucyny oraz waliny [14]. W  środowisku o  wysokim 
stężeniu cukrów, pirogronian może być dostarczany 
przez kinazę pirogronianową (EC 2.7.1.40), enzym 
katalizujący ostatni etap reakcji glikolizy. U  drożdży 
S. cerevisiae zidentyfikowano dwa geny strukturalne 
(PYK1 i PYK2), kodujące aktywne izoenzymy kinazy 
pirogronianowej [3]. Obecność cukru warunkuje 
wzrost aktywności pierwszego z nich oraz możliwość 
zajścia reakcji transkrypcji PYK1. Uaktywniany jest on 
przez fruktozo-1,6-bifosforan, w  przeciwieństwie do 
PYK2. Transkrypcja drugiego genu podlega represji 
glukozy. W  przypadku wzrostu drożdży S. cerevisiae 
w obecności etanolu lub octanów, kinaza pirogronianu 
nie odgrywa żadnej roli w dysymilacji. Niemniej jed-
nak, pirogronian nadal musi być wytwarzany (biosyn-
teza aminokwasów), a jego produkcja zachodzić może 
dwoma drogami. Pierwsza z nich obejmuje syntezę fos-
foenolopirogronianu z acetylokoenzymu w cyklu gliok-
salowym i  karboksykinazy fosfoenolopirogronianu. 
Druga natomiast związana jest z dekarboksylacją jabł-
czanu do pirogronianu z udziałem enzymu jabłkowego 
(EC 1.1.1.40) [2]. 

Dla regulacji poziomu aktywności enzymu jabłko-
wego zostały opisane różnorakie mechanizmy. Post-
-transkrypcyjna obróbka mRNA zachodzi w  komór-
kach eukariotycznych, natomiast enzym jabłkowy 
u grzybów i bakterii jest zwykle regulowany poprzez 
konkurencję i  aktywację innych kwasów dikarbok-
sylowych. Analiza transkrypcji enzymu jabłkowego 
S. pombe wykazała trzy sekwencje dla promotora genu 
Mae2, UAS1, UAS2 i UAS3 [27]. Transkrypcja Mae2 
u  S. pombe wywołana została po wzroście stężenia 
glukozy lub soli. Istnieją dwa poziomy regulacji pracy 
genu Mae2 w zależności od stężenia glukozy. Pierwszy 
poziom obejmuje łagodniejsze regulowanie oddzia-
ływania w  odniesieniu do podwyższonego stężenia 
glukozy (np. 8%). W przypadku wyższych stężeń tego 
związku (np. 30%) następuje gwałtowniejsza reakcja na 
pojawiające się warunki stresu osmotycznego (poziom 
drugi). Obydwa warunki mogą przyczynić się do zabu-
rzenia równowagi oksydoredukcyjnej, czemu można 
zapobiec poprzez produkcję gliceryny i  równoczesne 
utlenianie NADH do NAD+. W celu utrzymania równo-
wagi redoks NAD+/NADH w komórce, musi ona zredu-
kować dodatkowe NAD+ do NADH poprzez działanie 
enzymu jabłkowego [1, 15, 18]. 

Degradacja zewnątrzkomórkowego L-jabłczanu 
pod czas fermentacji alkoholowej różni się znacznie 
pomiędzy poszczególnymi rodzajami Saccharomyces. 
S. para doxus rozkłada od 28% do 38% L-jabłczanu, 
natomiast S. cerevisiae i  S. bayanus utylizują jedynie 
8–17% kwasu L-jabłkowego. Analiza transkrypcyjna 
wykazała, że ekspresja genu enzymu jabłkowego 

S. paradoxus i S. cerevisiae wzrosła pod koniec procesu 
fermentacji. W  odpowiedzi na zwiększenie ekspresji 
enzymu jabłkowego, wyłącznie S. paradoxus redukuje 
L-jabłczan w wyższym stężeniu. Biorąc pod uwagę trzy 
gatunki Saccharomyces, prawdopodobne jest, że S. para-
doxus cechuje się odmiennymi mechanizmami regula-
cji transkrypcji [15]. 

Drożdże C. utilis wykazały 10-krotny wzrost trans-
krypcji genu CME1 w hodowli zawierającej 0,5% jabł-
czanu jako źródła węgla. Jako kontrolą pozytywną 
zastosowano pożywkę z  glukozą (2%). Aktywność 
enzymu jabłkowego wzrosła 35-krotnie (w stosunku do 
glukozy) w obecności L-jabłczanu jako jedynego źródła 
węgla, co potwierdziło przypuszczenie, że możliwy jest 
rozkład kwasu L-jabłkowego (mechanizmy indukcji/
represji), a jednocześnie transport jabłczanu w C. utilis 
reguluje jego zewnątrzkomórkową degradację [17]. 

5. Genetycznie modyfikowane szczepy S. cerevisiae
 rozkładające kwas L-jabłkowy

Biologiczne odkwaszanie wina z udziałem bak terii 
kwasu mlekowego postrzegane jest przez winiarzy jako 
naturalny, spontaniczny proces. Ze względu na nie- 
odłączne problemy towarzyszące wadliwej fermentacji, 
badane były alternatywne techniki redukcji kwaso wości 
win, w tym heterologiczna koekspresja transportera 
jabłczanu S. pombe (Mae1) i genu enzymu jabłko- 
wego (Mae2) oraz Mae1 z genem Oenococcus oeni 
(MleA) [31, 32]. Geny kodujące permeazę jabłcza-
nową S. pombe (Mae1) i gen jabłkowo-mlekowy O. oeni 
(MleA) zostały sklonowane i w ostatnich latach poprzez 
integrację wprowadzone do genomu S. cerevisiae S92. 
Rekombinowany szczep zachował wszystkie cechy 
i  właściwości S92, a także zdolność zakończenia 
wadliwej fermentacji w początkowym etapie procesu 
głównego [8]. Nieskuteczna degradacja zewnątrzko-
mórkowego jabłczanu przez S. cerevisiae związana jest 
z  brakiem aktywnego systemu transportu wychwytu 
L-jabłczanu oraz niskim powinowactwem wewnątrzko-
mórkowego enzymu jabłkowego. Wewnątrzkomórkowy 
rozkład kwasu L-jabłkowego przez drożdże Saccharo - 
myces bayanus EC1118 uległ poprawie poprzez integra-
cję z genami S. pombe Mae1 i Mae2 kodującymi trans-
porter L-jabłczanu oraz enzym jabłkowy. Podobnie 
sklonowano gen enzymu jabłkowego C. utilis (CME1) 
i wprowadzono do szczepu drożdży winiarskich wraz 
z  genem transportera jabłczanu S. pombe (Mae1). 
Rekombinowany enzym jabłkowy wykazywał aktywność 
w komórce S. cerevisiae i zdolność degradacji szczepu 
porównywalną do wyników uzyskanych dla koekspre-
sji genów S. pombe Mae1 i Mae2 w komórce drożdży 
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6. Podsumowanie

Kwasy L-jabłkowy oraz winowy odgrywają istotną 
rolę w procesie produkcji wina, oddziałując na jego 
jakość organoleptyczną, a  także stabilność fizyczną, 
biochemiczną oraz mikrobiologiczną. Wiedza na temat 
charakteru i regulacji jabłkowo-etanolowych dróg roz-
kładu L-jabłczanu przez drożdże może przyczynić się 
do poznania bardziej efektywnej metody odkwaszania 
wina, stając się alternatywą dla fermentacji jabłkowo-
-mlekowej. Wybór odpowiednich szczepów drożdży, 
modyfikacja warunków fermentacji, czy nawet wpro-
wadzenie heterologicznego genu do szczepów drożdży 
winiarskich może skutkować redukcją kwasowości 
oraz otrzymaniem owocowo-kwiatowych bukietów 
win, jakimi charakteryzują się m.in. Gewürztraminer 
czy Riesling. Ponadto, zastąpienie bakterii mlekowych 
drożdżami wyeliminuje ryzyko produkcji niepożąda-
nych związków, takich jak aminy biogenne czy kar-
baminian etylu. Dodatkowo, jednoczesne zakończe-
nie procesu fermentacji oraz odkwaszania zmniejszy 
ryzyko zepsucia wina poprzez jego utlenianie oraz 
namnażanie się mikroorganizmów. Kolejną korzyścią, 
jaką niesie za sobą fermentacja jabłkowo-etanolowa 
jest uzyskanie wyższych poziomów alkoholu etylowego 
w przypadku produkcji napojów destylowanych.

Odkwaszanie win gronowych z udziałem drożdży 
stwarza więc możliwość nie tylko obniżenia ich kwaso-
wości, ale również uzyskania pożądanych komponen-
tów smaku i aromatu, kształtując jakość sensoryczną 
finalnego produktu.
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1. Wstęp

Rośliny kolonizowane są przez mikroorganizmy na 
całej swojej powierzchni, na liściach, korzeniach, nasio-
nach oraz międzykomórkowo i wewnątrzkomórkowo 
w tkankach i w wiązkach przewodzących. Każde z tych 
miejsc charakteryzuje się innymi warunkami i innymi 
wydzielinami będącymi dla wybranych mikroorganiz-
mów źródłem substancji odżywczych albo czynnikiem 
hamującym ich rozwój [67].

Fyllosfera, czyli cała nadziemna część rośliny [30] 
jest siedliskiem bytowania mikroorganizmów o bardzo 
niekorzystnych dla ich rozwoju warunkach. Zbiorowi-
ska drobnoustrojów zasiedlających liście charakteryzują 
się dużym zróżnicowaniem zwłaszcza pod względem 
liczebności. Najwięcej jest tu bakterii, ich liczbę osza-
cowano na 106–108 komórek na centymetr kwadra-
towy. Na liściach pojawiają się również drożdże, grzyby 
strzępkowe, rzadziej glony, algi i nicienie [6, 30, 67]. 
Fyllosfera wraz z zasiedlającymi ją organizmami ma 
duże znaczenie środowiskowe i rolnicze [68], głównie 
ze względu na wpływ mikroorganizmów na zdrowot-
ność i plonowanie roślin [69].

Skład gatunkowy mikroorganizmów fyllosfery selek- 
cjonowany jest w dużej mierze przez warunki atmos-
feryczne, takie jak opady deszczu czy silne podmuchy 

wiatru [6]. Czynnikiem różnicującym skład jakościowy 
fyllosfery jest również gatunek rośliny oraz sposób jej 
uprawy i ochrony, głównie stosowane środki ochrony 
roślin oraz nawożenie [6, 15, 17, 30, 73].

2. Liść jako siedlisko mikroorganizmów

Liście rośliny pokryte są skórką, zwaną epidermą, 
która jest cienką barierą pomiędzy tkankami rośliny 
a  środowiskiem zewnętrznym [25, 61]. W obrębie 
epidermy naprzemiennie występują wyspecjalizowane 
komórki i struktury wielokomórkowe spełniające sze-
reg istotnych funkcji [30]. Ich głównym zadaniem jest 
ochrona rośliny, zarówno przed stratami wody czy 
substancji odżywczych jak i przed patogenami [25, 
61]. Dlatego zewnętrzne ściany komórkowe epidermy 
są grubsze. Dodatkowo na ich powierzchni tworzy się 
warstwa ochronna zwana kutykulą. Zbudowana jest ona 
z  polisacharydów, polimerów kwasów tłuszczowych 
(kutyny) oraz wosku [60]. Epiderma roślin może zna-
cząco różnić się budową. W przypadku pszenicy ozi-
mej zbudowana jest z pojedynczej warstwy komórek, 
pokrytej kutykulą i woskiem o złożonej strukturze: 
warstwowej, płytkowej oraz krystalicznej. Na powierz-
chni liści występują włoski o zróżnicowanej budowie 
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w zależności od odmiany i gatunku rośliny oraz strony 
blaszki liściowej [60, 65].

Powierzchnia liści jest środowiskiem o niekorzyst-
nych warunkach do rozwoju mikroorganizmów. Jest to 
spowodowane głównie małą dostępnością substancji 
odżywczych oraz ekspozycją na zmiany temperatury 
i wilgotności [30, 44]. Mimo to jest ona bezustannie 
narażona na inwazję mikroorganizmów i  stanowi 
istotne siedlisko ich bytowania [30]. Duże znaczenie 
dla mikroorganizmów zasiedlających liście mają opady 
deszczu. Obfite opady mogą część drobnoustrojów 
zmyć z powierzchni roślin, przez co tworzy się wolna 
nisza ekologiczna dla innych gatunków [6]. Na zasied- 
lanie liści przez epifity ma wpływ również jego topo-
grafia modyfikująca temperaturę czy prędkość wiatru 
na jego powierzchni [33]. 

Pierwszym miejscem styku drobnoustrojów z rośliną 
jest kutykula i wosk posiadające wodoodporne właści-
wości utrudniające zasiedlenie liści, zwłaszcza młodych 
roślin, których kutykula jest nienaruszona [53]. W póź-
niejszych etapach rozwoju kutykula ulega uszkodze-
niom, między innymi spowodowanych działalnością 
drobnoustrojów wnikających do tkanek rośliny i nisz-
czących kutykulę wraz z komórkami epidermy [61]. 

Ponieważ powierzchnia liści jest uboga w substancje 
odżywcze tylko niewielki procent mikroorganizmów 
trafi na miejsce i czas dogodnych warunków do roz-
woju [6, 30]. Największym ograniczeniem wzrostu 
mikroorganizmów na powierzchni liści jest niewielka 
i  nierównomiernie rozmieszczona dostępność sub-
stancji odżywczych. Największym ich źródłem są rany, 
którym towarzyszą znaczne wycieki substancji odżyw-
czych wraz z substancjami hamującymi wzrost patoge-
nów wydzielanymi przez rośliny jako reakcje ochronne. 
Dogodnymi miejscami do czerpania związków takich 
jak cukry, najczęściej sacharozy, glukozy, fruktozy są 
zagłębienia wzdłuż wiązek przewodzących oraz miejsca 
wyrastania włosków epidermy [6]. Dostępność azotu 
i żelaza nie jest uważana za tak ograniczający czynnik 
jak dostępność węgla [30].

Dostępność substancji odżywczych jest zróżni-
cowana nie tylko w różnych miejscach ale i w czasie. 
W  okresie wzmożonej aktywności fizjologicznej na 
powierzchni liści zaobserwowano bierne wycieki takich 
substancji jak cukry, aminokwasy, kwasy organiczne, 
substancje lotne i inne. Wycieki substancji organicz-
nych mogą być również wywołane przez mikroorga-
nizmy. Niektóre drobnoustroje potrafią syntetyzować 
i  uwalniać regulatory wzrostu roślin, dzięki którym 
pobudzają roślinę do uwalniania składników pokarmo-
wych [6, 69]. Inne mają zdolność wytwarzania surfak-
tantów, które zmniejszają napięcie powierzchniowe na 
powierzchni liścia przez co ułatwiają dostępność wody 
oraz dyfuzję i rozpuszczalność substancji odżywczych 
[39]. Różne gatunki mikroorganizmów mogą wytwa-

rzać różne surfaktanty: lipopeptydy, lipoproteiny, gliko-
lipidy, fosfolipidy oraz polimeryczne surfaktanty [12]. 
Najczęściej spotykane są lipopeptydy produkowane 
przez Bacillus subtilis oraz glikolimidy produkowane 
przez rodzaj Pseudomonas [45]. 

3. Społeczności mikroorganizmów na liściach

Źródeł drobnoustrojów na liściach może być wiele, 
mogą one dostawać się za pośrednictwem deszczu, wia-
tru czy z nasion lub z gleby za pośrednictwem wiązek 
przewodzących. Mogą one również być przenoszone 
przez owady i zwierzęta. Zarodniki grzybów patogenicz-
nych, komórki drożdży czy bakterii powszechnie wystę-
pują na liściach zdrowych roślin [6]. Duże znaczenie 
w interakcjach między drobnoustrojami na powierzchni 
liści ma konkurencja o pokarm, która w znacznym stop-
niu różnicuje skład gatunkowy mikroorganizmów. Jest 
to zjawisko silnie uzależnione od kolejności pojawiania 
się drobnoustrojów na powierzchni liści [30]. 

Niektóre z mikroorganizmów dostających się na 
powierzchnię liści mają zdolność do wnikania w żywe 
tkanki rośliny, gdzie jest łatwiejszy dostęp do sub-
stancji odżywczych oraz mniejsza ingerencja warun-
ków atmosferycznych. Mikroorganizmy bytujące na 
powierzchni liścia nazywamy epifitami, i w naturze 
według niektórych autorów jest ich więcej niż mikro-
organizmów nie patogenicznych żyjących w żywych 
tkankach roślin czyli endofitów [6, 30].

Epifity jako mikroorganizmy żyjące na powierzchni 
roślin wykształcają odpowiednie cechy by przystoso-
wać się do ubogiego w substancje odżywcze środowi-
ska. Uodparniają się na szereg niekorzystnych zjawisk, 
jak wcześniej wspomniane zmywanie przez opady 
deszczu czy niekorzystny wpływ promieniowanie UV 
[6, 38]. Niektóre bakterie i grzyby chronią się przed 
szkodliwym promieniowaniem poprzez odpowiednie 
zabarwienie. Ciemna barwa strzępek chroni grzyby 
rodzaju Cladosporium i  Aureobasidium. Natomiast 
grzyby rodzaju Fusarium przystosowały się do byto-
wania w niekorzystnych warunkach wytwarzając chla-
mydospory [58]. 

Endofity do tkanek roślinnych mogą dostawać się 
różnymi drogami, poprzez naturalne otwory takie 
jak na przykład pory aparatu szparkowego oraz rany 
i uszkodzenia. Mogą one kolonizować zarówno wnętrza 
komórek (np. epidermy) jak i przestrzenie międzyko-
mórkowe [63]. Istotną barierę na powierzchni liści dla 
nich tworzy kutykula [6]. Dlatego też endofity mogą 
wnikać do rośliny przez system korzeniowy, a następnie 
przez wiązki przewodzące przemieszczać się do nad-
ziemnych partii rośliny [35].

Obecnie przyjmuje się, że mikroorganizmy występują 
na powierzchni liści w agregatach lub wielokomórkowych 
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społecznościach biofilmu. Wielokomórkowe społecz-
ności mikroorganizmów często zanurzone są w  bez-
postaciowych polimerach związków organicznych 
a  mechanizmem regulacji ekspresji genów zależnym 
od zagęszczenia komórek drobnoustrojów w biofilmie 
jest sygnalizator zagęszczenia (quorum sensing, QS). 
Związane z roślinami bakterie i grzyby często wyko-
rzystują sygnalizator zagęszczenia do modulowania 
i koordynowania interakcji z roślinami. Obejmuje on 
kontrolę takich procesów jak maceracja tkanki roślinnej 
(produkcja enzymów), replikacja DNA, a  także spo-
rulacja i  różnicowanie komórek [3]. Często sygnały 
te są niezbędne aby uruchomić horyzontalny transfer 
genów, produkcję czynników patogeniczności, anty-
biotyków lub innych wtórnych metabolitów [21, 54]. 
W przypadku dimorficznych grzybów autoinduktory 
wpływają na tworzenie strzępek lub komórek pączku-
jących. W  opisywanym mechanizmie najważniejszą 
rolę odgrywają niskocząsteczkowe związki sygnałowe 
zwane cząsteczkami sygnalizacyjnymi (autoindukto-
rami), które wydzielane są na zasadzie dyfuzji przez 
błonę komórkową lub w drodze aktywnego transportu 
z  cytoplazmy do wnętrza struktury biofilmu [3, 27]. 
Autoinduktory są na ogół specyficzne dla gatunku lub 
szczepu i charakteryzują się dużą strukturalną różno-
rodnością u różnych mikroorganizmów [27].

4. Mikrobiom

Podstawowe interakcje między mikroorganizmami 
a roślinami jakie można zaobserwować na liściach to 
pasożytnictwo oraz komensalizm. Bardzo rzadko w tym 
środowisku występują zależności troficzne [38]. Mię-
dzy mikroorganizmami zasiedlającymi liścia a rośliną 
istnieje sieć powiązań pozwalająca przesyłać sygnały, 
dzięki czemu porozumiewają się one między sobą oraz 
z gospodarzem. Wiadomo że tkanki roślin zasiedlane 
są przez wiele gatunków mikroorganizmów, które na 
siebie wzajemnie wpływają w ramach zjawiska quorum-
-sensing za pomocą małych cząstek sygnałowych lub 
innych elicitorów [54]. Sprawia to, że mikroorganizmy 
wraz z komórkami gospodarza tworzą kompleksowy 
interaktywny ekosystem decydujący o  wielu różnych 
procesach biologicznych, w tym również o  zdrowot-
ności rośliny [63]. Fakt ten pozwala na nazwanie tej 
niszy ekologicznej – mikrobiomem. Pojęcie to zapropo-
nowane zostało przez Joshuoa Lederberg’a w 2001 roku 
dla określenia całości ekologicznego środowiska złożo-
nego z drobnoustrojów komensalicznych, symbiotycz-
nych i chorobotwórczych [7, 43]. 

Interakcje pomiędzy endofitami a ich gospodarzami 
są bardzo złożone i nie do końca poznane. Mikro- 
organizmy poprawiają żywotność roślin w zmian za 
dostęp do substancji odżywczych oraz schronienie. 

Na zapoczątkowanie współistnienia ma wpływ wiele 
czynników takich jak warunki środowiskowe (zarówno 
biotyczne jak i abiotyczne) oraz cechy fenotypowe 
i  genotypowe rośliny i mikroorganizmów [72]. Nie- 
patogeniczne kolonizowanie tkanek roślin przez endo-
fity jest możliwe również dzięki zachowaniu równowagi 
w interakcjach pomiędzy rośliną a mikroorganizmami. 
Większość endofitów posiada cechę patogenicz-
ności w  stosunku do gospodarza, która powinna 
zostać utrzymana w  równowadze z  mechanizmami 
obronnymi rośliny. W sytuacji gdy roślina całkowicie 
zwalcza wirulencję endofitu, mikroorganizm ginie. 
Natomiast gdy mechanizmy obronne rośliny są zbyt 
słabe, pojawiają się objawy chorobowe prowadzące do 
wyniszczenia rośliny. Proces ten jest bardzo wrażliwy 
na zmiany w początkowych fazach, kiedy to dużą rolę 
odgrywają czynniki środowiskowe. Wiadomo jednak, 
że wiele endofitów w późniejszych fazach po wniknię-
ciu do tkanki roślinnej pozostaje w formie utajonych 
patogenów, a ich wirulencja może zostać aktywowana 
przez czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne [51]. Udo-
wodnione zostało, że interakcje endofit – roślina nie 
są wyłącznie uzależnione od równowagi między nimi, 
ale również od szeregu innych bardziej skomplikowa-
nych związków [26].

5. Pozytywne oddziaływanie mikroorganizmów
 na rośliny

Zasiedlenie powierzchni liści przez komórki czy 
zarodniki jest uzależnione od wielu czynników w tym 
w dużej mierze od oddziaływań liść – środowisko [13] 
oraz fizycznych i genetycznych właściwości rośliny 
i  mikroorganizmów [6, 38]. Udowodnione jest, że 
część z nich ma istotny wpływ na rośliny [6, 68]. Często 
oddziaływanie to pozytywnie wpływa na rozwój roślin 
uprawnych. Przykładem pozytywnych oddziaływań 
może być wiązanie azotu, poprawa produktywności 
upraw, ograniczenie infekcji przez mikroorganizmy 
patogeniczne lub też degradacja niektórych zanieczysz-
czeń organicznych [6]. Interakcje pomiędzy epifitami 
a roślinami niezaprzeczalnie istnieją. W badaniach na 
pszenicy ozimej zaobserwowano, że duża liczebność 
bakterii podnosi plonowanie oraz ogranicza nasilenie 
objawów septorioz [65]. 

Oddziaływanie epifitycznych drożdży na roślinę 
jest zróżnicowane. Mogą one wpływać hamująco na 
rozwój patogenów poprzez indukowanie w tkan-
kach roślin mechanizmów obronnych. Na przykład 
grzyby należące do rodzaju Cryptococcus i Rhodoto-
rula, które w siewkach mogą wzbudzać syntezę amo-
niakaliazy fenyloalaniny (PAL) oraz białek biorących 
czynny udział w  tworzeniu się czynnej odporności 
pszenicy [10]. Natomiast białe kolonie grzyba rodzaju 
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Sporobolomyces ograniczają intensywność objawów 
septorioz, prawdopodobnie na drodze konkurencji 
o  przestrzeń i substancje organiczne z patogenem, 
w  przeciwieństwie do S. roseus któremu towarzyszy 
wzrost nasilenia objawów wywołanych przez patogeny 
rodzaju Septoria [20].

Interakcje pomiędzy endofitami a ich gospodarzami 
są bardzo złożone i nie do końca poznane. Endofity 
mogą wchodzić z rośliną w symbiozę bądź mutualizm. 
W tkankach roślin znaleźć można najczęściej grzyby 
i bakterie, rzadziej występują tu mikoplazmy i archeo-
bakterie [63]. Te ostatnie na ogół umiejscawiają się we 
wnętrzu komórki roślinnej. Mikroorganizmy endo-
fityczne mogą pozytywnie oddziaływać na zdrowot-
ność rośliny poprzez podnoszenie tolerancji na stresy 
biotyczne i abiotyczne, zwiększanie produkcji biomasy 
czy zmniejszanie zapotrzebowania na wodę [51, 71]. 
Grzyby endofityczne zasiedlające tkanki roślinne mają 
zdolność produkcji różnorodnych związków, między 
innymi alkaloidów, peptydów, steroidów, terpenoidów, 
fenoli i  chinin, które ograniczają zasiedlanie rośliny 
przez patogeny oraz zgryzanie przez roślinożerców. 
Mogą one również stymulować wzrost i rozwój roślin 
poprzez produkcję fitohormonów. Wśród endofitów 
zaobserwowano drobnoustroje wiążące wolny azot, 
dzięki czemu mogą zaopatrywać przynajmniej częś-
ciowo roślinę w ten pierwiastek i podnosić jej plono-
wanie [2, 31, 32, 50, 59]. Mają one również zdolność 
przetwarzania niektórych substancji organicznych w sub- 
 stancje przyswajalne zarówno dla roślin jak i mikro-
organizmów [47, 57].

6. Negatywne oddziaływanie mikroorganizmów
 na rośliny

Mikroorganizmy zasiedlające powierzchnię i tkanki 
liści mogą negatywnie wpływać na rozwój roślin upraw-
nych. Jako oddziaływania negatywne rozumie się na 
ogół patogeniczność drobnoustrojów dla roślin, co pro-
wadzi do zniszczenia tkanki liści, ograniczenia plonu 
i pogorszenia jego jakości [40]. W takich przypadkach 
inhibitorem wzrostu patogenicznych mikroorganiz-
mów są nie tylko warunki środowiskowe ale i  sam 
gospodarz. Roślina broni się przed infekcją patogenów 
wydzielając wtórne metabolity takie jak peptydy czy 
proteiny [9, 55]. Wydzielane są one na powierzchnię 
liści za pomocą włosków zwanych trichomami [29]. 
Liście wydzielają również szereg substancji lotnych, 
takich jak nieznaczne ilości CO2, aceton, terpenteno-
idy, aldehydy, alkohole, węglowodory, siarczki, związki 
azotowe, które mają selektywne działanie inhibicyjne 
w stosunku do patogenów [37]. 

Mechanizmy obronne roślin nie zawsze efektywnie 
ograniczają rozwój patogenicznych grzybów strzępko-

wych. Ta grupa mikroorganizmów, odmiennie niż droż-
dże i większość bakterii, ma negatywny wpływ na psze-
nicę ozimą. W  nielicznych przypadkach powodować 
mogą indukcję odporności (niektóre grzyby rodzaju 
Cladosporium), jednak gatunki takie jak Cladosporium 
herbarum czy C. cladosporioides mogą powodować 
czernienie kłosów i przyspieszać starzenie się liści, co 
ściśle wiąże się ze spadkiem plonów. Dodatkowo ich 
zarodniki są silnymi alergenami. Większość gatunków 
saprotroficznych grzybów strzępkowych również nie 
wykazuje zdolności do ograniczania rozwoju patoge-
nów roślin [8]. Dlatego liście każdej rośliny uprawnej 
infekowane są przez co najmniej kilka nekrotroficznych 
lub biotroficznych patogenów.

Na liściach roślin uprawnych mogą występować 
również bakterie z rodzaju Pseudomonas, Erwinia i Xan-
thomonas, u których w komórkach tworzą się zaczątki 
lodu w temperaturze nieznacznie wyższej niż zero, co 
skutkuje powstawaniem na roślinie uszkodzeń mro-
zowych [65]. Gatunki takie jak Pseudomonas syrin-
gae, Erwinia herbicola żyją jako nieszkodliwe epifity, 
ale tylko dopóki mają wystarczającą ilość substancji 
odżywczych. Gdy zaczyna im brakować pokarmu, wni-
kają do tkanek rośliny niszcząc je [30].

7. Struktura zbiorowisk mikroorganizmów
 zasiedlających liście 

Zbiorowiska mikroorganizmów epifitycznych są sil-
nie zróżnicowane pod względem liczebności, jednak ich 
urozmaicenie gatunkowe jest niewielkie w porównaniu 
ze zbiorowiskami pochodzącymi z ryzosfery. Najczęś-
ciej występują tu bakterie i drożdże, rzadziej grzyby 
strzępkowe, sporadycznie patogeny. W okresie wege-
tacyjnym rośliny mikroorganizmy na liściach rozwijają 
się z różną dynamiką. W początkowych fazach rozwoju 
roślin na liściach najliczniej występują bakterie, zastę-
powane przez drożdże i grzyby strzępkowe w później-
szych fazach rozwojowych [6]. Na powierzchni liści 
roślin uprawnych zidentyfikowano liczne gatunki 
mikroorganizmów wymienione w  tabeli  I. Zróżnico-
wanie gatunkowe bakterii zasiedlających tkanki liści jest 
zdecydowanie mniejsze, zidentyfikowano tu bakterie 
rodzajów Pseudomonas, Enterobacter, Pantoea, Brevun-
dimonas, Rheinheimera (Tabela  II). Drożdże, według 
niektórych autorów, są najliczniejsze w grupie epifitów 
(Tabela I). Z liści najczęściej wyosobniane są jako białe, 
kremowe bądź czerwone, drobne kolonie. Dominują 
tu grzyby rodzaju Rhodotorula, Sporobolomyces i Cryp-
tococcus [16]. Zbiorowiska epifitycznych grzybów 
strzępkowych zasiedlających liście są ubogie i  słabo 
urozmaicone (Tabela  I, II). Ich liczebność wzrasta 
wraz z wiekiem roślin. Gatunki patogeniczne rodzaju 
Fusarium, Septoria, Stagonospora, Phoma i Alternaria 
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Actinetobacter sp. pieprz [73] Aureobasidium pullulans winorośli [19]
Asticcacaulis biprosthecium pieprz [73] Candida sp. pszenica [5]
Bacillus sp. winorośl [19] Cryptococcus sp. brak danych [67]
 pszenica [42]  pszenica [42]
Buchnera sp. pszenica [17]  pszenica [11]
Chryseobacterium sp. winorośl [19]  pszenica [41]
Clostridium sp. pieprz [73] Pichia sp. pszenica [5]
Enterococcus sp. pszenica [4] Rhodotorula sp. brak danych [67]
Enterococcus faecalis pieprz [73]  pszenica [41]
Erwinia sp. pszenica [17] Rhodotorula rubra pszenica [42]
Frigoribacterium sp. winorośl [19] Sporobolomyces sp. brak danych [67]
Lactobacillus brevis pszenica [4] Acermonium sp. brak danych [67]
Lactobacillus plantarum pszenica [4] Alternaria sp. brak danych [67]
Methylobacteria sp. ryż [1] Alternaria alternata  pszenica [42]
 soja [1] Aspergillus sp. brak danych [67]
Micrococcus sp. winorośl [19]  pszenica [42]
Paenibacillus polymyxa pieprz [73] Chaetomium globosum pszenica [42]
Pantoea agglomerans pszenica [17] Cladosporium sp. brak danych [67]
 winorośl [19] Fusarium sp. pszenica [42]
Pantoea dispersa pieprz [73] Nigrospora sphaerica pszenica [42]
Pseudomonas sp. pszenica [17] Mucor sp. brak danych [67]
 pieprz [73] Penicillium sp. brak danych [67]
 winorośl [19] Penicillium lilacinun pszenica [42]

Tabela I
Epifityczne mikroorganizmy zasiedlajace liście roślinach uprawnych

Gatunek bakterii Roślina uprawna Źródło Gatunek grzyba Roślina uprawna Źródło

Brevundimonas aurantiaca ryż [46] Alternaria alternata  pszenica, proso [24, 28]
  [70] Ampelomyces sp. proso [24]
 pszenica [52] Arthrinium sp. pszenica [28]
Enterobacter disolvens ryż [46] Aspergillus sp. pszenica, proso [24, 28]
  [70] Bipolaris sp. pszenica [28]
 pszenica [52] Chaetomium globosum  pszenica [28]
Enterobacteraceae bacterium ryż [46] Cladosporium sp. proso [24]
  [70] Fusarium sp. pszenica, proso [24, 28]
 pszenica [52] Penicillium sp. pszenica [28]
Pantoea agglomerans ryż [46] Phaeosphaeria pontiformis, Xylaria sp. proso [24]
  [70] Phoma sp. pszenica, proso [24, 28]
 pszenica [52] Phomopsis sp. pszenica, proso [24, 28]
Pseudomonas spp. ryż [46] Pleospora herbarum, Stemphylium sp. pszenica [28]
  [70] Preussia sp., Septoria sp., Stagonospora sp. proso [24]
 pszenica [52] Aureobasidium pullulans winorośl [36]
Rheinheimera sp. ryż [70] Candida sp., Schizosaccharomyces sp. proso [24]
 pszenica [52] Cryptococcus sp., Rhodotorulla rubra  pszenica [28]

Tabela II
Endofityczne mikroorganizmy zasiedlające liście roślin uprawnych

Bakterie Roślina uprawna Źródło Grzyby Roślina uprawna Źródło
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częś ciej uzyskiwane są z tkanki liści niż z ich powierz-
chni, ale ich liczebność na ogół jest mała. 

Endofity to bardzo słabo poznana grupa mikro-
organizmów, które kolonizują żywe tkanki roślin bez 
wywoływania objawów chorobowych [26]. Często 
mają one uproszczony cykl życiowy, co jest wynikiem 
odizolowania od środowiska zewnętrznego [27]. Mają 
one duży wpływ na naturalny ekosystem roślin i roślinę 
[22, 59]. Endfioty są mikroorganizmami specyficznymi 
dla poszczególnych roślin. Często mogą one zasiedlać 
tkanki więcej niż jednego gatunku rośliny jednak w róż-
nym układzie procentowym w stosunku do innych 
mikroorganizmów [49, 56, 66]. 

8. Techniki badawcze zbiorowisk mikroorganizmów
 zasiedlających liście 

Wiedza na temat różnorodności mikroorganizmów 
w badaniach środowiskowych długo była ograniczona 
przez metody oparte na hodowli mikroorganizmów. 
Podobnie tradycyjna taksonomia była prowadzona 
w oparciu o analizy morfologiczne, fizjologiczne i bio-
chemiczne. Jednak fenotypowa charakterystyka okazała 
się niewystarczająca dla identyfikacji mikroorganizmów 
poza poziomem gatunkowym [64]. Spowodowało to 
intensywny rozwój technik molekularnych w  bada-
niach środowiskowych. W  związku z tym rozwijane 
są również techniki ekstrakcji kwasów nukleinowych 
bezpośrednio z próbek środowiskowych. Techniki mole-
kularne opierają się głównie o amplifikacji fragmentów 
DNA, hybrydyzację DNA-DNA i mRNA-DNA, klono-
wanie DNA, sekwencjonowanie i inne oparte na meto-
dzie PCR (polimerase chain reaction) jak RISA (ribo-
somal intergenic spacer analysis) i ARISA (automated 
ribosomal intergenic spacer analysis) [18, 62].

Początkowo w badaniach ekologicznych metody 
molekularne oparte były o klonowanie fragmentów 
genów wyizolowanych z próbek środowiskowych. Przy-
niosło to rewolucję w taksonomii i różnicowaniu popu-
lacji mikroorganizmów [34]. Mimo że sekwencjono-
wanie stało się rutyną, to pod wieloma względami jest 
nieefektywne oraz może prowadzić do przeszacowania 
bogactwa gatunkowego [48]. W konsekwencji rozwi-
nęło się wiele innych technik badawczych stosowanych 
do analiz populacji mikroorganizmów. W badaniach 
tych DNA jest izolowane bezpośrednio z próbek śro-
dowiskowych, a odpowiednie jego fragmenty (16S, 18S, 
ITS) są amplifikowane z wykorzystaniem uniwersal-
nych lub specyficznych starterów, a produkty reakcji 
są rozdzielane w różny sposób [14].

Badania z zakresu różnorodności mikroorganiz-
mów w środowisku, w tym i na powierzchni liści roślin 
uprawnych są ważne nie tylko z naukowego punktu 
widzenia, ale również z powodu zrozumienia powiązań 

pomiędzy różnorodnością a funkcją i strukturą popula-
cji. Wiedza w tym zakresie jest ograniczona z powodu 
barier taksonomicznych i metodycznych. Pomimo że 
metody badań są systematycznie doskonalone, to wciąż 
nie jest jasne powiązanie różnorodności mikroorganiz-
mów z ich funkcją [23].

9. Podsumowanie

Liście roślin uprawnych zasiedlane są przez liczne 
mikroorganizmy zwane epifitami i endofitami. Zbio-
rowiska drobnoustrojów związane z tą niszą ekolo-
giczną są słabo urozmaicone gatunkowo w  porów-
naniu z  zespołami mikroorganizmów bytującymi 
w  innych środowiskach. Najczęściej pojawiają się tu 
bakterie, następnie drożdże i grzyby strzępkowe, a ich 
liczebność zależna jest między innymi od fazy rozwoju 
rośliny i warunków atmosferycznych. Mikroorganizmy 
występują na liściach w postaci agregatów lub biofilmu, 
który zabezpiecza je przed niekorzystnymi warunkami 
środowiskowymi. Mogą one pozytywnie oddziaływać 
na rozwój roślin uprawnych wiążąc azot atmosferyczny, 
ograniczając infekcje przez mikroorganizmy patoge-
niczne lub degradując zanieczyszczenia organiczne. 
Jednak w warunkach zachwiania subtelnej równowagi 
między mikroorganizmami i  roślinami w  tkankach 
liści rozwijają się patogeny ograniczające powierzch-
nię asymilacyjną czego konsekwencją są spadki plonu 
roślin. Mikrobiom liści rośliny kryje w sobie jeszcze 
wiele tajemnic dotyczących głównie interakcji między 
mikroorganizmami i roślinami. Dzięki rozwijającym 
się technikom molekularnym coraz precyzyjniej można 
określać różnorodność mikroorganizmów i ich funkcje 
w obrębie liści roślin uprawnych.
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1. Wstęp

Antybiotyki β-laktamowe to jedna z najczęściej 
stosowanych grup leków przeciwdrobnoustrojowych 
na świecie. Jednakże szerokie, a także często niewła-
ściwe wykorzystanie tych związków przyczyniło się do 
selekcji oporności wśród bakterii, w tym bakterii pato-
gennych. Pojawienie się szczepów takich, jak MRSA 
(Methycillin Resistant Staphylcoccus aureus), czy też 
BLNAR (β-lactamase negative ampicillin resistant) 
stanowi obecnie poważne zagrożenie dla hospitalizo-
wanych pacjentów. Tuż po wprowadzeniu na rynek, 
tj. w latach 60 ubiegłego wieku, ampicylina wykazy-
wała aktywność zarówno względem bakterii Gram-
-dodatnich jak i Gram-ujemnych. Jednakże w wyniku 
rozprzestrzeniania się bakterii opornych, skuteczność 
omawianego leku drastycznie spadła. Znanych jest kilka 
mechanizmów warunkujących oporność bakterii na 
ampicylinę: produkcja β-laktamaz, zmiany w struktu-
rze białek wiążących penicylinę, eksport antybiotyku 
z komórki za pomocą białkowych systemów efflux oraz 
zmiany w przepuszczalności osłon komórkowych. Cha-
rakterystyka wymienionych mechanizmów stanowi 
przedmiot niniejszego opracowania.

2. Mechanizm działania ampicyliny

Ampicylina jest antybiotykiem β-laktamowym, 
należącym do grupy aminopenicylin. O aktywności 
tych antybiotyków decyduje pierścień β-laktamowy, 

którego struktura przestrzenna przypomina sekwencję 
D-Ala-D-Ala w peptydzie łączącym łańcuchy mure-
iny. W związ ku z  tym podobieństwem, antybiotyki 
β-laktamowe są mylnie rozpoznawane przez białka 
wiążące penicylinę – PBP (Penicillin Binding Pro- 
teins), uczestniczące w ostatnich etapach syntezy mure-
iny [8, 21].

Enzymy PBP podzielono na trzy klasy (A, B i C). 
Białka zgrupowane w klasie B wykazują aktywność 
transpeptydazy i katalizują tworzenie wiązań mię-
dzy peptydami sąsiadujących łańcuchów cukrowych 
w mureinie. Do klasy A zalicza się enzymy, które prze-
prowadzając reakcje transpeptydacji oraz transgliko-
zylacji, biorą udział w polimeryzacji peptydoglikanu. 
Klasa C charakteryzuje się aktywnością karboksy-
peptydazy (czasami również endopeptydazy) i  może 
uczestniczyć w zmianie stopnia usieciowania mureiny 
[27]. W  obrębie domen transpeptydazy oraz karbo-
ksypeptydazy znajdują się konserwatywne sekwencje: 
(K/H)(S/T)G, SXXK oraz SXN współtworzące cen-
trum aktywne. Kluczowym elementem mechanizmu 
katalitycznego tych enzymów jest, wchodząca w skład 
motywu SXXK, seryna. Atakuje ona grupę karbonylową 
przedostatniej D-alaniny w pentapeptydzie połączo-
nym z łańcuchem cukrowym, powodując uwolnienie 
ostatniej D-alaniny. W wyniku reakcji acylacji powstaje 
związany kowalencyjnie kompleks (produkt pośredni) 
z wiązaniem estrowym łączącym serynę i przedostat-
nią D-alaninę. W przypadku transpeptydaz wiązanie 
estrowe jest następnie atakowane przez grupę aminową 
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trzeciej reszty aminokwasowej w kolejnym pentapepty-
dzie, związanym z sąsiadującym łańcuchem cukrowym. 
W  ten sposób powstaje wiązanie sieciujące mureinę 
(Rys. 1). Natomiast w przypadku DD-karboksypepty-
daz dochodzi do hydrolizy produktu pośredniego [33].

Mylnie rozpoznana przez białka PBP grupa karbo-
nylowa w pierścieniu β-laktamowym antybiotyku jest 
atakowana przez serynę. Otwarcie pierścienia prowa-
dzi do utworzenia kompleksu z acylowanym enzymem, 
którego hydroliza przebiega na tyle wolno, iż dochodzi 
do efektywnego zablokowania aktywności enzymu. 
Równoczesne zahamowanie syntezy peptydoglikanu 
oraz konstytutywne procesy związane z jego degrada-
cją doprowadzają do uszkodzenia ściany komórkowej, 
zwiększenia jej przepuszczalności, a w ostateczności do 
lizy komórki [8, 33].

3. Inaktywacja ampicyliny przez β-laktamazy

Kluczowym mechanizmem oporności na antybiotyki 
β-laktamowe jest inaktywacja tych związków poprzez 
β-laktamazy. Są to bakteryjne enzymy, katalizujące roz-
cięcie pierścienia β-laktamowego, które prawdopodob-
nie wyewoluowały z białek wiążących penicylinę. Obec-
nie jest znanych ponad 850 β-laktamaz [8, 25].

Wyróżnia się dwa główne systemy klasyfikacji 
tych enzymów. Pierwszy z nich oparto na homolo-
gii sekwencji aminokwasowych i obejmuje on cztery 
klasy: A, B, C i D (klasyfikacja Amblera). Do klas A, 
C, D należą β-laktamazy serynowe, natomiast klasa B 
grupuje tzw. metalo-β-laktamazy, posiadające cynk 
w  centrum aktywnym. W drugim systemie (klasyfi-
kacja Bush-Jacoby, 2009), bazującym na klasyfikacji 
funkcjonalnej, jako kryteria przyjęto profile substratów 
i inhibitorów, wyróżniając grupy 1–4 [8].

Mechanizm działania β-laktamaz serynowych polega 
na acylacji antybiotyków β-laktamowych, co prowadzi 

do otwarcia pierścienia β-laktamowego, a  następnie 
deacylacji w obecności cząsteczki wody. Ostatecznym 
produktem katalizowanej reakcji jest zatem cząsteczka 
nieaktywnego antybiotyku (z rozciętym pierścieniem 
β-laktamowym), a uwolniony enzym tworzy kompleksy 
z kolejnymi cząsteczkami antybiotyku (Rys. 2) [8].

Rys. 1. Mechanizm działania białek wiążących penicylinę (opis w tekście). Skróty: GLU-N-acetyloglukozoamina;
MUR – kwas N-acetylomuraminowy. Na podstawie [33]

Rys. 2. Mechanizm działania β-laktamaz serynowych na przykła-
dzie TEM-1. Na podstawie [8, 20]



362 KINGA BONDARCZUK, SŁAWOMIR SUŁOWICZ, ZOFIA PIOTROWSKA-SEGET

Zależne od cynku metalo-β-laktamazy cechuje 
odmienny mechanizm działania. W procesie hydrolizy 
pierścienia β-laktamowego wykorzystywana jest grupa 
hydroksylowa pochodząca z cząsteczki wody, koordy-
nowanej przez cynk [2, 8].

Należąca do klasy A, β-laktamaza TEM-1 determi-
nuje oporność na ampicylinę u około 50% szczepów 
Escherichia coli. Jest ona najbardziej rozpowszechnioną 
β-laktamazą u bakterii Gram-ujemnych. Wykorzy-
stuje się ją jako modelowy enzym w badaniach nad 
β-laktamazami. Kodujący ją gen blaTEM-1 zlokalizo- 
wano na transpozonach Tn2 i Tn3 [9, 20]. TEM-1 jest 
białkiem zbudowanym z 263 reszt aminokwasowych. 
Jego masa molekularna wynosi 28,9 kDa. W cząsteczce 
tego enzymu można wyróżnić dwie domeny. Jedna 
z  nich posiada w swojej strukturze 8 helis α, nato-
miast w skład drugiej wchodzą zarówno helisy α, jak 
i β-harmonijki. W obszarze wspólnego oddziaływania 
obu domen (interface) znajduje się centrum aktywne. 
Miejsce aktywne jest tworzone przez pięć reszt ami-
nokwasowych: Ser70, Lys73, Glu166, Ser130 i Lys234. 
Występująca w obrębie pierwszej domeny Ser70, 
odgrywa kluczową rolę w katalizowanej przez TEM-1 
reakcji acylacji (Rys. 3) [29].

4. Obniżenie powinowactwa białek PBP
 do antybiotyków β-laktamowych

Innym mechanizmem warunkującym oporność 
bak terii na antybiotyki β-laktamowe jest obniże-
nie powinowactwa białek wiążących penicylinę do 
β-laktamów. Zjawisko to opisano m.in. u  szczepów 
MRSA, opornych w zasadzie na wszystkie antybiotyki 
należące do omawianej grupy. Obserwowana u  tych 
bakterii niewra żliwość na β-laktamy, wiąże się z obec-
nością dodatkowego białka PBP2a (inna nazwa PBP2’). 

Katalizuje ono reakcję acylacji z wydajnością niższą 
o  1–3 rzędy wielkości w porównaniu z pozostałymi 
czterema niezmienionymi PBP [33].

Podobną wydajnością charakteryzuje się białko 
PBP5fm występujące u Enterococcus faecium. U szcze-
pów wykazujących oporność na ampicylinę zaobserwo-
wano nadprodukcję białka PBP5fm, a także jego obni-
żone powinowactwo do antybiotyku, będące wynikiem 
mutacji punktowych. Ten drugi mechanizm najprawdo-
podobniej pozwala na osiągnięcie oporności na wyższe 
stężenia leku. Przypuszcza się, że PBP5fm może przej-
mować funkcję transpeptydazy w procesie syntezy pep-
tydoglikanu, kiedy pozostałe białka wiążące penicylinę 
są inhibowane antybiotykami β-laktamowymi [28, 33].

W strukturze przestrzennej białka PBP5fm zbudo-
wanego z 570 reszt aminokwasowych, można wyróżnić 
dwie domeny. Region N-końcowej domeny do 162 reszty 
aminokwasowej ma budowę globularną i  składa się 
z dwóch helis α oraz jednej trzyniciowej antyrównoległej 
β-kartki. Wspomniana β-kartka w kierunku C-końca 
przechodzi w dwuniciową równoległą strukturę i łączy 
obie domeny. Domena N-końcowa nie wykazuje aktyw-
ności transglikozylazy i jej rola pozostaje niejasna. Ist-
nieje hipoteza wskazująca na możliwość udziału N-koń-
cowej domeny we właściwym fałdowaniu domeny 
C-końcowej lub też w interakcjach z innymi białkami. 
C-końcowa domena wykazuje aktywność transpepty-
dazy o obniżonym powinowactwie do antybiotyków 
β-laktamowych. Posiada ona dwie poddomeny: jedną 
zbudowaną z β-kartki pokrytej helisami α oraz drugą, 
tworzoną jedynie przez helisy α. Pomiędzy poddome-
nami jest ulokowane miejsce aktywne z Ser422, która 
pełni kluczową rolę w katalizowanej reakcji. Za obni-
żone powinowactwo do antybiotyków β-laktamowych 
przypuszczalnie odpowiada obecność Val1465 w pobliżu 
miejsca aktywnego, która może utrudniać dostęp anty-
biotyku, a także występowanie mostka solnego między 
grupą guanidynową Arg464 a  grupą karboksylową 
Asp481. Opisane interakcje Arg464 mogą być przyczyną 
zmian w konformacji przestrzennej, co miałoby wpływ 
na obniżenie powinowactwa do antybiotyku. Mutacja 
prowadząca do zamiany w  pozycji 485 metioniny na 
treoninę lub alaninę przypuszczalnie obniża wydaj-
ność acylacji, natomiast insercja seryny w miejsce 466’ 
prawdopodobnie przyczynia się do przemieszczenia 
Val1465, ograniczając dostęp antybiotyku do miejsca 
aktywnego, i tym samym zdolność do rozpoznawania 
substratu przez enzym [28].

5. Aktywny eksport ampicyliny przez białka
 należące do systemu efflux

Antybiotyki β-laktamowe mogą być również efek-
tywnie usuwane z komórki za pomocą białek należą-
cych do systemu efflux. Przykładowo, ampicylina jest 

Rys. 3. Struktura przestrzenna β-laktamazy TEM-1 u E. coli. Na 
rysunku zaznaczono serynę biorącą udział w acylacji cząsteczki 
antybiotyku β-laktamowego (Ser70) (RCSB PDB ID: 1ZG4) [29]
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rozpoznawana jako substrat przenośnika AcrB, wystę-
pującego u E. coli. AcrB to obecnie jedno z najinten-
sywniej badanych białek należących do superrodziny 
RND (Resistance-Nodulation-Cell Division), warun-
kujące oporność wielolekową [18]. Antyporter AcrB 
jest częścią trójskładnikowego kompleksu. W procesie 
eksportu współpracuje z należącym do rodziny MFP 
(Membrane Fusion Protein) białkiem peryplazmatycz-
nym AcrA, a także kanałem błony zewnętrznej TolC 
zaklasyfikowanym do rodziny OMF (Outer Membrane 
Factor), tworząc system AcrAB-TolC. Wymienione trzy 
białka są niezbędne w procesie usuwania antybiotyków, 
brak nawet jednego z nich powoduje utratę aktywności 
całego kompleksu [14, 23, 24].

Trimer AcrB jest zbudowany z trzech protomerów 
o długości 1049 reszt aminokwasowych (Rys. 4). Każdą 
z trzech domen transbłonowych wyznacza dwanaście 
transbłonowych helis α. Domeny transbłonowe formują 
pierścień w błonie komórkowej. Helisy czwarta i dzie-
siąta posiadają Asp407, Asp408 i Lys940 biorące udział 
w  przenoszeniu protonu. Pętle pomiędzy helisami 
pierwszą i drugą oraz siódmą i ósmą tworzą dwie duże 
peryplazmatyczne domeny. Funkcjonalny trimer AcrB 
jest stabilizowany przez łącznikowe pętle, wystające 
z jednego monomeru w kierunku sąsiedniego mono-
meru. Peryplazmatyczna część AcrB składa się z dwóch 
domen: podzielonej na dwie subdomeny DN i  DC, 
domeny dokującej kanał TolC (TolC docking domain) 
oraz posiadającej 4 subdomeny (PN1, PN2, PC1 i PC2), 
domeny tworzącej por (pore/porter domain). Struktura 
przestrzenna domeny dokującej TolC przypomina 
lejek (funnel-like structure) zwężający się w kierunku 
otworu (central pore), znajdującego się w  domenie 
tworzącej por. Otwór tworzą trzy helisy α dostarczone 
przez subdomeny PN1 z każdego monomeru. Prowadzi 

on do miejsca aktywnego zlokalizowanego w pobliżu 
płaszczyzny błony komórkowej. Do miejsca aktywnego 
prowadzą również znajdujące się tuż nad powierzch-
nią błony, pomiędzy monomerami, przedsionki (vesti-
bules) [3, 23, 26].

Obecnie przyjęty model zakłada cykliczne zmiany 
konformacyjne poszczególnych monomerów AcrB 
w kolejnych etapach przenoszenia substratu. W pierw-
szej fazie transportu monomer wiąże substrat (konfor-
macja L od loose), a następnie transportuje go z domeny 
transbłonowej do kieszeni wiążącej substrat (przejś- 
cie z konformacji L do konformacji T, od tight), skąd 
jest uwalniany do kanału TolC (przyjęcie konformacji 
O od open) [26].

Białko TolC to zbudowany z trzech monomerów 
(o długości 428 reszt aminokwasowych), zakotwiczony 
w błonie zewnętrznej kanał, który sięga 100 Å w głąb 
peryplazmy (Rys. 5). Przypomina kształtem cylinder, 
otwarty od góry i zwężający się w kierunku błony cyto-
plazmatycznej. W  cząsteczce TolC wyróżniono trzy 
domeny: zakotwiczoną w błonie zewnętrznej domenę β 
(o długości 40 Å), peryplazmatyczną domenę α oraz 
równikową domenę α/β. Domena β posiada strukturę 
dwunastoniciowej antyrównoległej beczułki β, natomiast 
domena peryplazmatyczna – strukturę antyrównoległej 

Rys. 4. Struktura AcrB (RCSB PDB ID: 1IWG) [23]

Rys. 5. Struktura TolC (RCSB PDB ID: 1EK9) [15]
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beczułki α, którą tworzy dwanaście helis α. Helisy  α 
tej drugiej domeny występują w dwóch typach. Długie 
(67 aminokwasów) helisy H3 i H7 przechodzą przez 
całą długość domeny, natomiast krótsze helisy H2, H6 
oraz H4, H8 (odpowiednio 23 oraz 34 aminokwasy) 
tworzą pary H2-H4, H6-H8, niejako naśladując długie, 
nieprzerwane helisy. Te krótkie helisy łączą domenę α 
z domeną równikową. Domenę α/β tworzą trzy helisy: 
H1, H5, H9 oraz nici S3 i S6, układające się w  pas 
wokół środkowej części domeny α (stąd „równikowa 
domena”). Na końcu beczułki α skręcone helisy (coiled 
coils) zamykają światło kanału, pozostawiając otwór 
o średnicy zaledwie 3,9 Å (zamknięty stan). Natomiast 
w aktywnym kompleksie AcrAB-TolC, kanał ten pozo-
staje otwarty [1, 11, 14, 15].

Możliwość kontaktu transportera AcrB z kanałem 
TolC jest ograniczona, ponieważ peryplazmatyczna 
domena tego pierwszego ma długość około 70 Å. Stąd 
pojawia się konieczność istnienia dodatkowego białka 
łącznikowego. Tę funkcję spełnia AcrA, które tworzy 
kompleks z AcrB i rekrutuje TolC [31].

Wydłużone, o sierpowatym kształcie białko AcrA 
posiada cztery domeny: α-helikalną szpilkę do włosów 
o strukturze skręconych helis (coiled coil α-helical hair-
pin), domenę liponianową (lipoyl domain), domenę 
o charakterze beczułki β oraz najbliższą błonie cyto-
plazmatycznej, domenę o strukturze rolady (membrane 
proximal β-roll domain, MP). Modularność i  ela-
styczność umożliwiają białku AcrA pełnienie funkcji 

łącznika w kompleksie RND (choć obecnie uznawany 
model nie wyklucza aktywnego udziału AcrA w pro-
cesie transportu). Domena szpilki do włosów odpo-
wiada za interakcje z TolC, natomiast pozostałe oddzia-
łują z AcrB. Wielodomenowa struktura tego łącznika 
pozwala na ruchy zawiasowe między trzema pierw-
szymi domenami, a także ruchy rotacyjne domeny MP. 
AcrA uszczelnia połączenie białek AcrB i TolC i nie-
jako ustanawia integralny, aktywny system AcrAB-TolC 
o długości 270 Å, obejmujący błonę cytoplazmatyczną, 
peryplazmę i błonę zewnętrzną (Rys. 6) [10, 13, 22, 31].

6. Ograniczenie przepuszczalności osłon
 komórkowych

Wykazano, iż z opornością na antybiotyki β-lak-
tamowe mogą wiązać się także zmiany w przepuszczal-
ności osłon komórkowych, związane z modyfikacjami 
poryn lub też obniżeniem poziomu ekspresji tych bia- 
łek [5, 6, 19].

Hydrofilowe antybiotyki β-laktamowe przenikają 
przez błonę zewnętrzną dzięki ulokowanym w niej 
porynom. U Mycobacterium smegmatis główną poryną, 
stanowiącą ponad 70% wszystkich poryn, jest MspA. 
U  mutantów z delecją genu mspA oraz mspC, kodu-
jącego podobną do MspA porynę, wykryto znaczny, 
16-krotny wzrost poziomu oporności na ampicylinę 
[4, 30].

Omawiany mechanizm oporności zidentyfikowano 
również u jednego z patogenów wywołujących uciąż-
liwe zakażenia szpitalne, Klebsiella pneumoniae. Ten 
oporny na antybiotyki β-laktamowe mikroorganizm, 
oprócz wytwarzania β-laktamaz, nie wykazywał aktyw-
ności poryn OmpK35 i OmpK36, co hamowało trans-
port leków do wnętrza komórki bakteryjnej [7, 12, 17].

Wydaje się jednak, iż zmiany w przepuszczalności 
osłon komórkowych mogą odgrywać pomniejszą rolę 
w oporności bakterii na antybiotyki, stanowiąc uzupeł-
nienie innych mechanizmów [6, 16].

7. Podsumowanie

Ampicylina jest przedstawicielem antybiotyków 
β-laktamowych o rozszerzonym spektrum działania. 
Jej skuteczność w zwalczaniu bakteryjnych infekcji 
gwałtownie spadła wskutek rozprzestrzeniania się anty-
biotykooporności. Głównym mechanizmem warun- 
kującym oporność bakterii na ampicylinę jest produk-
cja β-laktamaz, rozcinających pierścień β-laktamowy. 
β-laktamazy to różnorodna grupa enzymów, wśród 
których wyróżniono β-laktamazy serynowe oraz 
metalo-β-laktamazy. Innym czynnikiem zmniejszają-
cym wrażliwość bakterii na ampicylinę jest obniżenie 

Rys. 6. Model funkcjonalnego systemu RND u bakterii Gram-ujem-
nych (stworzono wykorzystując struktury białek dostępne w bazie 

RCSB PDB: 1EK9, 1IWG, 3FPP) [15, 23, 29, 32]
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powinowactwa białek PBP do omawianego antybio-
tyku. Co więcej, białkowe systemy efflux umożliwiają 
aktywny eksport ampicyliny z komórki, natomiast 
zmiany w przepuszczalności osłon komórkowych ogra-
niczają jej wnikanie.
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1. Introduction. 2. The pathway of Penicillin G biosynthesis. 3. Secondary metabolism of Penicillin G. 4. The role of peroxisomes in 
penicillin G biosynthesis. 5. Compartmentalization in penicillin G production. 6. Industrial strains. 7. Detoxification hypothesis of 
penicillin G biosynthesis. 8. Conclusions

Abstract: The role of peroxisomes in penicillin G production by industrial strains of Penicillium chrysogenum is discussed. Penicillin G bio- 
synthesis is a compartmentalized process mainly located in sub-apical productive vacuolated non-growing cells of the mycelium. The cellular 
localization of the pathway of penicillin G biosynthesis is presented, including some putative enzymatic and transport steps of precursors, 
intermediates, side-products and end-products. A phenylacetic acid detoxification hypothesis of penicillin G biosynthesis is suggested. 

Produkcja penicyliny G przez przemysłowe szczepy Penicillium chrysogenum

1. Wprowadzenie. 2. Szlak biosyntezy penicyliny G. 3. Wtórny metabolizm Penicylina G. 4. Rola peroksysomów w biosyntezie penicyliny G. 
5. Organizacja komórki producenta w czasie produkcji penicyliny G. 6 Szczepy przemysłowe. 7. Hipoteza – biosyntezy penicyliny G jest 
procesem detoksykacji komórek producenta. 8 Wnioski

Streszczenie: Omówiono rolę peroksysomów w biosyntezie penicyliny G wytwarzanej przez przemysłowe szczepy P. chrysogenum. Proces 
biosyntezy penicyliny G jest zorganizowany głównie w dojrzałych metabolicznie aktywnych nierosnących komórkach grzybni, w których 
widoczne są wakuole. Przedstawiono lokalizację procesu biosyntezy penicyliny G w komórkach grzybni, tj. lokalizację enzymów oraz 
drogi transportu prekursorów, metabolitów pośrednich, produktów ubocznych i produktów końcowych. Zasugerowano hipotezę, że 
biosynteza penicyliny G jest procesem detoksykacyjnym chroniącym komórki producenta przed dozowanym do brzeczki fermentacyjnej 
kwasem fenylooctowym (prekursor biosyntezy penicyliny G), który w wysokich stężeniach jest toksyczny dla grzybni. 

Key words: biosynthesis, penicillin G, P. chrysogenum, peroxisomes 
Słowa kluczowe: biosynteza, P. chrysogenum, penicylina G, peroksysomy
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1. Introduction

Penicillin G and derived β-lactam antibiotics have 
significantly transformed health care and quality of life 
in the 80 years since Fleming’s discovery of Penicillium 
that produces penicillins [7]. Large-scale penicillin G 
production is a result of industrial strain improvement, 
representing numerous mutagenesis and selection 
[34]. β-Lactams have been used extensively for treat-
ment of various bacterial infections for more than half 
a century, and today penicillins are commodity-type 
products with annual production volumes exceeding 
60,000  tons. Improvement of the industrial strains 
producing β-lactams is therefore of great economical 
importance [32]. Below, we discuss different aspects of 
penicillin G biosynthesis. 

2. The pathway of penicillin G biosynthesis

The pathway of penicillin G biosynthesis is shown 
in Fig. 1. Penicillin G is synthesized by intracellular 
condensation of activated precursor amino acids L-α-

aminoadipic acid (A), L-cysteine (C) and L-valine (V) 
to δ-(L-α-aminoadipil)-L-cysteinyl-D-valine (ACV) 
tri-peptide formed by the ACV synthetase (ACVS) 
– encoded by the pcbAB gene [1, 14]. This tri-peptide 
is converted to isopenicillin N (IPN) by the action of 
IPN synthase (IPNS) – encoded by the pcbC gene. In 
this oxidative ring closure reaction the bi-cyclic penam 
nucleus is formed consisting of β-lactam and thiazoli-
dine rings [36, 37]. In the last step, the IPN acyltrans-
ferase (IAT) – encoded by the pen DE gene synthesizes 
penicillin G by substitution of the L-α-aminoadipyl side 
chain of IPN by the phenylacetyl side chain. The pheny-
lacetic acid (PA) – precursor of penicillin G biosynthe-
sis requires previous activation by specific phenylacetyl- 
-CoA ligase (PCL) – encoded by phl gene [2, 37, 38]. 

3. Secondary metabolism of Penicillin G 

Penicillin G is a secondary metabolite of P. chrys-
ogenum [4, 5, 11, 19]. The main feature classifying this 
compound as a secondary metabolite is the non-riboso-
mal condensation of the tri-peptide ACV characterized 
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by the uncommon δ-α binding and the LLD configura-
tion. Other features are the short one-way path of peni-
cillin G biosynthesis and the formation of the bi-cuclic 
penam nucleus [36, 37]. In primary metabolism the 
peptides are synthesized in the process of transcrip-
tion and translation and composed of linearly arranged 
amino acids combined with peptide bindings formed 
from the carboxylic- and amino-groups situated in the 
position α of the amino acids. 

4. The role of peroxisomes in penicillin G
 biosynthesis 

Functional peroxisomes (Fig. 2) play a crucial role in 
the biosynthesis of penicillin G by P. chrysogenum [3, 4, 
23, 24, 25, 28]. Positive correlations have been reported 
between the number of large peroxisomes and penicil-
lin G biosunthesis [12, 13, 20, 26, 34, 36]. Two models 
of peroxisome development have been documented, 
i.e. de novo synthesis from the endoplasmic reticulum 
and multiplication by fission of pre-existing organelles 

[3, 4, 9, 10, 20–22, 27, 30, 31]. Mutants blocked in the 
biosynthesis of peroxisomes have a significant reduced 
penicillin V production [36]. Overexpression of per-
oxisome proliferation gene pex11 in P. chryso genum 
results in an increase of both peroxisome numbers 
and the activity of penicillin V biosynthesis [13]. 
It was suggested, that the peroxisomal collocation of 
IAT and PCL provides a clear benefit for the coordina-
tion of the last step in penicillin G biosynthesis [19]. 
When the PSL1 targeting signal is removed from IAT, 
the enzyme no longer localizes to the peroxisomes, but 
is diverted to the cytosol and the vacuole. In these cells, 
penicillin G production by P. chrysogenum is completely 
damaged [23, 36]. Inactivation of autophagy-related 
degradation of peroxisomes by disruption of ATG gene 
encoding a serine-threonine kinase results in enhanced 
IAT and IPNS levels and in significantly increased pro-
duction of penicillin V.

Fig. 1. The pathway of penicillin G biosynthesis, see descriptions
in section 2

Fig. 2. P. chrysogenum, high-penicillin-producing strain, 72 h cul-
tivation, transmission electron microscopy. Note the structural 
organization of the sub-apical metabolically active non-growing 
vacuolated cell of the mycelium in penicillin G biosynthesis. Large 
peroxisomes (P) are characteristically arranged in the peripheral 
cytoplasm close to the cell wall (cw). The peroxisomes consisting of 
electron dense protein-reach matrix are associated with numerous 
mitochondria and spherical interphase nuclei (N). In the nuclear 

envelope (Ne) pores (p) are visible. Scale bar = 1 µm.
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5. Compartmentalization in penicillin G production

Localization of the pathway of penicillin G biosyn-
thesis in P. chrysogenum cells has been studied using 
transmission electron microscopy [15], immuno-gold 
electron microscopy [17, 23, 24, 25, 35], cell fractiona-
tion [16, 24, 35], biochemical and genetic methods [19]. 
These experimental programs allowed establish the 
cellular organization in penicillin G biosynthesis. The 
compartmentalization of the pathway of penicillin G 
biosynthesis is depictured in Fig. 3. ACVS and IPNS 
are localized in the cytosol [35] and PCL and IAT are 
peroxisomal enzymes [8, 25, 35]. Our ultra-structural 
analyses suggest that in the cells of the sub-apical pro-
ductive non-growing vacuolated cells of the mycelium 
the peroxisomes are frequently arranged in the periph-
eral cytoplasm and at the vacuoles (data not shown). 

Using the methods of immuno-gold labeling of IAT 
such an arrangement of peroxisomes was also visible in 
the mycelial cells of the industrial strain of P. chrysoge-
num [8, 35]. The observed arrangement of peroxisomes 
may increase the enzyme supplying efficacy in penicil-
lin G biosynthesia from the medium and from the cyto-
sol as well as from the vacuolar pool. Uptake of amino 
acids from the medium may contribute to penicillin G 
biosynthesis. It was reported that the vacuole may play 
an auxiliary role in supply of precursor amino acids and 
intermediates in penicillin G biosynthesis [33].

6. Industrial strains

Intense classical strain improvement has yield 
industrial P. chrysogenum strains producing high titers 
of penicillin G. These strains contain up to eight copies 

Fig. 3. Schematic arrangement of the pathway of penicillin G biosynthesis in sub-apical productive non-growing vacuolated hyphal cells of 
P. chrysogenum (high-yielding strain at the high activity of penicillin G biosynthesis) is presented. The cytosolic enzymes cACVS and cIPNS 
are concentrated in the cytoplasm at the polyribosomes surrounding the peroxisome encompassed IAT and PCL. Such a collocation of orga-
nelles and enzymes may facilitate the continuous and efficient biosynthetic flux and the immediate conversions in penicillin G biosynthesis. 
The precursor amino acids can be immediately supplied from the vacuole (sA, sC, sV) and from the cytosol (A, C, V) as well as from the 
fermentation broth (from the corn steep liquor). Penicillin G (end-product) and 6-oxopiperidine-2-carboxilic acid (OPC) – side-product 
of antibiotic biosynthesis are transported from the productive cells into the medium. De novo (Dn) peroxisome formation (P) is presented. 
Most peroxisomal electron opaque proteins are synthesized on free polyribosomes (pr) and imported directly from the cytosol into the 
peroxisomes. Note the membrane combined electron opaque proteins concentrated in foci that bud off into the space of the peroxisomal 
matrix (arrow heads).The peroxisomal volume seems to be an important feature in penicillin G production. The increased membrane 
surface may promote Penicillin G biosynthesis as it can increase the influx of IPN and PA from the cytosol and improve the transport of 

penicillin G from the peroxisome into the cytosol. Peroxisome fission (Df) of pre-existing organelles is shown.
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of penicillin G biosynthetic gene cluster consisting of 
three genes pcbAB, pcbC and penDE. The phl gene is 
not part of the penicillin G biosynthetic gene cluster. 
These industrial strains exhibit elevated transcription 
of genes involved in penicillin G biosynthesis [36, 37]. 
In Penicillium chrysogenum, the biosynthetic pathway 
of P. chrysogenum is compartmentalized [6, 18] and is 
suggested to take place mainly in sub-apical productive 
non-growing vacuolated hyphal cells [29]. Metabolic 
engineering has proven to be a rational alternative to 
classical strain improvement [32]. 

7. Detoxification hypothesis of penicillin G
 biosynthesis

During industrial penicillin G production, PA is fed 
to the fermentation broth in small amounts to avoid 
toxic side reactions to the cells of the mycelium [19]. 
In penicillin G biosynthesis PA is taken up from the 
fermentation broth and inside of peroxisomes coupled 
to 6-APA. It suggests that penicillin G biosynthesis by 
the industrial strains is a cellular detoxification process. 
In agreement with this suggestion, it was described that 
the formation of different secondary metabolites has 
implications for various cellular processes, including 
cellular defense [11]. In this processes peroxisomes 
abundantly perform detoxification reactions of toxic 
to the cytoplasm organic compounds and metabo-
lites leading to the production of secondary metabo-
lites with very interesting biological or pharmaceu-
tical activities [19]. Peroxisomes are organelles that 
often proliferate in response to compounds that they 
metabolize [31].

8. Conclusions

The overproduction of penicillin G by industrial 
strains of P. chrysogenum is associated with a  strictly 
adjusted cellular organization. Peroxisomes are involved 
in penicillin G biosynthesis. The enzymes ACVS and 
IPNS of the pathway of penicillin G biosynthesis are 
located in the cytosol. IAT and PCL are peroxisome 
encompassed enzymes. The peroxisomes are frequently 
arranged at the periphery of the cytoplasm and around 
the vacuoles. Such a location enables a sufficient and 
continuous enzyme supply in penicillin G biosynthesis 
from the fermentation broth and from the cytosol. The 
vacuole may play an ancillary role in the supply of pre-
cursor amino acids, and in the storage of inter mediates 
of penicillin G biosynthesis. The described results sup-
port the phenylacetic acid detoxification hypothesis of 
penicillin G biosynthesis. 
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Adres: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytut Mikrobiologii, Zakład Genetyki Bakterii, ul. 
Miecz nikowa 1, 02-096 Warszawa, tel. (48 22) 5541318, 
e-mail: bartosik@biol.uw.edu.pl

Dariusz Bartosik urodził się 13 stycznia 1964 roku 
w Warszawie. W roku 1992 ukończył studia na Wydziale 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł 
magistra w zakresie mikrobiologii. Bezpośrednio po 
studiach został zatrudniony w Zakładzie Genetyki 
Bakterii Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii 
UW. Stopień doktora nauk biologicznych otrzymał 
w roku 1998, a w roku 2005 – doktora habilitowanego 
(w zakresie biologii). Jest autorem licznych prac orygi-
nalnych, opublikowanych m.in. w takich czasopismach 
jak: Applied and Environmental Microbiology, BMC 
Genomics, BMC Microbiology, Journal of Bacteriology, 
Journal of Virology i PLoS One. Jest również autorem 
prac przeglądowych oraz rozdziałów w podręczniku 
Biologia Molekularna Bakterii (PWN). Odbył staże 
zagraniczne w czterech uczelniach: Vrije Universit-
eit Brussel (Belgia), University of Birmingham (UK), 
University of York (UK) oraz University of Georgia 
(Athens, USA). W ciągu ostatnich 10 lat był kierowni-W ciągu ostatnich 10 lat był kierowni-
kiem 5 krajowych projektów badawczych oraz uczest-
niczył w realizacji wielu innych projektów dotyczących 
genomiki oraz molekularnych analiz mobilomu bakterii. 
Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą: (i) mole- 

kularnych mechanizmów funkcjonowania ruchomych 
elementów genetycznych bakterii, (ii) struktury, zmien-
ności i ewolucji genomów bakteryjnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem genomów wieloreplikonowych, 
oraz (iii) pochodzenia i funkcji chromidów. Aktualnie 
jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego UW, jest kierownikiem Zakładu Genetyki Bak terii 
Wydziału Biologii UW. Prowadzi wykłady z zakresu 
genetyki i biologii molekularnej bakterii oraz biologii 
ruchomych elementów genetycznych.

Nadzieja Drela

Adres: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytut Zoologii, Zakład Immunologii, ul. Mieczni-
kowa 1, 02-096 Warszawa, tel. (48 22) 5541126, e-mail: 
ndrela@biol.uw.edu.pl

Nadzieja Drela urodziła się 18 lutego 1951 roku 
w  Warszawie. W roku 1974 ukończyła Wydział Bio-
logii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując dyplom 
magistra w zakresie mikrobiologii. Już w czasie studiów 
rozpoczęła pracę w Zakładzie Immunologii Instytutu 
Gruźlicy w Warszawie. W roku 1975 zostaje zatrud-
niona w Zakładzie Immunologii w Instytucie Mikro-
biologii Wydziału Biologii UW. Stopień doktora nauk 
przyrodniczych (w zakresie immunologii) otrzymała 
w roku  983, a w roku 2007 – doktora habilitowanego 
w zakresie biologii. Jest autorem kilkudziesięciu prac 
oryginalnych, przeglądowych, monografii, a także 
artykułów popularno-naukowych. Większość prac 
oryginalnych opublikowała w czasopismach zagra-
nicznych takich jak Immunology, Journal of Neuro-
immunology, Toxicology and Applied Pharmacology, 
Parasite Immunology. Jest również autorem kilkudzie-
sięciu doniesień na krajowych i zagranicznych kon-
ferencjach naukowych. Odbyła staże zagraniczne na 
Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Rzymie oraz 
Instytucie Immunobio logii Uniwersytetu we Freiburgu 
w Niemczech. W ciągu ostatnich 10 lat była kierowni-
kiem 4 krajowych projektów badawczych dotyczących 
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mechanizmów regulacji aktywności układu odpornoś-
ciowego i mechanizmów starzenia układu odpornościo-
wego. Aktualne zainteresowania naukowe skupiają się 
na roli hormonów w regulacji funkcji układu odpor-
nościowego ze szczególnym uwzględnieniem działania 
glukokortykoidów na dojrzewanie komórek dendry-
tycznych i ich udział w rozwoju i aktywności supresoro-
wej naturalnych regulatorowych limfocytów T ssaków 

w zależności od płci, wieku i typu odpowiedzi immu-
nologicznej. Aktualnie jest zatrudniona na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego UW, jest dyrektorem Insty-
tutu Zoologii Wydziału Biologii UW. Prowadzi wykłady 
z zakresu immunologii, neuroendokrynoimmunologii, 
chorób cywilizacyjnych, molekularnego podłoża starze-
nia komórkowego i zastosowania cytometrii przepły-
wowej w biologii i naukach biomedycznych.

Jacek Międzobrodzki

Adres: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Bio-
fizyki i Biotechnologii, Zakład Mikrobiologii, ul. Gro-
nostajowa 7, 30-387 Kraków, tel. (12 6646371, e-mail: 
jacek.miedzobrodzki@uj.edu.pl

Jacek Międzobrodzki urodził się 2 maja 1954 roku 
w  Krakowie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące 
im. Bartłomieja Nowodworskiego, a w 1979 studia 
na Wydziale Farmaceutycznych Akademii Medycznej 
uzyskując tytuł magistra farmacji w zakresie biochemii 
roślin, po czym podjął studia doktoranckie w Zakładzie 
Bakteriologii, Instytutu Mikrobiologii AM. W  latach 
1983–84 zatrudniony w Zakładzie Fitochemii, Instytutu 
Farmakologii PAN w Krakowie, a od 1985 w Instytu-
cie Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk 
o  Ziemi UJ, obecnie Wydział Biochemii, Biofizyki 
i  Biotechnologii UJ. Stopień naukowy doktora nauk 

farmaceutycznych uzyskał w roku 1984, a w roku 2002 
stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycz-
nych. Od 2011 zatrudniony na etacie profesora nad-
zwyczajnego UJ; od 2014 z tytułem profesora w zakresie 
nauk biologicznych. Jest autorem licznych publikacji 
oryginalnych w periodykach zagranicznych i krajo-
wych, jak m.in. Journal of Clinical Microbiology, Jour-
nal of Medical Microbiology, Journal of Diary Sciences, 
Infection and Immunity, Redox Report, Polish Journal 
of Microbiology, Folia Histochemica et Cytobiologica, 
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. Jest także 
autorem kilkunastu prac przeglądowych i popularno-
naukowych, rozdziałów w skryptach i podręcznikach 
krajowych oraz zagranicznych; haseł z mikrobiologii 
w  Encyklopedii Biologicznej, Wyd. Opres Kraków 
1998–2000 i w Słowniku Biologii Komórki, PAN Kra-
ków 2005. Wieloletni redaktor kwartalnika ,,Mikro-
biologia Medycyna”. Recenzent publikacji w krajowych 
i zagranicznych periodykach naukowych. Odbył dłu-
goterminowe staże naukowe w Szwecji na Uniwersy-
tecie w Lund i w Instytucie Patologii i Mikrobiologii 
Szpitala Uniwersyteckiego MAS w Malmo, także liczne 
krótkoterminowe staże naukowe w Niemczech, Szwe-
cji i na Ukrainie. Był kierownikiem czterech krajowych 
projektów badawczych oraz kilku innych programów 
finansowanych przez Urząd miasta Krakowa, fundacje 
i in. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: a) mole-
kularnych mechanizmów zakażeń oportunistycznych 
gronkowcowych; b)oceny fenotypowej i genetycznej 
szczepów z rodzaju Staphylococcus; c) genomiki bak-
terii; d) ekologii i epidemiologii zakażeń gronkowco-
wych ludzi i zwierząt; e) oceny wirulencji bakterii na 
eksperymentalnych zwierzęcych modelach zakażeń. 
Obecnie jest kierownikiem grupy badawczej w Zakła-
dzie Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii UJ, prowadzi cztery przewody doktor-
skie, głosi wykłady z mikrobiologii dla studentów bio-
chemii, biofizyki medycznej, biotechnologii i ochrony 
środowiska. 
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Radosław Stachowiak

Adres: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, 
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, tel: (22) 5541312, 
e-mail: radeks@biol.uw.edu.pl 

Radosław Stachowiak urodził się 7 maja 1976 r. 
w Sta rgardzie Szczecińskim. Studia ukończył na Wy- 
dziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r.  
Tytuł magistra biotechnologii w zakresie mikrobio-
logii uzyskał broniąc pracy pt.: „Molekularne pod-
stawy działania hemolizyny Listeria monocytogenes” 
pod opieką naukową Prof. dr hab. J. Bieleckiego. Stu-
dia doktoranckie R. Stachowiak odbył na Wydziale Bio-
logii UW, przy czym ich początek zbiegł się z otwarciem 
nowego budynku Wydziału przy ulicy I. Miecznikowa 
(wcześniej Instytut Mikrobiologii UW mieścił się przy 
ul. Nowy Świat 67). Tytuł naukowy doktora nauk biolo-
gicznych uzyskał decyzją Rady Wydziału Biologii UW 
w 2006 r. na podstawie pracy pt.: „Charakterystyka 
szczepów Bacillus subtilis eksprymujących zmodyfi-
kowaną listeriolizynę”, której promotorem był Prof. 
dr hab. J. Bielecki. Po studiach doktoranckich R. Sta-
chowiak został zatrudniony w Zakładzie Mikrobiologii 
Stosowanej UW. Jest autorem kilkunastu prac orygi-
nalnych z zakresu biotechnologii i genetyki bakterii, 
opublikowanych m.in. w takich czasopismach jak: 
BMC Biotechnology, Current Microbiology, Journal of 
Biomedicine and Biotechnology. Jest również autorem 
prac przeglądowych w czasopismach o zasięgu zarówno 
lokalnym jak i międzynarodowym, w tym w Postępach 
Mikrobiologii. R. Stachowiak prowadzi zajęcia z przed-
miotu Mikrobiologia przemysłowa oraz Biotechnologia, 
pełniąc funkcję koordynatora. Jest promotorem kilku-
nastu prac licencjackich i magisterskich oraz opieku-

nem koła naukowego biologii syntetycznej „Genesis”. 
Radosław Stachowiak uczestniczył w  dwóch stażach 
na Uniwersytecie w Bristolu. Specjalizuje się w  bio-
logii molekularnej bakterii. Szczególny obszar jego 
zainteresowań stanowią molekularne podstawy bakte-
ryjnej patogenezy, głównie w odniesieniu do L. mono-
cytogenes. Bada również mechanizmy działania toksyn 
bakteryjnych i możliwość wykorzystania bakterii oraz 
syntetyzowanych przez nie białek w biotechnologii. 
We współpracy z innymi ośrodkami badawczymi reali-
zuje badania nad wykorzystaniem inżynierii biomate-
riałów i nanotechnologii do immobilizacji bakterii. 
Aktywnie wspiera rozwój nowej dyscypliny naukowej 
– biologii syntetycznej.
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