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1. Wstęp

Ponad dwustuletnia historia prowadzenia szczepień 
umożliwia dokonanie oceny skuteczności jak również 
stanowi wyzwanie do podejmowania dalszych działań 
i strategii mających na celu ograniczenie zachorowań, 
a nawet eradykację chorób. Zaobserwowano, że korzy- 
stna sytuacja epidemiologiczna skłania do rezygnowania 
ze szczepień, a powody decyzji o ich zaniechaniu mogą 
być trywialne i nie zgodne ze współczesną nauką.

Przeciwnicy szczepień podają powody wyznaniowe 
oraz światopoglądowe odmawiając zaszczepienia sie-
bie lub dzieci. Wspominają, że obowiązek szczepień to 
ograniczenie wolności i swobód. Przekonują o szkodli-
wości preparatów szczepionkowych lub ich składników, 
przeceniają rolę naturalnej ekspozycji na patogen [25].

Pomimo eradykacji ospy prawdziwej i ograniczenia 
występowania wielu innych chorób np.: poliomyeli- 
tis, błonicy, krztuśca, odry, różyczki sprzeciw wobec 
szczepień wcale nie zanika, a wręcz staje się coraz popu-
larniejszy [18, 19, 33].

2. Działalność ruchu antyszczepionkowego

Przeciwnicy szczepień ochronnych powszechnie 
nazywani są antyszczepionkowcami. Często zrzeszeni 
wokół proekologicznych ugrupowań i organizacji, są 
zwolennikami medycyny naturalnej, a nawet holistycz-
nej. Przeciwnicy szczepień dopatrują się związku przy-
czynowo-skutkowego pomiędzy pewnymi szczepion-
kami, ich składnikami, a występowaniem chorób lub 
zgonów. Nadal bardzo chętnie dywagują o szkodliwości 
szczepionki MMR (ang. measles-mumps-rubella; szcze-
pionka przeciwko odrze, śwince i różyczce) i jej związku 
z autyzmem u immunizowanych dzieci. Antyszczepion-
kowcy są zwolennikami wyższości naturalnej ekspozy-
cji na patogen, nad immunogennym preparatem chro-
niącym przed chorobą zakaźną. Ruchy te skupiają także 
sympatyków wyrobów i leków będących – ich zdaniem 
– zdrową i bezpieczną alternatywą dla szczepień.

Pierwsze postawy antyszczepionkowe notowano 
w XVIII w., kiedy Boylston i Mather rozpoczęli wario-
lację –  uodparnianie poprzez zakażanie materiałem 
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zawierającym wirusy ospy prawdziwej [18, 30]. Ze 
zdecydowaną krytyką spotykał się także angielski 
lekarz, uznawany za odkrywcę szczepień ochronnych 
przeciwko ospie prawdziwej – Edward Jenner. Dzia-
łania Jennera zapoczątkowały rozwój wakcynologii 
i w rezultacie doprowadziły do wyeliminowania ospy 
prawdziwej z powierzchni Ziemi, czego efektem było 
podpisanie 9 grudnia 1979 roku aktu stwierdzającego 
eradykację ospy prawdziwej na świecie.

Jenner stosował wakcynację, czyli sposób uod-
parniania na ospę prawdziwą przy pomocy materiału 
zakaźnego pobieranego ze zmian skórnych osób cho-
rych na ospę krowią tzw. krowiankę. Następstwem, 
czego było łagodne przechorowanie krowianki i w efek-
cie odporność na chorobę, której ówcześnie żyjący oba-
wiali się najbardziej – ospę prawdziwą.

14 maja 1796 r. Jenner zaszczepił trzynastoletniego 
Jamesa Phipps’a materiałem zakaźnym pobranym od 
dójki zakażonej krowianką. Treść ze zmiany skórnej 
zaaplikował poprzez nacięcie na ramieniu chłopca. 
Po tej interwencji James łagodnie zachorował, po 
czym pozostał odporny na zakażenie wirusem ospy 
prawdziwej. Aktywność Jennera nie została przyjęta 
entuzjastycznie. Zabieg uważano za bolesny i  powo-
dujący szpecące blizny. Pojawiły się obawy o  pocho-
dzenie materiału do uodpornienia oraz o jego wpływ 
na organizm dzieci. Wysuwano argumenty, że szcze-
pienie materiałem pobieranym od zwierząt, spowo-
duje u  zaszczepionych dzieci choroby odzwierzęce 
lub przyczyni się do przenoszenia innych infekcji 
(kiła!), chorób nowotworowych czy psychicznych. 
Bezwzględnie do najciekawszych przykładów obaw 
należą te, które ilustrują możliwość przekształcania 
się osób immunizowanych materiałem pochodze-
nia zwierzęcego w pół ludzi i pół krowy. Krytykujący 
ówczesne szczepienie nie wierzyli medycynie, nie ufali 
Jennerowi. Wykonanie szczepienia przeciwko ospie 
prawdziwej uznawano także za sprzeciw wobec woli Boga 
[1, 18, 38, 43, 46].

W połowie XIX w. zaczęto wprowadzać obowiązek 
wykonywania szczepień przeciwko ospie prawdziwej. 
Podobnie jak w czasach współczesnych, potraktowano 
ten proceder jako zamach na wolność i prawa obywa-
telskie. W  1840 r. w  Wielkiej Brytanii wprowadzono 
Vaccination Act. Początkowo ustawa gwarantowała nie-
odpłatne szczepienia dla ubogich. W 1853 r. dokument 
zmodyfikowano, ustanawiając obowiązek szczepienia 
dzieci w ich pierwszych 3 miesiącach życia. Na opie-
rających i odmawiających wykonania tego obowiązku 
rodziców nakładano kary grzywny lub wysyłano do 
więzień. 14 lat później obowiązek szczepień został nało-
żony na wszystkie dzieci do 14  roku życia. Rządowa 
interwencja spowodowała zamieszki w wielu miastach 
Wielkiej Brytanii. Rządzącym dano wyraźnie do zrozu-

mienia, że obowiązkowe szczepienia to atak na wolność 
obywatelską [18, 38].

Pod koniec XIX w. protesty antyszczepionkowe 
pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, skutkując znie-
sieniem obowiązku szczepień w kilku stanach. W latach 
1901–1903 w Bostonie i okolicach miała miejsce epi-
demia ospy prawdziwej. Przymusowe szczepienia zna-
lazły wielu oponentów, którzy mówili o pogwałceniu 
prawa oraz o godzeniu w prawo do dbania o własne 
ciało w wybrany przez siebie sposób.

Liczne protesty dotyczyły także skojarzonej szcze-
pionki DTP uodparniającej przeciwko błonicy (diph
theria), tężcowi (tetanus) i krztuścowi (pertussis). 
Szczepionkę wprowadzano w wielu krajach na świecie 
w  latach 50. zeszłego stulecia. Ogromnym sukcesem 
szczepień było ograniczenie przypadków krztuśca, 
który w owym czasie był poważną, nierzadko śmier-
telną chorobą wieku dziecięcego.

Doniesienia z jednego z brytyjskich szpitali o wystą-
pieniu niepokojących symptomów ze strony układu 
nerwowego u zaszczepionych dzieci bardzo szybko 
przedostały się do środków masowego przekazu. Pow- 
stało The Association of Parents of Vaccine Damaged 
Children, towarzystwo, którego misją było przekazy-
wanie opinii publicznej wieści o niebezpieczeństwie 
i  ryzyku związanym ze szczepionką DTP. Sympatię 
rodziców i  przeciwników szczepień zyskał Gordon 
Stewart, profesor na Uniwersytecie w Glasgow, który już 
wcześniej minimalizował rolę antybiotyków w zwalcza-
niu chorób zakaźnych. Steward opublikował w 1977 r. 
analizę 160 przypadków encefalopatii rzekomo zwią-
zanej ze szczepieniem przeciwko krztuścowi. Żarliwa 
dyskusja społeczna zaowocowała przeprowadzeniem 
dużego i niezależnego badania, którego wyniki jasno 
wskazywały, że po zastosowaniu szczepionki istnieje 
możliwość wystąpienia działań niepożądanych, ale to 
ryzyko jest niezmiernie niskie. Po tym dochodzeniu 
w Wielkiej Brytanii zaczęto przeprowadzać kampanie 
informujące o zagrożeniach związanych z zachorowa-
niem i propagujące szczepienia [3, 18, 39].

Również w USA pojawiły się kontrowersyjne 
donie sienia dotyczące szczepionki DTP. Rozpoczęły 
się w  1982 r. po emisji filmu dokumentalnego DTP: 
Vaccine Roulette. Znana z amerykańskich produkcji 
filmowych Lea Thompson zarzuciła szczepionce silny 
związek z występowaniem uszkodzeń układu nerwo-
wego, szczególnie encefalopatii poszczepiennej. Igno-
rowanie zalet i korzyści, emfatyczne ukazanie dzia-
łań niepożądanych szczepionki, opowieści rodziców 
o przerażającym przebiegu choroby, a także pokazanie 
emocji małych dzieci poddawanych szczepieniu ode-
grały ogromną, negatywną rolę w postrzeganiu wartości 
szczepień ochronnych. Działania Academy of Pediatrics 
i Centres for Disease Control and Prevention (CDC) 
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oraz masowych mediów pomogły w zminimalizowaniu 
skutków, jakie dla populacji dziecięcej mógł spowodo-
wać ów film. Odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko 
krztuścowi w Stanach Zjednoczonych pozostał wów-
czas na dość wysokim poziomie [13, 18, 34].

W 1998 roku pojawiła się kolejna reakcja histerii, 
którą sprowokowała publikacja brytyjskiego gastroen-
terologa i naukowca Andrew Wakefield’a. Wyniki prze-
prowadzonych przez niego badań wskazały na istnienie 
związku szczepionki MMR i autyzmu oraz zapalenia 
jelit u dzieci poddanych szczepieniu. Zrodził się jeden 
z większych mitów dotyczący szczepień – szczepienia 
powodują autyzm [2, 9, 18]. Artykuł na ten temat, opu-
blikowano w uznanym czasopiśmie Lancet (Lancet 351, 
637–641, 1998). Na skutek rozpowszechnienia publi-
kacji, odnotowano rezygnację ze szczepienia w wielu 
krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, co w kon-
sekwencji spowodowało zwiększoną liczbę zachorowań 
na odrę i świnkę [2, 7, 30]. W odpowiedzi na sensacyjne 
doniesienia, w wielu ośrodkach na świecie przeprowa-
dzono szczegółowe badania (epidemiologiczne, biolo-
giczne i kliniczne). Rezultatem były wyniki mówiące 
o braku jakiegokolwiek powiązania między podaniem 
MMR, a wystąpieniem autyzmu. Pomimo dochodzenia 
dyskredytującego Wakefield’a jako rzetelnego lekarza 
i naukowca, on sam i jego zwolennicy nadal starali się 
tworzyć opozycję dla szczepień. Wakefield’owi British 
General Medical Council przedstawiło zarzuty kon-
fliktu interesów, fałszowania wyników badań i  nie-
etyczne postępowanie. W 2010 r. wycofano publikację 
z czasopisma Lancet [7, 13, 18, 24].

Kolejnym przejawem postaw antyszczepionkowych 
jest ruch Green our vaccines. Aktywiści podali, że celem 
ruchu jest wywarcie presji na koncerny farmaceutyczne 
i wymuszenie produkcji szczepionek „ekologicznych”. 
Żądali usunięcia z preparatów wszelkich „toksyn”, aby 
stały się przyjazne dla dzieci i środowiska. Aktywiści 
mieli zastrzeżenia do tiomersalu [9, 13, 18]. Tiomersal 
to zsyntetyzowany pod koniec lat 20. zeszłego stulecia, 
organiczny związek rtęci w postaci etylowanej, który 
znalazł zastosowanie w  medycynie jako środek kon-
serwujący. Związek ten do dziś wzbudza kontrowersje 
z  powodu podejrzeń o  przyczynianie się do rozwoju 
autyzmu. Próby udowodnienia powiązania etiologicz-
nego tiomersalu z autyzmem podejmowali między 
innymi Mark i David Geier – ojciec i syn. Swoje badania 
prowadzili w słabo wyposażonym laboratorium znajdu-
jącym się w piwnicy ich domu. Przekonania Geierów 
na temat autyzmu, mimo braku zaplecza naukowego, 
trafiły do prasy medycznej oraz do rodziców i organiza-
cji zaniepokojonych szczepieniami. Mark Geier, w efek-
cie, za uprawianie medycyny, która nie była oparta na 
dowodach utracił licencję uprawniającą do wykony-
wania zawodu w USA. Jego syn natomiast, nie mając 

wykształcenia medycznego, pełnił obowiązki licencjo-
nowanego lekarza, za co został w lipcu 2012 roku uka-
rany grzywną [8, 35].

W aktywność przeciwszczepionkową włączyli się 
celebryci np. aktor Jim Carrey i aktorka, matka auty-
stycznego syna, Jenny McCarthy. McCarthy jest żarliwą 
propagatorką pracy Wakefield’a i Geier’ów. Swoją wie-
dzę w zakresie medycyny zdobyła, jak to sama określiła, 
„na uniwersytecie Google”. McCarthy organizuje rów-
nież konferencje Autism One, na których ona i jej goście 
ujawniają „prawdziwe” fakty o przyczynach autyzmu, 
tak skrzętnie ukrywane przez środowisko medyków 
[13, 35]. Liczne badania prowadzone przez Food and 
Drug Administration (FDA) oraz European Agency for 
the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) wyka-
zały, że etylortęć po kilku dniach usuwana jest z orga-
nizmu wraz kałem [26]. Oczywiste jest, że należy dążyć 
do zniesienia ekspozycji na rtęć, dlatego podejmowane 
są działania zmierzające do usuwania związku z prepa-
ratów szczepionkowych [2, 14, 18].

Działalność antyszczepionkowa prowadzona jest 
również w Polsce.

W naszym kraju przeciwnicy szczepień ochronnych 
uzyskali wsparcie w osobie prof. dr hab. Marii Doroty 
Majewskiej. Pani prof. prowadzi własną krucjatę anty-
szczepionkową. Głosząc tezy sprzeczne z osiągnię-
ciami nauki i nie mając poparcia świata naukowego 
zdołała przekonać nawet niektórych dziennikarzy. Na 
temat szkodliwości szczepień wypowiadała się w prasie 
i w programach telewizyjnych. Tytuł naukowy profesora 
oraz zatrudnienie w renomowanym Instytucie w War-
szawie oraz praca w USA sprawiły że prof. Majewską 
uznano za wiarygodnego eksperta w zakresie szczepień. 
Pani prof. oskarża szczepionki, a dokładnie tiomersal, 
o  wywoływanie autyzmu, ADHA i innych zaburzeń 
ośrodkowego układu nerwowego [23, 34, 35].

Prof. Majewska polemizując z Marcinem Rodkie-
wiczem (dziennikarz i popularyzator nauki) na łamach 
tygodnika Polityka, twierdzi, że: „Masowe szczepienia 
nie wyeliminowały chorób zakaźnych, a w niektórych 
przypadkach mogą być nawet ich przyczyną”. Pani 
prof. wspomina o krztuścu. Istotnie, w wielu krajach 
obserwuje się od kilku lat zwiększoną liczbę zachoro-
wań. Najważniejszą przyczyną tego zjawiska jest jednak 
suboptymalna skuteczność szczepionek bezkomórko-
wych, które zastąpiły, stosowane od lat 40 XX w., pre-
paraty pełnokomórkowe [32, 44]. Zwiększenie zapadal-
ności może wynikać również z udoskonalenia metod 
wykrywania choroby, a także stopniowego wygaszania 
odporności poszczepiennej, co umożliwia transmisję 
bakterii z dorosłych na dzieci [29].

Podobnie jak w USA w kwestii szkodliwości szcze-
pień ochronnych wypowiadają się celebryci np.: Woj-
ciech Cejrowski i piosenkarka Reni Jusis.
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3. Wpływ środków masowego komunikowania
 na postawę wobec szczepień ochronnych 

Jeszcze kilkanaście lat temu przeciwnicy szczepień 
w celach propagandowych wykorzystywali ulotki, bro-
szury, wzbudzali zamieszki. W czasach obecnych coraz 
łatwiej dotrzeć do odbiorców. Z pomocą przychodzą 
media masowego komunikowania, coraz bardziej zain-
teresowane szczepieniami, a może tylko sensacją, która 
wywinduje oglądalność czy liczbę odsłon i udostęp-
nień [46]. Bardzo chętnie przez antyszczepionkowców 
wykorzystywana jest przestrzeń internetowa. Jest to 
idealne narzędzie przekazywania informacji, zarówno 
tych rzetelnych jak i udostępnianych przez samozwań-
czych ekspertów. Niepokojący jest fakt, że bardzo często 
rodzice szukają w sieci informacji na temat szczepień 
zastępując w ten sposób rozmowę z wykwalifikowanym 
pracownikiem ochrony zdrowia [4, 40]. Problem ten 
nie jest tak bardzo nasilony w Polsce jak np. w USA. 
Wyniki badania Polskiej Biblioteki Internetowej (PBI) 
podają, że informacji o zdrowiu w Internecie poszukuje 
ok. 8 mln użytkowników. Najczęściej zapytania dotyczą 
składu i działania leków oraz diety i odżywiania [27].

Konkretyzując i odnosząc się do tematu szczepień, 
z  badań przeprowadzonych w 2009 r. przez Tarczoń, 
Domaradzką i Czajkę wynika, że najbardziej popu-
larnym źródłem informacji o  szczepieniach dla pol-
skich rodziców jest lekarz, odpowiedzi takiej udzieliło 
97% ankietowanych, na drugim miejscu uplasowała się 
pielęgniarka z 75% poparciem, farmaceuta stanowi 
źród ło informacji dla 54% rodziców i dopiero na 
miejscu czwartym znajduje się Internet – niespełna 
48% odpowiedzi polskich respondentów [40]. Nato-
miast w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie informa-
cji o zdrowiu poszukuje ok. 75–80% korzystających 
z Internetu. Co niepokojące, 52% badanych uważa, że 
„wszystkie” lub „prawie wszystkie” informacje przez 
nich znalezione są godne zaufania [17, 47].

Antyszczepionkowcy posługują się różnymi meto-
dami w propagowaniu swoich postaw. Kata, w prowa-
dzonym badaniu wyróżniła cztery główne mechanizmy 
zachowań. Pierwszy z nich polega na zdyskredytowa-
niu i zniekształcaniu wyników badań oraz nauki [16]. 
W  Internecie do października 2014 r. funkcjonowała 
strona o nazwie Fourteen Studies (http://www.fourte-
enstudies.org/index.html) opracowana i  prowadzona 
przez Generation Rescue – organizację, której założy-
cielką jest wymieniona już wcześniej McCarthy. Na 
portalu opublikowane były badania, które popierały 
szczepienia i te, które wskazywały na ich szkodliwość. 
Autorzy strony wymieniając i hierarchizując pro-
szcze pionkowe badania dodawali od siebie komen-
tarz mówiący o występującym konflikcie interesów, 
czy niewłaściwej interpretacji wyników. Naturalnie, 
badania których wyniki sugerowały istnienie związku 

szczepienia z autyzmem oceniane były wyżej. Istniała 
wyraźna tendencja do selekcjonowania badań i faktów 
oraz promowania tych, które dla ruchu antyszczepion-
kowego były wygodne. W trakcie dyskusji z zaniepo-
kojonymi rodzicami dawało to podstawę do powołania 
się na doniesienia naukowe. W serwisie tym autorzy 
dyskredytowali badaczy i organizacje takie jak: Ame-
rykańska Akademia Pediatrii czy Komitet Doradczy 
ds. Szczepień Ochronnych przy CDC. Misja Fourteen 
Studies kontynuowana jest na blogu Age of Autism, the 
Daily Web Newspaper of the Autism Epidemic (http://
www.ageofautism.com/2009/04/fourteen-studies-only-
-if-you-never-read-them.html.12.01.2015).

Historia zmieniających się hipotez jest kolejnym 
mechanizmem działalności przeciwników szczepień. 
Kiedy wyniki badań naukowych podważają i w efekcie 
obalają teorie antyszczepionkowców, ci tworzą i rozpo-
wszechniają kolejne. I tak na przykład przeanalizować 
można historię domniemanego związku autyzmu ze 
szczepieniem. W temacie tym utworzono pojawiające 
się po sobie kolejno hipotezy. Pierwsza – szczepionka 
MMR powoduje autyzm, uszkadzając wyściółkę jelit, 
co pozwala na przedostawanie się do organizmu bia-
łek wywołujących encefalopatię. Badania naukowe 
obaliły tę hipotezę; nie wykazano związku pomiędzy 
zachorowaniami na autyzm, a podawaniem szczepionki 
MMR. Druga hipoteza mówiła, że zawarty w  nie-
których szczepionkach tiomersal wywiera toksyczny 
wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Szumne i pełne 
nadziei przewidywania opozycjonistów, że po wycofa-
niu tiomersalu ze składu szczepionek liczba nowych 
przypadków autyzmu znacznie zmaleje, nie potwier-
dziły się. Wkrótce pojawiły się teorie alternatywne, 
a najpopularniejsza z nich sugerowała, że jednoczesne 
podawanie kilku szczepionek wpływa niekorzystnie na 
układ immunologiczny, wchodząc w interakcje z ośrod-
kowym układem nerwowym, czego skutkiem są zabu-
rzenia autystyczne [8].

Niezależnie od tego jak wiele wiarygodnych dowo-
dów zostanie przedstawionych na rzecz wspierania 
i  zwrócenia uwagi na potrzebę wykonywania szcze-
pień, antyszczepionkowcy żonglować będą kolejnymi 
teoriami, w taki sposób, jakiego wymaga sytuacja.

Następnym sposobem jest atakowanie opozycji. Naj- 
bardziej szkalowanym jest dr Paul A. Offit –  współ-
twórca szczepionki przeciw zakażeniu rotawirusami, 
autor książek krytykujących działalność ruchów anty-
szczepionkowych. Dr Offit ze strony środowisk zwal-
czających szczepienia doczekał się etykietki biostitute 
czy Dr. Proffit [16, 41].

Omawiając wykorzystanie portali internetowych 
należy zauważyć w jaki sposób są one konstruowane 
aby treści antyszczepionkowe były przyswajalne 
i wydały się przekonujące. Z badań przeprowadzonych 
przez Wolfe wynika, że strony promujące przeciwsta-
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wienie się szczepieniom są przepełnione emocjami oraz 
oparte na tym by szokować odwiedzających. Wykazano, 
że ponad połowa (55%) z  przeanalizowanych stron 
zawierała materiał w formie osobistych historii rodzi-
ców. Tematyka tych wpisów wszędzie była podobna 
–  „Moje dziecko zostało trwale okaleczone lub zabite. 
Przyczyna? – poddanie dziecka szczepieniu”. Zdjęcia 
poszkodowanych dzieci opublikowało 23% tych stron, 
a 32% zamieściło zdjęcia strzykawek z igłami wkłutymi 
w dziecięce ramiona [47]. 

Nierozważni rodzice, przeciwnicy szczepień, błęd-
nie rozumieją skutki naturalnej ekspozycji na drobno-
ustroje. Od kilku lat wielką popularnością cieszą się 
spotkania określane jako ospaparty, których celem 
jest umożliwienie zdrowym dzieciom zakażenia się 
wirusem ospy wietrznej od chorych rówieśników pod-
czas wspólnej, zaplanowanej przez opiekunów zabawy. 
Rodzice mają nadzieję na łagodny przebieg choroby, 
a  następnie dozgonną odporność, której, jak twier-
dzą nie zapewnia szczepienie. Propagowane jest hasło 
„przechorować zamiast szczepić”. Zwolennikom wydaje 
się, że ryzyko wystąpienia poważnych powikłań czy 
śmierci jest minimalne, powikłania te dotyczą wszak 
tylko pewnego odsetka chorych, ale w skali całego kraju 
może to być istotna liczba [42, 45]. 

W Stanach Zjednoczonych na portalu Facebook 
utworzona została grupa „Find a Pox Party In Your 
Area” skupiająca przeciwników szczepień. Obecnie 
już nie istnieje, jednak okazało się, że temat jest nadal 
aktualny i misja grupy jest kontynuowana na Pox 
Party. Idea funkcjonowania tych społeczności polega 
na kontaktowaniu rodziców, których dziecko choruje 
na ospę wietrzną z rodzicami, którzy zamierzają ekspo-
nować dziecko na patogen. Aranżowana jest wspólna 
zabawa, w przypadku znacznych odległości za pośred-
nictwem poczty przesyłane są ubrania, kocyki należące 
do chorych na ospę wietrzną dzieci, a nawet polizane 
lizaki. Idea ta zrodziła się w Phoenix, w stanie Arizona, 
i  z  dużym prawdopodobieństwem przesyłki wysy-
łane były do stanów Kalifornia, Tennessee, Luizjana, 
Georgia, a nawet do Kanady. Po zerknięciu na mapę 
z podziałem na stany zauważamy, że paczki z materia-
łem zakaźnym podróżowały przez kilka stanów. Stąd 
ostrzeżenie pełnomocnika prawnego Środkowego 
Dystryktu Stanu Tennessee Jerry Martin’a, że każdy, 
kto podejmie się przesłania pocztą tzw. „pox packages” 
łamie federalne prawo dotyczące przesyłania materia-
łów będących zagrożeniem biologicznym [21, 45].

Również w Polsce obserwowane są akty świado-
mego kontaktowania dzieci zdrowych z chorymi na 
ospę wietrzną z zamiarem wywołania choroby. Należy 
podkreślić, że zachowania takie są sprzeczne z intere-
sem publicznym oraz naruszają normy prawne [10, 22].

Dr med. Ewa Duszczyk, pediatra z Kliniki Chorób 
Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM informuje, że 

ospa wietrzna w Polsce postrzegana jest jako łagodna, 
niemal „obowiązkowa” choroba, a wiedza na temat jej 
przebiegu i możliwych powikłań jest zbyt uboga. Udział 
w  tzw. „ospa party” wiąże się z nieprzewidywalnym 
ryzykiem, poważnymi powikłaniami neurologicznymi, 
zakażeniem latentnym, które może w kolejnych latach 
życia skutkować półpaścem. Wirus ospy wietrznej 
zagraża również wrażliwym osobom dorosłym, gdyż 
przebieg zakażenia jest na ogół poważniejszy, a odse-
tek zgonów wyższy. W Polsce, w ciągu roku notuje 
się około 800–1150 hospitalizacji z powodu powikłań 
ospy wietrznej. 

Ospa wietrzna u kobiet ciężarnych może dawać 
dodatkowe następstwa w postaci śródmiąższowego 
zapalenie płuc z podwyższoną śmiertelnością oraz skut-
kować zakażeniem wrodzonym [6, 15].

Oprócz wartości naturalnej ekspozycji rodzice 
należący lub sympatyzujący z ugrupowaniami o cha-
rakterze antyszczepionkowym jako kolejne argumenty 
przeciwko szczepieniom podają fakt, że choroby prze-
ciwko którym prowadzone są szczepienia ochronne 
występują obecnie rzadko. Należy zauważyć, że szcze-
pienia są formą interwencji medycznej, w której ochro-
nie przed zachorowaniem na choroby zakaźne podlega 
osoba zaszczepiona oraz osoby z otoczenia. Uodpor-
nienie dużego odsetka osób w populacji zapewnia 
tzw. ochronę zbiorowiskową. Pojęcie to opisano po 
raz pierwszy w  latach 20 XX w., dotyczy odporności 
całej populacji, przyczynia się do eliminacji, a nawet 
eradykacji chorób zakaźnych. Powszechne szczepienia 
zabezpieczają osoby wrażliwe (nie szczepione z powo-
dów np. medycznych) przed kontaktem z osobą zaka-
żoną [14, 32].

Odsetek osób zaszczepionych w Polsce jest wysoki 
i wynosi około 95% populacji. Sytuacja taka skutecznie 
zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne. 
Chronieni są nie tylko ci, którzy zastali zaszczepieni, ale 
również osoby, które z powodu przeciwwskazań zdro-
wotnych nie mogą poddać się szczepieniu [10]. Dzięki 
czemu, w kraju, notujemy malejącą liczbę zachorowań 
min. na różyczkę, ospę, odrę, świnkę. Potwierdzające 
to stwierdzenie dane epidemiologiczne z Narodowego 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny (NIZP-PZH) mogą być mylnie interpretowane 
przez przeciwników szczepień. Wstępowanie 110 przy-
padków odry w 2014 r. w porównaniu z 661 przypad-
kami w 1996 r., zmniejszenie zachorowań na nagminne 
zapalenie przyusznic z 39 596 (1996 r.) do 2511 (2014 r.), 
a  także redukcja zachorowań na różyczkę z 79 262 
(1996 r.) do 5 899 (2014 r.) jest oczywistym rezulta-
tem szczepień przeciwko tym chorobom, początkowo 
wykonywanym jako szczepienia zalecane, a następnie 
od 2004 roku, w  ramach szczepień obowiązkowych 
szczepionką MMR. Realizując cel eliminacji zespołu 
różyczki wrodzonej, w Polsce, w  latach 1988–1989 
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wprowadzono do programu szczepień ochronnych 
obligatoryjne szczepienie przeciwko różyczce. Dzięki 
temu obecnie nie rozpoznaje się przypadków, poważ-
nego w skutkach, zespołu różyczki wrodzonej.

Zaniechanie wakcynacji na skutek histerii anty-
szczepionkowej stanowi ryzyko nawrotu zachorowań 
na choroby zakaźne, którym można zapobiegać poprzez 
szczepienia [48]. Świat boryka się obecnie z ogniskami 
odry. W XXI w. odnotowania zachorowania na odrę 
w  USA, Kanadzie, Japonii i wielu krajach Europy 
(Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Bułgaria, Wło-
chy, Rumunia). Odra to wysoce zakaźna choroba; jedna 
zakażona osoba jest wstanie zainfekować 12–18 osób 
wrażliwych. Na ogół przebiega łagodnie, jednak u części 
osób obserwowane są poważne powikłania, z których 
najpoważniejsze oprócz zgonu jest zapalenie płuc, zapa-
lenie mózgu oraz występujące kilka lat po ekspozycji 
na patogen podostre stwardniające zapalenie mózgu 
(SSPE) [29].

Aktorzy w antyszczepinkowym spektaklu odrzucają 
zatem osiągnięcia nauki. Utrzymują, że obowiązkowe 
szczepienia ochronne to ograniczenie swobód obywa-
telskich. Dzięki powszechnemu dostępowi do środków 
masowego przekazu hasła te bardzo szybko się rozprze-
strzeniają. Przekaz ma bardzo sugestywną formę, co 
powoduje, że ruch antyszczepionkowy zyskuje kolej-
nych zwolenników.

4. Wpływ poglądów religijnych na postawę wobec
 szczepień ochronnych 

Szczepienia stały się również narzędziem w  spo-
rach religijnych. Niepokoje dotyczą głównie substancji 
pomocniczych pochodzenia wołowego i wieprzowego 
oraz sposobu hodowli szczepów szczepionkowych 
wirusów. Z niewielką aprobatą spotkają się szczepienia 
w  takich grupach wyznaniowych jak: Amisze, Orto-
doksyjni Żydzi, wyznawcy Holenderskiego Kościoła 
Zreformowanego. Lokalne epidemie chorób, którym 
można zapobiegać poprzez szczepienia, głównie odry 
jak i różyczki, poliomyelitis czy krztuśca występowały 
w  przeszłości, a nawet występują obecnie najczęściej 
wśród wyznawców tych religii [5, 11]. W  środkach 
masowej komunikacji podano informacje na temat 
używania do produkcji szczepionek komórek pocho-
dzących z płodów ludzkich otrzymanych po wykona-
niu zabiegu aborcji. Pojawiły się jawne akty nieakcep-
towania szczepień ze względów moralnych, etycznych 
oraz religijnych [12]. Należy wyjaśnić, że do produkcji 
szczepów szczepionkowych wirusów stosuje się linie 
komórkowe np.: MRC-5 i WI-38. WI-38 (Wistar Insti-
tute 38) to komórki wyizolowane w 1961 r. w Instytucie 
Wistar (Filadelfia, USA) z komórek płuca trzy miesięcz-
nego płodu pochodzącego z legalnie przeprowadzonej 

aborcji w  Szwecji. Linia komórkowa MRC-5 (Medi-
cal Research Council 5) pochodzi z fibroblastów płuc 
14  tygodniowego płodu. Aborcji dokonano w 1970 r. 
w Wielkiej Brytanii z powodu występowania choroby 
psychicznej u 27 letniej matki. Istotne jest, że aborcje 
te nie zostały przeprowadzone w celu uzyskania linii 
komórkowych lecz z powodów uzasadnionych medycz-
nie. Należy podkreślać, że do produkcji szczepionek 
nie są potrzebne kolejne aborcje oraz że ostateczny 
produkt w postaci szczepionki nie zawiera żadnych 
komórek ludzkich. Zastrzeżenia dotyczące stosowania 
linii komórkowych pochodzących z ludzkich płodów 
w procesie wytwarzania preparatów szczepionkowych 
wyrazili wyznawcy rzymskiego katolicyzmu i amisze. 
Wobec jawnego zaniepokojenia wiernych The Natio-
nal Catholic Bioethics Center i  Vatican’s Pontifical 
Academy for Life, aby zapobiec niebezpiecznej ten-
dencji niechęci do szczepień, zajęły oficjalne stanowi-
sko i jednoznacznie wypowiedziały się, że szczepienia 
preparatem, do którego produkcji wykorzystano linie 
komórkowe pochodzące z martwych płodów nie są 
niezgodne z etyką i że szczepiony nie jest współwinny 
dokonania aborcji. Obie instytucje konsultowały rów-
nież sprawę szczepu wirusa różyczki RA/27/3 wyizo-
lowanego z nerki martwego płodu, którego matka 
była chora na różyczkę. W latach 60. XX w. szczep ten 
był lepiej tolerowany i powodował lepszą odpowiedź 
immunologiczną niż wszystkie inne ówcześnie znane 
szczepy wirusa różyczki [11]. 

Rezygnacja ze szczepień w powodów etyczno-reli-
gijnych skupia się również wokół innych zagadnień np. 
postrzeganiu – przez niektóre z wyznań – choroby jako 
manifestację uszczerbku duchowego oblicza człowieka, 
któremu konwencjonalna medycyna nie jest w stanie 
pomóc. Modlitwa i głęboka wiara są antidotum. Pod-
dawanie się szczepieniu może być więc postrzegane 
jako ingerencja w boską opatrzność. Kluczowym jest, 
że obecnie większość wyznań i religii nie zakazuje 
szczepienia. Przedstawiciele największych Kościołów 
na świecie, obecnie nie negują szczepień, co więcej 
znamienna część opowiada się za koniecznością uod-
pornienia przeciwko poważnym klinicznie lub istotnym 
epidemiologicznie chorobom [11, 12]. 

5. Podsumowanie

Szczepienia ochronne to jeden z większych sukce-
sów współczesnej medycyny. Konsekwentnie wykony-
wane spowodowały ograniczenie zachorowań, zredu-
kowały śmiertelność i liczbę hospitalizacji. Umożliwiły 
eradykację ospy prawdziwej oraz postęp w realizowaniu 
globalnych inicjatyw zmierzających do wyeliminowana 
poliomyelitis, zachorowań na odrę i na różyczkę, w tym 
zespołu różyczki wrodzonej [36].
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Prawdopodobnie próby uodpornienia prowa-
dzone były już w pierwszym tysiącleciu naszej ery 
[18]. Masowe szczepienia pojawiły w czasach Edwarda 
Jennera. W ponad dwustuletniej historii szczepień 
odnotowano wiele spektakularnych odkryć. Nie należy 
zapominać o wkładzie polskich badaczy w rozwój wak-
cynologii. Do grona najwybitniejszych autorytetów w tej 
dziedzinie wpisuje się Hilary Koprowski – m.in. twórca 
pierwszej na świecie szczepionki przeciwko wirusowi 
polio [20, 28]. Badaczem i popularyzatorem był rów-
nież Prof. Marek Niemiałtowski –  inicjator i  organi-
zator Międzynarodowej Konferencji „Szczepionki: 
postępy w  biotechnologii roślin i mikroorga nizmów, 
odporności antyzakaźnej i terapii antynowotworowej. 
Obchody 50. rocznicy pierwszego szczepienia dziecka 
w Polsce przeciwko polio przy użyciu doustnej szcze-
pionki profesora Hilarego Koprowskiego”.

W 1959 r. dzięki inicjatywie prof. Feliksa Przesmy-
ckiego rozpoczęto masowe szczepienia atenuowaną 
szczepionką Koprowskiego, co spowodowało zahamo-
wanie epidemii, która trwała w Polsce od 1951  roku 
[19, 37]. Prof. Mirosław Kańtoch badał bezpieczeństwo 
i skuteczność szczepień przeciwko wirusowi polio, odry 
i różyczki. Prowadził pionierskie badania nad terato-
gennym działaniem wirusa różyczki i  kontynuował 
dzieło prof. Feliksa Przesmyckiego [31]. 

Dorobek dziesięcioleci nie może być przekreślony 
aktywnością samozwańczych ekspertów. Nie może być 
również narzędziem w sporach religijnych. Powinien 
stanowić podstawę do dalszych badań nad profilaktyką 
zakażeń, w dobie niewystarczającej liczby leków prze-
ciwwirusowych i w związku z narastającym problemem 
lekooporności wśród bakterii. 
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1. Wstęp

W ostatnich latach nastąpiły zmiany w klasyfikacji 
gronkowców izolowanych od zwierząt. Zastosowanie 
metod biologii molekularnej umożliwiło dokładną 
identyfikację poszczególnych gatunków oraz pozna-
nie ich występowania. Wnikliwe badania gronkowców 
izolowanych od psów i innych zwierząt doprowadziły 
do opisania w roku 2005 nowego gatunku Staphylococ
cus pseudintermedius, który razem ze Staphylococcus 
intermedius oraz Staphylococcus delphini zaliczono do 
tzw. grupy SIG (Staphylococcus intermedius group) [18]. 
Obecnie wiadomo, że gronkowce dawniej izolowane od 
psów i rozpoznawane jako S. intermedius, w rzeczywi-
stości należą do gatunku S. pseudintermedius. Bakterie 
te występują najczęściej u psów jako element fizjolo-
gicznej mikrobiota skóry i błon śluzowych chociaż 
mogą być także czynnikiem etiologicznym zapaleń 
skóry, zapleń ucha zewnętrznego, itp. [4, 21, 37]. 

Od zwierząt izolowanych jest co najmniej sie- 
dem gatunków gronkowców koagulazo-dodatnich, 

jak: S. pseudin termedius, S. aureus, S. schleiferi subsp. 
coagulans, S. delphini, S. intermedius, S. hyicus oraz 
S. lutrae [4, 21, 37]. Vaclav Hajek opisując w latach 
siedemdziesiątych S. intermedius jako nowy gatunek 
zwrócił uwagę na zróżnicowanie cech fenotypowych 
tych bakterii [31]. Przypuszczano, że może to wynikać 
równoczesnego występowania u zwierząt więcej niż 
jednego gatunku gronkowców. Ich klasyfikację upo-
rządkowano dopiero po odkryciu S. pseudintermedius 
oraz utworzeniu grupy SIG. Gatunek S. pseudinterme
dius wyodrębniono po dokładnej analizie genetycznej 
szczepów wyizolowanych od kotów, psów, koni i papug. 
W roku 2007 dwa zespoły przedstawiły wyniki badań 
wykonanych przy pomocy metod biologii molekular-
nej dotyczące szczepów uprzednio rozpoznanych jako 
S. intermedius. Okazało się, że wszystkie izolaty pocho-
dzące od psów, kotów oraz ludzi należały do gatunku 
S. pseudintermedius. Większość szczepów wyizolowa-
nych od gołębi hodowlanych oraz koni zidentyfiko-
wano jako S. delphini. Z kolei izolaty od gołębi miejskich 
w większości rozpoznano jako S. intermedius [62]. 
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Narastanie oporności na antybiotyki wśród gron-
kowców jest zjawiskiem powszechnie znanym. Istotnym 
problemem związanym z leczeniem chorób wywoływa-
nych przez te bakterie jest ich oporność na antybiotyki 
β-laktamowe. Opisane zjawisko wynika z  obecności 
genu mecA w obrębie gronkowcowej kasety chromo-
somalnej mec (SCCmec – staphylococcal cassette chro-
mosome mec). Szczepy S. pseudintermedius niosące gen 
mecA określane są jako MRSP (methicillin-resistant 
S. pseudintermedius) i podobnie jak MRSA (methicil-
lin-resistant Staphylococcus aureus) są zwykle wielo-
lekooporne, ponieważ SCCmec często zawiera również 
geny oporności na inne antybiotyki i chemioteraputyki. 
Wzrost częstości występowania u psów zakażeń MRSP 
szczególnie wyraźnie zaznaczył się po roku 2006 [46, 
58, 69]. Szczepy MRSP izolowane są również od kotów, 
koni, ptaków oraz ludzi [61, 79].

2. Grupa Staphylococcus intermedius
 (SIG, Staphylococcus intermedius group)

Jednocześnie z odkryciem S. pseudintermedius utwo-
rzono również grupę S. intermedius. Obejmuje ona trzy 
gatunki blisko spokrewnionych gronkowców. Analiza 
sekwencji genów 16S rRNA gatunków zaliczanych do 
SIG wykazała, że podobieństwo analizowanych sekwen-
cji przekracza 99% [4, 62]. Wiadomo również, że iden-
tyfikacja tych bakterii jest szczególnie trudna, gdyż ich 
cechy fenotypowe często pokrywają się, co powoduje, 
że rozpoznanie gatunku umożliwiają jedynie metody 
biologii molekularnej. S. pseudintermedius jest u psów 
dominującym gatunkiem gronkowców i sporadycznie 
występuje tylko u innych zwierząt oraz u ludzi. Wyniki 
badań Guardabassi i  wsp. (2012) wskazują na to, że 
gatunek ten może występować także u lisów, zwierząt 
należących do psowatych (Canidae) [30]. 

Gatunek S. delphini pierwotnie został wyizolowany 
ze zmian ropnych na skórze delfinów, co miało miejsce 
w roku 1988 [77]. Najnowsze wyniki badań wskazują, 
że występuje on również u norek, gołębi hodowlanych 
oraz koni [62]. Najmniej jest danych dotyczących 
występowania u zwierząt S. intermedius. Na podstawie 
pracy opublikowanej przez Sasaki i wsp. (2007) wia-
domo, że gatunek ten występuje u gołębi miejskich [62]. 

3. Występowanie S. pseudintermedius 

S. pseudintermedius stanowi element fizjologicznej 
mikrobiota skóry i błon śluzowych psów, jest izolo-
wany od 90% zdrowych zwierząt, u których najczęściej 
występuje na skórze krocza oraz na błonie śluzowej 
jamy ustnej [12, 19, 21]. Przy rozpoznawaniu nosiciel-
stwa zalecane jest pobieranie materiału właśnie z tych 

miejsc. Szczepy występujące u psów charakteryzują się 
dużym zróżnicowaniem cech genotypowych, co przy-
puszczalnie związane jest z zachowaniami społecznymi 
psów, obejmującymi obwąchiwanie poszczególnych 
osobników, co ułatwia transmisję szczepów między 
zwierzętami [4, 22]. S. pseudintermedius jako patogen 
oportunistyczny może być czynnikiem etiologicznym 
chorób skóry, zakażeń zewnętrznego przewodu słucho-
wego, zakażeń ran, układu moczowo-płciowego, czy 
zakażeń układowych [21, 37]. 

Transmisji gronkowców sprzyja ich zdolność do 
utrzymywania się w środowisku. Fakt ten potwierdzają 
liczne doniesienia dotyczące izolacji S. pseudinterme
dius, w tym również szczepów opornych na meticy-
linę z próbek pochodzących z klinik weterynaryjnych 
oraz z domów właścicieli psów [4, 22, 32]. Szczegól-
nie istotne dla epidemiologii chorób gronkowcowych 
wydaje się występowanie tych bakterii w środowisku 
klinik weterynaryjnych, co przyczynia się do transmi-
sji na zwierzęta i wywoływania zakażeń szpitalnych 
i stanowi również potencjalne zagrożenie dla zatrud-
nionych tam osób. W badaniach przeprowadzonych 
w  klinikach weterynaryjnych stwierdzono występo-
wanie S. pseudintermedius m.in na klawiaturach kom-
puterowych [8], a  szczepów opornych na meticylinę 
na telefonach [36] oraz fartuchach noszonych przez 
lekarzy weterynarii [70]. 

Nosicielstwo oraz zakażenia o etiologii S. pseudin
termedius u kotów domowych są znacznie rzadziej spo-
tykane niż u psów [32]. Ponadto klon ST71 t02 II–III 
S. pseudintermedius izolowany od kotów w Europie jest 
klonem dominującym w tym rejonie świata u psów, co 
sugeruje jego przypadkową transmisję. Hariharan i wsp. 
(2011) z materiału pobranego od kotów ani razu nie 
wyizolowali S. pseudintermedius, natomiast najczęściej 
stwierdzali obecność Staphylococcus felis i Staphylococ
cus simulans [33]. Z kolei Abraham i wsp. (2007) zaob-
serwowali występowanie S. pseudintermedius u  22% 
badanych kotów [1]. Różnica w uzyskanych wyni-
kach mogła być spowodowana faktem, że pierwsze ze 
wspomnianych doświadczeń prowadzono na popula-
cji kotów wolnożyjących w miastach, natomiast drugie 
na grupie kotów, których właścicielami byli studenci 
oraz pracownicy szkoły weterynaryjnej w USA. Spo-
radycznie S. pseudintermedius izolowany jest od kotów 
z  obawami zapalenia skóry, zapalenia zewnętrznego 
przewodu słuchowego lub ropni [38]. 

Literatura podaje przypadki występowania S. pseu
dintermedius, w tym również MRSP u koni. Wydaje się 
jednak, że od koni najczęściej izolowane są gronkowce 
złociste oraz S. delphini [48, 78]. 

Opublikowano także dane dotyczące podklinicz-
nego zapalenia gruczołu mlekowego o etiologii MRSP 
u krów w stadzie we Włoszech [59]. Autorzy tych badań 
zauważyli, że mimo niskiego rozpowszechnienia bak-
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terii w zainfekowanych ćwiartkach wymienia, w mleku 
stwierdzano wysoką liczbę komórek somatycznych, 
co świadczy o silnej indukcji reakcji zapalnej przez 
wspomniane gronkowce. Zakażenie u krów było w tym 
przypadku wywołane przez klon ST71 t02 II–III, domi-
nujący wśród psów w Europie. 

Inny przykładem nietypowego dla MRSP gospo-
darza jest szczur wędrowny (Rattus norvegicus) [34]. 
Szczury jako wektory wielu chorób przenoszących się 
na ludzi zostały przebadane w Vancouver w  Kana-
dzie pod kątem występowania gronkowców opornych 
na meticylinę i okazało się, że wyizolowano od nich 
szczepy MRSP o właściwościach genotypowych typo-
wych dla szczepów psich. 

4. Potencjał zoonotyczny S. pseudintermedius

Przypadki izolacji S. pseudintermedius od ludzi są 
notowane sporadycznie, jednak na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że częstość izolacji od ludzi, którzy 
mają stały kontakt z psami, jest większa. Przykładowo, 
w  badaniach przeprowadzonych na 3397 szczepach 
gronkowców koagulazo-dodatnich wyizolowanych od 
ludzi, zaledwie dwa z nich rozpoznano jako S. pseudin
termedius [47]. Ocenia się, że kolonizacja ludzi przez 
ten gatunek kształtuje się na poziomie poniżej 1%. 
Natomiast u właścicieli psów bezobjawowe występowa-
nie S. pseudintermedius jest częściej spotykane i stwier-
dzono je u 3,7% badanych osób, przy czym szczepy 
izolowane od ludzi i zwierząt charakteryzowały się 
identycznymi cechami genotypowymi [32, 63]. Guarda-
bassi i wsp. (2004) wykazali obecność S. pseudinterme
dius na błonie śluzowej nosa u 7 spośród 13 właścicieli 
psów, u których stwierdzono głębokie ropne zapale-
nie skóry [29]. Co więcej 6 szczepów wyizolowanych 
od ludzi i psów cechowały się tymi samymi profilami 
PFGE (pulsed field gel electrophoresis). 

U zdrowych osób stwierdzano także występowanie 
szczepów S. pseudintermedius opornych na meticylinę, 
przy czym częściej odnosiło się to do osób mających 
stały kontakt z psami. Nosicielstwo MRSP w Ameryce 
Północnej dotyczy około 5,2% lekarzy weterynarii 
[53, 82]. Jeśli chodzi o właścicieli psów, odsetek ten 
jest nawet większy i wynosi 13,3% [22]. Co ciekawe, 
ponowne badanie bakteriologiczne w kierunku obec-
ności MRSP przeprowadzane u właścicieli psów po 
dwóch miesiącach dało wyniki ujemne, co może suge-
rować przejściowy typ nosicielstwa tego gatunku gron-
kowca. W przeciwieństwie do tego Paul i wsp. (2011) 
wykazali, że u lekarzy weterynarii zbadanych ponownie 
po upływie jednego miesiąca, MRSP nadal były obecne 
[57]. Powyżsi autorzy zjawisko to tłumaczą ciągłą eks-
pozycją lekarzy weterynarii na szczepy MRSP pocho-
dzące od pacjentów. 

Szczepy MSSP (methicillin-susceptible S. pseudin
termedius) oraz MRSP mają zdolność do rozprzestrze-
niania się nie tylko wśród zwierząt, ale mogą także 
przenosić się z psów na ludzi oraz z ludzi na psy. Przy-
kład takiej transmisji opisano w klinice weterynaryjnej 
w Holandii, gdzie od 5 psów oraz jednego kota z zaka-
żonych ran pooperacyjnych wyizolowano MRSP [75]. 
Szczepy o identycznym profilu oporności uzyskano 
również od chirurga weterynaryjnego oraz od 3 spo-
śród 6 pielęgniarek, a także z próbek środowiskowych 
pobranych w klinice. Co więcej udowodniono również, 
że szczep MRSP o identycznej charakterystyce wyizolo-
wano z błony śluzowej nosa psa, którego właścicielem 
był pracownik tej kliniki. 

Przedstawione powyżej dane wskazują na wielokie-
runkową transmisję S. pseudintermedius w tym również 
pomiędzy psami i ludźmi. Choć nosicielstwo u ludzi ma 
zwykle charakter przejściowy, to w sprzyjających oko-
licznościach może dojść do zakażenia, które podobnie, 
jak kolonizacja częściej ma miejsce u ludzi kontaktu-
jących się z psami. 

W poprzednich latach zakażenia u ludzi wywo-
ływane przez gronkowce pochodzące od psów doty-
czyły głównie ran po pokąsaniu przez te zwierzęta 
[45]. Zastosowanie metod biologii molekularnej do 
identyfikacji gronkowców koagulazo-dodatnich izolo-
wanych od zwierząt powoduje, że S. pseudintermedius 
oraz MRSP częściej są rozpoznawane jako przyczyny 
zakażeń u ludzi, chociaż nadal przypadki te należą do 
wyjątków. Ostatnio coraz częściej pojawiają się donie-
sienia dotyczące zakażeń u ludzi wywoływanych przez 
gronkowce należące do tego gatunku [40, 74] i dotyczą 
ran pooperacyjnych [41, 42], zatok [60], serca u osób 
starszych po wszczepieniu rozrusznika [76], podob-
nie żylaków i w konsekwencji owrzodzeń żylakowych 
u osób starszych [40] oraz ropni mózgu [2]. Doprowa-
dzają również do bakteriemii w następstwie instalowa-
nia dożylnych kateterów cewników itp. [14]. Opisywane 
są również przypadki zakażeń wywoływanych przez 
MRSP, jak np.: szpitalne zapalania płuc [25], nawra- 
cające zapalenia zatok przynosowych [73], czy zakaże-
nia u biorców szpiku kostnego [67]. Pacjenci ci mają 
zwykle stały kontakt z psami. 

Pierwszy opisany przypadek zakażenia przez S. pseu
dintermedius człowieka pochodzi z Belgii, z roku 2006 
[76]. Wyizolowany gatunek rozpoznano na podstawie 
jego cech genotypowych, przy czym pierwotna diag-
noza oparta jedynie na podstawie wyników uzyskanych 
z testów APIStaph (BioMérieux) oraz Phoenix (BD) 
wskazywała na S. aureus, z trafnością odpowiednio 
88,5% oraz 97%. Jak wiadomo, oba systemy bioche-
micznej identyfikacji nie uwzględniają S. pseudinterme
dius. Badany szczep wyizolowano z miejsca wszczepie-
nia rozrusznika serca. Autorzy nie podają informacji na 
temat kontaktu pacjenta z psem.
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Można przypuszczać, że wyniki badań dotyczące 
występowania S. pseudintermedius u ludzi są zaniżone, 
ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo błędnego 
rozpoznawania wspomnianych gronkowców jako nale-
żących do S. aureus lub CNS (coagulase-negative sta-
phylococci) [4]. 

Pottumarthy i wsp. (2004) zwracają uwagę na moż-
liwość rozpoznania S. pseudintermedius jako S. aureus 
[60]. Wspomniany zespół opisał przypadek, w którym 
uzyskano wynik fałszywie dodatni posługując się testem 
lateksowym wykorzystywanym do wykrywania białka 
PBP2a S. aureus. Badane szczepy wyizolowano od ludzi 
i były one β-hemolityczne oraz koagulazo-dodatnie, co 
sugerowało zakwalifikowanie ich jako MRSA, jednak 
po zastosowaniu metod biologii molekularnej okazało 
się, że jest to S. pseudintermedius. 

5. Identyfikacja 

Precyzyjna identyfikacja gronkowców koagulazo-
-dodatnich wyizolowanych od psów i innych zwierząt 
nabrała szczególnego znaczenia wraz z potwierdze-
niem występowania u nich patogennych szczepów 
MRSA oraz MRSP. Z tego powodu zwrócono uwagę 
na konieczność dokładnego rozpoznawania gatunków 
w obrębie tej grupy gronkowców. Szczególnie dotyczy 
to laboratoriów weterynaryjnych, jak również laborato-
riów badających materiały pobierane od ludzi. Można 
przypuszczać, że w przypadku badania próbek pocho-
dzących od ludzi prawidłowe rozpoznanie może być 
nawet trudniejsze, choćby z powodu braku doświad-
czenia personelu takich placówek w rozpoznawaniu 
typowo weterynaryjnych patogenów [4]. Prawidłowa 
identyfikacja szczepów MRSA oraz MRSP jest szcze-
gólnie istotna, ze względu na ich odmienny potencjał 
zoonotyczny oraz różnice w wartościach granicznych 
przy określaniu lekowrażliwości [37].

S. pseudintermedius tworzy kolonie okrągłe, śred-
niej wielkości, wypukłe, barwy białej. Na podłożu 
z  dodatkiem krwi owczej lub bydlęcej wokół kolonii 
widoczna jest strefa podwójnej β-hemolizy. Na pod- 
łożu z krwią końską hemoliza nie jest obserwowana. 
Szczepy S. pseudintermedius zwykle nie wytwarzają 
koagulazy związanej (CF, clumping factor). W testach 
opartych na aglutynacji służących do wykrywania CF, 
białka A i antygenów powierzchniowych S. aureus rów-
nież dają wynik ujemny [4, 21]. Wymienione powy-
żej cechy mogą powodować błędne rozpoznanie tego 
gatunku jako CNS. 

Wiadomo również, że u około 30% szczepów gron-
kowców złocistych izolowanych od zwierząt obserwuje 
się kolonie o białej barwie. Pozostałe gatunki gron-
kowców koagulazo-dodatnich występujące u zwierząt 
również tworzą kolonie o podobnym wyglądzie, barwy 
białej, otoczone strefą β-hemolizy. Może się wydawać, 
że rozpoznawanie gronkowców koagulazo-dodatnich 
nie jest trudne. Należy jednak pamiętać, że u  około 
30% szczepów S. aureus nie stwierdza się aktywności 
koagulazy [51]. Jak wynika z danych literaturowych 
oraz badań własnych, także część szczepów S. pseudin
termedius daje wynik ujemny w próbie probówkowej na 
wykrywanie koagulazy, jak również w próbie szkiełko-
wej na wykrywanie CF [24]. 

W tabeli I przedstawiono wybrane cechy bioche-
miczne gronkowców koagulazo-dodatnich izolowanych 
od psów. Porównanie wymienionych w tabeli cech może 
być pomocne w identyfikacji S. pseudintermedius, jed-
nak należy pamiętać, że żadna z cech fenotypowych nie 
pozwala na właściwe rozpoznanie gatunków w obrębie 
grupy SIG, a jedynie pewną identyfikację uzyskuje się 
po zastosowaniu metod biologii molekularnej. 

Interpretację wyników badania cech fenotypo-
wych utrudniają sprzeczne dane literaturowe, doty-
czące wyników niektórych testów biochemicznych. 
DeVriese i wsp. (2005) podają wynik próby na wytwa-

Hemoliza na podłożu z krwią + + + + +
Koagulaza – próba probówkowa   +* + + + +*
Clumping factor V – V – +
Próba Voges Proskauera Słabo (+) – – + +
Wytwarzanie kwasu z D-trechalozy + – + – +
Wytwarzanie kwasu z D-laktozy + + + – +
Wytwarzanie kwasu z D-mannitolu V + – V +
Dihydrolaza argininy + – – + +

Tabela I
Wybrane cechy biochemiczne gronkowców koagulazo-dodatnich izolowanych od psów

V – cecha zmienna;  +* – część szczepów daje wynik ujemny

S. pseudinter
medius S. delphini S. intermedius S. schleiferi

subsp. cogulans S. aureus
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rzanie acetoiny dla S. pseudintermedius jako dodatni 
[18]. Późniejsze badania przeprowadzone przez inny 
zespół (Sasaki i wsp. 2007) wskazują, że 66% szczepów 
z tego gatunku we wspominanej próbie daje wynik 
słabo dodatni, dodatkowo w większości przypadków 
wynik jest na tyle słabo wyrażony, że nie jest rozpo-
znawany jako dodatni przy pomocy testu Rapid 32ID 
(bioMérieux) [62]. Dane literaturowe pierwotnie poda-
wały, że S. intermedius można odróżnić od dwóch pozo-
stałych gatunków z grupy SIG na podstawie ujemnego 
wyniku testu na wytwarzanie dihydrolozy argininy oraz 
pozytywnego wyniku beztlenowego rozkładu D-man-
nitolu [62]. Wspomniane cechy zostały zweryfikowane 
i obecnie wiadomo, że również te dane nie są przydatne 
w identyfikacji bakterii w obrębie grupy SIG [66]. 

Dane literaturowe z okresu kiedy u zwierząt rozpo-
znawano jedynie S. intermedius dokładnie charaktery-
zują wspomniane bakterie, jednakże biorąc pod uwagę 
obecny stan wiedzy, wysoce prawdopodobnym jest, że 
w  rzeczywistości dotyczyły one S. pseudintermedius 
i w mniejszym stopniu również S. delphini, S. interme
dius oraz S. schleiferi subsp. coagulans. Potwierdzają to 
najnowsze wyniki badań nad S. pseudintermedius roz-
poznanych aktualnie metodami biologii molekularnej. 
Również cechy biochemiczne wspomnianych izolatów 
nie pokrywają się z cechami gronkowców stwierdza-
nych wcześniej u psów jako S. intermedius [19].

Dostępne zestawy komercyjne do identyfikacji gron- 
 kowców na podstawie cech biochemicznych nie po- 
zwalają na rozpoznanie gatunku S. pseudintermedius, 
ponieważ nie znaleziono cech biochemicznych cha-
rakterystycznych tylko dla tego gatunku. Co więcej 
zestawy takie są tworzone na podstawie badań szcze-
pów pochodzących od ludzi i  tworzone bazy danych 
nie uwzględniają patogenów weterynaryjnych. Potwier-
dzają to wyniki badania skuteczności trzech komer-
cyjnych testów do identyfikacji gronkowców wyizolo-
wanych od zwierząt [24]. Przy pomocy popularnego 
w Polsce testu API Staph 32 (bioMérieux) prawidłowo 
rozpoznano wszystkie badane S. aureus, ale wszystkie 
S. pseudintermedius rozpoznano jako S. intermedius lub 
wynik testu nie dawał rozpoznania. Badano również 
test RapID (Remal), przy pomocy którego rozpoznano 
81,8% badanych gronkowców złocistych oraz jedynie 
4 spośród 12 badanych S. pseudintermedius zidentyfiko-
wano jako S. intermedius, pozostałe wyniki wskazywały 
CNS lub nie uzyskano identyfikacji. Ostatni oceniany 
test Staph-Zym (Rosco Diagnostica) nie pozwolił na 
rozpoznanie żadnego z  gronkowców złocistych oraz 
żadnego S. pseudintermedius, uzyskiwane wyniki wska-
zywały CNS lub test nie dawał rozpoznania.

Zautomatyzowane systemy szybkiej identyfikacji 
bakterii oparte na spektrometrii mas typu MALDI 
ToF (Matrix assisted laser desorption/ionisation time of 

flight) mogą być przydatne do identyfikacji gatunków 
należących do grupy SIG, jeśli stosowane bazy danych 
uwzględniają również te bakterie. Czułość metody 
MALDI ToF do identyfikacji S. pseudintermedius oce-
niono na 78%, swoistość na 97% [16]. 

Gatunki należące do grupy SIG są ze sobą blisko spo-
krewnione i sekwencjonowanie genów 16S rRNA nie 
jest przydatne do ich identyfikacji, ponieważ ich podo-
bieństwo przekracza 99% [18]. Poszczególne gatunki 
można rozpoznać na podstawie różnic w sekwencjach 
innych genów, jak np.: hsp60, sodA, termonukleazy 
nuc oraz katalazy kat. W  laboratoriach często stoso-
wana jest łatwiejsza w wykonaniu technika multipleks 
PCR opracowana do identyfikacji gronkowców koagu-
lazo-dodatnich izolowanych od zwierząt, bazująca na 
sekwencji genu termonukleazy nuc [64]. Opracowano 
również technikę RFLP-PCR opartą na sekwencji genu 
katalazy kat [10]. Kolejna technika wykorzystująca tra-
wienie produktu PCR polega na amplifikacji fragment 
genu pta, a uzyskany produkt poddawany jest trawie-
niu z użyciem enzymu MboI [3]. Produkty amplifika-
cji uzyskane ze szczepów S. pseudintermedius ulegają 
trawieniu, natomiast produkty ze szczepów S. delphini 
oraz S. intermedius nie trawią się. Jednak późniejsze 
wyniki badań wykazały, że przy pomocy tej metody 
około 1% szczepów S. peudintermedius wykazujących 
heterogenność w miejscu restrykcyjnym, nie jest roz-
poznawanych [71]. Obecnie metoda ta nie znajduje 
zastosowania w identyfikacji S. pseudintermedius. 

Na podstawie wyników badań gronkowców izo-
lowanych od różnych gatunków zwierząt, przyjęto, że 
szczepy pochodzące od psów o charakterystyce feno-
typowej uznawanej za typową dla gatunku S. interme
dius, można rozpoznawać jako S. pseudintermedius bez 
stosowania dodatkowych badań metodami biologii 
molekularnej [19]. Takie postępowanie ma ułatwić 
codzienną pracę w laboratoriach, jest ono oparte na 
fakcie, że inne gatunki z grupy SIG u psów praktycz-
nie nie występują. Wiadomo również, że precyzyjne 
rozpoznanie tego gatunku jest możliwe jedynie z uży-
ciem metod biologii molekularnej. Ustalono również, 
że gronkowce izolowane od innych gatunków zwierząt 
o takiej charakterystyce fenotypowej można rozpoznać 
jedynie jako należące do grupy SIG, chyba, że stosuje się 
odpowiednie oznaczenia molekularne [19]. 

6. Typowanie genetyczne

Metody wykorzystywane do typowania szczepów 
w obrębie gatunku S. pseudintermedius są analogiczne 
do metod stosowanych dla S. aureus. Największe zróżni-
cowanie uzyskuje się stosując technikę elektroforezy 
w zmiennym polu elektrycznym (PFGE, pulsed field 
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gel electrophoresis). Przykładem innej metody jest 
typowanie z ustaleniem sekwencji nukleotydowej frag-
mentów wybranych genów metabolizmu podstawo-
wego komórki – MLST (multilocus sequence typing), 
umożliwiające określenie typu sekwencyjnego bada-
nych szczepów. Powszechnie stosowana jest metoda 
opracowana przez Bannoehr i wsp. (2007) polegająca 
na sekwencjonowaniu czterech genów (pta, cpn60, tuf, 
oraz agrD) [5]. W ostatnim czasie opisano nowy sche-
mat typowania, który wykorzystuje sekwencje siedmiu 
genów (tuf, cpn60, pta, purA, fdh, sar oraz ack) [72]. 
Wykazano w ten sposób jeszcze większe zróżnicowa-
nie szczepów S. pseudintermedius. Kolejną metodą jest 
„spatyping”, czyli typowanie na podstawie polimor-
fizmu powtarzalnych regionów genu spa, kodującego 
białko A, a dokładnie jego zmiennego fragment X [52]. 
Zauważono jednak, że ponad 50% szczepów S. pseu
dintermedius wrażliwych na meticylinę nie poddaje się 
typowaniu przy pomocy tej metody. 

Dla szczepów opornych na meticylinę dodatkowo 
określa się typ gronkowcowej kasety SCCmec. Niektóre 
typy kasety, jak np.: II, III, V stwierdzono zarówno 
u MRSA jak i MRSP, a także u innych gatunków gron-
kowców, w  tym koagulazo-ujemnych [27]. Ponadto 
u  MRSP opisano unikatowe typy kasety SCCmec. 
Przykładem jednego z nich jest typ określany jako 
II–III [17]. Powstał on przez połączenie kasety typu III 
S. aureus oraz kasety typu II S. epidermidis. Inny unika-
towy dla MRSP typ kasety SCCmec opisano w Stanach 
Zjednoczonych u typu sekwencyjnego ST68 [9]. Oka-
zał się on skróconą wersją kasety typu V występującej 
u MRSA i oznaczono go jako VT (truncated version). 
Ponadto niektóre izolaty, zwykle należące do typu 
sekwencyjnego ST105 niosą kasety, które nie poddają 
się typowaniu przy użyciu dostępnych metod i są one 
określane jako nietypowalne.

Zestawienie wyników uzyskanych przy pomocy 
opisanych powyżej technik charakteryzuje właściwości 
genotypowe szczepów MRSP. Stwierdzono, że klonem 
dominującym w Europie jest ST71-t02-II–III, którego 
obecność stwierdzano w  Niemczech, Szwajcarii, Ho- 
landii, Danii, Szwecji, we Włoszech oraz w Polsce [5, 9, 
12, 39, 58, 61]. Natomiast w Ameryce Północnej domi-
nuje klon oznaczony jako ST68-t06-V [5, 58]. Cechy 
obu linii klonalnych MRSP zapewniające im skuteczne 
rozprzestrzenianie się wśród psów nie zostały jeszcze 
scharakteryzowane. W przeciwieństwie do tego wśród 
szczepów MSSP istnieje ogromna różnorodność i nie 
stwierdzono dominacji określonego typu sekwen-
cyjnego, ani profilu PFGE [9]. Co więcej, w obrębie 
wspomnianych szczepów są stale opisywane nowe 
typy sekwencyjne. Ogromne zróżnicowanie genetyczne 
u  MSSP wyraźnie kontrastuje z ograniczoną liczbą 
typów sekwencyjnych obserwowanych u MRSP. 

7. Wykrywanie oporności na meticylinę u szczepów 
 S. pseudintermedius  – metody fenotypowe

Do tej pory odnośnie wykrywania meticylinoopor-
ności obowiązywały zalecenia opracowane w roku 2008 
przez Clinical Laboratory Standards Institute [15] 
i zgodnie z nimi dla gronkowców koagulazo-dodatnich 
izolowanych od zwierząt należy stosować kryteria takie 
jak dla S. aureus, czyli w metodzie dyfuzyjnej używany 
jest krążek z cefoksytyną, wokół którego strefa zahamo-
wania wzrostu o średnicy ≤ 21 mm oznacza oporność 
szczepu. W teście MIC (Minimal Inhibitory Concentra-
tion) dla S. aureus z użyciem oksacyliny rekomenduje 
się stężenie ≥ 4 µg/ml jako wartość graniczną. 

Schisser i wsp. (2009) porównali wyniki oznaczeń 
uzyskiwane przy zastosowaniu rekomendacji z  2008 
oraz 2004 roku i stwierdzili, że graniczna wartość 
oksacyliny MIC ≥ 4 µg/ml pozwoliła na wykrycie jedy-
nie 22 spośród 30 badanych MRSP [68]. Zastosowa-
nie zgodnie z rekomendacjami z 2004 roku [55] war-
tości granicznej MIC ≥ 0,5 µg/ml umożliwiło wykrycie 
29 spośród 30 badanych szczepów. Przy zastosowaniu 
krążka z oksacyliną oraz przyjęcia średnicy zahamo-
wania wzrostu dla wielkości ≤10 mm (rekomendacje 
z  2008) wykryto 21 szczepów, natomiast przyjęcie 
średnicy ≤ 17 mm (rekomendacje z 2004) pozwoliło na 
wykrycie wszystkich 30 szczepów MRSP. Test z cefo-
ksytyną, w którym ustalono graniczne średnice zaha-
mowania wzrostu ≤ 21 mm, pozwolił na rozpoznanie 
jedynie 2 szczepów, a przy przyjęciu wielkości średnicy 
≤ 24 mm wykryto 13 spośród 30 badanych MRSP.

W doświadczeniu prowadzonym przez Bemisa i wsp. 
(2009) stwierdzono, że średnica strefy zahamowania 
wzrostu dla krążka z oksacyliną ≤ 17 mm oraz wartość 
MIC oksacyliny ≥ 0,5 µg/ml najlepiej koreluje z obec-
nością genu mecA u szczepów S. pseudintermedius 
izolowanych od psów [6]. Zwrócono także uwagę, że 
większość szczepów MRSP nie jest rozpoznawanych 
w teście dyfuzyjnym z krążkiem z cefoksytyną i zało-
żeniem średnicy strefy zahamowania wzrostu ≤ 24 mm 
jako granicznej [6, 7, 68].

Rozpoznawanie oporności na meticylinę wśród 
szczepów S. pseudintermedius wymaga szczególnej 
uwagi, ponieważ notowano szczepy niosące gen mecA, 
dla których MIC oksacyliny wynosiło ≥ 0,5 µg/ml, które 
były wrażliwe w teście dyfuzyjnym z oksacyliną i cefo-
ksytyną [20]. U niektórych MRSP zaobserwowano rów-
nież heterogenną ekspresję genu mecA, kiedy wokół 
krążka z oksacyliną nie ma strefy zahamowania wzrostu, 
a wokół krążka z cefoksytyną pojawia się strefa zahamo-
wania wzrostu o średnicy pozwalającej na zakwalifiko-
wanie tego szczepu jako wrażliwego na meticylinę [65]. 

Na podstawie powyższych obserwacji podkomi-
sja przy CLSI ds. badania lekowrażliwości patogenów 
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weterynaryjnych zaleca stosowanie krążka z oksacyliną 
i przyjęcie granicznej średnicy zahamowania wzrostu 
wynoszącej ≤ 17 mm oraz wartości granicznej MIC 
oksacyliny wynoszącej ≥ 0,5 µg/ml [59]. Wspomniana 
podkomisja podkreśla nieprzydatność stosowania 
oznaczeń z krążkiem z cefoksytyną do wykrywania 
MRSP. W przypadkach szczepów wykazujących wie-
lolekooporność i wrażliwość na cefoksytynę, sugero-
wane jest zbadanie oporności na meticylinę innymi 
metodami. W 2013 roku CLSI opublikowało nowy 
dokument dotyczący wykrywania meticylinooporności 
u gronkowców izolowanych od zwierząt. 

W identyfikacji meticylinoopornych szczepów 
S. pseudintermedius znajduje zastosowanie metoda 
wykrywania białka PBP2a przy pomocy testów opar-
tych na aglutynacji lateksowej. Należy jednak mieć 
na uwadze fakt, że wspomniana metoda może dawać 
wynik fałszywie dodatni [60]. 

Obecnie nie ma dostępnych podłóż selektywnych 
przeznaczonych jedynie do izolacji meticylinoopor-
nych S. pseudintermedius. W tym celu można stosować 
podłoża selektywne przeznaczone do badania MRSA. 
Testując różne podłoża selektywne stwierdzono, że 
najlepszy wzrost MRSP uzyskuje się na podłożu Oxa-
cillin resistance screening agar base (ORSAB, Oxoid) 
oraz Brilliance MRSA agar (Brilliance agar, Oxoid) 
[35]. Słaby wzrost tych bakterii zaobserwowano na 
podłożach chromogennych ChROM agar MRSA (BD 
Diagnostics) oraz ChromID MRSA agar (ChromID, 
bioMérieux). 

8. Wykrywanie oporności na meticylinę
 u S. pseudintermedius – metody genotypowe

Najbardziej wiarygodną metodą wykrywania opor-
ności na meticylinę jest amplifikacja fragmentu genu 
mecA przy zastosowaniu techniki PCR. Metoda ta nie 
jest jednak rutynowo stosowana w laboratoriach wetery-
naryjnych. Jak podają niektórzy badacze, pewne szczepy 
wykazują fenotypową wrażliwość na oksacylinę, mimo 
obecności genu mecA. U takich szczepów prawdopo-
dobnie dochodzi do represji produkcji białka PBP2a 
za pośrednictwem genu represorowego mecI będącego 
jednym z genów regulatorowych operonu mec [82]. 

9. S. pseudintermedius – oporność na antybiotyki
 i chemioterpautyki

Szczepy S. pseudintermedius wrażliwe na meticy-
linę na ogół dobrze poddają się leczeniu przy użyciu 
antybiotyków i chemioterapeutyków powszechnie sto-
sowanych w medycynie i weterynarii [37]. Notowana 
jest wśród nich oporność na penicylinę oraz amoksycy-

linę, ale na ogół wykazują wrażliwość na cefalosporyny, 
amoksycylinę z kwasem klawulanowym, fluorochino-
lony, klindamycynę oraz sulfonamidy [26]. Natomiast 
leczenie chorób o etiologii MRSP jest szczególnym 
wyzwaniem dla lekarzy. Pamiętając o wielolekoopor-
ności tych szczepów leczenie należy zawsze prowadzić 
na podstawie wyników antybiogramu [13].

Wielolekooporność szczepów MRSP jest obecnie 
głównym problemem w klinicznej praktyce wetery-
naryjnej małych zwierząt. Wśród szczepów opornych 
na meticylinę na ogół występuje również oporność 
na sulfametoksazol z trimetoprimem, gentamicynę, 
erytromycynę, klindamycynę, fluorochinolony oraz 
na tetracyklinę. W poszczególnych krajach oporność 
S. pseudintermedius na antybiotyki notowana jest z róż-
nym nasileniem [20, 28, 58, 61]. Oporność na niektóre 
antybiotyki dotyczyć może nawet 100% badanych 
szczepów. Stwierdzono również, że szczepy MRSP 
pochodzące z Ameryki Północnej są często wrażliwe na 
chloramfenikol, rifampicynę i amikacynę [58]. Z kolei 
w  Europie częściej występuje oporność wspomnia- 
nych gronkowców na chloramfenikol oraz wrażliwość 
na minocyklinę [37, 38, 81]. Świadczy to o  różnych 
profilach oporności u klonów dominujących w tych 
regionach świata.

Skuteczne w leczeniu zakażeń o etiologii MRSP 
mogą być: rifampicyna, minocyklina, chloramfenikol, 
amikacyna oraz wankomycyna. Problemem dla prak-
tykujących lekarzy weterynarii jest fakt, że wiele z tych 
leków nie jest zarejestrowanych do stosowania w wete-
rynarii lub nie są przeznaczone do stosowania u psów 
i  kotów. Co więcej, niektóre w dokumencie dotyczą-
cym oporności drobnoustrojów opublikowanym przez 
WHO zostały zaliczone do grupy tzw. niezwykle istot-
nych antybiotyków, które powinny być zarezerwowane 
do leczenia ludzi [23, 73].

Oporność na penicylinę wśród gronkowców jest 
dość często spotykanym zjawiskiem. Szczepy MSSP 
wykazują oporność na penicylinę w  50–80%, zależ-
nie od regionu świata, gdzie były prowadzone bada-
nia [26, 43, 44]. Oporność na penicylinę jest związana 
z występowaniem genu blaZ, kodującego β-laktamazy 
o wąskim spektrum substratowym. Z kolei gen mecA 
występujący u  szczepów MRSP warunkuje produk-
cję zmienionego białka wiążącego penicyliny PBP2a 
(PBP2’). Białko to cechuje się małym powinowactwem 
do antybiotyków β-laktamowych, zdolność do jego 
wytwarzania zapewnia komórkom bakteryjnym opor-
ność na wszystkie antybiotyki β-laktamowe, w  tym 
cefalosporyny oraz karbapenemy. U większości szcze-
pów S. pseudintermedius opornych na meticylinę wystę-
puje również gen blaZ [38, 58, 64]. 

Oporność na rifampicynę wśród gronkowców izo-
lowanych od zwierząt notowana jest bardzo rzadko. 
Wśród 103 MRSP Perreten i wsp. (2010) stwierdzili 
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oporność na ten antybiotyk jedynie u 2 badanych szcze-
pów [58]. Z kolei badając mechanizm oporności u tych 
dwóch izolatów potwierdzono występowanie mutacji 
w genie rpoB, kodującym podjednostkę β polimerazy 
RNA [39]. Zwrócono również uwagę na możliwość 
narastania oporności na rifampicynę przy powszech-
nym jej stosowaniu. Aby zapobiegać temu zjawisku 
zaproponowano użycie rifampicyny w terapii łączo-
nej. Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych 
w Brazylii wskazują, że o ile wśród MSSP oporność na 
rifampicynę utrzymuje się na niskim poziomie (4,1%), 
to u MRSP dotyczy już 16,7% badanych szczepów [11].

Wśród S. pseudintermedius stwierdzono występowa-
nie trzech różnych genów oporności na tetracykliny. 
Obecność genów tetK oraz tetL warunkuje oporność 
na tetracyklinę, ale gronkowce pozostają wrażliwe na 
minocyklinę. Geny tetK oraz tetL kodują białka nale-
żące do rodziny transporterów błonowych MFS (major 
facilitator superfamily), a białka TetK i TetL aktywnie 
usuwają tetracykliny z komórek bakteryjnych. Nato-
miast gen tetM warunkuje oporność na wszystkie tetra-
cykliny, w tym również na minocyklinę, koduje białko 
chroniące rybosomy przed działaniem tetracyklin [80]. 

Perreten i wsp. (2010) wśród 103 badanych MRSP 
u 69,9% izolatów stwierdzili oporność na tetracyklinę 
[58]. Dominował u nich gen tetK (72,2%). Wykryto 
również obecność genu tetM (25%), jak również nie-
których szczepów występowały oba geny tetK i  tetM 
(2,7%). Dominację genu tetK na terenie Europy 
potwierdzają również wyniki uzyskane w  Hiszpanii 
[28] oraz w Niemczech [69]. Wyniki badań przepro-
wadzonych w  Polsce świadczą o  oporności na tetra-
cyklinę u 53,4% szczepów MSSP oraz u 78,6% MRSP 
[44]. Na podstawie przedstawionych wyników można 
wnioskować o skuteczności minocykliny wobec szcze-
pów MRSP izolowanych w Europie. Z kolei wyniki prac 
prowadzonych w Korei wskazują na wyraźną dominację 
genu tetM, którego obecność stwierdzono u 28 spośród 
29 badanych S. pseudintermedius [43]. U jednego izo-
latu występował gen tetL, natomiast oba geny tetK oraz 
tetM wykryto u czterech izolatów. Gen tetM występo-
wał także u wszystkich badanych MSSP w Tunezji, gdzie 
oporność na tetracyklinę dotyczyła 40% izolatów [26]. 

Kolejna praca dotyczyła oporności na minocyklinę 
wśród 107 szczepów MRSP pochodzących z USA oraz 
Kanady [80]. Geny tetM i tetK wykryto odpowiednio 
u 39% oraz 31% badanych MRSP, co oznacza, że wraż-
liwość na minocyklinę powinna występować u  31% 
badanych szczepów. Jednak oporność na ten antybiotyk 
występowała także u izolatów, u których nie wykazano 
obecności genu tetM. Autorzy tłumaczą ten fakt obec-
nością genów tet innego typu lub istnieniem odmien-
nego mechanizmu oporności. Niemniej jednak zasto-
sowanie minocykliny pozostaje opcją terapeutyczną 
wobec zakażeń wywoływanych przez szczepy MRSP 

wrażliwe na ten antybiotyk, a oporne na inne tetracy-
kliny. Autorzy wspomnianej pracy sugerują również 
weryfikację wartości granicznych MIC minocykliny, 
ponieważ u części szczepów uznawanych za wrażliwe 
zaobserwowano relatywnie wysokie war tości MIC 
wynoszące 4 µg/ml. Wśród badanych MRSP wyróż-
niono nie dwie, a trzy populacje o różnych wartościach 
MIC. Pierwsza z nich cechowała się niskimi wartoś-
ciami MIC ≤ 0,25 µg/ml, druga o wartości MIC wyno-
szącej 4 µg/ml oraz trzecia o MIC ≥ 16 µg/ml (wartość 
graniczna dla szczepów wrażliwych wynosi ≤ 4 µg/ml). 

Dane literaturowe wskazują, że oporność na chlo-
ramfenikol wśród gronkowców pochodzących od zwie-
rząt jest notowana, a częstość występowania tej cechy 
jest różna w różnych rejonach geograficznych. Zaled-
wie 1,8% szczepów MSSP wyizolowanych w Tunezji, 
wykazało oporność na ten chemioterapeutyk [26]. 
W  badaniach przeprowadzonych na 103  szczepach 
MRSP pochodzących z Europy oraz Ameryki Północ-
nej oporność na chloramfenikol związaną z występowa-
niem genu catpC221 stwierdzono u 57,3% izolatów [58]. 
W Polsce wśród 14 MRSP jedynie 2 szczepy wykazały 
oporność na chloramfenikol [44]. Podobnie w  Hisz-
panii tylko jeden spośród 9 badanych MRSP wykazał 
oporność wynikającą z obecności genu catpC221 [28].
Zwracają uwagę wyniki najnowszych badań uzyskane 
w Brazylii, gdzie oporność na chloramfenikol stwier-
dzono u 17,8% badanych MSSP oraz 33,3% MRSP [11]. 

Obecnie panuje pogląd, że stosowanie wankomy-
cyny powinno być zarezerwowane do leczenia zaka-
żeń u ludzi wywoływanych przez MRSA [23, 73]. Choć 
wankomycyna jest dostępna od wielu lat, oporność na 
nią wśród szczepów MRSA występuje sporadycznie. 
Do tej pory w medycynie weterynaryjnej nie opisano 
szczepu MRSP opornego na wankomycynę [28, 44, 58]. 

Izolaty pochodzące od psów są zwykle wrażliwe 
na mupirocynę i stwierdzane są u nich niskie wartości 
MIC [37]. Przeważają wyniki świadczące o wrażliwości 
badanych szczepów na ten antybiotyk, i to niezależnie 
czy są to szczepy MSSP czy MRSP [28, 58]. Do tej pory 
ukazało się jedno doniesienie o oporności cechującej 
się wysokimi wartościami MIC ≥ 512 µg/ml na mupi-
rocynę u S. pseudintermedius, związanej z obecnością 
plazmidowego genu ileS2, kodującego syntetazę izo-
lucylo-tRNA [49]. Taki sam mechanizm oporności 
występuje u S. aureus. Prawdopodobnie u S. pseudin
termedius może także dojść do rozpowszechnienia się 
genów oporności na mupirocynę, podobnie jak miało 
to miejsce u S. aureus.

Oporność gronkowców na fluorochinolony może 
być skutkiem modyfikacji docelowego miejsca działa-
nia tych chemioterapeutyków, mutacje występują wtedy 
w genie gyrA kodującym podjednostkę A gyrazy (topo-
izomerazy II) lub w genie grlA, warunkującym wytwa-
rzanie topoizomerazy IV [17, 37]. Inny mechanizm 
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oporności polega na aktywnym usuwaniu fluorochino-
lonów z komórek gronkowców i jest związany z obec-
nością genu norA odpowiedzialnego za wytwarzanie 
białka transportowego NorA zlokalizowanego w błonie 
cytoplazmatycznej [37]. Szczepy wrażliwe na meticylinę 
zwykle pozostają również wrażliwe na fluorochinolony. 
Oporność wśród tych szczepów w Polsce wynosi około 
5,6% [44] oraz około 20% w Brazylii [11] oraz w Korei 
[43]. Inaczej kształtuje się oporność na chemioterapu-
tyki z tej grupy wśród MRSP, u których oporność może 
dotyczyć nawet 100% badanych szczepów [28, 81]. 
W Polsce u 85,7% badanych MRSP stwierdzono opor-
ność na fluorochinolony [44]. Podobnie jak u  około 
90% szczepów MRSP pochodzących z innych krajów 
Europy i Ameryki Północnej [58]. 

Mechanizm oporności polegający na modyfika-
cji miejsca docelowego na rybosomach związany jest 
z  aktywnością enzymu acetylo-N-metylotransferazy, 
kodowanego przez geny ermA, ermB lub ermC. Kon-
stytutywna synteza tego enzymu skutkuje krzyżową 
opornością na makrolidy, linkozamidy oraz strepto-
graminy  B, określanej opornością typu MLSB. Inny 
mechanizm aktywności polega na aktywnym usuwaniu 
tych trzech grup antybiotyków z  komórek gronkow-
ców. U MRSP występować może również enzymatyczna 
inaktywacja makrolidów, linkozamidów i  steptogra-
min B, związana z obecnością linkozamido-nukleoty-
dylotransferazy, kodowanej przez gen lnuA [37]. 

Oporność na makrolidy i linkozamidy wśród szcze-
pów MSSP występuje z różnym nasileniem w różnych 
krajach. Zaledwie u jednego szczepu (1,8%) w Tunezji 
wykryto gen ermB [26], ale oporność na tę grupę anty-
biotyków w Brazylii i Korei zanotowano już u  około 
50% badanych izolatów [11, 43]. Antybiotyki te są nie-
skuteczne w przypadku od około 70% (Brazylia) do 
100% badanych szczepów MRSP [28, 69, 81]. Potwier-
dzają to wyniki uzyskane w naszym kraju, gdzie opor-
ność zaobserwowano u 92,8% badanych MRSP [44]. 

Oporność gronkowców na aminoglikozydy jest 
najczęściej związana z wytwarzaniem enzymów inakty-
wujących i modyfikujących te leki. Mogą być one ace-
tylotransferazami (AAC), fosfotransferazami (APH) 
lub nukleotydylotransferazami (ANT) [37]. Występo-
wanie kilku genów warunkujących oporność na tę 
grupę antybiotyków najczęściej stwierdzana jest wśród 
MRSP. Często spotykany jest gen aacAaphD kodujący 
dwuskładnikową transferazę acetylo/fosfotransferazę, 
warunkującą oporność na gentamicynę, kanamycynę 
oraz tobramycynę. Gen aadD koduje nukleotydylo-
transferazę i odpowiada za oporność na neomycynę, 
kanamycynę, tobramcynę oraz amikacynę. Kolejny 
gen aph(3’)IIIa koduje fosfotransferazę, która inakty-
wuje neomycynę i kanamycynę [37]. W Polsce opor-
ność na streptomycynę oraz gentamicynę występowała 
odpowiednio u 86,3% i 14,7% badanych szczepów 

wrażliwych na meticylinę [44]. Natomiast oporność 
na oba te antybiotyki stwierdzono u 85,8% badanych 
MRSP. Perreten i wsp. (2010) oporność na aminogli-
kozydy stwierdzili u 93 (90,3%) spośród 103 bada-
nych szczepów MRSP [58]. W większości przypad-
ków u badanych gronkowców obecne były trzy geny: 
aac(6’)Ieaph(2’)Ia, aph(3’)III oraz ant(6’)Ia. Trzy 
izolaty charakteryzowała obecność jedynie pierwszego 
z wymienionych genów, zaś u pięciu występowały tylko 
dwa ostatnie geny. 

Oporność na linezolid może być wynikiem mutacji 
w genie rrn, skutkującej modyfikacją miejsca docelo-
wego dla linezolidu lub wynikiem ekspresji genu crf, 
kodującego metylotransferazę modyfikującą 23S rRNA, 
co skutkuje także opornością na chloramfenikol [37]. 
Do taj pory nie notowano oporności na linezolid wśród 
szczepów S. pseudintermedius [28, 58]. Linezolid znaj-
duje głównie zastosowanie u ludzi w leczeniu zakażań 
wywoływanych przez MRSA. Sugerowane jest zarezer-
wowanie tego chemioterapeutyku do leczenia ludzi. 
Jednak wobec braku zakazu jego stosowania w medycy-
nie weterynaryjnej, sporadycznie znajduje on zastoso-
wanie w leczeniu zakażeń wywoływanych przez MRSP 
u psów [54]. Mino wysokiej ceny, okazuje się skuteczny, 
co opisano również w Polsce [50].

10. Podsumowanie

S. pseudintermedius jest nowo opisanym gatunkiem 
gronkowców koagulazo-dodatnich izolowanych od 
zwierząt. W rzeczywistości do gatunku tego przeklasy-
fikowano większość szczepów uprzednio rozpoznanych 
jako S. intermedius. Obecnie wiadomo, że S. pseudin
termedius jest najczęściej izolowany od psów, ale rów-
nież może on występować u innych gatunków zwierząt. 
Co więcej, coraz częściej izolowany jest z przypadków 
zakażeń u ludzi. Rozpoznanie gatunku S. pseudinterme
dius w materiale pochodzącym od psów właściwie nie 
jest problemem, ale można przypuszcza, że w labora-
toriach pracujących z materiałem pobranym od ludzi 
ten typowy patogen weterynaryjny może nie być pra-
widłowo rozpoznawany. Warto zaznaczyć, że osoby 
mające stały kontakt z psami są uważane za szczególnie 
narażone na transmisję S. pseudintermedius. Dodatko-
wym problemem jest rozprzestrzenianie się wśród tych 
bakterii oporności na β-laktamy, jak również inne anty-
biotyki i chemioteraputyki. Interesujące jest, że mimo 
identycznego mechanizmu meticylinooporności, nieco 
inaczej przebiega wykrywanie tego typu oporności 
wśród szczepów MRSP oraz MRSA. Prezentowana 
praca ma na celu przybliżenie problemu zaszeregowa-
nia taksonomicznego S. pseudintermedius, prawidło-
wej identyfikacji szczepów, w tym również oznaczania 
lekowrażliwości.
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1. Wstęp

Termin bakterie endofityczne odnosi się do grupy 
bakterii, która stale bytuje w tkankach roślin nie powo-
dując przy tym objawów chorobowych. Mikroorgani-
zmy te zamieszkują wnętrze prawdopodobnie każdej 
rośliny występującej na Ziemi. Wiele z tych bakterii 
korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin. Wyniki 
ostatnich badań wskazują, że endofity ułatwiają rośli-
nom także adaptację do niekorzystnych warunków 
środowiska takich jak nadmierne zasolenie [40], brak 
wody, stres spowodowany pestycydami [5], meta-
lami ciężkimi [24, 50] czy węglowodorami [2, 41, 52]. 
Ponadto, obecność bakterii endofitycznych szczególnie 
korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin. 

Endofity są grupą mikroorganizmów, na którą 
w ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę. Jednym 
z najnowszych trendów w biotechnologii środowiskowej 
jest wykorzystanie bakterii endofitycznych do wspoma-
gania procesów fitoremediacji terenów skażonych meta-
lami ciężkimi i/lub związkami ropopochodnymi. Nie-
które bakterie endofityczne są zdolne do produkowania 

nieznanych dotąd substancji o działaniu przeciwgrzy-
bowym, przeciwwirusowym oraz przeciwmalarycznym. 
Dla intensywnie rozwijającego się przemysłu tworzyw 
sztucznych bakterie te są źródłem polimerów, z których 
produkuje się między innymi bioplastik [38, 47, 54]. 

2. Bakterie endofityczne – charakterystyka

Znane już od ok. 120 lat bakterie endofityczne 
(endofity), to mikroorganizmy izolowane z powierzch-
niowo wysterylizowanych organów roślinnych. Mikro-
organizmy te zasiedlają zdrowe tkanki roślin wyższych 
nie powodując żadnych zmian i objawów chorobo-
wych u swojego gospodarza. Przypuszcza się, że każda 
z blisko 300 000 obecnie znanych roślin jest zasiedlana 
przez jeden lub wiele gatunków bakteryjnych endofi-
tów. Dlatego też szansa znalezienia mikroorganizmów 
o korzystnych i poszukiwanych cechach takich jak pro-
dukcja bioaktywnych substancji, nowych antybiotyków, 
czy zdolność do degradacji ksenobiotyków i wspoma-
gania wzrostu roślin, jest bardzo duża [16, 38]. 
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Większość poznanych endofitów należy do rodza-
jów Aerobacter, Aeromonas, Bacillus, Curtobacterium, 
Enterobacter, Pseudomonas, Erwinia oraz Microbacte
rium [18]. Mikroorganizmy endofityczne pochodzą 
z gleby pozakorzeniowej, ryzosfery i/lub ryzoplany. 
Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że niektóre bakterie 
izolowane z tych niszy ekologicznych mają zdolność 
do kolonizacji tkanek korzeni i łodyg. Endofity naj-
liczniej zasiedlają korzenie, ich liczba może osiągnąć 
nawet 108 j.t.k./g świeżej masy korzenia. W mniejszych 
ilościach występują one w pozostałych organach roślin-
nych, to jest łodygach, liściach a także kwiatach i owo-
cach [11, 34, 35].

Bakterie endofityczne dzieli się na dwie podstawowe 
grupy: obligatoryjne i fakultatywne [16]. Pierwsza 
grupa jest bardzo ściśle związana ze swoim gospoda-
rzem, co związane jest z faktem, że bakterie te utraciły 
wiele cech umożliwiających im przeżycie poza rośliną. 
Natomiast druga grupa, endofity fakultatywne to bak-
terie, które rezydują wewnątrz tkanek roślinnych tylko 
przez pewien czas, w określonym stadium rozwojowym 
rośliny. Ze względu na specyficzność zajmowanej niszy 
ekologicznej prowadzenie hodowli endofitów w warun-
kach laboratoryjnych jest bardzo trudne. To powoduje, 
że wiedza na temat ilościowego i jakościowego składu 
zespołów bakterii endofitycznych roślin jest nadal nie-
pełna. Trudność w ocenie rzeczywistej bioróżnorodno-
ści endofitów wynika, w dużej mierze, z niemożliwości 
izolacji i hodowli większości z tych mikroorganizmów 
klasycznymi metodami hodowlanymi. Przełomem 
w badaniach nad bioróżnorodnością zespołów mikro-
organizmów endofitycznych było zastosowanie real-
-time PCR oraz metody DGGE, które pozwalają na 
charakterystykę hodowlanej i niehodowlanej frakcji 
tej grupy mikroorganizmów [11, 15, 20, 23, 29, 31, 36].

3. Kolonizacja tkanek roślinnych

Głównymi drogami wejścia endofitów do rośliny 
są naturalnie powstające pęknięcia epidermy korzenia 
głównego, miejsca powstawania korzeni bocznych, 
strefy wydłużania lub różnicowania korzeni, a także 
uszkodzenia epidermy powstałe w wyniku działania 
fitopatogenów. Badania wykorzystujące techniki obra-
zowania struktury materiału biologicznego (np. mikro-
skopia elektronowa, znakowanie białkiem zielonej fluo-
rescencji) pokazują, że mikroorganizmy endofityczne 
najczęściej kolonizują przestrzenie międzykomórkowe 
i  ksylem. Wewnątrz rośliny mogą się one znajdować 
w ściśle określonych tkankach, bądź mogą być cyklicz-
nie transportowane przez system wiązek przewodzą-
cych lub apoplast [11, 19, 35]. 

Czynnikami determinującymi możliwość przeni-
kania endofitów do roślin są aktywny ruch, chemo-

taksja oraz produkcja enzymów degradujących ścianę 
komórek roślinnych (CWDE, Cell Wall Degrading 
Enzymes). Mikrobiologiczny rozkład polimerów 
wchodzących w skład ściany komórkowej jest złożony, 
a  w  ich degradacji uczestniczy kilka grup enzymów 
hydrolitycznych takich jak celulazy, glukanazy, celo-
biazy, chitynazy, ksylanazy, pektynazy i poligalakto-
uranazy [11]. Jak ważna dla endofitów jest aktywność 
tych enzymów potwierdzają badania Reinhold-Hurek 
i wsp., [37] w których wykazano, że bakterie Azocarus 
sp. BH72 z nieaktywnym genem kodującym endo- 
glukanazy utraciły zdolność do kolonizacji roślinnego 
gospodarza. W odróżnieniu jednak od fitopatogenów, 
bakterie endofityczne wytwarzają znacznie mniej 
CWDE. Cechą wyróżniającą endofity jest posiadanie 
rzęsek, a w konsekwencji zdolność do ruchu. W bada-
niach nad mikroflorą pszenicy stwierdzono, że liczeb-
ność bakterii aktywnie poruszających się jest pięć razy 
większa wewnątrz korzeni niż w przyległej do nich 
ryzosferze [16, 18].

4. Endofity promujące wzrost roślin (PGPE)

Wśród bakterii endofitycznych od kilku lat szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszą się tzw. endofity pro-
mujące wzrost roślin (PGPE, Plant Growth-Promoting 
Endophyte). Mikroorganizmy te poprzez szereg róż-
nych mechanizmów stymulują wzrost swojego gospo-
darza, umożliwiają zwiększenie biomasy i poprawiają 
jego żywotność. Do najważniejszych mechanizmów 
zalicza się wiązanie azotu, produkcję fitohormonów 
(auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego 
i jasmonowego), syntezę deaminazy kwasu 1-aminocy-
klopropano-1-karboksylowego (ACC) oraz zwiększanie 
biodostępności fosforu (Rys. 1). Mechanizmy poten-
cjalnie odpowiedzialne za stymulację wzrostu roślin 
to również produkcja HCN, amoniaku, sideroforów 
kompleksujących żelazo, związków hamujących wzrost 
patogenów oraz biosurfaktantów [14, 25, 32, 46, 55].

Szczególne zainteresowanie skupiają na sobie bak-
terie produkujące fitohormony i deaminazę ACC. 
Auksyna (IAA) wpływa nie tylko na wzrost i rozwój 
rośliny, ale również na regulację odpowiedzi jej sys-
temu odpornościowego. Co ciekawe, IAA może pełnić 
funkcję cząsteczki sygnalnej w  procesie quorum sen
sing u bakterii uczestniczących w tworzeniu biofilmu. 
Fitopatogeny wytwarzają auksynę z  indolilo-3-aceta-
midu (szlak IAM indole-3-acetamide), w odróżnieniu 
od bakterii symbiotycznych, u których IAA powstaje 
przez kwas indolilo-3-pirogronowy (szlak IPyA indole-
-3-pyruvate) [45, 46]. 

Etylen to hormon produkowany przez rośliny 
w warunkach narażenia jej na biotyczny i abiotyczny 
stres. Czynnikami indukującymi jego syntezę są między 
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innymi susza, zasolenie, powódź i/lub obecność fitopa-
togenów. Bakteryjna deaminaza ACC obniża u roślin 
stężenie prekursora etylenu, kwasu 1-aminocyklopro-
pano-1-karboksylowego, co prowadzi do zmniejszo-
nego uwalniania samego etylenu [16, 25, 30]. 

5. Rola endofitów w fitodegradacji 

Jednym ze sposobów remediacji terenów skażonych 
związkami organicznymi jest fitodegradacja, która po- 
lega na wykorzystaniu roślin wyższych i towarzyszących 
im bakterii do degradacji szkodliwych substancji [49]. 

Endofity (podobnie jak bakterie ryzosferowe) uwa-
żane są za ważne narzędzia zwiększające efektywność 
fitodegradacji toksycznych związków organicznych. 
Wykorzystanie tych bakterii w procesach fitoremediacji 
wydaje się być szczególnie obiecujące, ponieważ wcho-
dzą one w ścisłe interakcje ze swoim gospodarzem. 
Szereg właściwości bakterii endofitycznych powoduje, 
że w  kooperacji z roślinami mogą istotnie zwiększać 
tempo usuwania toksycznych substancji aromatycznych 
ze środowiska. Zdolność endofitów do rozkładu tych 
związków wynika z ich ewolucyjnego przystosowania 
do rozkładu metabolitów roślinnych, z których wiele 
ma strukturę pierścieniową [21, 29, 53]. 

Rośliny, które są fotoautotrofami nie wykorzystują 
egzogennych zanieczyszczeń organicznych (ksenobio-
tyków) jako źródła węgla i energii, ponieważ węgiel 
asymilują na drodze fotosyntezy. Za pośrednictwem 
systemu korzeniowego roślina pobiera związki mine-
ralne i wodę. Pobieranie ksenobiotyków przez rośliny 
jest koniecznym czynnikiem umożliwiającym fito-
degradację i udział w tym procesie bakteryjnych 
endofitów. Niektóre z substancji organicznych jak 

np. węglowodory to związki o dużej lipofilowości, co 
oznacza, że mogą łatwo absorbować na powierzchni 
korzeni, przenikać przez błony komórkowe i być 
transportowane do pozostałych części rośliny. Rośliny 
zazwyczaj przekształcają lipofilowe zanieczyszczenia 
organiczne do formy mniej toksycznej w celu och- 
rony wrażliwych układów enzymatycznych. Proces ten 
opisuje tak zwany model zielonej wątroby (ang. Green 
liver concept). Obejmuje on trzy podstawowe fazy: 
(1) bioaktywację czyli enzymatyczną modyfikację 
związku obniżającą jego toksyczność i/lub lipofilowość, 
(2) koniugację, połączenie z  glutationem, cukrami 
lub aminokwasami w  celu wytworzenia związku hy- 
drofilowego i (3) sekwestrację/kompartmentalizację 
polegającą na odkładaniu zmodyfikowanego związku 
w wakuoli i/lub ścianie komórkowej (Rys. 2) [1]. Gene-
ralnie, model zielonej wątroby polega na włączeniu 
toksycznych związków organicznych w cykle przemian 
z  wykorzystaniem szlaków podstawowego metaboli-
zmu. W  konsekwencji procesy te umożliwiają prze-
kształcenie i zmagazynowanie w wakuoli i/lub ścianie 
komórkowej mniej toksycznych form tych związków. 
Bardzo rzadko dochodzi jednak do całkowitej mine-
ralizacji zanieczyszczeń [21, 49, 56]. Znacząca rolę 
w metabolizowaniu tych ksenobiotyków mogą pełnić 
mikroorganizmy endofityczne, które m.in. rozkładają 
związki ropopochodne. Endofity zdolne do rozkładu 
węglowodorów wyizolowano z perzu (Elymus angustus 
oraz Agropyron elongatum), alternantery (Alternanthera 
philoxeroides), czosnku (Allium macrostemon), chry-
zantemy (Dendranthema indicum) oraz chwastnicy 
(Echinochloa crusgalli) [31, 41].

Tempo usuwania toksycznych związków organicz-
nych z gleby można przyspieszyć poprzez inokula- 
cję roślin bakteriami endofitycznymi stymulującymi 

Rys. 1. Bakteryjne mechanizmy promujące wzrost roślin
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przyrost biomasy roślin i/lub zdolnymi do rozkładu 
tych związków. Ho i wsp. [17] wykazali, że inokulacja 
Ara bi dopsis thaliana zawiesiną endofitycznej bakterii 
Achromobacter xylosoxidans F3B umożliwiła roślinom 
wzrost w obecności wzrastającego stężenia związków 
aromatycznych. Natomiast zaszczepienie roślin endo-
fitem Burkholderia cepacia FX2, poza przyrostem bio-
masy prowadziło także do obniżenia poziomu trans-
piracji toluenu, co było wynikiem biodegradacji tego 
związku przez szczep FX2 [48].

Niezwykle interesującym jest fakt, że rośliny tere-
nów zanieczyszczonych posiadają zdolność do przycią-
gania bakterii endofitycznych degradujących toksyczne 
związki. Siciliano i wsp. [44] wykazali, że w tkankach 
korzeni kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea) 
liczebność bakterii endofitycznych posiadających geny 
związane z rozkładem związków ropopochodnych alkB 
oraz ndoB była odpowiednio dwa i cztery razy większa 
niż w  glebie pozakorzeniowej. Co więcej, liczebność 
bakterii endofitycznych była pozytywnie skorelowana 
z koncentracją węglowodorów w glebie. 

6. Rola endofitów w fitoekstrakcji 

Fitoekstrakcja polega na pobieraniu przez korze-
nie zanieczyszczeń metalicznych i magazynowaniu ich 
w  częściach nadziemnych rośliny. Proces ten wyko-
rzystuje się do oczyszczania gleb skażonych głównie 
metalami ciężkimi. Rośliny, które gromadzą w swoich 
tkankach metale w stężeniu wielokrotnie przekracza-
jącym ich zawartość w glebie to hiperakumulatory. 
Niestety ich niewielkie rozmiary, powolny wzrost i nie-

wielka biomasa ogranicza możliwość ich wykorzystania 
w  fitoekstrakcji. Dlatego obecnie poszukuje się bak-
terii endofitycznych, które zwiększają tolerancję roślin 
(niebędących hiperakumulatorami) na metale ciężkie, 
stymulują ich wzrost, przyrost biomasy, wpływają na 
pobieranie metali z gleby, ich transport oraz magazyno-
wanie w częściach nadziemnych rośliny. Endofity izolo-
wane z hiperakumulatorów (Alyssum bertolonii, Thlaspi 
caerulescens, Thlaspi goesingense, Nicotiana tabacum), 
ale także z roślin tolerujących wysokie stężenia metali 
ciężkich (metalofitów), często wykazują oporność na 
wysokie stężenia metali ciężkich i  posiadają liczne 
mechanizmy promujące wzrost roślin. Wyniki nie-
których badań wskazują, że endofity te redukują tok-
syczność metali i zmieniają ich dostępność dla roślin 
przez zakwaszanie środowiska, wydzielanie kwasów 
organicznych czy produkcję sideroforów chelatujących 
nie tylko żelazo, lecz także niektóre metale [34, 50]. 

Bakterie endofityczne ułatwiają uwalnianie metali 
ciężkich z  niedostępnych kompleksów, zwiększając 
tym samym mobilizację, na przykład cynku, ołowiu 
lub kadmu. Wprowadzenie do gleby skażonej ołowiem 
metaloopornych endofitów Pseudomonas fluorescens 
G10 oraz Microbacterium sp. G16 spowodowało, że 
stężenie w glebie rozpuszczalnych form Pb zwiększyło 
się prawie sześciokrotnie. Co ważne, szczepy te istotnie 
wpływały na akumulację ołowiu w częściach nadziem-
nych rzepaku (Brassica napus), a całkowita zawartość 
zgromadzonego ołowiu w pędach wzrosła z  76% do 
131% (P. fluorescens G10) i od 59% do 80% (Microbac
terium sp. G16) w porównaniu z kontrolą traktowaną 
martwym inokulum [42]. B. napus może gromadzić 
w swoich tkankach także miedź. Inokulacja sadzonek 

Rys. 2. Model zielonej wątroby (Green liver concept) (objaśnienia w tekście) [1]
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rzepaku szczepami Ralstonia sp. J1-22-2, Pantoea agglo
merans Jp3-3 oraz Pseudomonas thivervalensis Y1-3-9, 
o wysokiej aktywności deaminazy ACC (213–370 µM 
α-ketomaślanu/mg∙h) nie tylko zwiększała biomasę tej 
rośliny, ale powodowała również istotnie wyższą aku-
mulację Cu w łodygach i liściach rzepaku w porów-
naniu z roślinami nieinokulowanymi [57]. Natomiast 
tytoń (Nicotiana tabacum) szczepiony kadmoopornym 
szczepem Sanguibacter sp. S_d. zakumulował aż trzy-
krotne więcej Cd w częściach nadziemnych w porów-
naniu z nietraktowaną kontrolą [27]. 

Wydajny proces fitoekstrakcji wspomagany przez 
endofityczne bakterie zależy nie tylko od gatunku 
samego mikroorganizmu, ale także od gatunku rośliny. 
Szczep Bacillus sp. SLS18 w różnym stopniu zwiększał 
akumulację manganu i kadmu w pędach Sorghum bicolor 
(Mn-65,2%, Cd-40%), Phytolacca acinosa (Mn-55,2%, 
Cd-31,1%), Solanum nigrum (Mn-16,6%, Cd-25,6%) 
w porównaniu do roślin nieinokulowanych [24]. 

Wysoka zawartość metali ciężkich w glebie jest 
czynnikiem stresowym dla roślin i często prowadzi 
do wzmożonej produkcji etylenu, co w konsekwencji 
skutkuje zahamowaniem wzrostu korzeni i  procesu 
fotosyntezy. Metalotolerancyjne PGPE Methylobac
terium oryzae CBMB20 i Burkholderia sp. CBMB40 
zdolne do produkcji deaminazy ACC i  IAA istotnie 
zmniejszały ilość uwalnianego przez pomidory (Lyco
persicon esculentum) etylenu, zwiększały przyrost ich 
biomasy i jednocześnie redukowały toksyczny wpływ 
niklu i kadmu na sadzonki pomidora. Bakterie te ogra-
niczały zdolność pomidorów do gromadzenia Ni i Cd 
w korzeniach i pędach. Obserwowane efekty inokulacji 
sadzonek pomidorów autorzy tłumaczą posiadaniem 
przez M. oryzae CBMB20 i Burkholderia sp. CBMB40 
mechanizmów promujących wzrost roślin oraz zdol-
nością bakterii do akumulacji znacznych ilości jonów 
Ni i Cd [26]. 

7. Endofity w rolnictwie i ochronie roślin

Wraz ze zwiększającą się liczbą ludności rośnie 
zapotrzebowanie na produkty rolne na świecie. Sytua-
cja ta zmusza do poszukiwania metod zwiększających 
wydajność produkcji szczególnie ważnych upraw takich 
jak ryż, kukurydza, trzcina cukrowa, buraki cukrowe 
oraz pszenica. Azot jest tak zwanym pierwiastkiem plo-
notwórczym. Niestety, powszechnie stosowane nawoże-
nie związkami azotowymi jest niewystarczające, gdyż aż 
65% wprowadzanych do gleby mineralnych związków 
azotu jest tracona w wyniku parowania, wypłukiwania 
i/lub wiązania się z koloidami glebowymi [6]. 

Rozwiązaniem tego problemu wydaje się być zasto-
sowanie szczepionek z bakterii endofitycznych zdolnych 
do wiązania azotu atmosferycznego i dostarczania go 

roślinom uprawnym. Potwierdziły to badania Boddey 
i wsp. [7], którzy zaobserwowali ponad 60-procentowy 
wzrost zawartości azotu w roślinach inokulowanych 
bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny. Korzystne 
oddziaływanie bakterii z rodzaju Herbaspirillum oraz 
Azospirillum, endofitów wielu roślin, na plonowanie 
ważnych pod względem przemysłowym odmian ryżu 
basmati było opisane przez Mirza i wsp. [28]. Jednak 
ilość związanego i dostarczanego przez bakterie endo-
fityczne azotu swoim roślinnym gospodarzom może się 
znacznie różnić. Na przykład w tkankach dzikiego ryżu 
(Oryza officinalis) inokulowanego Herbaspirillum sp. 
B501 zawartość związanego izotopu 15N zwiększyła się 
aż o 381% w stosunku do kontroli, która nie była trak-
towana bakteriami [13]. Natomiast kolonizacja tkanek 
ryżu przez Burholderia sp. spowodowała zwiększenie 
zawartości azotu w tkankach tej rośliny o 31% [4]. 
Uważa się, że różnice te zależą od odmiany i stadium 
rozwojowego rośliny, szczepu bakterii endofitycznej, 
metody inokulacji i warunków środowiska. 

Wyniki badań molekularnych udowadniają, że pro- 
mowanie wzrostu roślin i zawartość azotu jest uzależ-
niona od obecności u endofitów aparatu enzymatycznego 
warunkującego wiązanie N2. U roślin inokulowanych 
dzikimi szczepami z  rodzaju Azocarus zaobserwo-
wano znaczący przyrost biomasy oraz wzrost zawar-
tości azotu w tkankach w porównaniu do roślin ino- 
kulowanych mutantami z nieaktywnym genem nif [6].

Nie tylko endofity zdolne do wiązania azotu korzyst-
nie wpływają na rośliny. Takie właściwości posiadają 
także bakterie produkujące fitohormony. Przykładowo, 
bakterie izolowane z korzeni buraków cukrowych (Beta 
vulgaris), zdolne do produkcji auksyny stymulowały 
wzrost sadzonek buraków, zwiększały ich biomasę oraz 
liczbę liści [43]. Khan i Doty [22] wykazali, że bakterie 
endofityczne izolowane ze słodkich buraków (Ipomoea 
batatas) były zdolne do kolonizacji i stymulacji wzro-
stu także innych gatunków roślin. Szczepy produkujące 
największą ilość IAA indukowały szybsze ukorzenianie 
się i wzrost sadzonek topoli. Inny endofit Burkholderia 
phytofirmans PsJN izolowany z cebuli jest także endo-
fitem naturalnie występującym w  tkankach ziemnia-
ków, pomidorów oraz winorośli. U tej ostatniej rośliny 
obserwowano przenikanie tych bakterii przez elementy 
naczyń ksylemu do pozostałych tkanek [12, 39].

Występowanie bardzo ścisłego związku między 
endofitami a roślinami stało się podstawą ich poten-
cjalnego wykorzystania jako środków ochrony roślin. 
Liczne bakterie endofityczne znane są z antagonistycz-
nego działania wobec patogennych bakterii i grzybów. 
Konkurują one o niszę ekologiczną oraz mikro i makro-
elementy, indukują ISR (Indukowana Odporność Sys-
temiczna) u roślin, produkują antybiotyki lub inne 
związki hamujące wzrost patogenów. Ardanov i wsp. 
[3] wykorzystali dwa gatunki bakterii endofitycznych: 
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Pseudomonas sp. oraz Methylobacterium sp. jako śro-
dek ochronny w uprawie ziemniaków. Inokulacja 
roślin zawiesiną bakterii skutecznie chroniła uprawy 
przed patogenną bakterią Pectobacterium atrosepticum 
(Erwinia carotovora supp. atroseptica), która wywołuje 
chorobę zwaną czarną nóżką. Oba szczepy endofi- 
tów nie tylko indukowały odporność roślin, ale także 
promowały wzrost ich pędów. Z kolei, odporność 
przeciw grzybowym patogenom Verticillium sp. oraz 
Botrytis cinerea uzyskiwały pomidory oraz winorośl, 
które inokulowano endofitycznymi bakteriami B. phy
tofirmans PsJN [8, 12]. 

Ochronny wpływ bakterii endofitycznych Paeni
bacillus xylanilyticus YUPP-1, Paenibacillus polymyxa 
YUPP-8 oraz Bacillus subtilis YUPP-2 przeciwko fitopa-
togenom bawełny obserwowali także Yang i wsp. [51]. 
Wyniki doświadczeń polowych wykazały, że poraże-
nie pleśniami było widoczne tylko u 5,2% roślin ino-
kulowanych bakteriami endofitycznymi, podczas gdy 
w kontroli poziom ten wynosił aż 33,5%.

8. Metabolity endofitów w medycynie

Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem 
endofitów do produkcji metabolitów, które mogą być 
stosowane jako efektywne narzędzia do walki z  cho-
robami ludzi, roślin i zwierząt. Szacuje się, że 51% 
nowo odkrytych substancji produkowanych jest przez 
endofity, natomiast tylko 38% przez mikroorganizmy 
glebowe [47]. Wśród endofitów poszukuje się bakterii, 
które są zdolne do produkcji nowych antybiotyków, 
związków przeciwnowotworowych, lotnych związków 
organicznych, związków przeciwgrzybiczych, antywiru-
sowych, insektycydów oraz immunosupresantów [38]. 

Przykładem takiej bakterii jest Pseudomonas viridi
flawa izolowana z traw. Ten endofit ma zdolność do pro-
dukcji antygrzybicznych substancji, ekomycyn, repre-
zentujących nowo poznaną grupę związków należących 
do lipopeptydów. Hamują one rozwój patogenów czło-
wieka takich jak Candida albicans oraz Cryptococcus 
neoformans. Ze względu na fakt, że aż 45% biologicznie 
aktywnych substancji produkowanych jest przez pro-
mieniowce, głównie Streptomyces sp., endofity należące 
do tego rodzaju są szczególnie poszukiwane. Strepto
myces NRRL 30562, wyizolowany z czarnego pnącza 
(Kennedia nigriscans), produkuje munumbicyny A-D, 
peptydy o  działaniu antybiotycznym oraz przeciw-
malarycznym. Z  kolei, 6-prenylindol produkowany 
przez Streptomyces sp. TP-A0595 wykazuje aktywność 
przeciwgrzybiczą, tak jak antymycyna 18 izolowana 
z innego szczepu Streptomyces albidoflavus [10, 33].

W ostatnich latach szczególne intensywnie poszu-
kuje się związków przeciwnowotworowych. Dobrze 
znany cytostatyk należący do diterpenów to taksol sto-

sowany w leczeniu nowotworów jajnika, sutka i płuc. 
Związek należący do tej samej grupy i  o  podobnych 
właściwościach, paklitaksol, wyizolowano z endofitycz-
nych bakterii z rodzaju Kitasatospora sp. Pterocydina, 
naftomycina to kolejne substancje o działaniu przeciw-
nowotworowym produkowane przez Streptomyces sp. 

Izolowane z roślin Monstera sp. endofityczne bak-
terie Streptomyces sp. MSU-2110 produkują korona-
mycynę, która działa przeciwmalarycznie, a w dodatku 
wykazuje wysoką aktywność przeciwko grzybowemu 
patogenowi C. neoformans [10, 33, 38, 47].

9. Produkcja bioplastiku

Poza typowo medycznym zastosowaniem sub-
stancji produkowanych przez endofity, poszukuje się 
także bakterii produkujących biopolimery, które mogą 
być wykorzystane jako bioplastiki. Lemoigne w 1926 
opisał pierwszy bioplastik (poli-3-hydroksymaślan 
(PHB)) produkowany przez Bacillus megaterium. Jest 
to jeden z najczęściej wytwarzanych poliestrów pocho-
dzenia bakteryjnego. Okazuje się, że w genomie wielu 
mikroorganizmów, w tym endofitów, można odnaleźć 
geny warunkujące syntezę PHB. Obecnie poszukuje 
się szczepów, które pozwolą zwiększyć wydajność pro-
dukcji PHB i  usprawnić cały ten proces. Obiecujące 
badania w tym zakresie przeprowadził Catalan i wsp. 
[9]. Wykazały one, że Herbaspirillum seropedicae, dia-
zotroficzny endofit, produkuje dużą ilość PHB podczas 
hodowli z wykorzystaniem różnych źródeł węgla. Bada-
nia te mogą przyczynić się do usprawnienia procesu 
produkcji biopolimerów i powstania nowych biomate-
riałów o szerokim zakresie zastosowań [38].

10. Podsumowanie

Mikroorganizmy endofityczne są niezwykle ważne 
w prawidłowym rozwoju rośliny. Bakterie te posiadają 
liczne mechanizmy wspomagające wzrost roślin oraz 
szlaki degradacyjne wielu metabolitów, często tok-
sycznych dla roślinnych gospodarzy. Dlatego też duże 
nadzieje wiąże się z możliwością wykorzystania bakterii 
endofitycznych we wspomaganiu fitoremediacji. 

Opracowanie skutecznych metod wykorzystania 
bakterii endofitycznych i ryzosferowych w usuwaniu 
zanieczyszczeń jest obecnie jednym z ważniejszych 
nurtów badawczych w zakresie biotechnologii i mikro-
biologii środowiskowej. Wydaje się, że wykorzystanie 
bakterii endofitycznych o określonych zdolnościach 
metabolicznych stwarza szansę na znaczne zwiększe-
nie efektywności procesów fitodegradacji w usuwaniu 
węglowodorów z gleby. Nowo izolowane szczepy mogą 
stać się punktem wyjścia do dalszych badań nad endo-
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fitami, ich potencjałem degradacyjnym, aktywnością 
w tkankach roślinnych oraz wspomaganiem remediacji 
zanieczyszczonego środowiska. 
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1. Wstęp

Od końca lat ’80 pojawiło się wiele publikacji doty-
czących patogenności Listeria monocytogenes. Pro-
wadzone badania analizowały korelację określonego 
serotypu L. monocytogenes z obecnością genów wirulen- 
cji. Okazało się bowiem, że nie wszystkie szczepy tego 
gatunku mają geny patogenności. 

Nowym aspektem badań związanym z rodzajem 
Listeria było również wyizolowanie listeriopodobnych 
szczepów atypowych z prób żywności oraz ze środo-
wiska naturalnego. Morfologia i pewne cechy bioche-
miczne szczepów wskazywały na ich przynależność do 
rodzaju Listeria. Mikroorganizmy te posiadały jednak 
unikatowe i odmienne właściwości, które nie pozwalały 
na ich klasyfikację do konkretnego gatunku Listeria.

Identyfikacja wyizolowanych szczepów atypowych 
opierała się na wykorzystaniu metod biochemicznych 
pozwalających na szczegółowe określenie cech feno-
typowych bakterii, jak również na analizie genotypu 
badanych szczepów [1, 22, 23, 35, 50, 59, 60].

Kilka z wyizolowanych szczepów atypowych skla-
syfikowano jako nowe gatunki Listeria [1, 22, 23, 35]. 
Pojawiły się również szczepy, których analiza wykazała 
przynależność do dwóch znanych już gatunków Liste
ria. Szczepy te cechowały się jednak atypową zdolnością 
do hemolizy [59, 60]. 

2. Charakterystyka rodzaju Listeria

L. monocytogenes po raz pierwszy została opisana 
przez Murray’a w 1926 roku [44]. Oficjalne odkrycie 
bakterii przypada jednak na rok 1924, kiedy to z choru-
jących na posocznicę królików i świnek morskich wyizo-
lowano nieznane dotychczas drobnoustroje [4]. Murray 
początkowo określił wyodrębniony mikroorganizm jako 
Bacterium monocytogenes. Dopiero w 1940 roku Harvey 
Pirie zmienił nazwę rodzaju na Listeria [24].

Do 1961 roku L. monocytogenes była jedynym przed- 
stawicielem Listeria sp., który do tego czasu uważany 
był za rodzaj monotypowy. W kolejnych latach do 
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Listeria sp. dołączały Listeria denitryficans (1961), 
Listeria grayi (1966), Listeria murrayi (1971). Liste
ria innocua, Listeria welshimeri oraz Listeria seeligeri 
zostały dodane do rodzaju w 1983 roku [16]. Listeria 
ivanovii została włączona jako ostatnia w 1985 roku. 
Rozdzielono ją następnie na dwa podgatunki L. iva
novii subsp. ivanovii i  L. ivanovii subsp. londoniensis 
[22]. Jednak dalsze badania zarówno genotypowe jak 
i fenotypowe dokonały kolejnych weryfikacji. W kon-
sekwencji L. murrayi włączono do gatunku L. grayi, 
a L. denitryficans została zaklasyfikowana do nowego 
rodzaju Jonesia, w wyniku czego przyjęła nazwę Jonesia 
denitryficans [39]. W wyniku powyższych zmian, aż do 
niedawna wśród rodzaju Listeria wyróżnić można było 
sześć gatunków: L. monocytogenes, L. innocua, L. iva
novii, L. seeligeri, L. welshimeri oraz L. grayi [59]. 

Wszystkie mikroorganizmy zaklasyfikowane do 
rodzaju Listeria to Gram-dodatnie krótkie pałeczki 
o  długości 1,2 µm i szerokości 0,5 µm [4, 40], które 
zazwyczaj występują pojedynczo lub tworzą krótkie 
łańcuszki [40]. Mogą również organizować się w sku-
piska palisadowe i przyjmować kształt liter V i Y [51]. 
Listeria spp. nie wytwarzają spor ani otoczki. Są to 
mikroorganizmy względnie beztlenowe oraz psychro-
trofowe [2], rosną w szerokim zakresie temp. 0–45°C 
oraz przy pH 6–9 [23]. Najlepiej rozwinięte zdolności 
adaptacyjne posiada L. monocytogenes, która wzrasta 
również w  temperaturze –2 °C oraz przy pH sięgają-
cym do 4,4. Natomiast całkowita inaktywacja bakterii 
tego gatunku obserwowana jest dopiero w temperatu-
rze powyżej 75°C [61]. Cechą identyfikacyjną wszyst-
kich gatunków Listeria jest zdolność do ruchu w temp. 
25°C [38], jak również fakt, iż są katalazo-dodatnie 
oraz oksydazo-ujemne [23]. Gatunki Listeria różnią 
się natomiast zdolnością do fermentacji cukrów oraz 
właściwościami litycznymi w stosunku do erytrocytów 
różnych gatunków zwierząt m.in. końskich, owczych 
[30], króliczych jak również człowieka [40]. Stanowi to 
podstawę do odróżniania gatunków hemolitycznych od 
pozostałych niehemolitycznych [59].

Wszystkie bakterie z rodzaju Listeria a w szczegól-
ności L. monocytogenes tolerują ekstremalne warunki 
takie jak: niskie pH, niska temperatura oraz wysokie 
zasolenie. Te właściwości powodują, że są one szeroko 
rozpowszechnione w  wielu naturalnych i  miejskich 
środowiskach [23]. Można wyizolować je z  różnych 
biocenoz [59] m.in. z gleby, ścieków, wody, pasz tzw. 
kiszonek czy produktów spożywczych [28].

W rutynowej procedurze identyfikacji szczepów bak-
teryjnych pod względem ich przynależności do okreś-
lo  nego gatunku stosuje się metody fenotypowe, wśród 
których wykorzystywane są m.in. testy API Listeria, jak 
i niekiedy metody genetyczne oparte na reakcji PCR [35].

Co więcej szczepy bakterii należące do Listeria sp. 
charakteryzują się określonym serotypem [28, 37] oraz 

posiadają typowe dla siebie warianty genów. Determi-
nują one zarówno przynależność szczepów do jednego 
z  sześciu występujących gatunków [5], jak również 
pozwalają na określenie pokrewieństwa pomiędzy 
gatunkami [12, 22]. 

2.1. Filogenetyczne pokrewieństwo pomiędzy
 gatunkami rodzaju Listeria

Gatunki Listeria wykazują między sobą różny sto-
pień pokrewieństwa. Obecnie wyróżnia się dwa klady 
zawierające odpowiednie gatunki bakterii. Pierwszy 
z  kladów składa się z L. monocytogenes i L. innocua 
a drugi obejmuje L. seeligeri, L. ivanovii oraz L. welshi
meri. Oba klady zawierają zarówno przedstawicieli 
gatunków posiadających odpowiednie warianty kla-
stra genów wirulencji tj. L. monocytogenes, L. ivanovii 
i L. seeligeri jak również te gatunki, które go nie mają 
tj. L. innocua i L. welshimeri [12]. Ciekawy jest fakt, 
że klaster genów wirulencji ma tą samą lokalizację 
genomową, pomimo iż bakterie należą do dwóch róż-
nych kladów [22].

Interesujące jest również, że istnieje bliskie pokre-
wieństwo pomiędzy gatunkami patogennymi i nie-
patogennymi. Chorobotwórcza L. monocytogenes jest 
najbliższa filogenetycznie z niezjadliwą L. innocua. 
Natomiast patogenna L. ivanovii z L. seeligeri, która 
pomimo posiadanego klastra wirulencji uważana jest za 
formę niepatogenną. Może być to związane z brakiem 
innych nieznanych jeszcze czynników, które wpływają 
na zdolności chorobotwórcze L. seeligeri [12].

Prowadzone badania filogenetyczne sugerują więc 
obecność wspólnego przodka dla obu wymienionych 
kladów. Przodek ten posiadał klaster genów wirulen-
cji, po czym wystąpiły dwie niezależne delecje, które 
doprowadziły do straty powyższego klastra genów 
u pozostałych niepatogennych członków obu kladów. 

Status L. grayi jest do tej pory nieokreślony [22]. 
Wiadomo jedynie, iż jest najbardziej odległa filogene-
tycznie od pozostałych gatunków Listeria [12].

2.2. Serotypy

Szczepy bakteryjne należące do określonych gatun-
ków rodzaju Listeria różnią się dodatkowo między 
sobą determinantami antygenowymi znajdującymi 
się na powierzchni komórki. Różnice antygenowe są 
wynikiem obecności różnych związków chemicznych 
takich jak białka błonowe czy kwas lipotejchojowy, 
które warunkują strukturę błony komórkowej [25]. 
Takie odmienności pomiędzy szczepami mogą być 
identyfikowane dzięki wykorzystaniu typowania sero-
logicznego. Pozwala to na bardziej szczegółowy podział 
Listeria spp. ze względu na posiadany serotyp, który 
określany jest na podstawie ciepło-stabilnego antygenu 



POSTĘPY BADAŃ NAD BAKTERIAMI RODZAJU LISTERIA 125

somatycznego O (15 podtypów I–XV) oraz ciepło-labil-
nego antygenu rzęskowego H (4 podtypy A-D) i deter-
minowany ich odpowiednią kombinacją [28].

Początkowo do przeprowadzania serotypowania 
wykorzystywano przede wszystkim metody immuno-
logiczne, które opierały się na specyficznej reakcji anty-
gen-przeciwciało [56]. W wyniku tego wśród szczepów 
L. monocytogenes wyróżniono 12 serotypów (1/2a, 1/2b, 
1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e i 7) [37]. Niektóre 
źródła podają jednak występowanie dodatkowo trzy-
nastego serotypu tj. 4ab [25]. W przypadku L. seeligeri 
wymieniono natomiast 7 serotypów (1/2a, 1/2b, 3b, 4a, 
4b, 4c i 6b), jeden w L. ivanovii (5) i kilka w L. innocua, 
L. welshimeri, L. grayi (1/2b, 6a i 6b) [28]. 

Ze wszystkich serotypów L. monocytogenes za najbar-
dziej niebezpieczne dla człowieka uważane są 1/2a, 1/2b 
i 4b, którym przypisuje się 95% przypadków ludzkiej 
listeriozy [33, 34]. Z powyższych trzech serotypów 4b 
jest przyczyną 50% zachorowań w skali światowej [20].

Przeprowadzone badania szczepów bakteryjnych 
należących do gatunku L. monocytogenes wykazały, iż 
istnieje również zależność pomiędzy ich serotypem 
a przynależnością do odpowiedniej linii filogenetycz-
nej, którą określano metodami genetycznymi [36]. Jak 
do tej pory wśród gatunku wyróżniono 3 odrębne linie 
ewolucyjne. Klasyfikację przeprowadzono na podsta-
wie różnic w sekwencji nukleotydowej 3 genów: flaA 
(kodujący flagelinę), iap (kodujący p60) i hly (kodu-
jący LLO) [29]. Co więcej każdej linii filogenetycznej 
przyporządkowano odpowiednie serotypy [10, 13, 53].

Po raz pierwszy podziału takiego dokonał Piffaretti 
i wsp., w 1989 roku, kiedy to badał powiązania gene-
tyczne wśród wyizolowanych szczepów L. monocytoge
nes. Wyodrębnił on wówczas dwie linie filogenetyczne I 
i II do których przyporządkował następujące serotypy 
1/2b, 4b, 4a do linii ewolucyjnej I, natomiast 1/2c 
i   /2a do II [48]. Wielu autorów kolejnych publikacji 
opiera się właśnie na niniejszym podziale, uzupełnia-
jąc go w kolejne serotypy oraz wprowadzając zmiany 
m.in. w  postaci dodania kolejnej trzeciej linii ewo- 
lucyjnej [10, 46]. 

metodę multiplex PCR, L. monocytogenes została po- 

d zie lona przez niego na 5 grup serotypowych skorelo-
wanych z odpowiednią linią ewolucyjną [13].

Grupa serotypowa (1/2b; 3b; 7) (1/2a; 3a) (4a; 4c)
 (4b; 4d; 4e) (1/2c; 3c)

Tabela I
Podział L. monocytogenes na 5 grup serotypowych w zależności od 

linii filogenetycznej

W tabeli pogrubieniem zaznaczono serotypy będące najczęstszą przyczyną 
ludzkiej listeriozy. 

Linia filogenetyczna I IIIII

Grupa serotypowa (1/2a; 3a) (1/2b; 3b; 7) (4a; 4c)
 (1/2c; 3c) (4b; 4d; 4e)

W tabeli pogrubieniem zaznaczono serotypy będące najczęstszą przyczyną 
ludzkiej listeriozy.

Linia filogenetyczna I IIIII

Tabela II
Podział L. monocytogenes na 5 grup serotypowych zastosowany

w metodzie multiplex PCR

Powyższy podział przyjmowany jest obecnie jako 
najbardziej poprawny. Jednakże istnieje również inny, 
który w 2004 wprowadził Doumith. Wykorzystując 

Ostatnio pojawiają się jednak publikacje informu-
jące o  wyodrębnieniu wśród linii filogenetycznej  III 
trzech podgrup tj. IIIA, IIIB, IIIC, z których IIIB 
w  istotnym stopniu odróżnia się od dwóch pozosta-
łych [10]. Stanowi to podstawę do utworzenia kolejnej 
IV grupy filogenetycznej [10, 53]. Okazuje się również, 
że przebadane szczepy w zależności od swojego sero-
typu mogą posiadać lub być pozbawione określonych 
genów kodujących wirulencję L. monocytogenes [53].

2.3. Geny charakterystyczne dla Listeria sp.

Wszystkie gatunki Listeria posiadają gen rrs kodu-
jący 16S rRNA [35]. Analiza tego genu pozwala na 
określenie przynależności rodzajowej dzięki stwier-
dzeniu obecności produktu o długości 938 pz [3]. 
Sekwencja 16S rRNA pozwoliła w przeszłości ostatecz-
nie ustalić odrębność rodzaju Listeria od pozostałych 
blisko spokrewnionych rodzajów bakterii m.in. Brocho
trix sp. [51]. Obecnie pierwszym etapem identyfika-
cji genetycznej, jaką przeprowadza się w celu określe- 
nia przynależności bakterii do Listeria sp. jest właśnie 
analiza sekwencji 16S rRNA. Na tej podstawie ustalany 
jest stopień pokrewieństwa z pozostałymi gatunkami 
[1, 22, 23, 35, 50, 59, 60].

Istotną częścią genomu bakterii Listeria jest rów-
nież obecność lub brak wspominanego wcześniej kla-
stra genów wirulencji [22], określanego także wyspą 
patogenności Listeria tzw. LiPI (Listeria Pathogeni- 
city Island) [12]. Wśród genów klastra, prfA stanowi 
plejotropowy regulator wirulencji [28], którego pro- 
dukt aktywuje transkrypcję wszystkich genów LiPI tj. 
hly, plcA, mpl, actA i plcB [41]. Geny klastra kodują 
białka niezbędne bakteriom do przeżycia wewnątrz 
komórek oraz umożliwiające im przemieszczanie się 
w obrębie tkanek [12].

Wśród genów wyspy patogenności Listeria bardzo 
ważny jest gen hly kodujący hemolizynę. Gen warun-
kujący hemolityczność L. monocytogenes, L. ivanovii 
i L. seeligeri zlokalizowany jest pomiędzy genami prs 
i  ldh. Brak niniejszego genu w genomie L. innocua, 
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L. welshimeri oraz L. grayi czyni je gatunkami niehe-
molitycznymi [59]. Z trzech gatunków posiadających 
gen hly tylko dwa są chorobotwórcze: L. monocytogenes 
(dla człowieka i zwierząt) i L. ivanovii (dla zwierząt). 
L. ivanovii jest patogenem zwierzęcym w szczegól ności 
infekującym bydło [23] i owce [22]. Uważany za nie-
patogenny dla człowieka był jednak przyczyną pojedyn-
czych zakażeń u ludzi [12]. 

Pozostałe geny należące do LiPI to plcA i  plcB 
kodują dwie fosfolipazy, gen mpl metaloproteazę, a gen 
actA białko warunkujące polimeryzację włókien akty-
nowych. Wymienione białka pozwalają na wydostanie 
się z fagosomu komórki żywiciela i rozprzestrzenianie 
międzykomórkowe.

Druga grupa genów jest odpowiedzialna za kodo-
wanie białek z rodziny internalin w zakażonych tkan-
kach, stanowi co najmniej 27 różnych białek, a każdego 
roku opisywanych jest kilka nowych. Występują one 
zarówno u patogennych jak i niepatogennych gatunków 
Listeria. Wśród nich wymienić można geny związane ze 
zdolnością do wirulencji tj. inlA i inlB kodujące białka 
odpowiedzialne za inwazję komórek różnych typów 
[12] oraz gen inlC i inlJ [53]. 

Charakterystycznym dla wszystkich gatunków ge nem 
jest również iap. Posiada on konserwatywny region 
na końcach 5’ i 3’, taki sam dla wszystkich przedsta- 
wicieli Listeria spp. Domeną różnicującą iap u poszcze-
gólnych gatunków jest jego specyficzny region zloka-
lizowany w centralnej części genu [5]. Gen iap jest 
również czynnikiem warunkującym wirulencję i pato-
genność u L. monocytogenes [28] dzięki kodowanemu 
zewnątrzkomórkowemu białku p60 (invasion-associa-
ted protein) [63]. Oprócz udziału w procesie wirulen-
cji białko p60 jest odpowiedzialne za przeprowadzenie 
prawidłowego podziału komórkowego dzięki aktyw-
ności hydrolazy mureiny [6, 52].

Cechą charakterystyczną genu iap u L. monocytoge
nes jest domena, która składa się z tandemu powtarzają-
cych się sekwencji (TRS): ACAAAT. Domena ta koduje 
centralną część białka p60, odpowiadając kolejno dwóm 
aminokwasom takim jak: treonina i asparagina. Fakt 
ten wykorzystuje się do wykrywania różnic pomiędzy 
szczepami L. monocytogenes [11].

2.3.1. Mechanizmy wirulencji L. monocytogenes

L. monocytogenes jest wewnątrzkomórkowym pato-
genem, który ma zdolność pokonywania trzech głów-
nych barier w organizmie ludzkim: bariery jelitowej, 
bariery łożyskowej oraz bariery krew-mózg. Bakterie 
tego gatunku potrafią wnikać do różnego typu komórek 
niefagocytujących oraz przemieszczać się w tkankach 
w wyniku przechodzenia z komórki do komórki [58].

Pierwszą przeszkodą, z którą spotyka się L. mono
cytogenes jest wysoce kwasowe środowisko (pH 2,0) 

żołądka żywiciela oraz obecność soli kwasów żółcio-
wych. Zdolność L. monocytogenes do przeżycia i przejś-
cia przez stadium żołądkowe jest możliwa, dzięki 
obecności białkowej podjednostki polimerazy RNA 
(RNAP) – alternatywny czynnik sigma σB (kodowany 
przez sigB). Reguluje on geny chroniące bakterie przed 
stresem tj.: opuCA, lmo1421, bsh oraz związane z nimi 
białka. Bez poprawnie funkcjonującego genu sigB, prze-
żywalność L. monocytogenes w warunkach stresowych 
jest znacznie osłabiona.

W kolejnym, jelitowym etapie infekcji L. monocy
togenes przylega i wnika do komórek żywiciela w spo-
sób bierny dzięki procesowi fagocytozy, jak i aktywnie 
przez działanie listeriowych białek powierzchniowych 
tj. internalin, wśród których najbardziej znaczące 
i najlepiej scharakteryzowane są internalina A (InlA) 
i internalina B (InlB) [38]. Dwa inne białka z tej samej 
rodziny: InlC i InlJ kodowane przez geny inlC i inlJ 
odgrywają znacznie mniejsza rolę od InlA i InlB. Geny 
te określane są jako jedne z bardziej istotnych marke-
rów wirulencji [53]. Delecja w genie inlC lub inlJ znacz-
nie osłabia zdolności patogenne L. monocytogenes [38].

Po wniknięciu bakterii do komórki gospodarza jest 
ona zamykana w pęcherzyku fagocytarnym, z którego 
uwalnia się przechodząc do cytoplazmy. Ucieczka 
L. monocytogenes jest możliwa dzięki obecności mole-
kuł związanych z procesami wirulencji tj.: listerioli-
zynie O (LLO) kodowanej przez gen hly, oraz dwóm 
fosfolipazom kodowanym przez geny plcA i plcB, jak 
również pomocniczej metaloproteazie. Należy podkreś-
lić, że gen hly odgrywa bardzo istotną rolę w patoge-
nezie L. monocytogenes, ponieważ szczepy posiadające 
mutację tego genu nie są chorobotwórcze [38].

Przedostawaniu się L. monocytogenes do kolejnych 
komórek oraz rozprzestrzenianiu infekcji w obrębie 
organizmu gospodarza sprzyja obecności powierzch-
niowego białka ActA odpowiedzialnego za zdolność do 
ruchu [38] (Tab. III).

Ostatnie badania wskazują na obecność kolejnego 
czynnika wirulencji jakim jest nowoodkryty peptyd 
hemolityczny – listeriolizyna S (LLS) [9]. Prowadzone 
doświadczenia sugerują, że LLS odgrywa rolę w przeży-
walności L. monocytogenes, ponieważ warunkuje odpor-
ność względem granulocytów obojętnochłonnych przez 
co podnosi potencjał chorobotwórczy bakterii.

Wytwarzanie LLS związane jest ze stresem oksy-
dacyjnym, co sugeruje iż peptyd ten może poprawiać 
zdolności LLS-pozytywnych szczepów L. monocytoge
nes do ucieczki z fagosomu lub makrofagów, jak rów-
nież może to stanowić kluczowy element jeśli chodzi 
o patogenność bakterii [8]. Należy zaznaczyć, że LLS 
nie jest tak rozpowszechniona jak LLO i  jest ograni-
czona do linii I linii ewolucyjnej.

Jak na razie nie sprawdzono całej puli genów wiru-
lencji, lecz tylko wybrane czynniki. Pozwoliło to jed-
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nak wnioskować, że odpowiednie serotypy różnicują 
bakterie pod względem posiadanych genów zjadliwo-
ści. Szczególnie ubogie w geny wirulencji zdają się być 
szczepy należące do trzeciej linii ewolucyjnej o seroty-
pie 4a i 4c, które to charakteryzują się często brakiem 
inlJ, inlC, iap czy LLS. Może to stanowić powód do 
polemiki nad ich zdolnościami chorobotwórczymi, 
pomimo iż należą do potencjalnie chorobotwórczego 
gatunku [37, 46, 53].

2.4. Chorobotwórczość L. monocytogenes

L. monocytogenes jest odpowiedzialna za wywoły-
wa nie tzw. listeriozy [31]. Bakteria infekuje wątrobę 
i  trzustkę, obecna jest w płynie mózgowo-rdzeniowy 
oraz we krwi [57]. Do zakażeń dochodzi w  wyniku 
spożywania zanieczyszczonej bakteriami żywności 
[55]. Częste są również zakażenia płodów i noworod-
ków od matki [49].

L. monocytogenes może być przyczyną zachorowań 
wśród zdrowych dorosłych [57] i osób z grupy wyso-
kiego ryzyka tzw. YOPI (Young, Old, Pregnat, Immu-
nocompromised) wśród których wymienia się: osoby 
starsze, kobiety w ciąży, osoby z osłabionym układem 
odporności [43], alergicy, chorzy po przeszczepach, dia-
betycy, dzieci [61], noworodki lub niemowlęta w wieku 
okołoporodowym [28]. W zależności od podatności 
organizmu ludzkiego listerioza może mieć różnoraki 
przebieg [57]. 

Ok. 20% wszystkich zachorowań na listeriozę doty-
czy osób dorosłych [33]. Choroba występuje u nich 
głównie w  formie łagodnej zwykle bez objawów lub 
z objawami grypopodobnymi. Obserwuje się także 
postać jelitową z bólem brzucha i biegunką [42]. Szcze-
gólnie niebezpieczne są przypadki, w których choroba 
przybiera postać ostrą w postaci bakteriemii czy zapale-
nia opon mózgowych [43]. Większość potwierdzonych 
zachorowań dotyczy osób powyżej 65 roku życia.

U ludzi z obniżoną odpornością chorujących na 
nowotwory, cukrzycę, HIV/AIDS, choroby wątroby czy 
będących po przeszczepie, przebieg listeriozy jest zazwy-
czaj ciężki. Choroba objawia się w postaci posocznicy, 
zapalenia opon mózgowych oraz bardzo poważnych 
infekcji atakujących centralny układ nerwowy [57]. 

Listerioza jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet 
w ciąży [15], stanowi bowiem duże zagrożenie poronie-
niem, urodzeniem martwego lub zarażonego dziecka, 
jak również przedwczesnych narodzin [49]. Noworodki 
zainfekowane L. monocytogenes chorują na zapalenie 
płuc, sepsę i zapalenie opon mózgowych.

L. monocytogenes jest mikroorganizmem groźnym 
nie tylko dla populacji ludzkiej. Bakteria wywołuje 
bowiem zachorowania również u zwierząt [57]. Przy-
czyną listeriozy zwierzęcej jest przede wszystkim 
L. mo nocytogenes, a stosunkowo rzadko L. ivanovii. 
Listerioza notowana jest często u przeżuwaczy (bydło, 
kozy, owce). Zostają one zainfekowane w wyniku spo-
żywania zanieczyszczonych kiszonek, w których pato-
gen może przeżyć ponad 2 lata. Bakteria może również 
rozmnażać się w kiszonkach, gdy ich pH przekracza 5. 
U wszystkich gatunków zakażenie może doprowadzić 
do zapalenia łożyska i macicy, być przyczyną ronień, 
przedwczesnych porodów oraz śmierci płodu. Nowo-
rodki, które przeżyją stają się nosicielami bakterii. 
U bydła rzadko występują objawy kliniczne w postaci 
posocznicy czy zapalenia mózgu, częste natomiast są 
poronienia w 4–7 miesiącu ciąży. 

Oprócz zwierząt przeżuwających również trzoda 
chlewna może ulec infekcji. W tym wypadku do 
zakażeń dochodzi drogą pokarmową, oddechową czy 
przez spojówki oczu. U trzody chlewnej mogą wystę-
pować zakażenia bezobjawowe, ale także posocznica 
czy postać nerwowa. Zdarza się, że jedynym objawem 
listeriozy mogą być ronienia. 

Na infekcję narażone są również psy, koty, drób, 
ptaki, ryby, owady, kleszcze, skorupiaki i ostrygi. Ze 
względu na wysokie niebezpieczeństwo związane 

iap P60 umożliwia adhezję bakterii do komórek gospodarza [5].
inlA InlA oddziałuje z E-kadheryną, prowadząc do rearanżacji cytoszkieletu i fagocytozy przez internalizację do komórek
 nabłonka jelita [38].
inlB InlB reaguje z receptorami Met i Clq, umożliwiając internalizację hepatocytów, fibroblastów oraz komórek nabłonka [38].
inlC, inlJ InlC i InlJ odgrywają rolę w późniejszych pozajelitowych stadiach infekcji [38].
hly LLO pozwala na przejście z fagosomu [26] do cytoplazmy, dzięki lizie błony pęcherzyka fagocytarnego [39].
plcA, plcB PlcA i PlcB wspomagają LLO w lizie błony wakuolarnej i ułatwiają ucieczkę z fagosomu [38].
mpl Mpl aktywuje białko PlcB [62].
atcA AtcA pozwala na migrację L. monocytogenes do sąsiednich komórek, dzięki ogonowi aktynowemu [38].

Tabela III
Geny wirulencji L. monocytogenes i funkcja kodowanych białek

W tabeli w nawiasach kwadratowych podano pozycje cytowanego piśmiennictwa.

Gen Funkcja kodowanego białka
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z  infekcją L. monocytogenes, listerioza jest w Polsce 
chorobą podlegającą obowiązkowemu rejestrowi [21]. 

Pierwsze udokumentowane przypadki ludzkiej liste-
riozy przenoszonej drogą pokarmową sięgają 1981 roku. 
W jednej z prowincji w Kanadzie doszło tam do zakaże-
nia 7 osób dorosłych i 34 dzieci w okresie okołoporodo-
wym. Przyczyną zachorowań była sałatka tzw. coleslaw, 
a źródło zakażenia stanowiła L. monocytogenes obecna 
w magazynowanej kapuście. Istnieją również wcześniej-
sze doniesienia o zakażeniach, pochodzące z 1979 roku. 
Wówczas zachorowały 23 osoby. Epidemia ta była zwią-
zana ze spożyciem sałatki z  surowych warzyw takich 
jak: seler, pomidor i sałata. Źródłem zanieczyszczenia 
bakteriami L. monocytogenes była sałata [17].

Obecnie listerioza uważana jest za chorobę poważną 
[33], ponieważ cechuje się wysokim poziomem śmier-
telności 20–30% [15]. W państwach Unii Europejskiej 
odsetek chorych na listeriozę wzrósł o 19,1% porów-
nując rok 2008 i 2009. W 2009 roku odnotowano 
1601 zachorowań, poziom ten utrzymywał się również 
w  2010  roku. W  2009  roku L. monocytogenes dopro-
wadziła do 270 zgonów [33]. Natomiast w Stanach 
Zjednoczonych mikroorganizm ten był przyczyną 
2500 zachorowań, 2289 hospitalizacji i 449 zgonów [33, 
43]. W 2011 roku wybuchła w USA epidemia listeriozy 
spowodowana spożyciem melona kantalupa, która 
przyniosła 146 zachorowań, 29 zgonów i 1 poronienie 
[53]. Listerioza stanowi więc jedną ze śmiertelnych 
chorób przenoszonych drogą pokarmową odnotowy-
wanych na terenie Stanów Zjednoczonych czy krajów 
Unii Europejskiej [33, 53].

W Polsce w oparciu o dane z Meldunków Rocz-
nych NIZP-PZH/GIS dotyczących zachorowań na 
choroby zakaźne i zatrucia, rejestruje się również 
przypadki zachorowań na listeriozę. Dokumenty te 
obrazują występowanie choroby w latach 1970–2009. 
Największa liczba zachorowań miała miejsce w roku: 
1979 (32  zachorowań), 1977 (26  zachorowań) oraz 
1978 (25 zachorowań). Natomiast w roku 1986 i 1990 
nie odnotowano żadnych wystąpień ludzkiej listeriozy. 
Kolejne częste pojawienie się choroby zarejestrowano 
dopiero w roku 2002 (31 zachorowań), 2005 (22 zacho-
rowań), 2006 (28  zachorowań) i  w  2007 (43  zacho-
rowań). Łącznie w  latach  1970–2008 na terenie Pol-
ski odnotowano 371  przypadków listeriozy, z  czego 
289 osób było hospitalizowane, a 16 chorych zmarło 
[18]. Istotny jest fakt, że opisywane zachorowania sta-
nowią w Polsce głównie odosobnione przypadki. Jak 
do tej pory w ramach prowadzonego w Polsce nadzoru 
sanitarnego zgłoszono dwa niewielkie ogniska zatruć 
pokarmowych, jedno w roku 2005 a drugie w 2010 [32].

Wysoki poziom zachorowań na listeriozę związany 
jest z powszechnym występowaniem L. monocytogenes 
w środowisku, a co za tym idzie ze skażoną żywnoś-
cią [33]. Z tego względu istnieje obowiązek badania 

produktów spożywczych pod względem obecności 
powyższego patogenu. Amerykańska Agencja Żyw ności 
i  Leków ogłosiła bowiem „zero tolerancji” (< 1 orga-
nizm na 25 g próby) dla Listeria spp. w żywności [7]. 
Niniejsza norma obowiązuje także w Polsce i innych 
krajach Unii Europejskiej.

L. monocytogenes w stosunkowo dużych ilościach 
obecna jest w określonych grupach żywności takich 
jak: miękkie sery, sery pleśniowe, pasztety, niepaste-
ryzowane mleko [33], lody [54], różne typy mięsa 
takie jak: fermentowane wędliny, parówki, hot-dogi 
[33], indyk, szynka RTE (ready-to-eat) [45] czy pro-
dukty pochodzenia morskiego [61] m.in. wędzone na 
zimno lub na ciepło łososie, krewetki, małże, marynaty, 
sałatki rybne [55]. L. monocytogenes znajduje się rów-
nież w wielu rodzajach warzyw [43], owocach [14] oraz 
sokach owocowych [54].

Dokładna identyfikacja mikroorganizmów wyizo-
lowanych z żywności czy środowiska odgrywa zatem 
istotną rolę. Badania takie oprócz wykrycia lub wyklu-
czenia obecności L. monocytogenes, pozwalają również 
na wyizolowanie szczepów o nowych nietypowych 
cechach, które mogą być groźne dla zdrowia człowieka. 

3. Szczepy atypowe

Szczepy atypowe z definicji są mikroorganizmami 
nieposiadającymi określonej cechy lub cech charakte-
rystycznych dla danego gatunku, bądź też posiadające 
nowe odmienne cechy, które odgrywają znaczącą rolę 
w systematyce.

Doniesienia o występowaniu szczepów posiadają-
cych nietypowe właściwości pojawiają się sporadycznie 
już w starszych publikacjach, lecz traktowane są tam 
jako anomalia [19].

Jednak dopiero od niedawna udaje się wyizolować 
listeriopodobne szczepy atypowe, które pomimo wyso-
kiego podobieństwa do poznanych już gatunków nie 
wykazują przynależności do żadnego z nich. 

Obecnie ukazały się publikacje, które informują 
o pojawianiu się takich mikroorganizmów [1, 22, 23, 
35, 50, 59, 60]. Kilka z wyizolowanych szczepów aty-
powych sklasyfikowano już jako nowe gatunki Listeria, 
kolejno dołączały Listeria marthii [22], Listeria rocour
tiae [35], Listeria weihenstephanensis [23] oraz Liste
ria fleischmannii [1], jak również pojawiły się szczepy 
charakteryzujące się atypową zdolnością do hemolizy 
tj.: niehemolityczna L. seeligeri [59] oraz hemolityczna 
L. innocua [60]. 

Pierwsze doniesienia o  występowaniu listerio po-
dobnych szczepów atypowych zostały opublikowane 
w 1998 roku. Szczepy wyizolowano podczas rutynowej 
analizy mikrobiologicznej sera na obecność L. mono 
cytogenes. Z dwóch gatunków serów: miękki z  czer-
wonym przerostem oraz miękki dojrzewający ser pleś-
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niowy pozyskano cztery szczepy (MB417, MB419, 
MB421, MB422).

Fenotypowo bakterie różniły się tylko jedną cechą 
w stosunku do pozostałych gatunków Listeria, nie wyka-
zywały one bowiem zdolności do ruchu w temp. 25°C. 

Analiza sekwencji genu 16S rRNA wykazała homo-
logię szczepów atypowych na poziomie 94% w stosunku 
do pozostałych gatunków Listeria. Badania potwierdziły, 
że wyizolowane mikroorganizmy należą do odrębnego 
taksonu, bardziej spokrewnionego z rodzajem Listeria 
niż z Brochothrix sp.

Dalsze badania zdecydują czy powyższe szczepy 
atyowe utworzą osobny taksonomicznie rodzaj czy zo- 
staną zaklasyfikowane jako nowy gatunek Listeria [50].

3.1. Atypowa niehemolityczna L. seeligeri

Kolejne informacje o pojawieniu się szczepów aty-
powych Listeria ukazały się w 2006 roku. Z prób z żyw-
ności tj. surowego mleka i mięsa z krabów oraz z prób 
środowiskowych pochodzących ze słonych bagien, 
ujść wody oraz osadu, wyizolowano siedem szczepów 
(LS159, LS165, LS160, SE107, SE116, LS166, 2436KA). 

Przeprowadzone testy wskazywały na jeden z gatun-
ków należących do Listeria. Ze względu na fakt, że 
badane szczepy nie wykazywały zdolności do lizy ery-
trocytów, wykluczono ich przynależność do hemo-
litycznych L. monocytogenes, L. seeligeri i L. ivanovii. 
Badane szczepy nie powodowały rozkładu L-ramnozy 
i mannitolu, natomiast fermentowały D-ksylozę. Cechy 
fenotypowe mikroorganizmów sugerowały, iż są to 
przedstawiciele gatunku L. welshimeri. 

Dopiero analiza genetyczna oparta na hybrydyzacji 
z wykorzystaniem mikromacierzy DNA oraz zsekwen-
cjonowaniu genów iap, prfA i 16S rRNA pozwoliła na 
prawidłową klasyfikację badanych bakterii. W wyniku 
wykonanych badań okazało się, iż są to atypowe nie-
hemolityczne szczepy L. seeligeri, a powodem braku 
genu hly była delecja w centralnej części klastra genów 
wirulencji [59].

3.2. Atypowa hemolityczna L. innocua

Rok później opublikowano kolejne badania doty-
czące listeriopodobnych szczepów atypowych. Wówczas 
z prób żywności wyizolowano bakterie, które sklasyfiko-
wano jako atypowy gatunek L. innocua z niespecyficzną 
dla siebie zdolnością do przeprowadzania hemolizy. 

Szczepy posiadały w swoim genomie klaster genów 
analogiczny do wyspy patogenności LiPI występując 
m.in. u L. monocytogenes. Obecność klastra z genem hly 
determinowała zdolności hemolityczne badanych bak-
terii. Dalsza analiza genetyczna pozyskanych szczepów 
nie wykazała jednak obecności innych genów wirulen-
cji specyficznych dla L. monocytogenes. 

Pojawienie się atypowych hemolitycznych szczepów 
L. innocua sugeruje, że L. monocytogenes oraz L. inno
cua musiały posiadać i wywodzić się od wspólnego 
przodka [60].

3.3. L. marthii

W 2010 roku ukazały się kolejne doniesienia o szcze-
pach atypowych, które zostały sklasyfikowane jako 
nowy gatunek Listeria. Cztery listeriopodobne szczepy 
(FSL S4-120T, FSL S4-696, FSL S4-710, FSL S4-965) 
pochodziły z naturalnego środowiska jezior Finger znaj-
dujących się na terenie Parku Narodowego w Nowym 
Jorku. Szczepy atypowe zostały wyizolowane z próbek 
gleby, wody płynącej oraz stojącej na terenie parku. 

Bakterie fenotypowo przypominały rodzaj Listeria. 
Były to Gram-dodatnie, względnie beztlenowe, zdolne 
do ruchu w temp. 25°C, niehemolityczne oraz niewy-
twarzające spor pałeczki. 

Przeprowadzona analiza sekwencji genu 16S rRNA 
wykazała bliskie filogenetyczne pokrewieństwo z L. mo  
nocytogenes (99,3–99,8%) i L. innocua (99%) oraz bar-
dziej odległe relacje z L. welshimeri, L. seeligeri i L. grayi. 
Kolejno wykonano hybrydyzację DNA, która wykazała 
stosunkowo dużą różnicę pomiędzy szczepami aty-
powymi a L. monocytogenes oraz L. innocua. 

Ostatecznie opierając się na cechach fenotypowych 
oraz na genotypowej odrębności od L. monocytogenes 
i L. innocua, cztery wyizolowane szczepy zostały skla-
syfikowane jako nowy gatunek tj. L. marthii. Mikro-
organizm ten określony jest jako niepatogenny, do tej 
pory niepowiązany z występowaniem chorób u  ludzi 
czy zwierząt [22].

3.4. L. rocourtiae

W tym samym roku opisano również kolejny gatu-
nek L. rocourtiae, który wyizolowano z sałaty w austriac- 
kim laboratorium w Salzburgu. Scharakteryzowanie 
tego szczepu dało podstawy do wyodrębnienia go jako 
nowego gatunku Listeria.

Badany szczep wykazywał cechy charakterystyczne 
dla rodzaju Listeria. Była to Gram-dodatnia, nie wytwa-
rzająca spor pałeczka, która cechowała się zdolnością 
do ruchu oraz obecnością katalazy. Względnie beztle-
nowy i  niehemolityczny szczep atypowy wykazywał 
wzrost tylko na jednym z użytych podłóż chromogen-
nych. Tworzone przez niego kolonie na podłożu Rapid’ 
L. mono były białe i otoczone żółtym halo, co świad-
czyło, iż nie posiada on enzymu PIPLC, ale cechuje się 
zdolnością do metabolizmu ksylozy. 

Analiza genetyczna sekwencji genu rrs (kodującego 
16S rRNA) wykazała przynależność szczepu do rodzaju 
Listeria, a badania filogenetyczne ostatecznie potwier-
dziły obecność odrębnego gatunku. Szczep nazwano 



130 KAMILA BEATA MUSKALSKA, BARBARA SZYMCZAK

L. rocourtiae w celu upamiętnienia francuskiego bio- 
loga Jocelyne Rocourt, który specjalizował się w syste-
matyce Listeria.

Na podstawie analizy hodowli komórkowej i bada-
niach przeprowadzonych na myszach szczep ostatecz-
nie został oznaczony jako awirulentny [35].

3.5. L. weihenstephanensis

Najnowsza publikacja z 2013 roku opisała kolejne 
dwa listeriopodobne szczepy atypowe wyizolowane 
z rzęsy trójrowkowej Lemna trisulca (roślina wodna), 
która została pobrana ze stawu wodnego w Bawarii.

W wyniku analizy sekwencji 16S rRNA wyizolowa-
nych szczepów okazało się, że wykazują one blisko spo-
krewnione z nowym gatunkiem tj. L. rocourtiae (homo-
logia 22,5%) i są bardziej odległe filogenetycznie od 
pozostałych gatunków Listeria. Ze względu na różnice 
fenotypowe i genotypowe w stosunku do L. rocourtiae, 
szczepy zostały sklasyfikowane jako nowy gatunek 
L. weihenstephanensis.

L. weihenstephanensis to regularne pałeczki o śred-
nicy 0,4–0,5 µm i długości 2–4,5 µm. Nie tworzą spor 
ani otoczki. Rosną w warunkach beztlenowych oraz 
wykazują zdolność do ruchu w hodowlach w  zakre-
sie temp. 15–30°C. Optymalne parametry dla wzrostu 
tego gatunku to pH 7–8 oraz temp. 28–34°C, w temp. 
38°C obserwuje się brak wzrostu. L. weihenstephanensis 
jest niehemolityczny oraz niepatogenny dla człowieka 
i zwierząt [23].

3.6. L. fleischmannii

Następnym niedawno odkrytym i opublikowanym 
w  2013  roku gatunkiem, który dołączył do rodzaju 
Listeria jest L. fleischmannii. W tym przypadku szczepy 
atypowe pochodziły z sera szwajcarskiego. Pierwsze 
trzy szczepy (LU2006-1(T), LU2006-2, LU2006-3) 
wyizolowano z odrębnych prób tego samego rodzaju 
sera. Kolejno po 5  latach udało się pozyskać jeszcze 
jeden szczep (A11-3426) o takich samych właściwoś-
ciach jakie przedstawiali jego poprzednicy. 

Cztery „nowoodkryte” szczepy pozyskano z jed-
nakowego rodzaju sera, wzrastającego w tych samych 
warunkach piwnicznych, co świadczyło o tym, iż 
badane mikroorganizmy wykazywały cechy adapta-
cyjne do środowiska, w którym rosły. 

Właściwości fenotypowe i chemotaksonomiczne 
szczepów atypowych świadczyły o ich przynależności 
do Listeria sp. Jednak ich odrębność określona na 
podstawie hybrydyzacji DNA, nie pozwalała na zakla-
syfikowanie ich do żadnego z dotychczas poznanych 
gatunków. 

Ze względu na swoją odmienność bakterie zostały 
oznaczone jako nowy gatunek L. fleischmannii. Szczepy 

nie posiadają zdolności do hemolizy oraz nie są choro-
botwórcze dla ludzi [1].

4. Podsumowanie

Nie wszystkie szczepy L. monocytogenes odpowie-
dzialne są za wywoływanie epidemii listeriozy. Co wię-
cej w żywności występują różne serotypy tego gatunku. 
Mikroorganizmy o serotypach 3a, 3c, 3b, 7, 4d, 4e izo-
lowane są z niewielką częstotliwością i bardzo rzadko 
stanowią przyczynę ludzkiej listeriozy. Pow szech- 
 niej pojawiają się natomiast bakterie o serotypach 1/2a 
oraz 1/2b, 4b.

Jak wspomniano wcześniej bardzo ważnym aspek-
tem determinującym patogenność szczepów jest 
dodatkowo posiadanie istotnych markerów wirulencji 
m.in.: genu inlC, inlJ, inlA, jak również listeriolizyny S. 
Czynniki wirulencji nie występują jednak u wszystkich 
szczepów L. monocytogenes. Często ich obecność jest 
powiązana z odpowiednim serotypem mikroorganizmu. 

Obowiązujące obecnie normy dla L. monocytoge 
nes (w  tym polska norma dotycząca żywności ISO 
11290-2) nie zawierają obowiązku badania przyna- 
leżności do określonego serotypu, jak również obec-
ności genów wirulencji. W tej sytuacji aktualne normy 
eliminują żywność w przypadku stwierdzenia L. mono
cytogenes identyfikowanej na podstawie kilku prostych 
testów biochemicznych. Znajomość serotypu i  czyn- 
ników wirulencji pozwoliłaby poznać potencjalne 
możli wości chorobotwórcze szczepów zidentyfikowa-
nych jako L. monocytogenes oraz wykrywać właściwości 
nowych gatunków czy szczepów atypowych [1, 22, 23, 
35, 50, 59, 60]. 

Szczepy atypowe w starszym piśmiennictwie uwa-
żane za anomalia, obecnie coraz częściej pojawiają 
w środowisku naturalnym i produktach spożywczych. 
Od 2006 do 2013 roku wyizolowano już kilka listerio-
podobnych szczepów atypowych, które ostatecznie 
sklasyfikowano do konkretnych gatunków. 

Rodzaj Listeria składający się do tej pory z sześciu 
gatunków, został powiększony o kolejne cztery. Z śro-
dowiska naturalnego jezior Finger pozyskano gatunek 
L. marthii, a z rosnącej w bawarski stawie rzęsy trójrow-
kowej wyizolowano L. weihenstephanensis. Kolejne dwa 
nowe gatunki otrzymano z prób żywności. L. rocour
tiae stanowiła pojedynczy szczep wyizolowany z sałaty, 
natomiast L. fleischmannii została pozyskana z  prób 
sera szwajcarskiego [1, 22, 23, 35].

W trakcie przygotowywania artykułu do druku 
odkryto siedem nowych gatunków, a wśród nich: 
L. floridensis, L. aquatica, L. cornellensis, L. grandensis, 
L. riparia (środowisko), L. booriae i L. newyorkensis 
(żywność). Co więcej wyodrębniono również szczepy, 
które w prawdzie ostatecznie sklasyfikowano jako dwa 
ze znanych już gatunków Listeria, jednak różniące się 
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od nich zdolnością do przeprowadzania hemolizy. 
Z prób żywności wyizolowano atypową hemolityczną 
L. innocua, natomiast zarówno z produktów spożyw-
czych jak i środowiska naturalnego pozyskano atypową 
niehemolityczną L. seeligeri [59, 60].

Występowanie listeriopodobnych szczepów atypo-
wych staje się więc zjawiskiem coraz bardziej powszech-
nym. Pomimo ukazania się jak do tej pory dopiero 
kilku publikacji związanych z tą tematyką, istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo izolowania kolejnych 
takich szczepów. Co więcej mogą stać się one pionierem 
nowego gatunku lub posiadać unikatowe właściwości, 
podobnie jak powyższe szczepy, opublikowane w ostat-
nim czasie w literaturze naukowej. 

Fakty te pozwalają na spekulacje i wysnuwanie hipo-
tez, że być może istnieje jeszcze wiele nieodkrytych nisz 
ekologicznych, z których wyizolować można nieznane 
do tej pory mikroorganizmy. Tak więc ciągłe badanie, 
zarówno środowiska, jak i produktów żywnościowych 
będących z nim w ścisłym kontakcie, jest niezwykle 
ważnym aspektem pozwalającym na progres i przełomy 
w  dziedzinie mikrobiologii. Kolejne nowe odkrycia 
mogą wzbogacić królestwo bakterii w dodatkową pulę 
mikroorganizmów o nowych nietypowych cechach, jak 
również pozwolą zgłębić wiedzę na temat ciągle jeszcze 
nie do końca poznanego mikrośrodowiska. 

Praca napisana na podstawie pracy magisterskiej pod kierun-
kiem dr inż. Barbary Szymczak z Katedry Mikrobiologii i Biotech-
no logii Stosowanej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie.
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1. Wprowadzenie

FAO/WHO słowo „probiotyk” definiuje jako żywe 
drobnoustroje, które wprowadzone w odpowiednich 
ilościach wywołują pożądany efekt w organizmie 
gospodarza, jednak obecne badania wykazały, że 
immunostymulujące właściwości mają także metabo-
lity tych zarazków oraz martwe komórki bakterii pro-
biotycznych [4, 33, 50, 54, 59]. Obecnie probiotykami 
określa się drobnoustroje wyizolowane z przewodu 
pokarmowego zdrowego organizmu, a liczne badania 
potwierdzają ich korzystny wpływ na zdrowie czło-
wieka, co stało się podstawą do stosowania probioty-
ków – zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu wielu 
schorzeń. Bakterie probiotyczne poprzez stymulowa-
nie układu odpornościowego (UO) ssaków znalazły, 
zastosowanie w przeciwdziałaniu takich schorzeń, jak 
biegunki, w tym biegunki infekcyjne i po-antybioty-
kowe [8, 16, 19, 21, 41, 43, 47, 54, 58, 60, 62, 63, 66], 
schorzenia alergiczne [1, 5, 7, 9, 12, 18, 20, 21, 26, 30, 
31, 35, 37, 39, 57], nowotworowe [11, 13, 19, 29, 30, 
37, 43, 49, 61] oraz schorzenia infekcyjne [ 2, 15, 17, 
23–25, 27, 32, 33, 38, 39, 42, 44, 46, 51–53, 55, 56, 
64, 65]. Badania wykazały, że nawet mimo przynależ-
ności do tego samego gatunku, różne szczepy bakterii 
wykazują zróżnicowany efekt probiotyczny, stąd przy 
ich doborze do zastosowania w preparatach probio-

tycznych, należy wybrać szczep o dobrze udokumen-
towanym działaniu w badaniach klinicznych [10, 28]. 
Warto dodać, że ważną rolę spełniają probiotyki u osób 
starszych, u których w wyniku zmian w mikrośrodowi-
sku jelit, stopniowo osłabiają się funkcje UO, głównie 
komórek dendrytycznych (DC), co określane jest jako 
immunostarzenie. Stan ten można zniwelować stosując 
bakterie probiotyczne [22], tym bardziej, że komórki 
DC znajdujące się na pograniczu wrodzonej i nabytej 
odporności są swoistym celem immunomodulacji przez 
probiotyki [14, 34]. Również zaletą kuracji probioty-
kowej jest sposób ich podawania do organizmu (drogą 
pokarmową) pod postacią leku, suplementu diety lub 
w formie produktu spożywczego. 

2. Probiotyki, a wybrane schorzenia u ludzi

2.1. Biegunki

Jednym z niepożądanych stanów chorobowych 
u ludzi są biegunki, które mogą być wywołane m.in. 
przez takie bakterie, jak Escherichia sp., Salmonella 
sp., Shigella sp., Campylobacter sp., czy Clostridium 
difficile, które ze względu na zubożenie komensalnej 
mikroflory bakteryjnej w jelitach mogą wystąpić także 
po leczeniu antybiotykami [19]. Patogeneza chorób 
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związanych z wystąpieniem biegunek jest najczęściej 
powiązana z kolonizacją przewodu pokarmowego przez 
drobnoustroje pochodzenia zewnętrznego, choć czę-
stym sprawcą powstawania biegunek są także natural-
nie zasiedlające układ pokarmowy bakterie z rodziny 
Enterobacteriaceae. Wykazano, że bakterie probiotyczne 
Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus casei, Lac
tobacillus rhamnosus LC 705 mają znaczący wpływ na 
adhezję bakterii Escherichia coli, a L. casei Shirota, Lac
tobacillus johnsoni LJI, zmniejszają zdolność adhezji 
szczepu Salmonella Typhimurium [19]. Także bakterie 
bytujące w śluzowce żołądka – Helicobacter pylori mogą 
powodować stany zapalne, w tym prowadzące do pro-
cesów rozrostowych [19]. Obecność H. pylori dopro-
wadza do powstawania w błonie śluzowej procesów 
zapalnych, co prowadzi do pobudzenia elementów UO 
i produkcji cytokin zapalnych m.in. IFN-γ, IL-2, IL-8, 
TNF-α [43]. W celu wyeliminowania tego zarazka sto-
suje się obecnie antybiotyki i chemioterapeutyki [19], 
choć także w badaniach in vitro, jak i in vivo wyka-
zano, że probiotyki przynoszą pozytywny efekt wobec 
tej bakterii, ponieważ szczepy L. reuteri, L. salivarius 
i Bacillus subtilis, hamują wzrost oraz adhezję H. pylori 
do nabłonka żołądka [19]. W badaniach in vitro wyka-
zano dodatkowo, że L. johnsonii wpływa na zmniejsze-
nie ilości H. pylori w trzonie i dnie żołądka, a ponadto 
zmniejsza stan zapalny tego narządu [21]. Udowod-
niono także, że bakterie probiotyczne podawane razem 
z antybiotykami zwiększają skuteczność niwelowania 
zakażeń H. pylori i zmniejszają częstotliwość ich nawro-
tów. Uważa się, że przyczyną takiego stanu może być 
immunomodulacyjne działanie probiotyków, które 
biorą czynny udział w zachowaniu równowagi między 
odpowiedzią pro- i przeciwzapalną. U osób zainfekowa-
nych H. pylori i przyjmujących bakterie probiotyczne, 
obserwuje się zwiększoną lokalną syntezę IgA, co pro-
wadzi do stabilizacji funkcji MALT (mucosa-associated 
lymphoid tissue), w  tym GALT (gut-associated lym-
phoid tissue) [21]. Wykazano, że stosując L. rhamnosus 
GG lub L. casei subsp. casei, Saccharomyces boulardii 
wraz z antybiotykami w zakażeniu H. pylori dochodzi 
do zmniejszenia się ubocznych skutków powstałych 
w wyniku działania tych bakterii [54, 62, 66]. 

W przypadku biegunek wywołanych rotawiru-
sami, przy których to infekcjach podawano w terapii 
tylko bakterie probiotyczne, takie jak L. rhamnosus GG 
wykazano, że stan kliniczny niemowląt ulegał znacznej 
poprawie po podaniu bakterii Bifidobacterium lactis 
lub L. reuteri [54, 62, 63], choć efektywność probio-
tycznego leczenia tego schorzenia, zależało w  dużej 
mierze od podawanych szczepów oraz ich dawkowa-
nia. Najbardziej zadowalające efekty były widoczne po 
zastosowaniu dawki 1011 jtk, choć szczepem o  najle-
piej udokumentowanej skuteczności w leczeniu tych 
ostrych biegunek infekcyjnych był L. rhamnosus GG, 

który podawany w dawce 1010–1011 jtk, pozwolił na 
skrócenie czasu wystąpienia biegunek [43]. Badania 
wykazały, że suplementacja diety u niemowląt B. lactis 
i  Streptococcus thermophilus, powoduje zmniejszenie 
u  nich częstości biegunek związanych z  antybioty-
kami (AAD – antibiotic-associated diarrhea) [8, 62]. 
Stan taki powoduje zwiększenie wytwarzanie krótko-
łańcuchowych kwasów tłuszczowych w okrężnicy, co 
stymuluje wchłanianie sodu w  komórkach nabłonka 
jelita grubego oraz zmniejsza przepuszczalność jelitową 
i ogranicza inwazję patogennymi mikroorganizmami, 
co prowadzi do zmniejszenia objawów biegunki [41, 60, 
62]. Ponadto wykazano, że L. rhamnosus, w przypadku 
biegunek na tle rotawirusów wpływa na odpowiedź 
immunologiczną, głównie poprzez zwiększenie syntezy 
IgA [21]. Działanie to powoduje również pozytywny 
efekt w przypadku biegunek związanych ze zuboże-
niem mikroflory bakteryjnej po antybiotykoterapii lub 
zaburzeniach metabolicznej funkcji mikroflory jelito-
wej [19]. Te ostatnie stany powodują osłabienie opor-
ności na kolonizację przewodu pokarmowego przez 
patogeny chorobotwórcze, co najczęściej prowadzi do 
zainfekowania tego układu przez Clostridium difficile. 
Drobnoustroje te produkując i wydzielając toksyny A 
i B, powodują nasilenia biegunki, co w efekcie może 
skutkować zniszczeniem śluzówki jelita, przyczyniając 
się do rzekomo-błoniastego zapalenia jelit. Wykazano, 
że probiotyki wykazują zdolność do uwalniania związ-
ków hamujących wzrost tych drobnoustrojów, co zaob-
serwowano po podawaniu Saccharomyces boulardii oraz 
L. rhamnosus GG [21, 47]. Bardzo pozytywny wpływ 
na zapobieganie biegunkom po antybiotyko terapii, 
które dotykają około 5–39% pacjentów, mają rów-
nież bakterie kwasu mlekowego, których efektywność 
związana jest z  kombinacją tych bakterii [54]. Udo-
wodniono, że podawanie preparatów probiotycznych 
już w trakcie przyjmowania antybiotyków, powoduje 
łagodzenie objawów i dochodzi do przywracania pełnej 
homeostazy bakteryjnej śluzówki jelitowej [54]. Bada-
nia wykazały, że najlepszy czas w  rekolonizacji jelita 
bakteriami tlenowymi i beztlenowymi uzyskano po 
połączeniu szczepów probiotycznych takich jak B. bifi
dum i L. acidophilus [54]. Ponadto biegunka jest, obok 
bólów brzucha i wzdęć, jednym z objawów nietoleran-
cji laktozy, wynikającej z obniżenia aktywności laktazy. 
Udowodniono, że szczepy probiotyczne mogą wytwa-
rzać ten enzym, zwiększając jego ilość w orga nizmie, 
co prowadzi do ograniczenia objawów i  zwiększenia 
przyswajania wapnia [16].

2.2. Alergie

U zdrowego człowieka górny i dolny odcinek prze-
wodu pokarmowego, jest w stałym kontakcie ze środo-
wiskiem zewnętrznym, a ciągła kolonizacja bakteryjna 
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jest jedną z cech przewodu pokarmowego, z wyjątkiem 
być może jelit płodu. Kolonizacja przewodu pokarmo-
wego jest procesem dynamicznym, który zmienia się 
w ciągu życia i jest wysoce uzależniony od spożywa-
nych pokarmów, w  tym mikrobów, które wpływają 
na stan jego homeostazy. U zdrowego dorosłego czło-
wieka szacuje się, że przewód pokarmowy zawiera 1012 
do 1014 bakterii. Stąd nie dziwi fakt, że obecność tych 
komensalicznych bakterii ma wpływ na wrodzoną 
i  nabytą odpowiedź immunologiczną. Wykazano, że 
utrzymanie homeostazy przewodu pokarmowego 
wiąże się z prawidłowym wchłanianiem substancji 
odżywczych, które tworzą mikrośrodowisko dla wzro-
stu komensalnych bakterii, które swoiście reagują na 
zarazki chorobotwórcze i bodźce zapalne. Udowod-
niono, że w  patogenezie alergii pokarmowej zależ-
nej od IgE ważna jest wrodzona i nabyta odporność 
warunkowana florą komensaliczną [37]. Zarejestro-
wano, że spożycie żywności przez zdrowego czło-
wieka prowadzi do stanu tolerancji immunologicznej 
w przewodzie pokarmowym, co zapobiega szkodliwej 
odpowiedzi odpornościowej po kolejnych ekspozycji 
na tę żywność [37]. Ta doustna tolerancja na żywność 
jest aktywnym procesem, który opiera się na szeregu 
skomplikowanych interakcji pomiędzy składnikami 
wrodzonej i  nabytej odporności układu immunolo-
gicznego. Wykazano, że komórkami, które odgrywają 
bardzo ważną rolę w utrzymaniu tolerancji na alergeny 
pokarmowe są komórki nabłonkowe przewodu pokar-
mowego oraz np. komórki M i komórki dendrytyczne 
przewodu pokarmowego [37]. Dowiedziono u zwierząt 
hodowanych w warunkach sterylnych od urodzenia, że 
brak mikroflory jelitowej powoduje narażenie ich na 
rozwój nietolerancji pokarmowej. Za podstawę tego 
mechanizmu uważa się m.in. niedostateczną stymula-
cję receptorów TLR4 występujących na nabłonku prze-
wodu pokarmowego [37]. U zwierząt doświadczalnych 
wykazano, że dawka i częstotliwość ekspozycji na aler-
geny żywnościowe przyczynia się do indukcji tolerancji 
żywnościowej. U ludzi prenatalna ekspozycja na nie-
które produkty w diecie matki, wykazała powstawanie 
alergii z obecnością specyficznej dla danego alergenu 
IgE we krwi u noworodków, choć wpływu tego działa-
nia uczulającego na późniejszy rozwój kliniczny alergii 
pokarmowej, nie wykazano [37]. 

Jak już wcześniej opisano, probiotyki mają immuno-
modulujący wpływ na organizmy ssaków, lecz intensyw-
ność tego procesu zależy przede wszystkim od podanego 
szczepu probiotycznego [31, 57]. Wykazano, że proces 
powstawania alergii związany jest ze zmianą mikroflory 
jelitowej już w okresie noworodkowym, kiedy układ 
odpornościowy dziecka dopiero się kształtuje i różni-
cuje w kierunku pro-zapalnym i/lub pro-alergicznym 
[35]. Stwierdzono, że dzieci z  alergią posiadają wyż-
szą całkowitą liczbę bakterii beztlenowych, natomiast 

w mniejszej liczbie występują u nich grzyby, co dowo-
dzi, że ekosystem mikroflory ich przewodu pokarmo-
wego jest powiązany z predyspozycją do występowania 
alergii i wykazano, że wczesna kolonizacja bakteria- 
mi kwasu mlekowego, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
alergii pokarmowej [31]. Tak jak wspomniano, działanie 
antyalergiczne po zastosowaniu bakterii probiotycz-
nych jest ściśle zależne od szczepu, ale także dawki, jak 
również od sposobu podawania probiotyku [30]. Szczep 
L. rhamnosus GG podawany wraz z L. rhamnosus Lc705 
oraz Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii JS 
i Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb12, powodują 
u osób z  alergią zmniejszenie ekspresji genów zwią-
zanych z reakcją alergiczną ze strony bazofilów [31]. 
Dostarczanie do organizmu takich szczepów probio-
tycznych, jak np. L. gaseri i L. coryniformis daje pozy-
tywne efekty w zmniejszaniu ilości IgE w surowicy krwi, 
jak również powoduje znaczny wzrost liczby limfocytów 
Treg, choć także dowiedziono, że podczas zmniejszenia 
ilości IgE dochodzi do zwiększenia ilości IgA [31, 37]. 
Podawanie probiotyków powoduje także zmiany we 
wrodzonej odporności, w tym znaczący wzrost aktyw-
ności komórek NK (natural killer) [31]. Stwierdzono, że 
po podawaniu bakterii szczepów L. casei LOCK 0900, 
L. casei LOCK 0908 oraz L. paracasei LOCK 0919, wzra-
sta produkcja IL-12, IL-18, IFNγ, TNFα oraz TGF-β, 
co zwiększa odpowiedź antyalergiczną typu Th1 [31]. 
Probiotyki oddziałują również na stan i funkcję narzą-
dów biorących udział w alergii. Przy atopowym zapale-
niu skóry u niemowląt pozytywny wpływ mają szczepy 
L. rhamnosus GG, L. rhamnosus 19070-2 i L. reuteri 
DSM 12246, które poprawiają funkcję bariery jelitowej, 
poprzez zmniejszenie jej przepuszczalności [31]. Bada-
nia dotyczące podawania probiotyków i obserwacja ich 
profilaktycznego wpływu na rozwój alergii wykazały, że 
matczyna suplementacja probiotykami w okresie ciąży 
i laktacji miała kluczowe znaczenie dla rozwoju uczu-
lenia u niemowląt z grupy ryzyka, szczególnie wśród 
matek z atopią [21]. Wykazano, że probiotykoterapia 
powoduje w  mleku matek wzrost stężenia TNF-β2 
– cytokiny o działaniu przeciwzapalnym oraz zmniej-
szającej ryzyko rozwinięcia się alergii w okresie pierw-
szych dwóch lat życia dziecka [21]. Obecność bakterii 
z rodzaju Bifidobacterium i  Lactobacillus w  mikro- 
florze jelitowej jest ściśle powiązana z występowaniem 
skórnych alergii atopowych. Również podawanie 
szczepów L. rhamnosus GG ma profilaktyczne dzia-
łanie i prowadzi do zmniejszania ryzyka wystąpienia 
alergii u  niemowląt [21]. Badania wykazały, że kar-
mienie piersią wpływa także na skład flory bakteryjnej 
poprzez zwiększenie liczby Bifidobacterium sp. [20]. 
Wykazano, że ludzkie mleko zawierające dużą ilość nie 
ulegających trawieniu oligosacharydów, podobnie jak 
błonnik i pochodząca z cykorii inulina oraz pochodzące 
z  laktozy krótkołańcuchowe galakto-oligosacharydy 
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(scGOS) selektywnie podtrzymują wzrost szczepów 
Lactobacillus sp. i Bifidobacterium sp. [5].

Badania dotyczące wpływu probiotyków na orga-
nizm ludzi cierpiących na związany z  alergią katar 
sienny wykazały ich pozytywne działanie. Stwier-
dzono, że osoby wrażliwe na pyłki traw, które przyj-
mowały bakterie L. casei Shirota, miały niższy poziom 
IgE, a wyższy IgG w organizmie, w porównaniu z grupą 
kontrolną otrzymującą placebo [26]. Wykazano, że eks-
pozycja komórek nabłonkowych jelit na DNA pocho-
dzący z E. coli lub Salmonella enterica serovar Dublin, 
wywołuje wzmożoną produkcję IL-8 przez te komórki 
[1, 12], a DNA Lactobacillus rhamnosus GG, zapobiega 
indukowanej przez NF-κB produkcji IL-8 przez komórki 
nabłonkowe jelit [18]. Podobnie, ekspozycja tych jeli-
towych komórek wobec genomowego DNA z Bifido
bacterium breve M-16V, wykazuje zwiększoną sekre-
cję IFN-γ i  IL-10 przez jednojądrzaste komórki krwi 
obwodowej np. limfocyty, monocyty [9]. Równolegle 
ze wspomnianym badaniem wykazano, że hodowla 
komórek dendrytycznych w pożywce kondycjonowa-
nej z komórkami nabłonkowymi jelit, a indukowanej 
DNA S. enterica serovar Dublin, wytwarza zwiększoną 
ilość cytokin prozapalnych, czego nie zaobserwowano 
w obecności Bifidobacterium breve [7]. Badania te suge-
rują, że nie wszystkie szczepy bakterii probiotycznych, 
są potencjalnie skuteczne w leczeniu chorób przewodu 
pokarmowego, w tym schorzeniach alergicznych.

2.3. Procesy nowotworowe

Występowanie chorób nowotworowych jest u czło-
wieka ściśle powiązane z uwarunkowaniami gene-
tycznymi, choć schorzenia te zależą również od sta-
tusu immunologicznego organizmu, na który to stan 
wpływają bakterie probiotyczne oraz komensalna flora 
bakteryjna, choćby obecna w przewodzie pokarmo-
wym [30]. Stwierdzono, że głównymi szczepami pro-
biotycznymi mającymi pozytywny wpływ na procesy 
karcynogenezy są L. acidophilus oraz B. longum, jako 
że bakterie L. acidophilus, wpływają na spadek aktyw-
ności 1, 2-dimetylohydrozyny, zaś szczepy B. longum 
zmniejszają aktywność 2-amino-3-metylo-limida-
zal (4, 5-t) choliny [13, 19, 30]. Dowiedziono także 
[61], że zabite szczepy L. casei (LC9018), wpływają na 
indukcję mechanizmów odpowiedzi immunologicznej 
przeciwko komórkom nowotworowym. Testowana in 
vitro na komórkach nowotworowych linii HT-29 mie-
szanka bakterii probiotycznych L. helveticus, Bifidobac
terium sp., L. acidophilus lub Streptococcus thermophilus 
i L. delbrueckii subsp. bulgaricus, wykazała zwiększoną 
aktywność peptydu dipeptydylowego, co spowodowało 
zahamowanie o 50% wzrostu komórek nowotworo-
wych [61]. Wykazano także, że szczep L. rhamnosus 
GG, obniża w kale aktywność β-glukurunidazy, nitro-

reduktazy i hydrolazy, dając tym samym efekt przeciw-
nowotworowy [61]. Dowiedziono, że codzienne poda-
wanie pacjentom po usunięciu guza i cierpiącym na 
nowotwór pęcherza L. casei, zahamowało rozrost tego 
nowotworu. Zarejestrowano także występowanie bez-
pośredniego wpływu bakterii probiotycznych na nowo-
twory jelita grubego [21]. Ponadto stwierdzono pozy-
tywny wpływ probiotyków na zapobieganie i leczenie 
nowotworów jelita grubego poprzez aktywację odpo-
wiedzi immunologicznej gospodarza oraz produkowa-
nie antymutagennych i antykarcynogennych substancji 
[43]. Podawane u ludzi probiotyki zmieniają warunki 
fizykochemiczne jelita grubego, co prowadzi do zmiany 
aktywności metabolicznej organizmów bytujących 
w  nich. Dowiedziono, że podanie L. rhamnosus oraz 
B. animalis ssp. lactis Bb12, obniża ryzyko pojawienia 
się nowotworu jelita grubego poprzez reakcje z endo- 
lub egzogennymi substancjami rakotwórczymi [43]. 
W  tych badaniach wykazano pozytywną korelację 
między obecnością niektórych szczepów Lactobacillus 
sp. i  Eubacterium aerofaciens, a  zmniejszonym ryzy-
kiem wystąpienia nowotworu w tym odcinku przewodu 
pokarmowego [40]. Przyjmuje się, że rozpoczęcie pro-
cesów nowotworowych w organizmie zachodzi wiele 
lat przed zdiagnozowaniem, z kolei kolonizacja prze-
wodu pokarmowego przez mikroflorę jelitową to proces 
bardzo dynamiczny, zmieniający się pod wpływem np. 
pH czy różnic w zawartości składników pokarmowych 
i  tlenu. Stąd trudno znaleźć pewną korelację między 
procesem nowotworowym, a inicjującą go mikroflorą 
[11]. Pomimo obiecujących wyników na zwierzętach, 
nadal brak jest przekonujących dowodów dotyczą-
cych oceny skuteczności probiotyków w  hamowa-
niu kancerogenezy m.in. w jelicie grubym człowieka. 
Dotychczasowe badania epidemiologiczne dotyczące 
roli diety w kancerogenezie jelitowej są jednak bardzo 
niejednorodne, bo są prowadzone nietypowo, jako że 
badane populacje bakterii oraz definiowane czynniki 
dotyczących oceny stanu chorobowego nie były ukie-
runkowane bezpośrednio na analizę wpływu probio-
tyków na rozwój choroby [11]. Niedawno wykazano, 
że korzystne środowiskowe mikroorganizmy integrują 
odpornościowe i neuroendokrynne czynniki w całym 
organizmie, w konsekwencji moduluje fenotyp lim-
focytów T regulatorowych, utrzymując równowagę 
odporności ogólnoustrojowej i określając przeznaczenie 
zmian przed-nowotworowych w kierunku regresji [49]. 

2.4. Infekcje wirusem HIV

HIV należy do rodziny Lentiviridae i znane są dwa 
rodzaje wirusa: HIV-1 i HIV-2, które są transmitowane 
do organizmu człowieka w zbliżony sposób i powodują 
podobne objawy kliniczne. Różnią się one pod wzglę-
dem struktury genetycznej, antygenowości i  choro-
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botwórczości, bo HIV-2 jest mniej zakaźny w porów-
naniu z  wirusem HIV-1, jako że wykazuje on mniej 
wydajną transmisję i  jest prawie wyłącznie rejestro-
wany w Afryce Zachodniej [51]. Szczegółowe badania 
molekularne wykazały różnorodność flory bakteryjnej 
pochwy u  kobiet zakażonych HIV [56]. W  badaniu 
porównano różnorodność flory bakteryjnej pochwy 
kobiet zakażonych HIV z lub bez bakteryjnego zapa-
lenia pochwy (BV – bacterial vaginosis), jak również 
kobiet HIV-negatywnych z  i bez BV. Większa różno-
rodność mikroorganizmów wykryto u kobiet HIV+BV+ 
w porównaniu z kobietami HIV–BV+. Ponadto u kobiet 
HIV+BV+ wykryto trzy dodatkowe taksony należące do 
rodziny Propionibacteriaceae oraz rodzaju Anaerococcus 
i Citrobacter. Większa różnorodność flory bakteryjnej 
w pochwie kobiet HIV+, może być związane z tłumie-
niem odporności i promowaniem wzrostu patogenów 
pochwy. Ponadto, nie wykazano żadnych znaczących 
różnic pomiędzy kobietami HIV+BV– i HIV–BV–, 
których bakteryjna flora jest zdominowany przez gatunki 
Lactobacillus sp. [46]. Z kolei mikroflora u  HIV+BV– 
wykazała obecność, chociaż w niskich stężeniach, 
bakterii z rodziny Bifidobacteriaceae, Coriobacterineae 
oraz zarazków z rodzaju Catonella i Prevotella [56]. Nie-
które doniesienia [36, 44] wykazały, że Candida sp. jest 
również często stwierdzana u kobiet zakażonych HIV, 
co sugeruje, że odporność dolnych dróg rodnych jest 
znacznie ograniczona w czasie infekcji HIV. Mikroflora 
bakteryjnego zapalenia pochwy wykryta w kilku profi-
lach bakteryjnych kobiet zakażonych HIV, to najczęś ciej 
Prevotella bivia lub zarazki z rzędu Clostridiales (praw-
dopodobnie pochodzące z jelit) oraz bakterii z rodziny 
Lachnospiraceae. Natomiast bakteryjne zapalenie 
pochwy wydaje się być bardziej nagminne u  kobiet 
HIV+ z komórkami CD4+ ≤ 200 komórek/mm3 [55]. 
Odsetek Lactobacillus crispatus u kobiet z liczbą komó-
rek CD4+ ≤ 200 komórek/mm3 jest znacznie niższy niż 
u kobiet z wysoką liczbą limfocytów CD4+ [55]. Zare-
jestrowano, że E. coli, Veillonella parvula i Neisseria sp. 
aktywując receptory TLR4 na powierzchni błony śluzo-
wej tego układu, hamują również infekcję HIV-1 [42]. 
Niemniej jednak, u niektórych kobiet HIV+, normalna 
mikroflora pochwy reprezentowana jest przez produ-
kujące H2O2 L. crispatus lub L. jensenii, ale również 
L. iners i L. gasseri [3, 24, 55]. Szczególnie interesująca 
jest obecność normalnej mikroflory pochwy zdomino-
wanej przez Lactobacillus sp. u kobiet zakażonych HIV, 
co nie łączyło się ze wzrostem poziomu RNA HIV, stąd 
przypuszcza się, że Lactobacillus sp. może być zaanga-
żowany w zmniejszanie „wydalania” HIV i późniejszej 
transmisji wirusa. Ponadto, wykazano, że wykrywanie 
L. crispatus jest związane z obniżeniem o 35% ryzyka 
rozprzestrzeniania RNA HIV-1 w komórkach gospo-
darza [38]. W  przypadku kobiet stosujących wysoce 
aktywną terapię antyretrowirusową stosowanie L. jen

senii prowadziło do obniżenia poziomu RNA HIV-1 
[38]. Wyniki te stanowią ważną zachętę do zbadania 
potencjału egzogennie stosowanych gatunków Lactoba
cillus sp. w probiotykach przy leczeniu BV i profilaktyki 
zakażenia HIV. Jak wspom niano, mikroflora pochwy 
zdominowana przez bakterie z  rodzaju Lactobacillus 
jest jak się wydaje bardzo ważnym czynnikiem odgry-
wającym kluczową rolę w zapobieganiu wielu chorób 
układu moczowo-płciowego, w tym bakteryjne zapa-
lenia pochwy, infekcje grzybicze oraz infekcje powo-
dowane przez wirusy HIV i  HSV-2 [46]. Mechani-
zmy oddziaływania probiotyków wobec HIV łączą się 
z bezpośrednim hamującym działaniem na mikroflorę 
pochwy poprzez produkcje przez nie kwasu mleko-
wego, H2O2, bakteriocyn oraz lektyn [42]. Badania 
wykazały, że kwas mlekowy w pH ok. 4, znosi ujemny 
ładunek z powierzchni tego wirusa, spowalniając jego 
aktywność poprzez zwiększone uwalnianie TGF-β przez 
nabłonek, a w połączeniu z kwasem poliryboinozylowo: 
polirybocytydylowym, powoduje wzrost wydzielania 
IL-8 oraz IL-1β, które to cytokiny pobudzają odporność 
przeciwwirusową [42]. Ponadto, pośrednie mecha-
nizmy związane z zapobieganiem wzrostowi mikroor-
ganizmów związanych z BV u kobiet, stymulacją układu 
odpornościowego i/lub funkcji bariery nabłonkowej 
w drogach rodnych (GUALT) i mogą być również brane 
pod uwagę, choć nadal wiele szczegółów trzeba rozwi-
kłać, jak choćby dotyczące infekcji wirusem HIV [46]. 
W prawdzie, w ciągu ostatnich lat, wzrosła liczba badań 
podkreślających potencjał egzogennie stosowanych 
probiotyków w promowaniu zdrowia ludzkiego, także 
w zakresie zapobiegania i leczenia zakażeń wirusowych 
[65]. Mimo tych faktów dopiero od niedawna prowadzi 
się badania z bakteriami probiotycznymi Lactobacillus 
sp., w których był badany potencjał tych drobnoustro-
jów w  poprawie jakości życia pacjentów zakażonych 
HIV, a  nawet w  zapobieganiu tej infekcji [52, 53]. 
Wydaje się, że uzasadnieniem tych badań jest i to, że 
probiotyki mogą mieć podwójną rolę w zależności od 
miejsca w makroorganizmie. Z jednej strony, mogą być 
stosowane w celu zwiększenia liczby Lactobacillus sp. 
na błonie śluzowej pochwy, które jest punktem wyjś-  
cia dla zakażeń HIV, jak również do transmisji wirusa. 
Z drugiej strony zewnętrznie stosowane bakterie kwasu 
mlekowego mogą być stosowane do leczenia i zapobie-
gania BV często związanych z zakażeniami HIV. Otóż, 
wykazano, że dzienna doustna dawka L. rhamnosus 
GR-1 i L. reuteri RC-14, powoduje dobrą kolonizacje 
bakterii w pochwie, z  jednoczesną redukcją towarzy-
szących patogenów bakteryjnych i drożdżowych w tej 
niszy [52, 53]. Również ważnym jest fakt, że egzogen-
nie stosowane probiotyki mogą wywierać korzyści 
zdrowotne poprzez aktywność błony śluzowej prze-
wodu pokarmowego, która jest identyfikowana jako 
miejsce początkowej replikacji HIV. Powstaje zatem 
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pytanie, czy blokowanie pierwszego etapu kaskady 
–  nieszczelnego jelita –  może zapobiegać HIV przed 
dalszym rozwojem i ostatecznie zachować zainfekowa-
nych zdrowszymi [64]. Różne organizmy probiotyczne 
stosowano w przewodzi pokarmowym, głównie bak-
terie kwasu mlekowego i bifidobakterie, wykazywały 
wzmocnienie bariery nabłonka jelitowego, zmniej-
szenie stanu zapalnego i wspieranie odpowiedzi typu 
Th-1. Zarejestrowano, że probiotyki mogą poprawić 
funkcję bariery jelitowej i zmniejszyć translokację 
bakterii poprzez poprawę korzystnego oddziaływania 
pomiędzy komensalną mikroflorą jelitową i  gospo-
darzem, zarówno podczas zdrowia, jak i choroby [15, 
32]. Ponadto, probiotyki mogą przywrócić homeostazę 
GALT poprzez, wywoływanie regulacyjnych mecha-
nizmów, aby obniżyć stan zapalny [6, 45]. Badania in 
vitro wykazały, że probiotyki mogą „odciągać” układ 
odpornościowy od stanów dominujących odporności 
typu Th-2 [23, 27] i poprzez to wpływać na komórki 
dendrytyczne by nakierowywały komórki T w kierunku 
polaryzacji odporności typu Th-1 [39], w ten sposób 
powodując odnowienie jelitowej tolerancji. Ponadto, 
probiotyki są w  stanie stworzyć środowisko jelitowe 
mniej korzystne dla patogenów poprzez wytwarzanie 
związków przeciwbakteryjnych, obniżenie pH oraz 
zmniejszenie zdolności adhezji i  inwazji patogenów. 
Uzyskana wiedza mogłaby pozwolić zapobiec zakaże-
niom przewodu pokarmowego i poprawić jakość życia 
pacjentów z np. HIV, jednak dla urzeczywistnienia tego 
celu wymagane są dalsze badania [25].

3. Podsumowanie

Wyniki wielu badań wykazały pozytywny wpływ 
probiotyków na makroorganizm podczas różnego 
rodzaju zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu 
organizmu, w  tym infekcji, co nadaje im duże zna-
czenie w poprawianiu zdrowia. Wydaje się, że bakte-
rie probiotyczne mogą stać się powszechną, a do tego 
naturalną alternatywą dla syntetycznych leków, będąc 
dobrym elementem wspomagania swoistego leczenia 
farmakologicznego. Należy jednak pamiętać, że wybór 
odpowiednich szczepów bakterii wydaje się kluczowy 
dla uzyskania pożądanego efektu leczenia z zastosowa-
niem probiotyków. Ponadto, jak się wydaje, czas kuracji 
może odgrywać istotną rolę w skuteczności poprawy 
stanu zdrowia człowieka za pomocą probiotyków.
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1. Charakterystyka bakterii kwasu mlekowego
 – potencjalne zastosowanie w immunoprofilaktyce

Bakterie kwasu mlekowego (Lactic Acid Bacteria 
– LAB) to Gram-dodatnie, nie wytwarzające spor bak-
terie o niskiej zawartości par GC w genomie. Grupa 
ta została wyodrębniona ze względu na zdolność do 
przeprowadzania fermentacji węglowodanów z wytwo-
rzeniem kwasu mlekowego, nie zaś ze względu na 
powiązania filogenetyczne. Choć większość z nich to 
beztlenowce, niektóre gatunki tolerują niewielkie stę-
żenie tlenu. Bakterie z grupy LAB charakteryzuje silna 
auksotrofia, w związku z tym występują w środowiskach 
uwzględniających ich duże wymagania pokarmowe, 
a więc bogatych w aminokwasy, puryny i pirymidyny. 
Można je odnaleźć w mleku i jego pochodnych, są rów-
nież składnikami flory fizjologicznej (mikrobiota) m.in. 
płazów, ptaków, wielu ssaków, w tym człowieka. Do tej 
grupy mikroorganizmów zalicza się gatunki należące 
do rodzajów: Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, 
Leuconostoc i Lactobacillus. I choć LAB otrzymały sta-
tus organizmów bezpiecznych dla zdrowia ludzkiego 
(Generally Regarded as Safe – GRAS), należy pamiętać, 

że należą do nich również bakterie patogenne, takie jak 
Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae [20].

Wartość światowego rynku wykorzystującego właś-
ciwości bakterii kwasu mlekowego szacowana jest na 
100  miliardów Euro. Do niedawna bakterie z  grupy 
LAB były używane głównie w produkcji i konserwacji 
produktów spożywczych. Coraz większe zainteresowa-
nie budzą jednak jako organizmy probiotyczne [23], 
które – zgodnie z definicją zaproponowaną przez WHO 
–  po podaniu w odpowiednich ilościach, wywołują 
korzystne skutki zdrowotne [26]. Spośród wielu mikro-
organizmów produkujących kwas mlekowy w procesie 
fermentacji cukrów, jedynie nieliczne są uważane za 
gatunki probiotyczne. Bakterie te modulują florę bak-
teryjną jelita i tym samym utrzymują jego homeostazę. 
Zapewniają ochronę przed chorobotwórczymi bakte-
riami konkurując z nimi o kolonizowaną powierz chnię. 
Mogą przy tym wydzielać związki hamujące wzrost 
patogenów (kwas mlekowy, krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe, nadtlenek wodoru, substancje o  charak-
terze bakteriocyn) [39]. Dodatkowo stymulują działa- 
nie układu odpornościowego oraz obniżają ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych. Obecnie probiotyczne 
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szczepy mają największe znaczenie we wspomaganiu 
leczenia chorób układu pokarmowego (głównie bie-
gunek o etiologii wirusowej, jak też biegunek poanty-
biotykowych) oraz zaburzeń autoimmunologicznych 
[28, 39]. Dostrzeżono również ich pozytywny wpływ 
na przebieg chorób metabolicznych (hiperlipidemia, 
cukrzyca, otyłość) [1]. Probiotykom przypisuje się także 
łagodzenie objawów nietolerancji laktozy, zwiększenie 
wchłaniania składników odżywczych przez jelita, obni-
żenie poziomu cholesterolu, poprawę perystaltyki jelit, 
a także zmniejszenie aktywności enzymów związanych 
z powstawaniem nowotworów [28].

Najlepiej scharakteryzowanym gatunkiem należą-
cym do grupy LAB jest zdolny do przeprowadzania 
homofermentacji, mezofilny Lactococcus lactis. Pozna-
nie pełnych sekwencji nukleotydowych genomów 
przedstawicieli tego gatunku, łatwość ich hodowli, jak 
również opracowanie szerokiej gamy narzędzi inży-
nierii genetycznej sprawiły, że L. lactis jest wykorzy-
stywany jako organizm modelowy [11, 94]. W bada-
niach najczęściej stosowane są bezplazmidowe szczepy 
L. lactis subsp. lactis IL1403 i L. lactis subsp. cremoris 
MG1363, których genomy poznano odpowiednio 
w  1999 i  2007  roku [23]. Genom szczepu MG1363 
ponownie zsekwencjonowano w roku 2010, co pozwo-
liło skorygować liczne błędy powstałe w wyniku pierw-
szego sekwencjonowania [49].

W ciągu ostatnich lat wzrosło również zainteresowa-
nie bakteriami z rodzaju Lactobacillus. Do rodzaju tego 
zaliczono ponad 180 gatunków [63], jednakże najwięk-
sza uwaga skupia się na szczepach o potwierdzonych 
właściwościach probiotycznych, a więc m.in. bakteriach 
z  gatunków: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus salivarius, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acido philus i Lac
tobacillus helveticus [28]. Zsekwencjonowanie geno-
mów 20  wybranych przedstawicieli rodzaju Lactoba
cillus pozwoliło dostrzec duże zróżnicowanie materiału 
genetycznego w obrębie tego rodzaju. Tak na przykład 
genomy przebadanych gatunków różnią się wielkoś-
cią (od 1,78 Mpz w przypadku Lactobacillus johnsonii 
FI9785 do 3,3 Mpz w przypadku Lb. plantarum WCFS1) 
a  zawartość par GC waha się w  zakresie od 33% do 
51% [42]. Badania przeprowadzone przez Kanta i wsp. 
doprowadziły do zdefiniowania pangenomu Lactoba
cillus. Spośród tworzących go 14000 genów, 383 z nich 
zaliczono do genów rdzeniowych (LCG, Lactobacillus 
core genome) [42].

Od ponad dwudziestu lat trwają intensywne bada-
nia nad możliwością wykorzystania bakterii kwasu mle-
kowego w charakterze bakteryjnego nośnika związków 
o działaniu terapeutycznym lub profilaktycznym, mię-
dzy innymi związków modulujących aktywność układu 
immunologicznego, antygenów czy enzymów [7]. LAB 
umożliwiają przeprowadzenie immunizacji drogą ślu-

zówkową, co jest bardziej praktyczne od standardowej 
iniekcji i co zwiększa skuteczność walki z patogenami, 
dla których to właśnie śluzówka jest główną drogą wni-
kania do organizmu człowieka. Dostarczenie antygenu 
przy użyciu szczepów bakterii kwasu mlekowego może 
zaindukować odpowiedź immunologiczną zarówno 
w  błonach śluzowych (sIgA), jak i  ogólnoustrojową 
reakcję układu odpornościowego [7]. O atrakcyjności 
bakterii kwasu mlekowego w immunoprofilaktyce lub 
terapii decyduje również ich oporność na działanie 
niskiego pH soku żołądkowego oraz zdolność przy-
legania do powierzchni nabłonka jelitowego. Ponadto 
niektóre ze szczepów LAB mają właściwości adiu-
wantów, co oznacza, że mogą wzmacniać odpowiedź 
immunologiczną zaindukowaną przez przenoszony 
antygen. Zaletą LAB może być również zdolność do 
produkcji bakteriocyn, czyli małych białek o właściwoś-
ciach antybakteryjnych. Tak na przykład rozważana 
jest możliwość wykorzystania szczepów Lb. salivarius 
NRRL B-50053 i Lb. salivarius SMXD51 do opraco-
wania szczepionki przeciwko kampylobakteriozie dla 
kurcząt. Wymienione szczepy produkują bakteriocyny 
o działaniu antagonistycznym wobec bakterii rodzaju 
Campylobacter (odpowiednio L-1077 i SMXD51) [56, 
85]. Możliwość liofilizacji bakterii kwasu mlekowego 
sprawia także, że nie wymagają one przechowywania 
w niskiej temperaturze, a w celu podania preparatu nie 
jest wymagany wyspecjalizowany personel. 

Wszystkie wyżej wymienione cechy bakterii kwasu 
mlekowego a w szczególności prozdrowotne właści-
wości oraz wysoki stopień bezpieczeństwa powodują, 
że są one atrakcyjną alternatywą dla innych wektorów 
stosowanych do konstrukcji szczepionek, takich jak ate-
nuowane szczepy różnych gatunków mikroorganizmów 
patogennych, liposomów czy mikrocząstek. Prezento-
wana publikacja stanowi przegląd dotychczasowych 
osiągnięć dotyczących zastosowania LAB w immuno-
profilaktyce.

2. Bakterie LAB jako nośniki heterologicznych
 antygenów bakteryjnych, pasożytniczych
 i wirusowych

W ostatnich latach opracowano wiele strategii po- 
 zwalających na wydajną ekspresję genów kodujących 
bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze antygeny w szcze-
pach LAB, głównie rodzajów Lactococcus i Lactobacil
lus. Z wykorzystaniem różnych modeli zwierzęcych 
(głównie model mysi) udokumentowano pozytywny, 
immunologiczny efekt aplikowania tego typu prototy-
pów szczepionek, niezależnie od drogi podania. W nie-
których badaniach analizowano także efekt ochronny 
immunizacji. Liczba publikacji dotyczących tego tematu 
znacznie przekroczyła liczbę 100.
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Bakterie kwasu mlekowego cechuje olbrzymia róż-
norodność fizjologiczna i genetyczna. Różna jest ich 
zdolność do utrzymywania się i namnażania w uod-
parnianym organizmie. Ponadto często odmienny skład 
osłon komórkowych u bakterii z grupy LAB warunkuje 
różnice w stymulowanej odpowiedzi immunologicznej. 
Dlatego też schematy immunizacji opracowane dla 
szczepionek powstałych w oparciu o zastosowanie jako 
nośnika obcych antygenów jednych gatunków często 
nie są odpowiednie gdy do immunizacji wykorzystu-
jemy inny gatunek LAB. Dane uzyskiwane przez różne 
grupy badawcze nie są spójne, a trudności z ich porów-
nywaniem wynikają z zastosowania w eksperymentach 
różnych antygenów, różnych nośników i odmiennych 
schematów immunizacji. W dalszym fragmencie tego 
podrozdziału omówione zostaną parametry mające 
wpływ na odpowiedź odpornościową indukowaną 
prototypami szczepionek LAB.

2.1. Porównanie drogi podania
 i szczepu nośnikowego

Pierwsze doniesienie dotyczące wykorzystania LAB 
jako wektora szczepionkowego pochodzi z 1990 roku 
i dotyczy immunizacji przeciwko Lactococcus mutans. 
W eksperymencie wykorzystano zabite komórki Lac
tococcus lactis produkujące białko PAc (antygen  I/II) 
zlokalizowane na powierzchni komórki. Dożołądkowa 
immunizacja myszy skutkowała produkcją specyficz-
nych przeciwciał IgG i IgA, tak więc po raz pierwszy 
pokazano, że LAB mogą stanowić atrakcyjną alter-
natywę dla klasycznych nośników bakteryjnych [40]. 
Liczne badania dotyczące roli przedstawicieli grupy LAB 
jako bakteryjnego nośnika zostały wykonane z zastoso-
waniem jako antygenu C-końcowego fragmentu toksyny 
tężca (TTFC). Ten fragment toksyny jest silnie immu-
nogennym białkiem intensywnie badanym jako poten-
cjalny składnik skojarzonej szczepionki DTP (przeciwko 
tężcowi, błonicy i krztuścowi) mający zastąpić inaktywo-
waną toksynę. Antygen był produkowany w komórkach 
różnych gatunków bakterii z grupy LAB (L. lactis, Lac
tobacillus spp. oraz Streptococcus gordonii), różniących 
się przeżywalnością w kolonizowanych niszach ekolo-
gicznych. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem 
L. lactis i Lb. plantarum w charakterze nośników TTFC 
mogą sugerować wyższą skuteczność szczepów rodzaju 
Lactobacillus, szczególnie przy zastosowaniu szczepów 
zmutowanych w  genie kodującym racemazę alaniny, 
enzym biorący udział w  syntezie ściany komórkowej. 
Wniosek ten jednak nie jest jednoznaczny ponieważ gen 
kodujący TTFC był w obu nośnikach wyrażany z trud-
nych do porównania promotorów (promotor induko-
wany nizyną i konstytutywny promotor) [32].

Wpływ nośnika na poziom odpowiedzi immunolo-
gicznej i skuteczność immunizacji analizowano także 

w odniesieniu do potencjalnej szczepionki antymala-
rycznej. W eksperymencie opracowano szczep pro-
dukujący MSA2 (merozoite surface antigen), białko 
powierzchniowe Plasmodium falciparum, dobrze scha-
rakteryzowany antygen, do ekspresji którego dochodzi 
na etapie merozoitu (jedna z form rozwojowych w cyklu 
życiowym pasożyta). Eksperyment przeprowadzono 
w kilku wariantach: antygen produkowany w komór-
kach L. lactis, Lactobacillus reuteri i Lb. salivarius był 
związany z peptydoglikanem za pomocą wiązań kowa-
lencyjnych lub niekowalencyjnych oraz zlokalizowany 
na powierzchni komórek traktowanych TCA. Dodat-
kowo w badaniach wykorzystano różne genetyczne linie 
myszy. Zaobserwowano znaczące różnice w poziomie 
indukcji i  rodzaju indukowanej odpowiedzi odpor-
nościowej, zależne od rodzaju gospodarza, rodzaju 
nośnika jak i lokalizacji antygenu [60]. Również do 
immunizacji anty-Helicobacter wykorzystywano szczep 
L. lactis lub Lb. plantarum (alr–). Stosowanym antyge-
nem był gen kodujący podjednostkę B ureazy (UreB). 
Pozytywny efekt (indukcję specyficznych przeciwciał 
i obniżenie poziomu kolonizacji myszy przez H. felis) 
zaobserwowano jedynie w  przypadku zastosowania 
szczepu Lactobacillus [19, 46].

Wpływ nośnika na poziom indukcji układu odpor-
nościowego i  skuteczność działania prototypu szcze-
pionki analizowano również w odniesieniu do szczepio-
nek przeciwko S. pneumoniae. Badania przeprowadzano 
głównie na modelu mysim po donosowej immunizacji. 
Zakażenia S. pneumoniae są odpowiedzialne za około 
11% przypadków zgonów dzieci do lat pięciu w skali 
światowej. Pneumokoki wywołują głównie zapalenie 
płuc, mogą być również przyczyną ogólnoustrojowych, 
inwazyjnych infekcji, takich jak np. sepsa czy zapalenie 
opon mózgowych. Licencjonowane szczepionki anty 
–  S. pneumoniae zawierają polisacharydy bakteryjne 
(polisaccharide vaccine – PSV), które w niektórych 
preparatach skoniugowane są z białkiem nośnikowym 
(CMR197 – nieaktywna zmutowana toksyna błonicza). 
Rolą białka nośnikowego jest włączenie do odpowie-
dzi immunologicznej limfocytów T, co skutkuje induk-
cją odporności u dzieci poniżej drugiego roku życia. 
Szczepy S. pneumoniae charakteryzują się olbrzymią 
różnorodnością serotypową (opisano ponad 90 sero-
typów), tak więc szczepionki są skuteczne tylko prze-
ciwko tym serotypom, których polisacharydy wchodzą 
w skład preparatu. Do najczęściej stosowanych aktual-
nie szczepionek należy siedmiowalentna szczepionka 
PCV7 zawierająca białko CMR197 oraz PCV23 zło-
żona z  polisacharydów 23 serotypów S. pneumoniae 
[57]. Ze względu na wielolekooporność tego patogena 
oraz różną geograficzną dystrybucję serotypów prowa- 
dzone są liczne badania dotyczące opracowania sku-
tecznych preparatów w oparciu o konserwowane biał-
kowe antygeny. Jednym z kandydatów do zastosowania 
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jako wektor dostarczający antygeny są szczepy LAB. 
Jako antygeny stosowane są polisacharydy otoczkowe 
(CPS) oraz liczne antygeny białkowe (pneumococcal 
surface antygen – PsaA; pneumococcal surface protein 
– PspA; pneumococcal protective protein – PppA) pro-
dukowane przez gatunki rodzajów Lactobacillus i Lac
tococcus jako białka o różnej lokalizacji. Wyczerpujące 
informacje o  zastosowaniu LAB w  immunizacji anty 
–  S. pneumoniae znajdują się w  pracy przeglądowej 
autorstwa Villena i wsp. [92]. Wstępne eksperymenty 
udokumentowały, że donosowe podanie szczepu L. lac
tis produkującego wewnątrzkomórkowy antygen PspA 
jest skuteczniejsze niż donosowa lub podskórna immu-
nizacja oczyszczonym rekombinowanym białkiem [35]. 
Pierwsze próby immunizacji z zastosowaniem szczepu 
Lb. casei zawierającego gen pspA S. pneumoniae sklono-
wany na plazmidzie pod kontrolą indukcyjnego lakto-
zowego promotora nie wykazały stymulacji odpowiedzi 
odpornościowej, prawdopodobnie ze względu na niski 
poziom antygenu. Dlatego w badaniach porównujących 
immunogenność szczepów LAB niosących gen pspA 
zastosowano konstytutywny silny promotor. Z przeba-
danych czterech szczepów (L. lactis, Lb. casei, Lb. plan
tarum i Lb. helveticus) najniższy poziom odpowiedzi 
odpornościowej zaobserwowano dla L. lactis, co było 
skorelowane z niskim poziomem antygenu i krótkim 
czasem obecności w śluzówce nosa. Szczepy rodzaju 
Lactobacillus kolonizowały śluzówkę nosa przez około 
trzy dni i stymulowały znaczący poziom zarówno IgG 
jak i  IgA, choć był on zależny od gatunku użytego 
nośnika. Badania zwróciły uwagę na różnice pomię-
dzy gatunkami Lactobacillus dotyczące ich aktyw-
ności adiuwantowej [65]. Adiuwantowy efekt działa-
nia Lb. plantarum zaobserwowano także przy analizie 
skuteczności działania dwu rodzajów LAB będących 
nośnikami antygenu E7 wirusa HPV jako szczepionek 
terapeutycznych. Choć Lb. plantarum indukował niż-
szy poziom odpowiedzi odpornościowej niż L. lactis, 
to podanie tego szczepu skutkowało znacznie szybszą 
regresją nowotworu [18]. Skuteczność nośnika może 
być jednak uzależniona od rodzaju antygenu, jego 
prezentacji i sposobu ekspresji badanego genu. Szczep 
L. lactis wyrażający antygen PppA S. pneumoniae jako 
białko powierzchniowe po donosowej immunizacji 
indukował silną odpowiedź śluzówkową oraz w zna-
czący sposób podwyższał poziom odporności myszy na 
infekcję kilkoma serotypami S. pneumoniae. Został on 
wykorzystany w eksperymentach doustnej immunizacji 
anty – S. pneumoniae (patrz niżej) [55].

Większość prototypów szczepionek opracowywa-
nych z  zastosowaniem szczepów LAB jako nośników 
dotyczy chorób zakaźnych przeciwko patogenom wni-
kającym do naszego organizmu poprzez błony śluzowe 
przewodu pokarmowego, oddechowego lub układu mo- 
czopłciowego. Z tego powodu stosowane są różne drogi 

podania. I  tak np. w przypadku S. pneumoniae anali-
zowano skuteczność głównie szczepionek podawanych 
donosowo, w wypadku H. pylori. głównie doustnie lub 
dożołądkowo. W  niektórych przypadkach stosowano 
także iniekcje domięśniowe lub podanie preparatu 
dootrzewnowo. Ponieważ układ odpornościowy zwią-
zany z błonami śluzowymi MALT (mucosaassociated 
limphoid tissue ) stanowi wspólną sieć obejmującą cały 
organizm, doustna immunizacja, dzięki zdolności lim-
focytów do migracji, zapewnia także ogólnoustrojową 
odporność na błonach śluzowych innych narządów. 

Podanie antygenu doustnie jest najprostszą i najko-
rzystniejszą z ekonomicznego punktu widzenia drogą 
aplikacji szczepionek. Obniżenie śmiertelności wśród 
dzieci z powodu infekcji S. pneumoniae wymaga za - 
szczepienia dużej liczby dzieci w krajach rozwijających 
się. Fakt ten w połączeniu z obserwowaną skuteczno-
ścią działania szczepów LAB jako nośników antygenów 
S. pneumoniae przy immunizacji donosowej zainspi-
rował do badania skuteczności tych szczepionek po 
podaniu doustnym. W  tych eksperymentach szczep 
L. lactis zawierający gen pppA wyrażany z promotora 
indukowanego nizyną został użyty do immunizacji 
dorosłych jak i młodych myszy. Stwierdzono indukcję 
zarówno specyficznych przeciwciał w jelitach jak i sty-
mulację ogólnoustrojowej odpowiedzi odpornościo-
wej (IgG w surowicy). Immunizacja podnosiła poziom 
odpor ności myszy na infekcję choć efekt był zależny 
od serotypu szczepu zastosowanego w eksperymencie 
ochronnym [90, 91].

2.2. Rola lokalizacji i ilości antygenu

Wpływ lokalizacji antygenu w komórce szczepu 
nośnikowego na efektywność immunizacji badano 
wielo krotnie. Obok drogi podania, zastosowanego 
schematu immunizacji, rodzaju szczepu nośnikowego 
oraz rodzaju i ilości antygenu jest to z pewnością jeden 
z czynników determinujących poziom i  rodzaj indu-
kowanej odpowiedzi immunologicznej gospodarza. 
Dotychczasowe wyniki nie pozwalają jednak jedno-
znacznie stwierdzić, w którym przedziale komórko-
wym powinien być umiejscowiony antygen, by efekt 
immunizacji był skuteczny.

Obce białka zlokalizowane w cytoplazmie LAB, 
nawet jeśli w naturalnym gospodarzu są wydzielane 
na zewnątrz komórki (np. fragment C toksyny tężca), 
wywołują zwykle zadowalający poziom odpowiedzi 
immunologicznej (humoralnej i komórkowej) [30, 
73]. Taka lokalizacja pozwala antygenom na uniknię-
cie degradacji przez proteazy występujące w układzie 
pokarmowym, ale jednocześnie sprawia, że stają się 
one dostępne dla układu odpornościowego gospodarza 
dopiero po lizie komórek szczepu nośnikowego. Uwal-
nianie większej ilości cytoplazmatycznego antygenu 
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in vivo umożliwia zastosowanie szczepów z  mutacją 
w  genie alr, kodującym racemazę alaninową. Enzym 
ten katalizuje reakcję izomeryzacji L-alaniny do D-ala-
niny i jest niezbędny w procesie syntezy peptydoglikanu 
i kwasów tejchojowych. Zastosowanie szczepów LAB 
przechodzących lizę w środowisku pozbawionym ala-
niny wykorzystano z powodzeniem kilkukrotnie [19, 
32, 36]. Tak na przykład wprowadzenie mutacji alr do 
genomu szczepu L. lactis produkującego TTFC skut-
kowało 20–30-krotnym wzrostem specyficznej odpo-
wiedzi immunologicznej w  porównaniu do szczepu 
dzikiego niosącego dokładnie ten sam rekombinowany 
plazmid [32]. Cytoplazmatyczna lokalizacja antygenu 
czasem bywa letalna dla komórki bakterii nośnikowej. 
Wewnątrzkomórkowa produkcja białka E7 ludzkiego 
papillomawirusa typu  16 (HPV-16) prowadziła do 
szybkiej jego degradacji. Sytuacji nie poprawiło uży-
cie szczepu L. lactis niezdolnego do produkcji proteazy 
ClpP. Dopiero konstrukcja rekombinowanego plazmidu 
umożliwiającego zakotwiczenie kodowanego antygenu 
E7 w  osłonach bądź jego wydzielenie do środowiska 
doprowadziło do produkcji większej ilości natywnego 
białka E7 [9, 17]. Nadprodukcja białka umiejsco- 
wionego w  cytoplazmie może więc wywoływać efekt 
toksyczny i często stanowi obciążenie metaboliczne dla 
komórek nośnika.

Opracowano kilka strategii mających na celu „wysy-
łanie” heterologicznych białek na powierzchnię ko- 
mórek szczepów LAB lub do otaczającego je środowi-
ska. Do sekrecji antygenu powszechnie wykorzystywana 
jest sekwencja sygnalna białka Usp45 (unknown secre
ted protein of 45 kDa) – jedynego białka Lactococcus lac
tis wydzielanego w znaczących ilościach do środowiska 
[87]. Generalnie stosowane są dwie strategie prezenta-
cji obcych antygenów na powierzchni komórek LAB; 
wykorzystujących wytworzenie wiązań kowalencyjnych 
lub niekowalencyjnych. Pierwsza z nich prowadzi do 
umieszczenia na C-końcu heterologicznego antygenu 
tzw. sekwencji kotwiczącej, która składa się z konserwo-
wanego motywu LPXTG (Leu-Pro – dowolny amino-
kwas – Thr-Gly), regionu hydrofobowego i fragmentu 
zbudowanego z pozytywnie naładowanych aminokwa-
sów, co umożliwia kowalencyjne związanie hybrydo-
wego białka z peptydoglikanem w procesie zależnym od 
aktywności sortazy A (SrtA) [15]. Jak dotąd do zapew-
nienia powierzchniowej lokalizacji różnych antygenów 
wykorzystano motyw LPXTG proteinazy PrtP Lactococ
cus [69], proteinazy PrtB Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus [43], białka M6 S. pyogenes [25, 74, 95] oraz 
białka A  Staphylococcus ureus [83]. Powierzchniową 
lokalizację antygenu umożliwia również dołączenie 
do jego C-końca domeny LysM. Powtórzone motywy 
LysM mają zdolność niekowalencyjnego wiązania się 
z peptydoglikanem a ich najczęstszym źródłem w bada-
niach aplikacyjnych jest autolizyna L. lactis AcmA [12, 

48, 64, 69, 71]. W 2011 roku zidentyfikowano lipopro-
teinę BmpA, składnik klasycznego transportera typu 
ABC, odpowiedzialną za import puryn [5]. Aktualnie 
badana jest możliwość zastosowania tego białka jako 
nośnika antygenów, który jednocześnie zapewni ich 
powierzchniową lokalizację [96].

Pierwsza praca, której celem było ustalenie zna-
czenia lokalizacji antygenu w indukcji odpowiedzi 
immunologicznej powstała z wykorzystaniem wspo-
mnianego wcześniej fragmentu C toksyny tężca (TTFC) 
[73]. Autorzy oceniali immunogenność rekombino-
wanych szczepów Lb. plantarum NCIMB8826 produ-
kujących TTFC w trzech komórkowych lokalizacjach 
(cyto plazma, forma wydzielana do środowiska, forma 
zakotwiczona w osłonach komórkowych) po podaniu 
preparatu myszom podskórnie, dożołądkowo bądź 
donosowo. Odpowiedź immunologiczna (specyficzne 
IgG w  surowicy) powstała po aplikacji podskórnej 
nie zależała od umiejscowienia antygenu w komórce 
nośnika. Natomiast przy podaniu rekombinowanych 
szczepów Lb. plantarum na powierzchnie śluzowe 
żołądka lub nosa najlepszy efekt uzyskano w przypadku 
cytoplazmatycznej lokalizacji antygenu. W tym ukła-
dzie fragment C toksyny tężca powstawał w największej 
ilości i w tym upatruje się przyczynę obserwowanych 
różnic. Również badania Grangette i wsp. wskazują na 
znaczenie ilości powstającego w komórkach nośnika 
antygenu przy podaniu dożołądkowym. Znacząca 
odpowiedź immunologiczna powstawała po podaniu 
szczepu Lactobacillus NCIMB8826/pMEC127, produ-
kującego duże ilości białka TTFC [30]. Przy mniejszej 
ilości antygenu o lokalizacji cytoplazmatycznej obser-
wowano wzrost poziomu przeciwciał klasy IgG tylko 
w  sytuacji gdy szczep podano donosowo. Niemniej 
jednak przeciwciała te nie neutralizowały toksyny 
tężca. Efekt ochronny obserwowano tylko wtedy, gdy 
na śluzówkę nosa podawano szczepy LAB produkujące 
wyższe stężenia antygenu, co przemawia za tym, że ilość 
antygenu ma znaczenie w indukcji przeciwciał o wyż-
szej awidności [30, 31].

Zastosowanie różnych szczepów nośnikowych czy 
odmiennej drogi podania często uniemożliwia porów-
nanie i jednoznaczną ocenę znaczenia lokalizacji anty-
genu w indukcji odpowiedzi immunologicznej. Dlatego 
na uwagę zasługują badania Marelli’ego i wsp. dotyczące 
zastosowania L. lactis jako nośnika białka VP8 rotawi-
rusa. U  myszy doustnie immunizowanych szczepem 
L. lactis produkującym cytoplazmatyczną formę anty-
genu VP8 obserwowano znaczący poziom jelitowych 
przeciwciał klasy IgA. U zwierząt, którym aplikowano 
L. lactis z  białkiem VP8 zakotwiczonym w  osłonach, 
oprócz wzrostu specyficznych przeciwciał klasy sIgA 
odnajdywanych w błonach śluzowych przewodu 
pokarmowego, odnotowano również indukcję przeciw-
ciał klasy IgG. Przy wykorzystaniu linii komórkowej 
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MA-104 badano następnie zdolności infekcyjne cząstek 
wirusowych inkubowanych z przeciwciałami izolowa-
nymi od immunizowanych zwierząt. Okazało się, że 
podanie immunizowanym zwierzętom szczepu L. lactis 
z białkiem VP8 umiejscowionym w osłonach zapew-
niało powstanie przeciwciał umożliwiających100% neu-
tralizację właściwości infekcyjnych cząstek wirusowych, 
podczas gdy lokalizacja cytoplazmatyczna antygenu 
doprowadzała do powstania przeciwciał wywołujących 
50% redukcję infekcyjności wirusa [51]. Użycie innego 
antygenu rotawirusa, mianowicie białka VP7, dostar-
czyło odmiennych danych. Przeciwciała zaindukowane 
formą białka zakotwiczoną w osłonach nie mają właści-
wości neutralizujących cząstek wirusowych. Najwyższą 
immunogenność wykazywał natomiast szczep L. lactis 
wydzielający białko VP7 do środowiska [66].

Nie ma wątpliwości że zarówno ilość powstają-
cego antygenu jak i jego umiejscowienie w komórkach 
nośnika muszą być brane pod uwagę w procesie kon-
struowania szczepionek. Trudno jednak rozstrzygnąć, 
która z zastosowanych strategii przyniesie oczekiwane 
rezultaty. Publikacje z ostatnich lat zwracają też uwagę 
na znaczenie losów antygenu po przeniesieniu do uod-
parnianego organizmu. Tak na przykład niezwykle 
pozytywny efekt uzyskano tworząc fuzję antygenu 
PA Bacillus anthracis (protective antigen) z peptydem 
umożliwiającym jego dostarczenie do komórek dendry-
tycznych (DC). Doustna aplikacja szczepów Lb. acido
philus NCFM i Lactobacillus gasseri ATCC 33323 pro-
dukujących taką fuzję zapewniła 100% ochronę myszy 
przed infekcją wąglikiem, podczas gdy wykorzystanie 
szczepów LAB kodujących antygen PA pozbawiony 
sygnału kierującego do DC skutkowało jedynie 30% 
efektem ochronnym [58, 59].

2.3. Porównanie skuteczności działania żywych
 szczepów LAB i cząstek GEM

W 2005 roku opracowano system nośnikowy, który 
opiera się na wykorzystaniu niemodyfikowanych gene-
tycznie bakterii z grupy LAB [12]. Komórki L. lactis 
traktowane są gorącym kwasem trójchlorooctowym 
(TCA), co pozbawia je białek powierzchniowych oraz 
zawartości cytoplazmy. Peptydoglikan pozostaje nato-
miast nietknięty zapewniając kształt cząstek zbliżony 
do żywych komórek. Powstałe cząstki nazwano GEM 
(Grampositive Enhancer Matrix). Utrata kwasów lipo-
tejchojowych zapewnia cząstkom GEM, w porównaniu 
do szczepów żywych, możliwość związania większej ilo-
ści heterologicznych hybrydowych białek posiadających 
na C-końcu domenę LysM pochodzącą z białek LAB. 
Brak w tej procedurze rekombinowanego DNA elimi-
nuje ryzyko jego niekontrolowanego rozpowszechnie-
nia w środowisku. Dodatkową zaletą tej strategii jest 

stabilność cząstek GEM i możliwość długiego ich prze-
chowywania [12, 88]. Jednak przewagą użycia w proce-
sie immunizacji niektórych żywych szczepów LAB (np. 
Lactobacillus) jest ich zdolność do kolonizowania jelit, 
co zmniejsza liczbę dawek szczepiennych i w znaczący 
sposób upraszcza procedury immunizacji. Cząstki 
GEM są usuwane z organizmu gospodarza, przez co 
indukcja odpowiedzi immunologicznej o podobnej sile 
wymaga kilkukrotnego podania preparatu.

GEM-y, choć pozbawione białek powierzchnio-
wych, zachowują właściwości prozapalne charaktery-
styczne dla żywych bakterii. Indukują proces dojrzewa-
nia komórek dendrytycznych i makrofagów, produkcję 
cytokin prozapalnych oraz czynnika martwicy nowo-
tworu (TNFα) [2, 3]. Jak dotąd cząstki GEM zastoso-
wano jako nośniki w procesach uodparniania dla trzech 
antygenów S. pneumoniae (IgA1 protease – IgA1p, puta
tive proteinase maturation protein A – PpmA, strepto
coccal lipoprotein – SlrA), białka LcrV Yersinia pestis 
oraz antygenu MSA2 (merozoit surface antigen) Plas
modium falciparum [2, 3, 69, 70]. U myszy, którym 
podano odpowiednio zmodyfikowane cząstki GEM 
obserwowano podwyższoną odpowiedź immunolo-
giczną (IgG, IgA).

Badania Saluja i wsp. wykazały, że cząstki GEM mają 
właściwości adiuwantu. Większość dostępnych na rynku 
szczepionek przeciw grypie, podawana domięś niowo 
bądź podskórnie, indukuje ogólnoustrojową odpo-
wiedź immunologiczną. Szczepionki te nie są jednak 
zdolne do zaindukowania niezbędnej do ochrony 
górnych dróg oddechowych odpowiedzi śluzówko-
wej. Analizując właściwości adiuwantowe cząstek 
GEM donosowo zaaplikowano myszom komercyjnie 
dostępną, monowalentną szczepionkę H3N2 zawiera-
jącą hemaglutyninę oraz cząstki GEM. W odróżnie-
niu od innych doświadczeń antygen wirusa grypy nie 
był zakotwiczony na powierzchni GEM-ów, a stano-
wił oddzielny składnik szczepionki. U zwierząt tych 
odnotowano podobną odpowiedź ogólnoustrojową 
(IgG) jak u myszy, którym domięśniowo podano samą 
szczepionkę przeciwko grypie. Jednakże odpowiedź 
śluzówkowa (sIgA) była znacząco wyższa. Zaobserwo-
wano również podwyższoną liczbę komórek produku-
jących INF-γ, co wskazuje na dominującą odpowiedź 
typu Th1 [75]. Przy zastosowaniu cząstek GEM jako 
adiuwantu nawet 5-krotnie zmniejszona dawka hema-
glutyniny wywoływała efekt ochronny u myszy [76].

Obiecujące wyniki badań prowadzonych z wykorzy-
staniem cząstek GEM wywołały zainteresowanie firmy 
biotechnologicznej Mucosis. Obecnie kończy się I faza 
badań klinicznych opracowanej przez tą firmę szcze-
pionki przeciwko grypie (FluGEM) przeznaczonej dla 
ludzi. Jest to jak dotąd jedyna szczepionka bazująca na 
wykorzystaniu jako nośnika bakterii kwasu mlekowego 
na tak zaawansowanym etapie badań.
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3. Bakterie LAB jako szczepionki DNA

W prowadzonych od ponad 20 lat badaniach udo-
kumentowano, że genetyczna immunizacja z zastoso-
waniem plazmidowego DNA stanowi obiecującą strate-
gię nie tylko immunoprofilaktyki chorób infekcyjnych 
ale i immunoterapii chorób nowotworowych. Immuni-
zacja DNA prowadzi do indukcji zarówno humoralnej 
jak i  komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Ta 
druga jest szczególnie interesująca ponieważ jest to typ 
odpowiedzi immunologicznej odgrywający istotną rolę 
w immunoterapii chorób nowotworowych jak i immu-
noprofilaktyce chorób wywoływanych przez bakterie 
wewnątrzkomórkowe, zdolne do inwazji do niefagocy-
tujących eukariotycznych komórek. Plazmidowy DNA 
może być dostarczany do organizmu uodpornianego 
drogą domięśniowej iniekcji (tzw. nagi DNA – naked 
DNA) lub przy użyciu odpowiednich bakteryjnych 
nośników. Ten drugi proces, w znaczący sposób zwięk-
szający ilość DNA docierającego do komórek prezen-
tujących antygen (antigen presenting cells – APC) nosi 
nazwę bakteriofekcji. Dodatkowo produkcja antygenu 
w  komórkach eukariotycznych zapewnia przepro-
wadzenie potranslacyjnych modyfikacji antygenów 
lub ich epitopów – procesów, które często nie zacho-
dzą w komórkach prokariotycznych. Prowadzone jak 
dotąd intensywne badania koncentrowały się na zasto-
sowaniu jako nośników DNA atenuowanych bakterii 
enteroinwazyjnych takich jak Salmonella spp., Yersinia 
enterocolitica czy Listeria monocytogenes lub też odpo-
wiednio zmodyfikowanych komórek Escherichia coli 
produkujących listeriolizynę O L. monocytogenes lub/i 
inwazynę Y. enterocolitica [21, 77]. Rozwój inżynierii 
genetycznej oraz nowych strategii sekwencjonowania 
otworzył możliwości wykorzystania również bak terii 
kwasu mlekowego w  immunizacji DNA. Pierwsze 
badania wykazały, że efektem trzygodzinnej inkuba-
cji niemodyfikowanego genetycznie nieinwazyjnego 
szczepu L. lactis MG1363, niosącego plazmidowy DNA, 
z komórkami CaCo-2 jest przekazanie DNA do komó-
rek eukariotycznych i ekspresja jego genów. W tych eks-
perymentach zastosowano eukariotyczną kasetę ekspre-
syjną zawierającą ulegający transkrypcji pod kontrolą 
promotora wirusa CMV cDNA kodujący białko BLG 
(krowia β-laktoglobulina, główny alergen krowiego 
mleka) umieszczoną na wahadłowym plazmidzie zdol-
nym do replikacji w komórkach E. coli i L. lactis [33]. 
Proces przekazania DNA miał także miejsce in vivo po 
doustnym podaniu myszom szczepu produkującego 
badany alergen. W komórkach jelita cienkiego zwierząt 
stwierdzono obecność cDNA, produkcję białka oraz 
dodatkowo odnotowano produkcję specyficznych prze-
ciwciał klasy IgG i IgA. Mechanizm warunkujący obec-
ność genu blg w komórkach eukariotycznych nie został 
wyjaśniony. Istnieją co najmniej dwie możli wości: albo 

komórki eukariotyczne pobierają uwolniony w jelicie 
z komórek L. lactis plazmidowy DNA albo L. lactis, jest 
zdolny, z niedużą częstością, do inwazyjności [16].

Kilka czynników uznawane jest za krytyczne w pro-
cesie uzyskania skutecznych szczepionek DNA. Plaz-
midowy DNA powinien być ze stosunkowo dużą 
wydajnością uwalniany z komórek bakterii nośniko-
wej do cytozolu komórki eukariotycznej, chroniony 
przed degradacją, by ostatecznie dotrzeć do jądra 
komórkowego, gdzie podlega procesowi transkryp-
cji. Powstały mRNA po transporcie do cytozolu ulega 
translacji a  produkowane białko rozpoznawane jako 
endogenny antygen prezentowane jest z cząsteczkami 
MHC klasy I indukując odpowiedź komórkową. Część 
antygenu uwalniana z komórek pobierana jest przez 
APC, co skutkuje indukcją odpowiedzi humoralnej. 
Ponieważ bakterie LAB nie są raczej zdolne do inwa-
zyjności podjęto próby konstrukcji szczepów zdolnych 
do kontaktu z komórkami eukariotycznymi zakłada-
jąc, że ten proces powinien skutkować ich internali-
zacją. Intensywnie przebadano proces przekazywania 
plazmidowego DNA do komórek eukariotycznych 
stosując dwa typy rekombinowanych L. lactis: wyraża-
jących zewnątrzkomórkowo białko FnBPA (białko  A 
wiążące fibronektynę S. aureus) ora InlA (internalina 
L. monocytogenes). Jako geny reporterowe (cDNA) sto-
sowano, wyżej opisany gen blg oraz gfp (gen kodujący 
białko zielonej fluorescencji). Doświadczenia, w których 
badano wpływ FnBPA na wydajność procesu zarówno 
w eksperymentach in vitro jak i in vivo wykazały, pod-
wyższenie ilości DNA genu reporterowego na terenie 
komórek eukariotycznych, co jednak nie powodowało 
podwyższenia ilości produkowanego białka. Dodat-
kowo przedstawione dane sugerują różny mechanizm 
procesu w warunkach in vitro i in vivo [68]. Podobnie 
podwyższony poziom inwazyjności i dostarczania pla-
zmidu kodującego GFP obserwowano w eksperymen-
tach in vitro w wypadku L. lactis wyrażającego główną 
inwazynę InlA Listeria monocytogenes. Receptorem dla 
internaliny A jest E-kadheryna. Ze względu na struk-
turę różnych E-kadheryn InlA rozpoznaje ludzką ale 
nie mysią E-kadherynę. Skonstruowanie szczepu L. lac
tis NZ9000 wyrażającego zmutowaną co do miejsca, 
powierzchniową InlA pozwoliło na przeprowadzenie 
eksperymentów in vivo, które udokumentowały raz 
jeszcze podwyższoną inwazyjność szczepu in vitro, choć 
in vivo nie zaobserwowano podwyższonego poziomu 
produkcji analizowanego białka (BLG) [22, 38]. Przed-
stawione wyżej analizy in vitro oraz dane z eksperymen-
tów in vivo dotyczące uodparniania przeciwko S. pneu
moniae czystym plazmidowym DNA [27, 86] sugerują 
duży potencjał aplikacyjny bakterii kwasu mlekowego 
jako szczepionek DNA. Aczkolwiek wiele problemów 
pozostaje nadal do wyjaśnienia szczególnie w świetle 
ostatnich badań wskazujących na różnice w  rodzaju 
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indukowanej odpowiedzi immunologicznej pomiędzy 
natywnymi a rekombinowanymi szczepami jak i zależ-
ności rodzaju odpowiedzi immunologicznej od drogi 
podania szczepionki DNA [67].

4. Modulacja działania układu immunologicznego

Szczepy bakterii kwasu mlekowego, w szczególności 
te o udokumentowanych właściwościach probiotycz-
nych, mogą wpływać na działanie układu immunolo-
gicznego gospodarza. Mechanizm leżący u podstaw 
tych oddziaływań nie został do końca wyjaśniony, 
zwłaszcza, że każdy ze szczepów LAB może modulować 
funkcjonowanie układu immunologicznego w sposób 
charakterystyczny jedynie dla siebie.

Przegląd badań wykazuje, że probiotyczne szczepy 
LAB hamują produkcję prozapalnych cytokin (np. IL-8, 
tumor necrosis factor α – TNF-α) powstających w odpo-
wiedzi na kontakt komórek nabłonkowych jelita z pato-
genami [41, 54, 98]. Jednocześnie indukują wytwarzanie 
przeciwzapalnych czynników takich jak TGF-β (trans 
forming growth factor β) oraz TSLP (thymic stromal 
lymphopoietin), co prowadzi do różnicowania niedoj-
rzałych komórek dendrytycznych [97]. Wśród cytokin 
wydzielanych przez komórki dendrytyczne i makro-
fagi w odpowiedzi na obecność szczepów probiotycz-
nych na szczególną uwagę zasługują dwie z nich: IL-12 
i IL-10. Pierwsza prowadzi do różnicowania komórek 
T CD4+ w komórki typu Th1 oraz zwiększa aktywność 
cytotoksyczną komórek NK (natural killers). Druga zaś 
działa immunosupresyjnie i przeciwzapalnie [78].

Szczepy indukujące produkcję IL-12 wydają się bar-
dziej skuteczne w zapobieganiu infekcjom, hamowaniu 
alergii i obniżaniu ryzyka wystąpienia nowotworów. 
Zaś szczepy, które stymulują produkcję IL-10 skutecz-
nie przeciwdziałają nadmiernej odpowiedzi immunolo-
gicznej, co może znaleźć zastosowanie w leczeniu IBD 
(inflammatory bowel diseases), chorób autoimmunolo-
gicznych oraz alergii. Opisano również szczepy, które 
prawdopodobnie w  zależności od rodzaju komórek 
zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną i bodź-
ców pochodzących od mikroflory komensalnej, mogą 
indukować wytwarzanie zarówno IL-10 jak i  IL-12, 
a tym samym wykazywać skuteczność w terapii różnych 
chorób. Przykładem takich wielofunkcyjnych probioty-
ków są: Lactobacillus casei Shirota (LcS) i Lb. rhamnosus 
GG [79]. I choć coraz więcej badań klinicznych wska-
zuje na zasadność stosowania preparatów probiotycz-
nych w leczeniu wymienionych wyżej schorzeń [24, 45, 
50, 78], istnieją także doniesienia o niekorzystnym ich 
wpływie na zdrowie pacjentów [10].

Zdecydowanie największą uwagę poświęca się moż-
liwości zastosowania bakterii z  grupy LAB w  terapii 
przewlekłych stanów zapalnych przewodu pokarmo-

wego (inflammatory bowel disease – IBD), takich jak 
choroba Crohna (Crohn’s disease – CD) czy wrzodzie-
jące zapalenie jelita grubego (ulcerative colitis – UC). 
Dane eksperymentalne wskazują, że choroby te uwa-
runkowane są niewłaściwą odpowiedzią immunolo-
giczną na fizjologiczną florę bakteryjną a  w  ich roz-
woju odgrywają rolę czynniki zarówno środowiskowe 
jak i genetyczne [47]. Schorzenia IBD wymagają stałego 
stosowania leków immunosupresyjnych i przeciwzapal-
nych [79]. Zaobserwowano, że podanie osobom cho-
rym na UC szczepu E. coli Nissle 1917 czy też Lb. rham
nosus GG zapobiega równie skutecznie nawrotom 
choroby, co mesalazyna, przeciwzapalny lek stosowany 
w terapii IBD [72, 99]. Dokładny mechanizm działa-
nia probiotyków, który prowadzi do złagodzenia obja-
wów stanu zapalnego jelit nie jest dokładnie poznany. 
Przypuszcza się, że szczepy probiotyczne przywracają 
różnorodność mikroflory jelitowej, zapobiegając domi-
nacji gatunków, które są zaangażowane w patogenezę 
UC [44]. Nie można również wykluczyć, że polepszenie 
stanu zdrowia pacjentów związane jest z oddziaływa-
niem przyjmowanych szczepów probiotycznych na ich 
układ immunologiczny [50].

Podejmowane są również próby wykorzystania 
szczepów LAB do przenoszenia cząstek umożliwia-
jących sterowanie rodzajem indukowanej odpowie-
dzi immunologicznej. Badania prowadzone przez 
Steidlera w 2000 roku wykazały, że podanie myszom 
IL-10–/– szczepu L. lactis wydzielającego zachowującą 
biologiczną aktywność mysią IL-10 (mIL-10) zapobie-
gało rozwojowi zapalenia jelita grubego. Pozytywny 
efekt –  redukcję objawów chorobowych –  uzyskano 
również podając ten sam szczep myszom ze stanem 
zapalnym jelita zaindukowanym DSS (dextran sulfate 
sodium) [80]. Wyniki uzyskane na modelu zwierzę-
cym zachęciły badaczy do sprawdzenia skuteczności 
powyższego preparatu u ludzi. Małej grupie pacjentów 
cierpiących na chorobę Crohna podano szczep L. lac
tis, w genomie którego gen kodujący syntetazę tymidy-
lanu (thyA) zastąpiono przez sekwencję nukleotydową 
kodującą dojrzałą ludzką IL-10 (hIL-10). Tak przygo-
towane komórki bakteryjne (LLThy12) nie przeżywają 
w  środowisku pozbawionym tyminy bądź tymidyny. 
U  pacjentów nie obserwowano efektów ubocznych, 
które pojawiały się podczas podskórnej aplikacji rekom-
binowanej hIL-10 (Tenovil). Niewielka grupa chorych, 
jak też brak odpowiednich kontroli nie pozwolił jednak 
na wiarygodną ocenę skuteczności LLThy12 [13, 14, 
81]. W 2009 roku zakończono II etap badań klinicz-
nych. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic 
w gojeniu śluzówki pomiędzy grupą badaną i grupą 
otrzymującą placebo [53]. I choć szereg eksperymen-
tów demonstruje użyteczność terapii z wykorzystaniem 
IL-10 w chorobach o charakterze zapalnym na mysich 
modelach [29, 52], u  ludzi wyniki dotychczasowych 
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badań wskazują na dużo mniejszą rolę tej interleukiny 
w leczeniu stanów zapalnych. Naukowcy nie ustają jed-
nak w poszukiwaniu sposobu zwalczania chorób IBD 
przy wykorzystaniu szczepów z grupy LAB. Są one 
m.in. wykorzystywane do przenoszenia innych czą-
stek odgrywających ważną rolę w ochronie i naprawie 
śluzówki jelitowej, np. peptydów TFF (trefoils factors) 
[89]. Intensywnie bada się możliwość dostarczania do 
miejsc objętych stanem zapalnym za pośrednictwem 
LAB enzymów antyoksydacyjnych (katalaza, dysmu-
taza nadtlenkowa) [93], jak również inhibitorów pro-
teaz (elafina) [61] a  więc czynników oddziałujących 
na elementy układu immunologicznego. Dodatkowo 
poszukuje się nowych szczepów kolonizujących ślu-
zówkę jelita, użycie których umożliwiłoby połączenie 
naturalnych własności z  właściwościami przenoszo-
nych heterologicznych białek. Świetnym przykładem 
jest komensal okrężnicy Bacteroides ovatus. Zdolność 
wykorzystywania ksylanu przez Bacteroides ovatus 
pozwala na regulowaną produkcję białek terapeutycz-
nych dla IBD: KGF-2 (keratinocyte growth factor2) 
bądź TGF-β1 (transforming growth factorβ1), w odpo-
wiedzi na obecność tego polisacharydu w diecie [34].

Cytokiny odgrywają ważną rolę w sygnalizacji 
komórkowej, przesyłaniu bodźców i kierowaniu odpo-
wiedzią układu immunologicznego. Zastosowanie 
wektorów LAB eksprymujących antygeny patogen-
nych mikroorganizmów oraz wydzielane do środowi-
ska cytokiny powinny zagwarantować skuteczniejszą 
reakcję układu odpornościowego. Pierwsze badania 
dotyczące zastosowania cytokin w immunizacji z wyko-
rzystaniem L. lactis prowadził Steidler i wsp. Donosowe 
podanie myszom szczepu L. lactis produkującego jed-
nocześnie fragment C toksyny tężca (TTFC) i jedną 
z  biologicznie aktywnych mysich cytokin: IL-2 lub 
IL-6 indukowało znacząco wyższy poziom specyficz-
nych przeciwciał IgG w porównaniu do L. lactis pro-
dukującego jedynie TTFC [82, 84]. W ostatnich latach 
intensywnie badane jest oddziaływanie IL-12 na układ 
odpornościowy. Biologicznie aktywna interleukina 12 
jest heterodimerem składającym się z dwóch różnych 
podjednostek: p35 i p40. Stymuluje proliferację, akty-
wację i  cytotoksyczność limfocytów Th1 i komórek 
NK oraz wytwarzanie przez te komórki IFN-γ i TNF. 
Jednym z obiecujących przykładów zastosowania IL-12 
w  immunoprofilaktyce jest opracowanie szczepionki 
przeciwko leiszmaniozie. Jest to pasożytnicza cho-
roba ludzi i zwierząt, której czynnikiem etiologicznym 
są jednokomórkowe wiciowce z rodzaju Leishmania. 
Każdego roku notuje się 50 tys. przypadków śmierci 
powodowanych przez leiszmaniozę na całym świecie. 
Opracowano szczep L. lactis umożliwiający ekspresję 
antygenu pochodzącego z L. major: homologa aktywo-
wanej kinazy C (LACK), oraz szczep zdolny do sekrecji 
aktywnej mysiej IL-12. W efekcie podskórnego poda-

nia myszom obu tych szczepów rozwijała się swoista 
odpowiedź Th1 [37]. Obiecujące wyniki zachęciły bada-
czy do stworzenia szczepu zdolnego do jednoczesnej 
ekspresji antygenu LACK oraz IL-12. Jego aplikacja 
prowadzi do rozwoju odpowiedzi immunologicznej 
chroniącej myszy przed kolejną infekcją L. major [36].

5. Bakterie LAB w immunoterapiach
 chorób nowotworowych

Rak szyjki macicy (cervical cancer – CxCa) jest jed-
nym z najczęściej powodujących śmierć kobiet nowo-
tworów. Czynnikiem ryzyka wystąpienia zmian nowo-
tworowych jest zakażenie genitalnymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka (human papilloma virus – HPV). 
Aktualnie dostępna jest szczepionka profilaktyczna 
przeciw onkogennym typom HPV, która –  podana 
przed inicjacją seksualną – wykazuje wysoką skutecz-
ność. Niemniej jednak w dalszym ciągu poszukuje się 
nowych sposobów ochrony przed zakażeniami wirusem 
brodawczaka, jak też podejmowane są próby stworzenia 
preparatów o charakterze terapeutycznym. W badania 
te wpisuje się wykorzystanie szczepu L. lactis do eks-
presji genu onkoproteiny E7 papilloma wirusa HPV-16. 
Eksperymenty przeprowadzone przez grupę badawczą 
Cortés-Péreza wykazały, że donosowa immunizacja 
samic myszy komórkami L. lactis eksponującymi na 
swej powierzchni antygen E7 indukuje wysoki poziom 
odpowiedzi komórkowej (IL-2 oraz IFN-γ) [17]. Uzy-
skany prototyp szczepionkowy nieco zmodyfikowano, 
co doprowadziło do znaczącego wzrostu specyficznej 
odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego. 
Razem z komórkami L. lactis prezentującymi na swo-
jej powierzchni białko E7 podano komórki L. lactis 
produkujące rekombinowaną IL-12 [8]. Cytokina ta 
wywiera silne immunomodulujące działanie obejmu-
jące stymulację wydzielania IFN-γ, hamowanie gałęzi 
Th2 i stymulację Th1 [4, 62]. IL-12 przeciwdziała rów-
nież angiogenezie i podana miejscowo powoduje regre-
sję istniejących guzów i ograniczenie przerzutów na 
modelu mysim. Takie jej właściwości powodują, że jest 
ona brana pod uwagę w immunoterapii nowotworów. 
Podanie myszom donosowo szczepów L. lactis (scIL-12) 
i L. lactis (E7) zapewniło znaczącą ochronę przeciwko 
rozwojowi raka u myszy, którym podano podskórnie 
TC1/E7 (E7expressing TC1 tumor cell line) – komórki 
nowotworowe, które umożliwiają ekspresję białka E7 
na letalnym poziomie [6]. Zaobserwowano również, 
że aplikacja tych szczepów zwierzętom z nowotwo- 
rami zaindukowanymi przez podanie TC1/E7 prowa-
dzi do znaczącej regresji nowotworów w porównaniu 
z grupą kontrolną [6]. Wskazuje to na możliwość zasto-
sowania LAB zarówno w profilaktyce jak i terapii anty-
-nowotworowej.
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6. Podsumowanie

Od pierwszego doniesienia dotyczącego wykorzy-
stania bakterii kwasu mlekowego jako wektora szcze-
pionkowego minęło wiele lat. W ciągu tego czasu opu-
blikowano wiele badań, w których stosowano bakterie 
kwasu mlekowego jako nośniki obcych antygenów do 
immunizacji głównie przeciwko patogenom wnikają-
cym do organizmu człowieka poprzez błony śluzowe 
układu oddechowego oraz pokarmowego. Prezento-
wane wyniki badań są trudne do porównywania oraz 
interpretacji ze względu na ogromną różnorodność 
fizjologii w obrębie bakterii z grupy LAB. Charakte-
ryzuje je różna zdolność do przetrwania w środowisku 
jelitowym. Interakcje bakterii z powierzchnią nabłon-
kową oraz komórkami układu limfatycznego także 
mogą być odmienne u poszczególnych szczepów nawet 
tego samego gatunku. Podsumowując, należy podkreś-
lić, że prawdopodobnie dla różnych szczepionek wyko-
rzystujących LAB jako nośniki antygenów konieczne 
będzie opracowywanie odmiennych pod względem 
lokalizacji antygenu w komórce nośnika konstruktów 
genetycznych oraz schematów immunizacji.
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Bacteria Xenorhabdus and Photorhabdus, entomopathogenic nematodes and insects – their role
in the complex symbiont-parasite-host relationship

Abstract: Bioinsecticides based on nematodes are becoming increasingly popular agents for pest control. Nematodes used in these 
insecticides owe their properties to the presence of symbiotic bacteria. Representatives of two genera – Xenorhabdus and Photorhabdus 
can be found in the digestive tracts of, respectively, Steinernematidae and Heterorhabditidae nematodes. Nematodes have a number of 
properties, allowing them to penetrate the host integument, breaking the immune defenses, multiplicating in his body, killing the host 
and finally producing invasive forms, viable in the external environment. Bacterial symbionts are responsible for some of these abilities, 
since they produce toxins lethal to the victim and maintain adequate conditions for the development of their vectors. The bacteria are an 
example of one organism living in another as a symbiont, and functioning as a pathogen for another one. The relationship nematodes-
mutualistic bacteria-insect is formed. The immune system has the ability to fight against insect entomopathogens, however, a variaty of 
adaptation mechanisms of parasites and symbionts, molecular mimicry and destruction of phagocytic cells among others, enables them 
to survive in the host. With an effective biocidal properties, nematodes which are in a mutualist relationship with bacteria, become perfect 
and safe for use in the environment pest control agents . Transgenic plants producing Xenorhabdus and Photorhabdus toxins can be as 
effective as those producing Bacillus thuringiensis toxins.

1. Introduction. 2. The emergence of nematode parasitism in insects. 3. System functioning of entomopathogenic nematodes-mutualistic 
bacteria-insects. 4. Defense mechanisms of insects. 4.1. Physiological resistance: behavioral aspect. 4.2. Physiological resistance: anatomical-
physiological barriers. 4.3. Acquired immunity: polypeptides and immune proteins. 4.4. Internal resistance: cellular and humoral factors. 
5. Immune mechanisms of entomopathogenic nematodes and mutualist bacteria. 6. Summary

Słowa kluczowe: bakterie mutualistyczne, bioinsektycyd, nicienie entomopatogeniczne, reakcje odpornościowe owada
Key words: mutualist bacteria, bioinsecticide, entomopathogenic nematodes, insect immune system

1. Wprowadzenie

Już w XVIII  wieku, szwedzki przyrodnik, Karol 
Linneusz stwierdził, że wszystkie owady – szkodniki 
mają swoich wrogów [6, 7]. Naturalne zarażenia owadów 
przez nicienie entomopatogeniczne znane są w Europie 
już od roku 1923. Pasożyty te i związane z nimi symbio-
tyczne bakterie Xenorhabdus i Photorhabdus odgrywają 
ważną rolę w naturalnej redukcji populacji szkodliwych 
owadów nie tylko w uprawach rolnych i ogrodniczych, 
ale również w magazynach i pomieszczeniach hodow-
lanych w różnych regionach świata [42].

Pierwszym biopreparatem, opartym na bazie orga-
nizmów żywych, był Skeeter Doom. Środek ten poja-
wił się na rynku amerykańskim w 1976 i przeznaczony 
był do zwalczania komarów. Preparat zawierał nicienie 

Romanomermis culicivorax. Obecnie na świecie jest kil-
kadziesiąt zarejestrowanych biopreparatów opartych na 
bazie różnych gatunków i szczepów nicieni entomo-
patogenicznych oraz ich bakterii mutualistycznych. 
Nicienie te należą do dwóch rodzin: Steinernematidae 
i Heterorhabditidae [25, 53, 89]. Przykładowymi pre-
paratami zawierającymi nicienie entomopatogeniczne 
Steinernema feltiae i Heterorhabditis bacteriophora są 
odpowiednio: Nemaplus (Firma E-nema, Niemcy), 
Entonem (KOPPERT, Holandia) oraz Larvanem 
(KOPPERT), Nematop (Firma E-nema). Biopreparat 
Owinema był produkowany w Polsce przez kilkanaście 
lat od 1994 roku przez Przedsiębiorstwo Ogrodnicze 
OWIPLANT Spółka z o.o. w Owińskach koło Poznania. 
Przeznaczony był on głównie do zwalczania ziemiórek 
w uprawach szklarniowych i w pieczarkarniach.
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Każdego roku rośnie liczba dostępnych na rynku 
bioinsektycydów. Związane jest to m.in. z ogranicze-
niem lub zakazem stosowania środków chemicznych 
niebezpiecznych dla środowiska, uruchomieniem 
w wielu krajach produkcji preparatów biologicznych, 
finansowaniem programów badawczych w ramach UE 
oraz uproszczeniami podczas rejestracji bioprepara-
tów (np. program REBECA – Regulation of Biological 
Control Agents) [49, 89, 90]. W licznych przypadkach 
nicienie entomopatogeniczne stały się alternatywą dla 
insektycydów chemicznych [95].

Nicienie entomopatogeniczne i związane z nimi 
symbiotyczne bakterie są przedmiotem licznych badań 
m.in. parazytologów, mikrobiologów, immunobiolo-
gów, genetyków, biochemików. Powstało wiele szcze-
gółowych i interdyscyplinarnych prac dotyczących 
nicieni oraz towarzyszących im bakterii Xenorhabdus 
i Photorhabdus. Celem niniejszej pracy jest uporządko-
wanie wiedzy z ostatnich, kilkunastoletnich badań nad 
działaniem złożonego układu: nicienie entomopatoge-
niczne – mutualistyczne bakterie – owady oraz poka-
zanie nowych możliwości praktycznego wykorzystania 
bakterii związanych z nicieniami.

2. Powstawanie pasożytnictwa nicieni u owadów

Według różnych danych literaturowych pasożyty 
stanowią od 20 do 70% wszystkich opisanych gatun-
ków zwierząt [59, 69]. W grupie nicieni 50% to gatunki 
pasożytnicze [66]. Ewolucję nicieni od form saprofa-
gicznych i  bakteriofagicznych do pasożytów roślin 
i  zwierząt ilustrują stosunki panujące wśród nicieni 
żyjących w glebie. Występują tam gatunki dwuśrodo-
wiskowe, przebywające w glebie i odżywiające się mar-
twą materią organiczną, czasami wnikające również 
do tkanek roślinnych i zwierzęcych, którymi żywią się 
oraz we wnętrzu których rozmnażają się (pasożytnic-
two fakultatywne). Prawdopodobnie ewolucja pasożyt-
nictwa nicieni entomopatogenicznych była podobna, 
z  tą różnicą, że przebiegała ona w środowisku wod-
nym, np. w mule dennym, w kale zwierząt – będącymi 
jednocześnie środowiskiem życia nicieni i  owadów 
[73, 77, 85]. Optymalne do tego warunki istniały nie 
tylko w glebie i mule, ale również pod korą drzew [77]. 
Nicienie stopniowo zasiedlały ciało owadów wchodząc 
przez jego naturalne otwory. Początkowo docierały do 
powłok ciała, potem do bardziej dostępnych narządów 
np. narządów płciowych oraz jamy ciała [6].

Wśród nicieni entomopatogenicznych wyróżnia się 
trzy rodzaje pasożytnictwa:

a) pasożytnictwo fakultatywne,
b) pasożytnictwo obligatoryjne:
 – pasożyty obligatoryjnie nieletalne,
 – pasożyty obligatoryjnie letalne,

c) pasożytnictwo związane z mutualistycznymi bak- 
 teriami.

Nicienie entomopatogeniczne (EPN) to różne ga- 
tunki nicieni, które podczas swojego rozwoju wykazują 
cechy patogeniczności w stosunku do wybranych grup 
stawonogów, zwłaszcza owadów. Nicienie te są zdolne 
do wnikania do ciała żywiciela, ale ich cykl życiowy nie 
jest zsynchronizowany z cyklem rozwojowym owada. 
Ich rozwój zachodzi w hemocelu i tkankach żywiciela. 
Śmierć owada jest spowodowana uwalnianymi z prze-
wodu pokarmowego nicieni, bakteriami. Nicienie ento-
mopatogeniczne pełnią rolę „żywej strzykawki”. Należą 
do nich gatunki z rodzin Steinernematidae i Hetero-
rhabditidae [13].

Droga od saprofagii i bakteriofagii do pasożytnictwa 
w ciele owadów była długa. Wejście w symbiotyczny 
związek z bakteriami spowodowało powstanie układu 
zwanego pasożytnictwem pośrednim. W trakcie ewo-
lucji nicienie entomopatogeniczne rozwinęły liczne 
przystosowania do pasożytnictwa wewnętrznego [75, 
76]. Zmieniał się również sposób zasiedlania żywiciela. 
Początkowo pasożyty penetrowały otwór odbytowy, 
jelito tylne i środkowe, potem stopniowo opanowały 
pozostałe narządy wewnętrzne i hemocel [74, 77].

3. Funkcjonowanie układu nicienie entomopato-
 geniczne – bakterie mutualistyczne – owady

Larwy nicieni entomopatogenicznych żyją w mu - 
ualistycznym związku z Gram-ujemnymi bakteriami 
z rodziny Enterobacteriacae. Bakterie te zainteresowały 
badaczy ze względu na możliwość wykorzystania tych 
organizmów w biologicznych metodach zwalczania 
różnych gatunków szkodników. Badania da Silva i in. 
[23] pokazały, że możliwe jest zabicie larw komarów 
samymi bakteriami, bez obecności ich zwierzęcych 
wektorów. Szczególnie wysoką śmiertelność, sięgającą 
ponad 70%, uzyskano w wyniku działania Photorhab
dus luminescens. Uważa się, że w przyszłości geny bak-
terii Xenorhabdus i Photorhabdus będą wykorzystywane 
do tworzenia roślin genetycznie zmodyfikowanych 
odpornych na szkodniki oraz że zastąpią toksynę Bt 
pochodzącą z Bacillus thuringiensis (Berliner 1915) [23, 
29, 35, 45, 46, 50]. Rośliny transgeniczne, syntetyzujące 
toksyny wytwarzane przez Xenorhabdus nematophila 
charakteryzują się wysoką odpornością na żerowanie 
foliofagów. Owady atakujące liście uzyskiwały mniejszą 
masę ciała, a więc i szansę na zamknięcie cyklu rozwo-
jowego, o ok. 90% w stosunku do grupy kontrolnej. Ich 
śmiertelność była również wyższa [50]. 

Symbiotyczne bakterie z rodzaju Xenorhabdus 
zasiedlają pęcherzyk jelitowy (ventriculus) nicienia 
z rodziny Steinernematidae, natomiast bakterie z ro- 
dzaju Photo rhabdus zasiedlają jelito nicienia z rodziny 
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Hetero rhabditidae [2, 17, 18, 20, 44, 51, 86]. W Tabeli I 
przedstawiono przykładowe gatunki bakterii występu-
jące u określonych gatunków i szczepów EPN [2, 3, 44, 70].

Bakterie te należą do Gram-ujemnych pałeczek, 
które nie tworzą spor i są fakultatywnie tlenowe. Wystę-
pują pojedynczo, w parach lub tworzą łańcuchy. Mikro-
organizmy te korzystają z nicieni jako wektorów, za 
pomocą których przenoszone są do organizmu owada 
(rys. 1) [16, 55, 61, 85].

Cykl rozwojowy nicieni entomopatogenicznych 
i  przenoszonych przez nie bakterii trwa: 10–14  dni 
(Steinernematidae) i 10–16  dni (Heterorhabditidae) 
[14, 47, 70]. Nicienie entomopatogeniczne przechodzą 
przez cztery stadia larwalne, przy czym trzecie stadium 
(L3) u Steinernematidae oraz drugie (L2) i trzecie (L3) 
u Heterorhabditidae to wolnożyjąca larwa (larwa inwa-
zyjno-przetrwalnikowa, IJ3) bytująca w glebie [21, 69]. 
Stadium inwazyjno-przetrwalnikowe posiada w prze-
wodzie pokarmowym symbiotyczne bakterie (od 200 
do 2000 komórek bakteryjnych) i nie pobiera pokarmu. 
Larwy nicieni mają niedrożny otwór gębowy i odby-
towy, uwstecznioną torebkę gębową oraz zamkniętą 
gardziel. Źródłem energii, na tym etapie rozwoju, są 
substancje zapasowe zgromadzone wcześniej w komór-
kach jelita i gruczołach hypodermalnych [67, 84].

Po odnalezieniu potencjalnego żywiciela – zwykle 
owada, nicienie wnikają do jego ciała przez przetchlinki, 
otwór pokarmowy i odbytowy, zranienia oraz przez 
miękki oskórek okrywający ciało [12, 47, 54, 57, 62, 
63, 81]. U nicieni entomopatogenicznych stwierdzono 
także bierną transmisję, wraz z pokarmem lub wodą 

[77]. Nicienie z rodzaju Steinernema wchodzą do żywi-
ciela przeważnie przez jego naturalne otwory. Mogą one 
także wydzielać enzymy, które częściowo rozpuszczają 
chitynowy oskórek, co pozwala im na wniknięcie przez 
kutykulę. Nicienie z rodzaju Heterorhabditis, wyposa-
żone w ząb kutykularny, przebijają przegrody między-
segmentalne kutykuli, miejsca połączeń stawowych 
szczęk i odnóży owada [1, 47, 54, 67]. Sposób wnikania 
zależy od wielkości i kształtu otworów oraz stadium 
rozwojowego owadów. H. zealandica najczęściej docie-
rają do wnętrza Popilia japonica przez oskórek i prze-
tchlinki [16, 47, 54, 67, 92]. Głównymi miejscami doce-
lowymi pasożytów w organizmie owada są: jelito, jama 
ciała, układ rozrodczy i cewki Malpighiego [41].

Nicienie entomopatogeniczne uwalniają proteinazy, 
które osłabiają układ odpornościowy żywiciela poprzez 
inhibicję białek AMP niszczących patogeny. W ten spo-
sób stwarzają środowisko, korzystne do zasiedlenia 
przez bakterie [16, 36, 50, 92]. Czas uwolnienia symbio-
tycznych bakterii zależy m. in. od gatunku zarażonego 
owada. X. nematophila jest uwalniany w  organizmie 
Manduca sexta po 2 godzinach od momentu wniknięcia 
nicieni [83], a w ciele Popillia japonica po 4–8 godzi-
nach [91]. Uwolnienie bakterii Xenorhabdus spp. (od 
10 do 200 komórek) [5, 17, 68] do hemolimfy żywiciela 
odbywa się na drodze defekacji [57, 61], z kolei bakterie 
Photorhabdus spp. wydostają się przez otwór gębowy 
[18]. W  przypadku S. carpocapsae liczba uwolnio-
nych komórek X. nematophila wyniosła od 30 do 200 
[17]. Niepobierające pokarmu stadium L3 przechodzi 
w  stadium L4, które jest zdolne do odżywiania się. 

P. luminescens (Thomas i Poinar, 1979) Boemare i in., 1993 H. bacteriophora, H. megidis, H. marelatus
P. luminescens podgat. akhurstii Fischer-Le Saux i in., 1999 H. indica
P. luminescens podgat. kayaii Hazir i in., 2004 H. bacteriophora
P. luminescens podgat. laumondii Fischer-Le Saux i in., 1999 H. bacteriophora HP88
P. luminescens podgat. thracensis Hazir i in., 2004 H. bacteriophora
P. temperata Fischer-Le Saux i in., 1999 H. zealandica, H. bacteriophora NC1, H. megidis (szczep neoarktyczny)
P. temperata podgat. temperata Fischer-Le Saux i in., 1999 H. megidis (szczep palearktyczny)

Tabela I
Przykłady występowania bakterii u EPN

Gatunek bakterii z rodzaju Xenorhabdus Gatunek/szczep nicienia entomopatogenicznego
z rodzaju Steinernema

X. bovienii (Akhurst, 1983) Akhurst i Boemare (1993) S. affine, S. feltiae, S. intermedium, S. kraussei
X. budapestensis Lengyel i in., 2005 S. bicornutum
X. ehlersii Lengyel i in., 2005 S. longicaudum
X. innexi Lengyel i in., 2005 S. scapterisci
X. nematophila (Poinar i Thomas, 1965) Thomas i Poinar (1979) S. carpocapsae
X. poinarii (Akhurst, 1983) Akhurst i Boemare (1993) S. cubanum, S. glaseri
X. stockiae Tailliez i in., 2006 S. siamkayai
X. szentirmaii Lengyel i in., 2005 S. rarum

Gatunek bakterii z rodzaju Photorhabdus Gatunek/szczep nicienia entomopatogenicznego
z rodzaju Heterorhabditis
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Proces ten nosi nazwę „recovery” i  jest stymulowany 
przez sygnały chemiczne pochodzące z hemolimfy 
żywiciela oraz pochodzące od mutualistycznych bak-
terii. Bodźce chemiczne odbierane są przez receptory 
znajdujące się na powierzchni ciała nicieni [22, 26, 
43]. Po uwolnieniu bakterii, które są swoistym czynni-
kiem stymulującym, następuje dalszy rozwój nicienia 
a bakterie odżywiające się tkankami martwego owada 
namnażają się intensywnie. Z kolei nicienie odży- 
wiają się głównie obumarłymi bakteriami oraz rozkła-
danymi pod wpływem bakterii tkankami owada [14, 
27, 41]. W ciągu kolejnych 10–48 godzin owad prze- 
staje pobierać pokarm i ginie zabity przez egzoenzymy, 
metaloproteiny i kompleksy toksyn bakteryjnych [23, 
27, 28, 41, 65, 70, 96]. Stwierdzono, że uwolnienie 
1–3 komórek bakteryjnych do hemocelu może dopro-
wadzić do śmierci owada [10, 77].

Śmierć owada następuje na skutek zakażenia ogól-
no ustrojowego podczas którego dochodzi do utraty 
wody, pozbawienia składników odżywczych i  uszko-
dzeń mechanicznych. Objawy zarażenia owada to 
pobudzenie lub zwolnienie motoryczne, konwulsje, 
zmiana zabarwienia i obrzęk ciała, paraliż i w rezultacie 
śmierć [41, 58, 82]. Wniknięcie do ciała owada nawet 
jednej larwy inwazyjnej może być śmiertelne [77].

U larw nicieni w stadium L4 z drożnym układem 
pokarmowym, zaczyna rozwijać się układ rozrodczy. 
W kolejnym etapie rozwoju nicienie osiągają dojrzałość 
płciową (w temperaturze 22–25°C, trwa to ok. 3–4 dni 
od momentu zasiedlenia owada) [78]. Nicienie pokole-
nia pasożytniczego, w przypadku rodziny Steinernema-
tidae to generacja złożona z samic i samców, czyli poko-
lenie amfimiktyczne, a u rodziny Heterorhabditidae 
z osobników hermafrodytycznych. W obrębie rodzaju 
Steinernema, wyjątkiem jest gatunek S. hermaphrodi
tum, u  którego w czasie rozwoju również występują 
hermafrodyty [4].

Dojrzałe płciowo osobniki „olbrzymie” osiągają 
rozmiary ciała rzędu 6–18 mm długości (samice) 
i 3,5–3 mm długości (samce) [14, 67]. Samice charak-
teryzują się wysoką płodnością. Jedna samica składa 
od 1500 do 15000 jaj. Z jaj rozwija się druga generacja 
nicieni i kończy się tym samym okres rozwoju nazy-
wany pasożytniczym, a rozpoczyna okres rozwoju 
saprobiotycznego. Generacja saprobiotyczna odżywia 
się martwą materią organiczną. Liczba pokoleń rozwi-
jających się w organizmie owada zależy od ilości zaso-
bów pokarmowych. Przy niewielkim zagęszczeniu, 
samice pierwszego pokolenia składają więcej jaj, przy 
czym część z nich rozwija się w ich macicy. Zjawisko to 
nazywane jest endotokia matricida. Nicienie stadium L1 
po opuszczeniu jaj odżywiają się najpierw narządami 
rodnymi, a potem pozostałymi wnętrznościami samicy, 
co doprowadza do jej śmierci. W tym czasie przechodzą 
one jeszcze jedno lub dwa linienia i jako larwy L2 lub L3 

wychodzą z ciała martwej samicy do hemocelu owada. 
Z jaj złożonych przez samice „olbrzymie” w ciele owada 
rozwijają się kolejno stadia L1, L2, L3. Stadium IJ3 może 
już opuścić ciało żywiciela. W  zależności od ilości 
dostępnego pokarmu może pojawić się również kolejne 
pokolenie samic i samców „małych” („normalnych”). 
W przypadku obu omawianych rodzin nicieni drugie 
pokolenie jest rozdzielnopłciowe. Rozmiary „małych” 
samic i samców wynoszą odpowiednio 0,7–3,5 mm 
i 0,7–1,6 mm długości. Samice drugiego pokolenia są 
mniej płodne i składają ok. 200 jaj. Podczas wyczerpy-
wania się pokarmu większość jaj rozwija się w macicach 
samic nicieni drugiego pokolenia. Wylęgają się z nich 
larwy L1, które zjadają wszystkie narządy wewnętrzne 
samicy, doprowadzając do jej śmierci. Przechodzą 
także jedno (u  Heterorhabditidae) lub dwa linienia 
(u Steinernematidae) i opuszczają ciało samicy, prze-
dostając się do hemocelu owada. Na tym etapie larwy 
inwazyjno-przetrwalnikowe pobierają komórki bak-
teryjne do swojego przewodu pokarmowego, zanika 
torebka gębowa, a układ pokarmowy staje się nie-
drożny. Po wyczerpaniu zapasów pokarmowych larwy 
opuszczają ciało owada i migrują do ziemi. Początkowo 
populacja wielostadialna, złożona ze wszystkich sta-
diów rozwojowych nicieni przekształca się w popula-
cję monostadialną, złożoną z jednego stadium rozwo-
jowego nicieni, które opuszczają ciało martwego owada 
i migrują do gleby. IJ3 przenoszące mutualistyczne bak-
terie aktywnie poszukują następnego żywiciela. Przy 
braku owadów żywicielskich w glebie, EPN mogą prze-
trwać ok. 1,5 roku, nie tracąc zdolności inwazyjnych. 
W  rzadkich przypadkach, w ciele owada rozwija się 
jeszcze trzecie pokolenie nicieni. Zjawisko to związane 
jest z dostępnością zasobów pokarmowych w organiz-
mie żywiciela [2, 4, 13, 14, 17, 19, 71, 77].

Ciało martwego owada nie rozkłada się szybko, 
gdyż nie rozwijają się w nim inne gatunki mikroorga-
nizmów. Spowodowane jest to obecnością substancji 
antybiotycznych (pochodne stilbenów, furanu i fenoli, 
bakteriocyny –  limicyna i ksenorabdicina), które ha- 
mują rozwój grzybów, bakterii gnilnych oraz chronią 
przed padlinożercami. Ponadto bakterie Xenorhabdus 
sp. i Photorhabdus sp. stanowią silną konkurencję dla 
innych mikroorganizmów [2, 8, 34, 37, 80, 87]. Ciało 
owada początkowo jest zmumifikowane (gumowate 
i  czerwone), z upływem czasu ciemnieje, staje się 
miękkie i  kleiste, aż w końcu ulega rozpadowi [33]. 
W  przypadku braku symbiotycznych bakterii nicie-
nie entomopatogeniczne mogą zarażać owady, ale nie 
mogą się rozmnażać lub liczba osobników potomnych 
jest nieduża. Takie, pozbawione symbiontów nicienie 
nazywamy formami aksenicznymi [16, 36, 47, 93].

Migracja larw do gleby może zostać zatrzymana 
podczas niekorzystnych warunków środowiskowych 
(niska temperatura i  wilgotność podłoża). Okres 
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wstrzymania wędrówki może wynosić 50 dni [11]. 
Larwy inwazyjno-przetrwalnikowe mogą również prze-
chodzić w stan diapauzy, która może trwać 3 lata [88].

Bakterie z rodzajów Xenorhabdus i Photorhabdus 
występują w dwóch fenotypach. Bakterie fazy pierw-
szej (pierwotnej) są mniejsze (3–4 µm długości) i pro-
dukują większą ilość toksyn, enzymów sekrecyjnych 
(proteazy, lipazy, fosfolipazy), antybiotyków, pigmen-
tów i białek membranowych OpnB. Ich kolonie najczęś-
ciej mają kształt kolisty lub jajowaty o nieregularnych 
brzegach, są śluzowate, wypukłe o barwie oliwkowej 
z  jaśniejszą otoczką, posiadają inkluzje. Larwy inwa-
zyjno-przetrwalnikowe nicieni (IJ3) transportują 
i przechowują tylko bakterie z fazy pierwszej. Bakterie 
pierwotne obecne są w ciele owada do kilku godzin od 
momentu uwolnienia, potem przekształcają się w formę 
wtórną. Bakterie fazy I stymulują reprodukcję nicieni 
w  organizmie owada. Rola bakterii fazy II (wtórnej) 
nie została jeszcze dokładnie określona, ale może to 
być mechanizm adaptacji tych bakterii do środowiska 
zewnętrznego – glebowego. Są one w stanie przeżyć 
poza organizmem owada i nicienia. Bakterie fazy II są 
większe (6–7 µm długości) i nie produkują enzymów 
oraz antybiotyków. Ich kolonie są płaskie o barwie czer-
wono-brązowej, bez jasnej otoczki i charakteryzują się 
nieregularnymi krawędziami, nie są śluzowate, posia-
dają niewiele inkluzji. U kilku gatunków Xenorhabdus 

stwierdzono przemianę z formy wtórnej w formę pier-
wotną. Takiego zjawiska nie zaobserwowano natomiast 
u gatunku P. luminescens [30, 38]. Występowanie dwóch 
fenotypów jednego gatunku bakterii jest przykładem 
zjawiska, kiedy jeden organizm żyje w innym jako sym-
biont, a funkcjonuje jako patogen dla drugiego organi-
zmu. Powstaje układ nicień – mutualistyczna bakteria 
– owad [14, 24].

4. Mechanizmy odpornościowe owadów

Życie w środowisku glebowym, w którym pasożyty 
stanowią dużą część fauny wpłynęło na pojawienie się 
u  owadów szeregu mechanizmów odpornościowych 
[21, 32]. Owady w toku ewolucji rozwinęły skuteczne 
strategie zwiększające szanse ich przeżycia i ochronę 
przed nicieniami entomopatogenicznymi związanymi 
z bakteriami. Odporność owadów można podzielić na 
kilka rodzajów:

1. Odporność fizjologiczna:
 a) behawioralna 
 b) bariery anatomiczno-fizjologiczne
2. Odporność nabyta:
 a) polipeptydy i białka odpornościowe
3. Odporność wewnętrzna:
 a) komórkowa i humoralna [31, 32, 41, 52].

Rys. 1. Cykl życiowy bakterii towarzyszących nicieniom entomopatogenicznym (fot. K. i D. Kucharscy)

Nicienie (stadium IJ3)
wnikają do ciała owada

i uwalniają bakterie.

Bakterie produkują toksyny i enzymy
sekrecyjne, które zabijają gospodarza

i rozkładają jego tkanki.

Nicienie (stadium IJ3)
przenoszą bakterie

do następnego owada.

Nicienie (stadium IJ3) z bakteriami w jelicie
opuszczają ciało owada.

Bakterie namnażają się i odżywiają
szczątkami owada.

Nicienie rozmnażają się w ciele martwego
owada i odżywiają się jego tkankami, rozłożonymi

przez bakterie oraz obumarłymi bakteriami.

Cykl życiowy
mutualistycznych

bakterii
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4.1. Odporność fizjologiczna: behawioralna

Specyficzne zachowania owadów często nie sprzy-
jają inwazji pasożytniczej. Wysoki współczynnik defe-
kacji u larw żukowatych ogranicza ryzyko zarażenia 
przez otwór odbytowy. Intensywne ocieranie otworu 
gębowego u pędraków oraz unikanie nicieni poprzez 
ucieczkę są często spotykane wśród entomofauny 
glebowej. Do szczególnych zjawisk można zaliczyć 
budowanie ścian oddzielających zarażone osobniki od 
zdrowych współmieszkańców u termitów, formowa-
nie kokonów, oprzędów oraz osłonek z ziaren podłoża 
[31, 41, 47, 48, 57]. Poczwarki Lepidoptera i bobówki 
Diptera są w mniejszym stopniu podatne na zarażenie. 
W przypadku poczwarek Ostrinia nubilalis tylko 30% 
było zarażonych nicieniami S. carpocapsae, w porówna-
niu ze 100% zarażeniem larw i imagines [56]. Podobne 
wyniki uzyskano w przypadku barciaka większego [72]. 
Różne osłonki i oprzędy stanowią mechaniczne bariery, 
które utrudniają zarażenie ofiar [64].

4.2. Odporność fizjologiczna:
 bariery anatomiczno-fizjologiczne

Ten typ obrony można zaliczyć do tzw. odporności 
mechanicznej przeciw inwazyjnej. Celem odporności 
fizjologicznej jest niedopuszczenie entomopatoge-
nów do jamy ciała. Ciało owada osłonięte jest przez 
szkielet zewnętrzny. Komórki jednowarstwowego 
nabłonka leżącego na błonie podstawowej wytwa-
rzają trójwarstwowy oskórek (kutykulę). Najbardziej 
wewnętrzna warstwa (endokutykula) zbudowana jest 
głównie z  chityny (od 14 do 60%) i białek. Warstwa 
środkowa (egzokutykula) jest zbudowana ze sklerotyny 
i  chityny, natomiast najcieńsza, zewnętrzna warstwa 
(epikutykula) jest utworzona z  kutykuliny oraz sub-
stancji o właści wościach tłuszczowców. U niektórych 
gatunków kutykula pokryta jest jeszcze warstwą wosku. 
Na powierzchni ciała niektórych owadów, dodatkowo 
odkładane są również białka o właściwościach przeciw-
bakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Oskórek stanowi 
twardą, nierozpuszczalną, chemicznie dość odporną 
barierę ochronną przed pasożytami [31, 41, 60].

Jelito przednie i tylne posiada wyściółkę chitynową, 
która chroni przed przedostaniem się pasożytów i pato-
genów do jamy ciała. Z kolei jelito środkowe zaopa-
trzone jest w błonę perytroficzną, zbudowaną z chityny, 
białek, mukopolisacharydów i substancji podobnych 
do kwasu hialuronowego a nabłonek pokryty warstwą 
śluzu. Substancje te uniemożliwiają przemieszczanie 
się wirusów, bakterii i pasożytów. Działanie chemiczne 
hamujące rozwój patogenów mają: pH treści jelitowej, 
substancje antybiotyczne oraz enzymy bakteriolityczne 
wytwarzane przez symbiotyczną mikroflorę jelitową 

owada. Otwór gębowy jest wąski, silnie umięśniony, 
zaopatrzony w chitynowe filtry i różnego rodzaju wąsy 
hamujące wnikanie pasożytów do środka. Otwór odby-
towy jest zaciśnięty przez mięśnie, a przetchlinki są 
wąskie, pokryte szczecinami i włoskami. Układ tchaw-
kowy oprócz obecności chitynowych sit charakteryzuje 
się niską wilgotnością i brakiem substancji pokarmo-
wych, co stwarza niekorzystne warunki do kolonizacji 
organizmu owada i rozwoju patogenów [15, 40, 52].

Także przegrody międzysegmentalne są grube 
i  gęste. Przełamanie tych barier następuje tylko przy 
współpracy nicieni i bakterii. Wspólnie produkują one 
enzymy chitynolityczne i dezaktywujące owadzie białka, 
co tworzy wrota zarażenia. Uszkodzenie pierwszej linii 
obrony aktywuje mechanizmy obrony wewnętrznej 
owada [31, 32, 41, 47, 57].

4.3. Odporność nabyta: polipeptydy
 i białka odpornościowe

Do najważniejszych polipeptydów i białek odpor-
nościowych należą: cekropiny, i attacyny. Cekropiny 
niszczą bakterie Gram-ujemne. Cząsteczki cekropin 
są syntetyzowane pod wpływem sygnału pochodzą-
cego z hemocytów wypełnionych sfagocytowanymi 
bakteriami, które po kontakcie z komórkami ciała 
tłuszczowego pobudzają je do syntezy mRNA odpor-
nościowego, który z kolei aktywuje szereg reakcji kata-
lizujących powstanie cekropin. W usuwaniu patogenów 
istotną rolę odgrywają również attacyny. Ich działanie 
jest słabsze niż działanie cekropin oraz dotyczy tylko 
komórek będących w fazie wzrostu, natomiast komórki 
fazy spoczynkowej są niewrażliwe. Attacyny osłabiają 
ścianę komórkową patogenów, czyniąc ją bardziej wraż-
liwą na działanie cekropin i lizozymu [9, 15, 21, 52].

4.4. Odporność wewnętrzna: komórkowa i humoralna

Po rozpoznaniu ciał obcych organizm ofiary uru-
chamia natychmiast reakcję odpornościową. Bakterie 
Gram-dodatnie i Gram-ujemne są rozpoznawane przez 
białka PGRP (peptidoglycan recognition proteins) oraz 
GNBP (Gram-negative binding protein) wykrywające 
obecność składników ściany komórkowej mikro-
organizmów – peptydoglikanu, lipopolisacharydu [16, 
52]. Następuje interakcja czynników komórkowych 
i humoralnych. Uruchomiona zostaje kaskada reakcji 
obronnych w celu przywrócenia równowagi organizmu. 
Odróżnienie substancji obcej od składników własnych 
możliwe jest przy współpracy różnych typów krwinek, 
głównie plazmocytów i hemocytów ziarnistych. Głów-
nymi zadaniami hemocytów są: pinocytoza, fagocytoza, 
nodulacja, inkapsulacja, melanizacja, koagulacja krwi, 
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detoksykacja organizmu oraz gojenie ran [31, 32, 39]. 
Jako pierwsza zostaje aktywowana odporność komór-
kowa. Procesami wchodzącymi w jej zakres są: fago cy-
toza, obronne odczyny hemocytarne: nodulacja, segre-
gacja, inkapsulacja.

a) Fagocytoza:
Jest to najstarszy filogenetycznie sposób obrony. 

Mechanizm fagocytozy można podzielić na kilka eta-
pów: rozpoznanie substancji jako obcej dla organizmu 
(receptory na błonach wyspecjalizowanych komó-
rek rozpoznają substancje obce), chemotaksja – ruch 
w  kierunku patogenu, przyłączenie obcej substancji 
do receptora błony fagocytu, pochłanianie na drodze 
endocytozy, powstanie fagolizosomu wewnątrz którego 
zachodzą procesy trawienne. W wyniku fagocytozy 
dochodzi do strawienia obcej substancji przez specy-
ficzne komórki owada (hemocyty fagocytujące obda-
rzone ruchem ameboidalnym – plazmocyty i granulo-
cyty) lub jej odłożenia w wakuolach pełniących funkcję 
„zbiorników odpadów”. Liczba hemocytów rośnie wraz 
ze wzrostem liczby uwolnionych do hemocelu owada 
bakterii mutualistycznych EPN. Fagocytoza jest sku-
tecznym mechanizmem obronnym dopóki nie zosta-
nie przekroczona liczba patogenów, której wartość jest 
indywidualna dla każdego gatunku.

b) Nodulacja:
Po przekroczeniu pewnej określonej liczby pato-

genów fagocytoza jest wspomagana przez nodulację 
(tworzenie guzków). Komórki fagocytarne wypełnione 
obcym materiałem są otaczane kilkoma warstwami 
hemocytów, a następnie ulegają melanizacji (synteza 
barwnika – melaniny). Po melanizacji guzki izolują 
obce substancje od tkanek i płynów jamy ciała owada. 

c) Segregacja:
Wychwytywanie małych cząstek i przechowywanie 

ich w nieruchomych komórkach osierdziowych.

d) Inkapsulacja:
Drobne cząsteczki o średnicy poniżej 10 µm (wirusy, 

bakterie) są fagocytowane przez pojedyncze hemocyty. 
Cząsteczki o średnicy przekraczającej 10 µm (pasożyty 
i ich jaja, strzępki grzybni) ulegają inkapsulacji (tworze-
nie otoczek). Proces ten jest inicjowany przez hemocyty, 
które rozpoznają ciała obce, a następnie powlekają ich 
powierzchnię specyficznymi związkami chemicznymi 
oraz własną cytoplazmą komórkową (część hemocytów 
ulega lizie po kontakcie z pasożytami). Substancja obca 
wraz z otoczką hemocytarną tworzy kapsułę o trójwar-
stwowej budowie: 

– wewnętrzna warstwa przylegająca do pasożyta 
traci budowę komórkową i ulega melanizacji,

– warstwa martwych, pigmentowanych komórek,

– warstwa utworzona przez spłaszczone hemocyty 
oraz ściana otoczki z luźno ułożonych hemo-
cytów.

Melanina inicjuje procesy przylegania ciał obcych 
do hemocytów poprzez pobudzenie owadzich komórek 
do wydzielania lepkich białek. Białka te pobudzają osia-
dłe hemocyty oraz plazmocyty do migracji i tworzenia 
skupisk wokół pasożytów. Melanina również izoluje 
i konserwuje pasożyta, dzięki czemu jest on neutralny 
dla organizmu. Końcowym efektem jest sekwestra-
cja pasożytów, czyli ich wychwycenie, transport oraz 
unieszkodliwienie. Inkapsulacja może mieć charakter 
komórkowy lub humoralny. Wyróżnia się trzy typy 
inkapsulacji w zależności od składników otoczki:

– inkapsulacja komórkowa niemelanotyczna, pod-
czas której w procesie powstawania otoczki biorą 
udział hemocyty,

– inkapsulacja komórkowa melanotyczna, w której 
oprócz hemocytów uczestniczy melanina odkła-
dana w ścianie otoczki,

– inkapsulacja humoralna, w której wokół pasoży-
tów powstaje melanotyczna otoczka nie zawiera-
jąca hemocytów. 

Mechanizm inkapsulacji jest inicjowany pod wpły-
wem czynników zranienia (injury factors), uwalnianych 
przez uszkodzone i patologicznie zmienione komórki 
żywiciela. Inkapsulacja występuje u owadów bardzo czę-
sto, hamuje wzrost i rozwój larw pasożytów, uniemoż-
liwia opuszczenie osłonek jajowych, a także uszkadza 
dorosłe pasożyty co powoduje ich śmierć. Zamieranie 
spowodowane jest brakiem tlenu i substancji pokarmo-
wych oraz nagromadzeniem się zbędnych produktów 
przemiany materii o działaniu toksycznym. Czasami 
pasożyty nie są odporne na działanie ciśnienia osmo-
tycznego panującego wewnątrz kapsuły i w hemolimfie 
owada (szok osmotyczny) [31, 32, 41, 47, 52, 57, 79].

Dodatkowo układ odpornościowy owada, w obec-
noś ci pasożytów i patogenów, uruchamia kaskadę 
reak cji, które regulują przebieg melanizacji i koagula-
cji krwi. Ponadto reakcje odpornościowe związane są 
z produkcją reaktywnych form tlenu (RFT, ROS) i azotu 
(RFA), które niszczą komórki bakteryjne powodując 
stres oksydacyjny i nitrozacyjny [16, 52].

W odróżnieniu od kręgowców, owady nie posiadają 
przeciwciał oraz pamięci immunologicznej, ale ich 
reakcje komórkowe i humoralne pojawiają się szybko 
i w krótkim czasie likwidują patogeny i pasożyty. Taki 
system zapewniają owadom antysomy oraz polipeptydy 
o właściwościach bakteriobójczych (przeciwbakteryjne 
indukowane czynniki hemolimfy), które wzbudzają 
reakcje odpornościowe [9]. W szczególności rozpozna-
nie zakażenia mikrobiologicznego jest kontrolowane 
przez białka PRP (pattern recognition proteins), które 
wiążą się cząsteczkami produkowanymi przez bakterie, 
nicienie i grzyby [15].
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Drugim typem odporności wewnętrznej jest odpor-
ność humoralna. Uwarunkowana jest ona obecnością 
w  hemolimfie białek AMP niszczących patogeny. 
Główną funkcję w tym typie odporności pełni lizo-
zym. Synteza tego związku ma miejsce w ciele tłusz-
czowym skąd przechodzi do hemolimfy. Lizozym wraz 
z  białkami hemolimfy (cekropiny, attacyny, diptery-
cyny, defensyny) niszczy komórki bakteryjne. Główną 
funkcją lizozymu jest rozszczepianie wiązań chemicz-
nych endo-β (1,4) w mukopeptydzie lub w mukopoli-
sacharydzie oraz usuwanie mureiny (składnik ściany 
komórkowej) bakterii głównie Gram-dodatnich, zabi-
tych uprzednio przez cekropiny. Lizozym i cekropiny 
oczyszczają krew owada z patogenów [9, 16, 21].

Lizozym występuje również w szkielecie zewnętrz-
nym. Istnieje zależność pomiędzy stężeniem lizozymu 
w oskórku a sposobem życia lub budową ciała owada. 
Owady z twardym szkieletem zewnętrznym zawierają 
niewielką ilość lizozymu, z kolei te z miękką okrywą 
ciała i bytujące w środowisku obfitym w bakterie posia-
dają wysokie stężenia lizozymu w oskórku (larwy Lepi-
doptera, Coleoptera i Diptera).

Pojawienie się odporności humoralnej w  postaci 
przeciwciał jest stymulowane przez obecność antyge-
nów (nicieni, bakterii). Przeciwciała wytwarzane przez 
owady to: lizyny – rozpuszczanie, ablastyny – hamo-
wanie rozwoju i namnażania się, lektyny (aglutyniny) 
–  sklejanie niebezpiecznych patogenów. Ciało owada 
w obecności toksyn bakteryjnych wytwarza także anty-
toksyny [31, 41, 47, 57].

Mechanizmy obronne zależą od stanu fizjologicz-
nego owadów. Najefektywniejsze są u osobników wy- 
cho dzących z diapauzy zimowej. W okresie zimy w gle-
bie dochodzi do naturalnej redukcji populacji owadów, 
przy życiu utrzymują się więc tylko osobniki najsilniej-
sze i najlepiej przystosowane [79].

Nie wszystkie jednak gatunki owadów są w takim 
samym stopniu podatne na zarażenie przez nicienie 
oraz infekcje bakteryjne. S. glaseri uśmierca Popillia 
japonia i Cyclocephala borealis odpowiednio w  ciągu 
ok. 3 i  5  dni, od momentu penetracji. Natomiast  
H. bacteriophora te same owady uśmierca odpowiednio 
w ciągu 3 i 4 dni. Im więcej czasu upływa od wniknię- 
cia nicieni do ciała owada tym śmiertelność żywicieli 
jest wyższa [47].

5. Mechanizmy odpornościowe nicieni entomopato- 
 genicznych i mutualistycznych bakterii

Zjadliwość (wirulencja) patogenów jest uwarun-
kowana szeregiem właściwości przełamywania barier 
odpornościowych owadów, zdolnością szybkiego 
roz mnażania się oraz kolonizacji tkanek zarażonego 
organizmu [31, 41, 47, 54, 57]. Ucieczka nicieni ento-

mopatogenicznych związanych z  mutualistycznymi 
bakteriami, spod kontroli immunologicznej owada 
możliwa jest dzięki istnieniu różnych mechanizmów 
odpornościowych. Mechanizmy przełamywania odpor-
ności owadów mogą polegać na:

a) uszkadzaniu struktur owada przez toksyny i en- 
zymy histolityczne syntetyzowane przez ento-
mopatogeny. Różne substancje chemiczne mogą 
hamować obronę przeciwzakaźną żywiciela i zwy-
kle kończą się jego śmiercią. 

b) uniewrażliwieniu się nicieni i bakterii na czyn-
niki odpornościowe owadów. Wiele owadów nie 
posiada mechanizmów immunologicznych sku-
tecznie kontrolujących patogeny. Powierzchniowa 
warstwa kutykuli nicieni (epikutykula) zawiera 
białko-kutykulinę, które w połączeniu z lipidami 
jest niewrażliwe na działanie układu odpornoś-
ciowego żywiciela.

c) niszczeniu lub modyfikacji składowych odpor-
ności komórkowej i humoralnej owadów. 
Ucieczka spod kontroli immunologicznej moż-
liwa jest dzięki istnieniu oporu biernego i czyn-
nego pasożytów i patogenów [16, 31, 41, 57].

Główną funkcją oporu biernego jest zahamowanie 
odpowiedzi immunologicznej owada skierowanej prze-
ciw patogenom. Do oporu biernego zaliczymy m.in. 
mimikrę molekularną (upodobnienie powierzchnio-
wych struktur patogena, będących markerami swoisto-
ści immunologicznej, do struktur owada), kolonizację 
regionów ciała owada o niskiej reaktywności, rozwój 
w narządach oddalonych od obszarów o dużej liczbie 
hemocytów, masowa inwazja [21, 31, 32, 41]. Zahamo-
wanie reakcji komórkowej możliwe jest również dzięki 
obecności enzymów i toksyn pasożyta [10]. Niektóre 
metabolity pasożytów hamują proces inkapsulacji 
(supresja odpowiedzi inkapsulacyjnej) w jamie ciała 
owada oraz niszczą hemocyty. Pasożyty po inkapsula-
cji potrafią również przeżyć w organizmie owada, ale 
ich wzrost i rozwój jest zaburzony. W rzadkich przy-
padkach pasożyty uwalniają się z kapsuł dzięki silnym 
ruchom ciała. Zmiana fazy wzrostu bakterii również 
osłabia odporność owada. Dymorfizm morfologiczny 
polega na przejściu z formy gładkiej w formę szorstką, 
co utrudnia aktywność fagocytarną komórek oraz 
hamuje bakteriobójcze właściwości hemolimfy owada.

Obrona czynna pasożytów polega na niszczeniu 
komórek fagocytujących, hamowaniu syntezy białek 
odpornościowych oraz hamowaniu aktywności oksy-
dazy polifenolowej. W ten sposób nicienie i bakterie 
unikają fagocytozy, a bakterie stają się niewrażliwe 
na działanie enzymów lizosomalnych w  fagosomie. 
Takie działanie jest możliwe dzięki syntezie agresyn, 
substancji hamujących działanie fagocytów. Sfago- 
cytowane patogeny są nawet zdolne do namnażania 
się wewnątrz fagocytów. Natomiast nicienie S. glaseri 
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unikają inkapsulacji w lawach Popillia japonica poprzez 
wykorzystanie białek SCP3a (surface coat protein), 
które niszczą hemocyty owada oraz uniemożliwiają 
hemocytom detekcję pasożytów. Przełamanie barier 
odporności humoralnej u owadów następuje pod wpły-
wem egzoproteinaz wydzielanych przez bakterie fazy 
pierwotnej lub proteaz nicieni, które hamują reakcje 
odpornościowe. Proteinazy niszczą głównie cekropiny 
i attacyny. Opór czynny to również inhibicja chemotak-
sji, fagocytozy, inkapsulacji oraz blokowanie aktywacji 
układu profenylooksydazy biorącej udział w odpor-
ności komórkowej. Jednakże mechanizmy tych oddzia-
ływań są jeszcze słabo poznane [16, 31, 41, 47, 54, 57]. 

Nicienie entomopatogeniczne (Steinernematidae 
oraz Heterorhabditidae) i związane z nimi symbio- 
tyczne bakterie Xenorhabdus i Photorhabdus wykazują 
różnorodne adaptacje do przełamywania barier obron-
nych swoich żywicieli. Hipoteza Czerwonej Królowej 
zakłada, iż każda zmiana zachodząca w jednym gatunku 
indukuje zmianę w innym [21]. Każdy gatunek pod-
lega zatem presji innego. Potencjalni żywiciele (owady) 
doskonalą swoje mechanizmy przystosowawcze, uła-
twiające przetrwanie i obronę przed potencjalnymi 
pasożytami i patogenami (nicieniami entomopatoge-
nicznymi i bakteriami), przez co pasożyty i patogeny 
również doskonalą swoje mechanizmy przystosowaw-
cze, ułatwiające zarażenie żywiciela i utrzymanie popu-
lacji. Koewolucja różnych mechanizmów doskonalenia 
i  przełamywania barier obronnych owadów, nicieni 
entomopatogenicznych i mutualistycznych bakterii 
umożliwia im przetrwanie [21, 66, 94].

6. Podsumowanie

Bakterie związane z nicieniami entomopatogenicz-
nymi to interesująca grupa, zwłaszcza pod względem 
możliwości ich potencjalnego zastosowania jako bio- 
in sektycydy oraz jako organizmy modelowe do bada-
nia zależności: mutualizm/symbioza, pasożytnictwo 
i patogeniczność. Szybkie uśmiercanie żywiciela – od 
momentu wniknięcia patogenów oraz wyeliminowa- 
nie szkodliwych dla środowiska insektycydów, spra-
wiają, że powstaje coraz więcej prac dotyczących sym-
biontów nicieni.

Wraz z pojawianiem się nowych szczepów szkod-
ników odpornych na stosowane obecnie preparaty 
biobójcze, w tym również toksyny bakteryjne Bt pro-
dukowane przez rośliny transgeniczne, należy szukać 
nowych środków zwalczających szkodniki. Bakterie 
izolowane z dzikich szczepów nicieni, wytwarzające 
nowe grupy toksyn, o dużym potencjale insektobój-
czym, mogą przyczynić się do poprawy skuteczności 
kontrolowania liczebności populacji szkodliwych owa-
dów w rolnictwie.
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1. Historia odkrycia

W drugiej połowie ubiegłego stulecia badacze 
zwrócili szczególną uwagę na poszukiwanie antygenów 
wspólnych dla różnych gatunków bakterii, zarówno 
tych bezwzględnie patogennych jak i chorobotwór-
czych warunkowo (oportunistycznych), w kontekście 
potencjalnego wykorzystania ich w diagnostyce i pro-
filaktyce chorób zakaźnych. Szczególne zainteresowanie 
wzbudził, odkryty w 1963 roku przez Calvina Kunina 
w  pałeczkach rodziny Enterobacteriaceae antygen 
wspólny – CA (Common Antigen), nazwany później 
na cześć odkrywcy antygenem Kunina, a obecnie ECA 
(Enterobacterial Common Antigen, wspólny entero-
bakteryjny antygen). Kunin ujawnił jego obecność 
w  czasie badań nad infekcjami układu moczowego 
powodowanymi przez różne szczepy Escherichia coli. 
Celem badań było wykrycie obecności przeciwciał 
anty-E. coli oraz badanie stopnia serologicznych reak-
cji krzyżowych pomiędzy różnymi serotypami O E. coli. 
W czasie badania naukowiec wykorzystywał zdolność 
145  szczepów reprezentujących większość znanych 
O serotypów E. coli do opłaszczania erytrocytów (RBC), 

celem umożliwienia im aglutynacji zarówno z wykorzy-
staniem surowicy homologicznej jak i heterologicznej. 
Nieoczekiwanie odkrył, że aglutynacja erytrocytów 
opłaszczonych wszystkimi badanymi serotypami E. coli 
miała miejsce nawet przy wykorzystaniu surowicy hete-
rologicznej. Najwyższą krzyżową reaktywność wykazy-
wały surowice odpornościowe E. coli O14, a także E. coli 
O56, O124 i O144. Krzyżowo reagujące przeciwciała 
można było usunąć z surowicy anty-E. coli O14 poprzez 
adsorpcję ekstraktem dowolnego szczepu E. coli, nato-
miast nadal w tej surowicy pozostawały przeciwciała 
reagujące ze szczepem homologicznym [32]. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że rok przed Kuninem, Bro-
dhage z pałeczek Salmonella wyekstrahował za pomocą 
mocznika, wspólny antygen, który nazwał antygenem 
„C” (common) [13]. Antygen ten wykazywał reaktyw-
ność z surowicami odpornościowymi uzyskanymi dla 
niespokrewnionych serologicznie pałeczek Salmonella 
oraz z surowicą anty-Shigella sonnei. Późniejsze bada-
nia, z użyciem monospecyficznych surowic anty-ECA 
dowiodły tożsamość antygenu „C” z ECA, którego 
obecna nazwa oddaje jego szeroką specyficzność dla 
pałeczek rodziny Enterobacteriaceae.
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2. Występowanie 

Dalsze badania nad występowaniem ECA wyka-
zały, że jest on obecny we wszystkich dzikich szcze- 
pach rodziny Enterobacteriaceae, podczas gdy inne 
Gram-ujemne oraz Gram-dodatnie bakterie go nie 
posiadają. Niemniej jednak znane są wyjątki, odbie- 
gające od tej reguły [30]. Nie udokumentowano obec-
ności ECA u jednego szczepu Proteus vulgaris, Proteus 
mirabilis, E. coli i  Erwinia chrysanthemi oraz u poje-
dynczych szczepów Morganella morganii i Providen 
cia rettgeri. 

Badania z użyciem przeciwciała monoklonalnego 
swoistego dla ECA (mAb 898) zaowocowały wykryciem 
niewielkich ilości ECA w traktowanych wysoką tempe-
raturą supernatantach Actinobacillus equuli i Actinoba
cillus suis. Wyniki te nie zostały jednak potwierdzone 
analizami chemicznymi, które wykazały brak charak-
terystycznych składników ECA w obydwu gatunkach. 
Wykluczono także hipotezę, wykonując badania che-
miczne lipopolisacharydów (LPS) tych szczepów, że 
reakcje krzyżowe z mAb 898, wynikają z istnienia ECA 
przyłączonego do lipopolisacharydu (tzw. ECALPS) [12].

Analiza chemiczna i serologiczna ECA wyizolowa-
nego z Plesiomonas shigelloides należącego do rodziny 
Vibrionaceae, wykazała, że charakteryzuje się on iden-
tycznym składem chemicznym i właściwościami sero-
logicznymi jak ECA pochodzący z enterobakterii [9]. 
Ostatecznie, na podstawie przeprowadzonych analiz 
molekularnych genomu tej bakterii, przeniesiono ten 
gatunek do rodziny Enterobacteriaceae [41].

Wartość ECA, jako dodatkowego kryterium tak-
sonomicznego ilustruje jego obecność w  gatunkach 
Yersinia, a brak w Pasteurella haemolytica i Pasteurella 
multocida, co było podstawą eliminacji rodzaju Yersinia 
z rodzaju Pasteurella i przeniesienia do rodziny Entero
bacteriaceae, jako nowy rodzaj [11].

Wart podkreślenia pozostaje również fakt obec ności 
ECA w Tatumella ptyseos i Xenorhabdus, ponieważ 
pałeczki tych dwóch rodzajów reprezentują nietypo-
wych przedstawicieli Enterobacteriaceae [30].

Ilościowe badania porównawcze ECA prowadzone 
na ponad 184 szczepach ujawniły różnice w zawartości 
ECA, które wydają się być specyficznym ilościowym 
markerem mogącym posłużyć w diagnostyce różnych 
rodzajów i gatunków enterobakterii. Zróżnicowanie 
poziomu ECA w szczepach bakteryjnych można wyka-
zać w teście zahamowania hemaglutynacji biernej. Ilość 
antygenu określano w umownych jednostkach inhibi-
torowych przypadających na ekstrakt, który uzyski-
wano z miligrama suchej masy bakteryjnej. Najwyższą 
zawartość ECA wykazywały pałeczki Shigella, Citrobac
ter i  Enterobacter (powyżej 200 jednostek na mili-
gram), o połowę niższą pałeczki rodzaju Escherichia, 
Klebsiella, Yersinia i Salmonella (około 100  jednostek 

na miligram), najniższą zaś, bo 0.4 do 70 jednostek na 
miligram stwierdzono w szczepach z rodzaju Serratia, 
Proteus i Providencia [25].

3. Charakterystyka chemiczna

Odkrycie wspólnego antygenu pałeczek jelitowych 
zapoczątkowało badania, których celem było uzyska- 
nie czystego preparatu ECA, a następnie określenie 
jego struktury chemicznej. Bardzo istotne znaczenie 
miały badania przeprowadzone w 1978 roku przez 
Männel i Mayer’a, którzy wyizolowali ECA ze szczepu 
Salmonella enterica sv. Montevideo SH94. Badany anty-
gen uzyskano dzięki połączeniu dwóch różnych metod 
ekstrakcyjnych, opracowanych wcześniej w celu izolacji 
lipopolisacharydów, tj. metody Westphala (ekstrakcja 
fenolowo-wodna na gorąco) oraz metody Galanosa 
(ekstrakcja mieszaniną fenol: chloroform: eter naftowy). 
Analiza chemiczna uzyskanego materiału wykazała, 
że jest on liniowym heteropolimerem złożonym z dis-
acharydowych powtarzających się jednostek, które 
składają się z N-acetylo-D-glukozaminy (GlcNAc) 
i kwasu N-acetylo-D-mannozaminouronowego (Man-
NAcA) [39]. Odmienna struktura chemiczna ECA 
została natomiast przedstawiona przez Ługowskiego 
i  Romanowską, którzy wyizolowali ECA ze szczepu 
Shigella sonnei 9773. Na podstawie przeprowadzonych 
badań strukturalnych wykazano, że antygen wspólny 
jest polimerem złożonym z trisacharydowych powta-
rzających się jednostek cukrowych, które utworzone 
są  z  dwóch cząsteczek ManNAcA i jednej cząsteczki 
GlcNAc, której reszty były nieekwimolarnie O-acyty-
lowane [36]. Stwierdzono także, obecność niewielkiej 
ilości kwasów tłuszczowych. W 1983 roku zapropo-
nowana wcześniej struktura chemiczna ECA, została 
zweryfikowana. Za pomocą nowej wówczas techniki 
– spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego 
(NMR), wykazano obecność trzeciego składnika anty-
genu wspólnego, tj. N-acetylo-4-amino-D-fukozy 
(Fuc4NAc) [37]. Stąd, obecnie wiadomo, że ECA zbu-
dowany jest z trisacharydowych powtarzających się 
jednostek o sekwencji: [→3)-α-D-Fucp4NAc-(1→4)-β-
D-ManpNAcA-(1→4)-α-D-GlcpNAc-(1→], które ule-
gają polimeryzacji tworząc polisacharyd ECA o różnej 
długości łańcucha [14, 23].

4. Formy ECA

W obrębie pałeczek jelitowych stwierdzono wystę-
powanie trzech form ECA, określanych jako ECAPG, 
ECALPS i ECACYC. Wszystkie formy ECA charaktery-
zują się obecnością części polisacharydowej. Różnią się 
natomiast pod względem obecności części lipidowej 
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lub jej brakiem, lokalizacji w komórce bakteryjnej oraz 
właś ciwościami immunogennymi (rys. 1) [14, 29]. 

ECAPG to najlepiej poznana forma, która występuje 
u  wszystkich przedstawicieli rodziny Enterobacteria
ceae. Stanowi około 0,2% suchej masy komórki bak-
teryjnej. Część cukrowa antygenu związana jest kowa-
lencyjnie za  pomocą redukującego końca cząsteczki 
(GlcNAc) z resztą fosforanową L-fosfatydyloglicerolu 
(część lipidowa), do którego w  pozycjach C-1 i C-2 
za pomocą wiązania estrowego przyłączone są odpo-
wiednie kwasy tłuszczowe [17, 23, 24, 28, 30]. Obec-
ność komponentu lipidowego jest niezmiernie istotna, 
gdyż umożliwia zakotwiczenie ECA w obrębie błony 
zewnętrznej ściany komórkowej Enterobacteriaceae, 
dzięki czemu pełni on rolę antygenu powierzchnio-
wego [9]. Jeżeli w wyniku traktowania fosfolipazą A2 
zostanie odłączony jeden kwas tłuszczowy lub gdy 
na skutek działania fosfolipazy D, nastąpi całkowite 
usunięcie wszystkich kwasów tłuszczowych z  L-fos-
fatydyloglicerolu, wówczas ECA traci swoją zdolność 
do opłaszczania RBC, ale zachowuje antygenowość. 
Absolutne usunięcie kwasów tłuszczowych z molekuły 
ECA może następować także w przypadku działania 

tzw. czynnika „Pseudomonas Factor” (PF). Czynnik 
ten produkowany jest przez Pseudomonas aeruginosa 
i wydaje się być egzoenzymem (lub mieszaniną egzo-
enzymów) działającym w obrębie części lipidowej ECA, 
który uwalnia wszystkie kwasy tłuszczowe, podobnie 
jak typowe lipazy. Również w tym wypadku skutkuje 
to utratą zdolności ECA do opłaszczania erytrocytów 
i tym samym zanikiem reaktywności z przeciwciałami 
anty-ECA w testach hemaglutynacji biernej, nie wpływa 
jednak na łańcuch cukrowy, odpowiedzialny za właści-
wości serologiczne antygenu wspólnego. Jak wykazano, 
już oddzielenie jednej reszty kwasu tłuszczowego skut-
kuje utratą charakterystycznego obrazu ECA przypomi-
nającego „skrzydła ptaka” w procesie immunoelektro-
foretycznym, jak i zdolnością do opłaszczania krwinek 
czerwonych [28]. ECAPG nie wykazuje właściwości 
immunogennych, stąd nazywany jest także czasami 
„haptenowym” ECA, ponieważ nie stymuluje produk-
cji specyficznych przeciwciał, jeżeli nie jest związany 
z odpowiednim nośnikiem białkowym [9, 26, 30]. 

ECALPS jest formą immunogenną, która występuje 
równolegle z ECAPG na powierzchni komórek bakte-
ryjnych. Forma ta charakteryzuje się przyłączeniem 

Rys. 1. Formy występowania ECA i ich lokalizacja w komórce bakteryjnej. Powtarzająca się jednostka:
[→3)-α-D-Fucp4NAc-(1→4)-β-D-ManpNAcA-(1→4)-α-D-GlcpNAc-(1→]
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łańcucha węglowodanowego poprzez region rdze-
niowy LPS do lipidu A [54]. Obecność ECALPS wyka-
zano u pozbawionych łańcucha O-swoistego mutantów 
szorstkich (R) E. coli posiadających pełny region rdze-
niowy LPS typu coli R1, R4 i K-12, a zatem zbudowany 
z  rdzenia zewnętrznego i  wewnętrznego. Nie stwier-
dzono natomiast jego występowania u mutantów E. coli 
defektywnych w biosyntezie rdzenia zewnętrznego [30]. 
Dowiedziono, że jedynie kompletny region rdzeniowy 
LPS E. coli może służyć jako akceptor ECA. Ponadto, 
badania dotyczące innego przedstawiciela Enterobac
teriaceae, tj. P. mirabilis potwierdziły, że ECALPS wystę-
puje wyłącznie u  szczepów, które posiadają pełny 
region rdzeniowy LPS. Mutanty tej bakterii pozbawione 
rdzenia zewnętrznego nie produkowały ECALPS [15]. 
Wyjątek stanowi Yersinia enterocolitica serotypu O:3, 
gdzie ECA przyłączony jest do wewnętrznego regionu 
rdzeniowego LPS, a  dokładnie do jednej z  dwóch 
reszt kwasu 3-deoksy-D-manno-oktulozonowego (Kdo) 
[46, 49, 50]. Za pomocą analiz chemicznych wyka- 
zano kowalencyjne wiązanie pomiędzy ECA a  LPS 
z fazy II Shigella sonnei, a tym samym udowodniono 
istnienie ECALPS [18].

ECACYC to szczególna forma ECA, która nie wystę-
puje na powierzchni komórki bakteryjnej, lecz zgro-
madzona jest w przestrzeni peryplazmatycznej, zlo-
kalizowanej między błoną wewnętrzną i zewnętrzną 
ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Forma 
ta  pozbawiona jest części lipidowej, co umożliwia 
jej rozpuszczalność w wodzie. Polisacharyd ECACYC, 
w  przeciwieństwie do ECAPG nie zawiera fosfoglice-
rydowego aglikonu, tworzy cykliczny węglowodan 
o masie 2,4 kDa w przypadku E. coli K-12 [16, 23]. Ana-
liza strukturalna oczyszczonego preparatu cyklicznego 
ECA pochodzącego z E. coli K-12 wykazała, że składa 
się on  z  czterech trisacharydowych powtarzających 
się jednostek, zawierających od 0 do 4 grup O-ace-
tylowych, które podobnie jak w przypadku ECAPG, 
przyłączone są w pozycji C-6 GlcNAc. Dla porówna-
nia, ECACYC wyekstrahowany z S. sonnei fazy I zawiera 
od 4–6  trisacharydowych powtarzających się jedno-
stek, a  zatem stopień polimeryzacji molekuł cyklicz-
nego ECA, pochodzącego z różnych Gram-ujemnych 
enterobakterii nie wydaje się być identyczny [23, 24]. 
Ponadto wykazano, że wiązanie glikozydowe znajdujące 
się pomiędzy ManNacA i GlcNAc może występować 
w więcej niż jednym stanie konformacyjnym. Cykliczna 
forma wspólnego enterobakteryjnego antygenu krysta-
lizuje w dwóch charakterystycznych formach: jednej, 
przyjmującej całkowicie kwadratową strukturę i dru-
giej, o kształcie nieznacznie pochylonego rombu [4]. 
Cykliczna forma ECA, została wykryta w ekstraktach 
komórkowych otrzymanych z S. sonnei fazy I, Yersinia 
pestis i  P. shigelloides, natomiast nie stwierdzono jej 
obecności w ekstrakcie komórkowym P. aeruginosa 

[4, 23]. Dostępne dane sugerują, iż ECACYC może wystę-
pować u wszystkich przedstawicieli rodziny Entero
bacteriaceae [24].

5. Biosynteza ECA i jej kontrola genetyczna

Synteza antygenu wspólnego odbywa się po cyto-
plazmatycznej stronie błony wewnętrznej i  przebiega 
w trzech etapach, z których każdy jest uzależniony od 
poprzedniego. Substratami w procesie biosyntezy ECA 
są odpowiednie aktywne formy cukrów. Dodawane są 
one sukcesywnie do endogennego lipidowego akceptora, 
jakim jest undekaprenylomonofosforan (Und-P) [6, 21].

Synteza ECA rozpoczyna się od utworzenia trisa-
charydowej powtarzającej się jednostki. W pierwszym 
etapie następuje transfer GlcNAc-1-fosforanu z UDP-
-GlcNAc na nośnik lipidowy (undekaprenylomono-
fosforan), w  wyniku którego powstaje GlcNAc-P-P-
-undekaprenol, czyli tzw. lipid I, będący pierwszym 
lipidowym intermediatem. Proces ten katalizowany 
jest przez WecA, integralne białko błonowe, którego 
aktywność uzależniona jest od obecności jonów Mg2+ 
i  zostaje zahamowana pod wpływem działania anty- 
biotyku – tunikamycyny [6, 33]. W  drugim etapie, 
ManNAcA jest przenoszony z  UDP-ManNAcA na 
powstały wcześniej lipid  I, dając ManNAcA-lipid I, 
zwany także lipidem II. Ostatnim krokiem jest trans-
fer Fuc4NAc z TDP-Fuc4NAc, co skutkuje powstaniem 
Fuc4NAc-lipid II (Fuc4NAc-ManNAcA-GlcNAc-PP-
-Und), czyli lipidu III. Fakt, iż biosynteza heteropo-
lisacharydowego łańcucha ECA rozpoczyna się od 
utworzenia GlcNAc-P-P-undekaprenolu wydaje się 
potwierdzać, że GlcNAc jest końcowym redukującym 
aminocukrem. Geny odpowiedzialne za biosyntezę 
ECA w większości zlokalizowane są w obrębie klastra 
genów wec, dawniej zwanego rfe-rff. Oba wymienione 
klastry genów, tj. rfe i  rff występują w obrębie chro-
mosomu bakteryjnego, na 83 minucie w przypadku 
Salmonella i 85 minucie u E. coli. Sekwencje nukleoty-
dowe klastra wec (14 kb) zawierają 12 otwartych ramek 
odczytu (tabela I) [6, 7, 21, 23, 40, 52, 54].

Utworzone molekuły lipidu III stanowią punkt 
wyjścia do syntezy polimeru ECA i są następnie prze-
noszone do przestrzeni peryplazmatycznej z udzia-
łem flipazy WzxE. W  peryplazmie zachodzi proces 
polimeryzacji poszczególnych powtarzających się tri-
sacharydowych jednostek ECA według mechanizmu 
tzw. „blokowej polimeryzacji”, który katalizowany jest 
przez produkt genu wzyE. Ponadto, w proces polime-
ryzacji ECAPG zaangażowany jest także tzw. modulator 
długości łańcucha polisacharydowego, WzzECA, który 
odpowiada za uzyskanie polimeru złożonego z od 1 do 
14 powtarzających się jednostek. Białko WzzECA w przy-
padku E. coli K-12 kodowane jest przez gen O349.
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Niewyjaśnionym pozostaje fakt, na jakiej drodze 
powstaje cykliczna forma ECA. Przypuszcza się, że 
cyklizacja może wymagać tworzenia wiązania O-gli-
kozydowego, będącego wynikiem transferu reduku-
jącego końca GlcNAc z  undekaprenylopirofosforanu 
wiążącego linearny łańcuch cukrowy, na nieredukujący 
koniec Fuc4NAc tego samego łańcucha. Nie wiadomo 
również, jak dochodzi do transferu łańcuchów poli-
sacharydowych na fosfoglicerydowy aglikon, tworze-
nia ECAPG oraz jego późniejszej translokacji do błony 
zewnętrznej [7, 21, 23, 24]. 

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, 
że za przyłączenie grup O-acetylowych w pozycji C-6 
GlcNAc w ECAPG i ECACYC odpowiada O-acetylotrans-
feraza będąca wewnątrzbłonowym białkiem, które 
kodowane jest przez gen wecH. Nie są jednak znane 
szczegóły dotyczące reakcji katalizowanej przez WecH 
i nie wiadomo także, na  jakim etapie składania łańcu-
cha polisacharydowego ECA może zachodzić proces 
O-acetylacji za pośrednictwem tego enzymu. Wydaje 
się jednak, że rolę donora podstawników O-acetylo-
wych w tym procesie pełni acetylo-CoA, a sama reakcja 
zachodzi podczas składania lipidu II po cytoplazma-
tycznej stronie błony wewnętrznej, przed translokacją 
z udziałem WzxE w poprzek błony wewnętrznej. Nie 
uzyskano jednak do tej pory żadnych danych ekspe-
rymentalnych, które mogłyby potwierdzić powyższe 
spekulacje [24]. 

W biosyntezę ECA zaangażowane są również geny 
należące do klastra wba, odpowiadające za powstawanie 
enzymów niezbędnych do syntezy łańcuchów O-swo-
istych LPS. Mutacje genów występujących w  obrębie 
klastra wba prowadzą do zahamowania syntezy jedno-
stek cukrowych O-antygenu, skutkuje to utworzeniem 
lipopolisacharydu zbudowanego wyłącznie z lipidu A 
i rdzenia, co umożliwia powstanie ECALPS. Biosynteza 
ECALPS wymaga także prawidłowego funkcjonowania 

genów odpowiedzialnych za powstawanie komplet-
nego rdzenia LPS (klaster genów waa) oraz genu waaL, 
który koduje O-translokazę (WaaL) przenoszącą ECA 
na rdzeń LPS. Modulacja długości łańcucha ECAPG 
z udziałem WzzECA jest niezależna od działania WaaL 
[30]. Nieoczekiwanie wykazano u Y. enterocolitica sero-
typu O:3 obecność zarówno łańcucha O-swoistego jak 
i  ECALPS przyłączonych do tej samej molekuły LPS. 
Niewyjaśnionym pozostaje fakt, czy komórka bakte-
ryjna syntetyzuje wszystkie cząsteczki LPS zawierające 
ECA i O-antygen, czy też produkowane są molekuły 
posiadające albo ECA albo antygen O-swoisty [44]. 
W przypadku Salmonella enterica sv. Typhimurium do 
biosyntezy ECA oprócz genów wec, niezbędne jest także 
działanie wspomnianych genów wba, które związane 
są z  regionem his (his-linked wba region). Dobrym 
przykładem jest gen rmlA, kodujący enzym: TDP-glu-
kozo-pyrofosforylazę. Katalizuje on powstawanie TDP-
-glukozy, będącej prekursorem TDP-Fuc4Nac, donora 
reszty Fuc4NAc, która uczestniczy w biosyntezie ECA 
[35]. Pomimo opisanego powyżej procesu biosyntezy 
ECA, nie został on jednak jak dotąd wyczerpująco 
poznany.

6. Właściwości immunogenne

Wśród bakterii rodziny Enterobacteriaceae, wyróż-
nia się szczepy ECA-immunogenne i ECA-nieimmu-
nogenne [30]. Pewne światło na immunogenność ECA 
rzuciła seria badań, w których materiałem wyjściowym 
były mutanty R. Dzięki wykonanym doświadczeniom, 
wykazano, że wysoce immunogenny szczep E. coli 
O14:K7, uważany za szczep gładki (syntetyzujący LPS 
zbudowany z lipidu A, pełnego regionu rdzeniowego 
i łańcucha O-swoistego), jest w rzeczywis tości mutantem 
szorstkim. Skutkiem tego przypuszczano, że produkcja 

wecA Synteza GlcNAc-transferazy biorącej udział w tworzeniu Lipidu I
wecB Synteza UDP-GlcNAc-2-epimerazy uczestniczącej w syntezie UDP-ManNAcA
wecC Synteza UDP-ManNAc-dehydrogenazy biorącej udział w syntezie UDP-ManNAcA
wecG Synteza ManNAcA-transferazy biorącej udział w tworzeniu Lipidu II
rmlBECA Synteza TDP-glukozooksydoreduktazy biorącej udział w tworzeniu dTDP-4-keto-6-deoksyglukozy
rmlAECA Synteza TDP-glukozopirofosforylazy przekształcającej glukozo-1-fosforan w dTDP-glukozę
wecD Synteza acetylotransferazy przekształcającej TDP-Fuc4NH2 w TDP-Fuc4NAc
wecE Synteza transaminazy przekształcającej TDP-4-keto-4,6-dideoksy-glukozę w TDP-Fuc4NH2

wecF Synteza Fuc4NAc-transferazy przenoszącej Fuc4NAc na Lipid II; tworzenie Lipidu III
wzzE Regulacja długości łańcucha
wzy Polimeryzacja ECA
wzxE Translokacja ECA

Tabela I
Funkcje klastra genów wec [6, 40, 43, 54]

Gen Funkcja genetyczna
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LPS pozbawionego łańcucha O-swoistego jest warun-
kiem koniecznym dla ujawnienia się immunogen-
ności antygenu Kunina. Stwierdzono także, że szcze-
pienie zwierząt doświadczalnych zarówno żywymi jak 
i  martwymi komórkami bakterii form gładkich, nie 
indukuje produkcji przeciwciał anty-ECA [27]. Prze-
łomowym badaniem okazała się ekstrakcja surowych 
preparatów ECA 85% etanolem, dzięki której wyka-
zano różnice pomiędzy ECAPG a  ECALPS. W  przy-
padku szczepów ECA-nieimmunogennych (gładkich) 
otrzymano całkowite oddzielenie frakcji nierozpusz-
czalnej w etanolu zawierającej LPS od rozpuszczalnej 
frakcji ECAPG. Z  kolei szczepy ECA-immunogenne 
(szorstkie) obejmowały frakcję rozpuszczalną ECAPG, 
a także frakcję nierozpuszczalną zawierającą LPS i ECA, 
którym okazał się być ECALPS, warunkujący ich immu-
nogenność [30, 31]. Ważnym krokiem w zrozumieniu 
immunogenności ECA było odkrycie, że niektóre 
mutanty szorstkie R E. coli i Shigella charakteryzowały 
się właściwościami ECA-immunogennymi, podobnie 
jak E. coli O14:K7. Zawiesiny tych mutantów, po zabiciu 
wysoką temperaturą były immunogenne, a większość 
ich ECA była nierozpuszczalna w etanolu. Właściwości 
te były jednak ograniczone do pewnych typów rdzeni 
LPS, oznaczanych jako R1, R4 i K-12. Immunogenność 
ECA zależy od chemotypu LPS mutantów szorstkich 
oraz od sposobu przygotowania zawiesiny bakteryjnej, 
którą szczepi się zwierzęta doświadczalne (ogrzewanie 
zawiesiny w różnej temperaturze, działanie czynnikami 
chemicznymi). Badając właściwości immunogenne 
szczepu E. coli O14:K7 i mutantów E. coli o typie części 
rdzeniowej R1, stwierdzono, że szczepy te stymulują 
wytwarzanie przeciwciał anty-ECA, jeśli wprowadzono 
je w  postaci supernatantu hodowli lub ogrzewanych 
zawiesin. Szczepionki z innych szczepów, sporządzone 
w  analogiczny sposób, zawierały nieimmunogenny 
antygen ECA o tej samej swoistości serologicznej. Te 
wyjątkowe cechy pierwszej z grup wymienionych szcze-
pów oraz fakt, że alkalizacja preparatu ECA zwiększała 
jego powinowactwo do powierzchni krwinek czerwo-
nych nasunęło wniosek, że determinanta antygenowa 
ECA jest albo częścią LPS albo tworzy z nią silnie zwią-
zany kompleks [19]. W tym drugim przypadku silne 
powiązanie z lipopolisacharydem mogłoby tłumaczyć 
fakt, iż immunogenność ECA nie obniża się w czasie 
ogrzewania [27]. Immunogenność ECAPG jest zacho-
wana kiedy to frakcja etanolo-rozpuszczalna i frakcja 
etanolo-nierozpuszczalnego LPS są oddzielnie wstrzyk-
nięte temu samemu zwierzęciu [30]. Jednak z drugiej 
strony ten sam ECAPG podany razem z LPS, traci cha-
rakter immunogenu. Zjawisko to nazwane zostało 
„immunosupresją związaną z  antygenem”. Podobny 
wpływ na właściwości immunogenne ECA wywiera 
także lipid  A, kardiolipina, Triton X-100, Tween-20 
i gangliozydy [45]. Supernatant kultury P. aeruginosa 

zawiera wspomniany wcześniej czynnik PF, który 
modyfikuje resztę lipidową ECAPG. Inkubacja ECAPG 
z  tym czynnikiem powoduje zniszczenie jego immu-
nogenności, podczas gdy na immunogenność ECALPS 
nie wywiera on żadnego wpływu [51]. Ze względu na 
małą masę molekularną, ECA może być immunogenny 
tylko wtedy gdy jest związany kowalencyjnie z nośni-
kiem: z LPS w przypadku ECALPS lub z białkami w przy-
padku ECAPG [30]. ECAPG zasocjowany z proteinami 
jest zdolny do indukcji przeciwciał jeśli jest wstrzyk-
nięty dożylnie królikom [38]. Pomimo tego, że ECALPS 
produkowany był tylko przez mutanty R typu coli 
R1, R4 i K-12 syntetyzujące pełny region rdzeniowy, 
to jego obecność wykazano u mutantów szorstkich 
Y. enterocolitica O:3 pozbawionych rdzenia zewnętrz-
nego. Dowiedziono, iż ECA w badanych mutantach R 
Y. enterocolitica O:3 przyłączony był do wewnętrznego 
regionu rdzeniowego LPS. Ponadto udowodniono, że 
ekspresja ECA w badanych mutantach zależy od tem-
peratury i była efektywniejsza w 22°C niż w 37°C [44, 
46, 48, 49, 50]. 

Obecność przeciwciał anty-ECA klasy IgG zaob-
serwowano również u zdrowych, dorosłych ludzi. Tak 
wysoka częstość występowania tych przeciwciał jest 
zapewne uwarunkowana ciągłym kontaktem organi-
zmu człowieka z przedstawicielami rodziny Entero
bacteriaceae zasiedlającymi przewód pokarmowy. 
Prze ciwciała swoiste dla ECA wykrywano najczęściej 
i w najwyższym mianie w przypadku osób chorujących 
na zapalenie stawów [53].

7. Lokalizacja ECA w komórce bakteryjnej
 i sposoby jego detekcji

Związany z komórką bakteryjną ECA charakteryzo-
wał się dobrą reaktywnością z monoswoistą surowicą, 
co wykazano w teście biernej hemaglutynacji, a także 
w innych technikach serologicznych tj.: bierna hemo-
liza, zahamowanie biernej hemaglutynacji lub biernej 
hemolizy oraz immunoprecypitacja. Fakt ten prze-
mawiał za obecnością tego antygenu na powierzchni 
bakterii, co potwierdziły wyniki uzyskane przez wielu 
badaczy [30]. W 1980 roku, Rinno i wsp. przeprowa-
dzili badania nad rozmieszczeniem ECA w komórkach 
mutantów R E. coli, stosując technikę immunofluore-
scencji i frakcję immunoglobulin G znakowanych fer-
rytyną. Okazało się, że ECA-immunogenne szczepy 
E. coli (F470, F2387) znakowały się silniej niż szczepy 
ECA-nieimmunogenne (F614). Mutanty ECA-ujemne 
(F1283, F1327) nie reagowały z IgG znakowanymi fer-
rytyną. Komórki szczepu F470 wykazywały wysoką 
fluorescencję na całej swojej powierzchni, podczas 
gdy na powierzchni komórek szczepu E. coli F614 
obserwowano tylko nieliczne skupiska fluorescen-
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cyjne. W przypadku szczepów E. coli ECA-ujemnych 
nie zaobserwowano żadnej fluorescencji. Otrzymane 
wyniki wskazywały na lokalizację ECA w  membra-
nie zewnętrznej, a  także sugerowały zdecydowanie 
lepszą ekspozycję ECA w szczepach ECA-immuno-
gennych (zawierających oprócz ECAPG, także ECALPS) 
niż w  szczepach ECA-nieimmunogennych (zawiera-
jących tylko ECAPG) [55]. Badania, techniką „whole 
mount” z użyciem znakowanych złotem lub ferrytyną 
przeciwciał drugorzędowych nad rozmieszczeniem 
ECA (ECAPG, ECALPS) na powierzchni bakterii podjął 
w 1986 roku Acker i wsp. Dwa lata później, badacze 
ci poszukiwali lokalizacji ECA w membranie lub cyto-
plazmie komórki, stosując technikę mikroskopii elek-
tronowej z użyciem znakowanych złotem przeciwciał 
drugorzędowych [1].

Otrzymane rezultaty badań nad topologią ECA 
w komórce bakteryjnej można podsumować w nastę-
pujący sposób:
1) ECA jest składnikiem błony zewnętrznej wszystkich 

jak dotąd zbadanych pałeczek rodziny Enterobacte
riaceae [2]. 

2) Komórki szczepów, które oprócz ECAPG zawierają 
dodatkowo ECALPS, wykazują gęste, regularne zna-
kowanie ferrytyną lub złotem [2]. 

3) Komórki szczepów, które zawierają tylko ECAPG cha-
rakteryzują się punktowym znakowaniem mniejszej 
gęstości [2]. 

4) Pozbawione otoczki szczepy E. coli wykazują wyraź-
nie lepszą gęstość znakowania [2]. 

5) W formach S pałeczek Y. enterocolitica O:3, np. 
szczepie Ye75S, ECAPG jest zakotwiczony w mem-
branie zewnętrznej i całkowicie przykryty przez łań-
cuchy O-antygenu. Wcześniejsze badania (techniką 
SDS/PAGE) przeprowadzone dla LPS tego szczepu 
wykazały, że kiedy szczep ten hodowano w tempe-
raturze 40°C, następował znaczący wzrost liczby 
niepodstawionych przez O-antygen odcinków rdze-
nia. Rezultaty te pozostawały w zgodzie z faktem, że 
całkowite znakowanie było obserwowane na mikro-
grafach, tylko wtedy, gdy komórki hodowane były 
w 40°C, podczas, gdy w tych hodowanych w 22°C 
nie obserwowano znakowania ferrytyną. Na podsta-
wie tych wyników wywnioskowano, że w komórkach 
Ye75S hodowanych w  22°C O-antygen całkowicie 
przykrywał ECA, natomiast w komórkach hodo-
wanych w  40°C, kiedy wzrastał poziom LPS typu 
szorstkiego, ECA był znacznie lepiej dostępny dla 
przeciwciał. Przedstawione powyżej wyniki kore-
spondowały z rezultatami otrzymanymi dla mutanta 
Ye75R z niekompletnym regionem rdzeniowym, 
w przypadku którego zaobserwowano gęste znako-
wanie ferrytyną. Rezultaty te wyjaśniały brak aglu-
tynacji bakterii form S z surowicami anty-ECA, 
podczas gdy, miało to miejsce dla mutantów R [3]. 

6) Badania, z użyciem dwóch rożnych przeciwciał 
monoklonalnych (jednego przeciwko ECA i  dru-
giego przeciwko antygenowi K1 E. coli) techniką 
podwójnego znakowania i obserwacji w mikrosko-
pie elektronowym wykazały, że znakowane złotem 
ECA znajdowało się w bliskim sąsiedztwie błony 
zewnętrznej, natomiast znakowanie specyficzne dla 
antygenu K1 obserwowano znacznie dalej od brzegu 
błony zewnętrznej, co sugeruje, że ECA nie zawsze 
dociera do najbardziej zewnętrznych warstw osłon 
komórki [1]. 
Przedstawione rezultaty badań nad topologią ECA 

w komórce bakteryjnej mogą tłumaczyć złożony pro-
blem ECA – immunogenności. ECA kowalencyjnie 
przyłączony do rdzenia LPS typu R czyli ECALPS jest 
wysoce immunogenny i zarazem dobrze eksponowany 
na powierzchni bakterii. Ekspozycja ECAPG w formach 
S  bakterii oraz mutantach R jest znacznie słabsza, 
dlatego też taka forma ECA charakteryzuje się niską 
immunogennością lub nawet jej brakiem, w przypadku 
immunizacji królików zabitymi ogrzewaniem komór-
kami bakteryjnymi [30].

8. Rola biologiczna

Niewiele wiadomo o znaczeniu ECA dla komórki 
bakteryjnej. Liczni przedstawiciele rodziny Enterobac
teriaceae należą do mikroorganizmów patogennych dla 
człowieka, zwierząt i roślin, dlatego też dopatrywano 
się udziału ECA w zjadliwości tych bakterii. Szczepy 
S. enterica sv. Typhimurium zawierające ECA są 10 razy 
bardziej wirulentne niż szczepy ECA-ujemne, ponadto 
są bardziej oporne na działanie soli kwasów żółcio-
wych po doustnej infekcji myszy [30, 52]. Sugeruje się 
także, że proces chorobowy u genetycznie podatnych 
osobników cierpiących na reumatoidalne zapalenie 
stawów może być potęgowany przez ECA. Hipoteza ta 
nie została jednak jak dotąd poparta badaniami eks-
perymentalnymi [5]. Wykazano także, że ECA warun-
kuje oporność szczepu E. coli O157:H7 na kwasy orga-
niczne i tym samym umożliwia przeżycie tych bakterii 
w obrębie przewodu pokarmowego gospodarza [8, 4, 
17]. Przypuszcza się, że ECA, podobnie jak LPS, może 
pełnić rolę powierzchniowo-aktywnego składnika, 
który ułatwia poruszanie się E. coli K-12 ruchem swar
ming na agarze miękkim, za sprawą obniżania napię-
cia powierzchniowego [22]. Dowiedziono także, że 
zakłócenie drogi biosyntezy ECA może powodować 
zaburzenia w zdolnościach poruszania się komórek 
Serratia marcescens i to zarówno w odniesieniu do 
ruchu swarming, jak i  swimming. Ten pierwszy jest 
skoordynowanym przemieszczaniem się ściśle związa-
nej grupy bakterii w podłożu stałym lub półpłynnym, 
podczas gdy ruch typu swimming to chemotaktyczna 
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translokacja pojedynczych komórek bakterii w środo-
wisku płynnym. Ponadto, sugeruje się, że ECA pełni 
istotną rolę w  integralności i/lub stabilności osłony 
komórkowej pałeczek Enterobacteriaceae [14]. Obda-
rzony ładunkiem ujemnym antygen wspólny, podob-
nie jak region Kdo lipopolisacharydu, może odgrywać 
znaczącą rolę w  wiązaniu kationów do powierzchni 
komórki [30]. Wydaje się także prawdopodobnym, że 
wpływa na bilans wapnia w komórce bakteryjnej, gdyż 
jak wykazano, ECA pochodzący z Salmonella enterica 
sv. Montevideo wiąże jony Ca2+ w ilości prawie dziesię-
ciokrotnie wyższej aniżeli jony Mg2+ [8].

Wiedza na temat funkcji jaką pełni ECACYC jest 
dosyć nikła. Peryplazmatyczna lokalizacja i cykliczna 
struktura tej formy antygenu są podobne do tych, które 
cechują osmoregulacyjne peryplazmatyczne glukany, 
syntetyzowane przez wiele Gram-ujemnych Proteobac
teria. Nie mniej jednak, synteza ECACYC nie wydaje się 
być związana z  procesami osmoregulacyjnymi [24]. 
Wykazano natomiast oddziaływanie ECACYC z  lek-
tyną wiążącą mannozę (MBL) [47]. MBL jest ważnym 
czynnikiem odporności wrodzonej, biorącym udział 
w zwalczaniu infekcji przez wzmaganie fagocytozy, lizę 
mikroorganizmów lub modulację odpowiedzi gospo-
darza na wzorce molekularne związane z patogenem 
(PAMP) [56]. Sugeruje to udział ECACYC w indukcji 
reakcji zapalnych gospodarza.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na to, iż 
pomimo pewnego związku występowania ECA z właś-
ciwościami patogennymi bakterii, funkcja antygenu 
wspólnego wydaje się być zróżnicowana w zależności 
od gatunku. Chociaż ECA jest obecny u wielu bakterii, 
każdy gatunek mógł wykształcić unikalne, właściwe 
sobie drogi wykorzystania tego składnika, co sprzyja 
przeżyciu poszczególnych gatunków w niszach jakie 
zajmują [17].

9. Zastosowanie

ECA, jako składnik charakterystyczny dla przed-
stawicieli Enterobacteriaceae znajduje zastosowanie 
w diag nostyce. Pałeczki jelitowe należące do tej rodziny, 
jak np.  gatunki z rodzajów Escherichia, Citrobacter, 
Enterobacter, Salmonella czy Shigella często stanowią 
zanieczyszczenie wyrobów spożywczych i  farma-
ceutycznych, powodując w  efekcie poważne zatrucia 
pokarmowe. Dlatego, tak ważna jest kontrola zaka-
żeń tymi bakteriami wyżej wymienionych produktów. 
Ważną metodą identyfikacji tych bakterii są techniki 
immunochemiczne z zastosowaniem specyficznego 
dla ECA przeciwciała monoklonalnego [34]. Technika 
ELISA z  zastosowaniem komercyjnego przeciwciała 
monoklonalnego mAb G2a 898, skierowanego swoiście 
przeciwko ECA, umożliwia identyfikację enterobak-

terii w wodzie pitnej [20]. Wspólny enterobakteryjny 
antygen pozwala także na wykrywanie pałeczek Ente
robacteiaceae z zastosowaniem metod molekularnych. 
W tym celu zaprojektowano oligonukleotydowe star-
tery dla opartej na reakcji PCR detekcji klastra genów 
wec, który odpowiada za biosyntezę ECA. Spośród 
trzech zaprojektowanych starterów: wecA, wecE i wecF, 
primer wecA był specyficzny dla E. coli, podczas gdy, 
primery wecE i wecF umożliwiały detekcję większości 
gatunków należących do  rodziny Enterobacteriaceae. 
Przeprowadzanie reakcji PCR z użyciem wymienionych 
wyżej starterów pozwala na specyficzną identyfikację 
istotnych enterobakteryjnych patogenów jak: E. coli 
O157:H7, Shigella sp., Salmonella sp. i Yersinia sp. we 
krwi, moczu, jak i w wodzie pitnej [10].

10. Podsumowanie

Wspólny enterobakteryjny antygen (ECA) obecny 
jest prawie u wszystkich przedstawicieli rodziny Ente
robacteriaceae, stanowiąc ich swoisty tatuaż. Jego 
powszechna obecność u enterobakterii zaowoco-
wała wykorzystaniem go w licznych, szybkich testach 
z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych specy-
ficznych dla ECA, pozwalających określić jakość wody 
pitnej czy żywności. Poza tym, jej czystość można oce-
niać również stosując metodę PCR z wykorzystaniem 
oligonukloetydowych primerów flankujących klaster 
genów wec zawiadujących biosyntezą ECA. Ten aspekt 
praktyczny antygenu ECA wypływa z osiągnięć badań 
podstawowych dotyczących jego natury, prowadzonych 
głównie na pałeczkach E. coli i Salmonella. Badania te 
wyjaśniły budowę chemiczną ECA i jego strukturę. 
Antygen wspólny występuje w trzech strukturalnych 
formach: ECACYC, ECAPG i  ECALPS. ECAPG kotwiczy 
w błonie zewnętrznej ściany komórkowej za pomocą 
L-fosfatydyloglicerolu. ECALPS związane jest z oligosa-
charydowym rdzeniem lipopolisacharydu, który przez 
lipid A kotwiczy ECALPS w błonie zewnętrznej. ECACYC 
jest cyklicznym polimerem, pozbawionym części lipi-
dowej, zlokalizowanym w przestrzeni peryplazmatycz-
nej ściany komórkowej. Tylko forma ECALPS wywołuje 
w makroorganizmie powstawanie swoistych przeciw-
ciał skierowanych przeciwko jego części wielocukro-
wej. Niemniej jednak wykazano, że mutanty szorst-
kie Y. enterocolitica serotypu O:3 pozbawione rdzenia 
zewnętrznego, były również ECA-immunogenne. 
Pomimo unikalnego występowania ECA w  rodzinie 
Enterobacteriaceae jego biologiczna rola nie jest dobrze 
udokumentowana. Sugerowano, że ECA odgrywał rolę 
w patogenności bakterii poprzez wykazanie, że ECA-
-dodatnie mutanty S. enterica sv. Typhimurium były 
10 razy bardziej wirulentne niż szczepy ECA-ujemne. 
Wskazywano również na ochronną funkcję ECA 
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w przeżywaniu bakterii E. coli O157:H7 w warunkach 
stresu środowiskowego. Uważa się, że najprawdopodob-
niej rola biologiczna ECA jest zróżnicowana w zależ-
ności od gatunku bakterii.
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1. Wstęp

Jonofory karboksylowe to duża grupa naturalnych 
substancji o zróżnicowanej aktywności biologicznej. 
Wytwarzane są między innymi przez różne gatunki pro-
mieniowców. W 1951 roku wyizolowano dwa związki: 
kwas lasalowy z gatunku Streptomyces lasaliensis i nige-
rycynę z gatunku promieniowców S. hygroscopicus [5, 
83]. W 1967 roku odkryto monenzynę produkowaną 
przez S. cinnamonensis [31], a w 1974 – salinomycynę 
wytwarzaną przez S. albus [62]. Od tego czasu opi-
sano już ponad 50 gatunków drobnoustrojów (między 
innymi bakterii z  rodzajów: Streptomyces, Actinoma
dura, Enterococcus, Bacillus) produkujących różne jono-
fory karboksylowe i ponad 120 struktur chemicznych 
tych związków [15, 90]. Terminy jonofory i  antybio-
tyki przenoszące jony zostały użyte po raz pierwszy 
w 1967 roku przez Pressmana i wsp. [77], którzy opisali 
mechanizm działania walinomycyny, (będącej natural-
nym jonoforem cyklicznym), polegający na zdolności 
do wybiórczego wiązania w kompleks kationów potasu 
i ich transportu przez błony lipidowe. Jonofory mogą 
być klasyfikowane według różnych kryteriów, np. 
pochodzenia (naturalne i syntetyczne), budowy che-
micznej (np. cykliczne, niecykliczne, karboksylowe, 
cyklopeptydy) czy sposobu transportowania jonów 
(przenośnikowe i tworzące kanały – nazywane pseudo-
jonoforami) i ich rodzaju (jony jedno- lub dwuwartoś-
ciowe) [13, 19, 89].

Do naturalnych jonoforów typu przenośnikowego 
należą niecykliczne jonofory karboksylowe, nazywane 
także antybiotykami polieterowymi, np. kalcymycyna, 
salinomycyna, kwas lasalowy, monenzyna, jonomycyna 
czy nigerycyna. Cząsteczki tych związków mają budowę 
niecykliczną, jednak dzięki obecności grupy karbo- 
ksylowej na jednym końcu i grup hydroksylowych na 
drugim mogą się tworzyć wiązania wodorowe wewnątrz 
cząsteczki i powstaje pseudocykliczna struktura, sta-
bilizowana przez te wiązania. Eterowe atomy tlenu są 
skierowane do wnętrza cząsteczki, powstaje wnęka 
o charakterze hydrofilowym, w której kompleksowany 
jest kation [19, 37]. Zależnie od wartościowości trans-
portowanych kationów wyróżnia się polietery jedno-
wartościowe, które mogą transportować tylko kationy 
jednowartościowe (np. monenzyna A) lub zarówno 
kationy jedno- jak i dwuwartościowe (np. kwas lasa-
lowy) [90] (Rys. 1).

2. Właściwości biologiczne jonoforów
 karboksylowych i ich zastosowanie

Polieterowe antybiotyki jonoforowe wykazują sze-
roką aktywność biologiczną.

Mechanizm ich działania związany jest ze zdolnoś-
cią do kompleksowania i transportowania kationów 
przez błony komórek, zarówno prokariotycznych jak 
i eukariotycznych [76, 89, 90]. Jonofory obniżają barierę 
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energetyczną niezbędną do transportu jonów przez 
błony lipidowe, które stanowią naturalną barierę dla 
związków jonowych i katalizują wymianę kation-pro-
ton. Kation metalu jest kompleksowany w hydrofilo-
wej wnęce jonoforu, w ten sposób zostaje odizolowany 
od środowiska. Powstały kompleks jest elektrycznie 
obojętny i rozpuszczalny w środowisku hydrofobo-
wym, dzięki czemu może przejść przez warstwę lipi-
dową. Po drugiej stronie błony kation jest uwalniany 
a  jonofor wyłapuje proton i taka obojętna cząsteczka 
jest transportowana na zewnątrz komórki, gdzie proton 
zostaje oddysocjowany, a jonofor może kompleksować 
następny kation. Proces taki doprowadza do zaburze-
nia równowagi sodowo-potasowej i wzrostu ciśnie-
nia osmotycznego we wnętrzu komórki, co prowadzi 
w końcu do jej śmierci [13, 15, 37, 86].

Jonofory karboksylowe są dobrze wchłaniane po 
podaniu doustnym i ich toksyczność dla ssaków jest 
wysoka [6]. Wykazują liczne działania szkodliwe dla 
komórek. Monenzyna powoduje np. zmniejszenie 
wydzielania substancji odpowiedzialnych za tworze-

nie zewnętrznych struktur komórkowych, takich jak 
proteoglikany, kolagen, fibronektyna [51], blokuje 
wewnątrzkomórkowy transport białek na poziomie 
aparatu Golgiego, czy osłabia procesy endocytozy, czyli 
transportu dużych cząstek przez błony komórkowe [62, 
65]. Toksycz ność jonoforów związana jest z ich mecha-
nizmem działania, czyli zaburzaniem prawidłowego 
gradientu stężeń jonów prowadzącego do uszkodzeń 
mitochondriów, w efekcie braku energii niezbędnej do 
procesów komórkowych i martwicy mięśni [17, 48, 69].

W przypadku monenzyny zaobserwowano efekt 
toksyczny dla komórek sercowych na skutek zaburzenia 
prawidłowego transportu jonów sodu przez błony. Efek-
tem tego może być tworzenie pęcherzyków na błonie 
miocytów i ich obrzęk [65, 82]. Toksyczność jonoforów 
dla różnych zwierząt jest zróżnicowana. Na przykład 
dawka LD50 monenzyny dla koni wynosi 2–3 mg/kg 
masy ciała, salinomycyny – 0,6 mg/kg m.c., a  kwasu 
lasalowego ponad 20 mg/kg m.c. Obserwowane objawy 
zatrucia to np. jadłowstręt, tachykardia, duszność i spa-
dek ciśnienia krwi [24, 32, 70].

Rys. 1. Struktura chemiczna wybranych antybiotyków jonoforowych
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Jonofory karboksylowe wykazują silne właściwości 
cytotoksyczne, dlatego badacze zainteresowali się poten- 
cjalnym działaniem przeciwnowotworowym nie których 
substancji z tej grupy [44, 80]. Badania in vitro nige-
rycyny potwierdzają jej silne działanie na komórki 
raka Ehrlicha przebiegającego z wodobrzuszem [59]. 
Jonomycyna zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo 
wykazywała działanie hamujące wzrost komórek raka 
pęcherza moczowego i synergistyczne działanie z cis-
-platyną na komórki raka nerki [64, 71]. Wykazano 
również silne hamujące działanie monenzyny na linie 
komórkowe chłoniaka ludzkiego [74]. W ostatnich 
latach dużo uwagi badacze poświęcili salinomycynie 
jako potencjalnej substancji o aktywności przeciw-
nowotworowej. Gupta i wsp. [28] w swoich badaniach 
wykazali 100-krotnie wyższą zdolność salinomycyny do 
zabijania ludzkich macierzystych komórek rakowych 
w  porównaniu z powszechnie stosowanym chemio-
terapeutykiem – piklitakselem. Badania prowadzone 
na Uniwersytecie w Heidelbergu wykazały, że salino-
mycyna indukuje apoptozę w komórkach rakowych 
różnego pochodzenia [21]. Także nowo syntetyzowane 
pochodne antybiotyków jonoforowych są badane pod 
kątem ich aktywności przeciwnowotworowej [37, 41].

Ze względu na silną aktywność przeciw pasożytom 
z rodzaju Eimeria, wywołującym kokcydiozy u ptaków, 
niektóre z antybiotyków jonoforowych znalazły najwięk-
sze zastosowanie jako kokcydiostatyki w hodowli drobiu 
[79]. Ponieważ kokcydioza dotyczy w jednakowym stop-
niu zarówno ptactwa dzikiego, jak i domowego, dość 
łatwo może się rozprzestrzeniać i dla bardziej wrażli-
wych gatunków jest wysoce śmiertelna. Wprowadzenie 
monenzyny jako pierwszego kokcydiosatyku w latach 
siedemdziesiątych XX wieku przyczyniło się do lepszej 
kontroli choroby i poprawy poziomu zdrowia w prze-
mysłowej hodowli drobiu. W krajach Unii Europejskiej 
jest dostępnych kilka komercyjnych preparatów kokcy-
diostatytków zawierających jonofory, np. monenzynę 
(preparat Rumensin firmy Elanco), kwas lasalowy (pre-
parat Avatec firmy Zoetis), narazynę (preparat Mon-
teban firmy Elanco) czy salinomycynę (preparat Kok-
cisan firmy Krka) [7, 49, 80]. Ich stosowanie podlega 
ścisłej kontroli, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) ocenia również brak ich szkodli-
wego działania, zarówno dla zwierząt, konsumentów 
jak i środowiska.

Antybiotyki jonoforowe działają korzystnie na 
mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt (np. bydła) 
poprzez hamowanie nadmiernego namnażania bak-
terii Gram-dodatnich. Dzięki temu zwiększa się liczba 
bakterii Gram-ujemnych, których działanie powoduje 
w układzie pokarmowym wzrost stężenia kwasu pro-
pionowego (a zmniejszenie stężenia kwasu octowego 
i  masłowego), a  to wpływa na lepsze wchłanianie 
składników pokarmowych. Dlatego też np. monenzyna 

(u  bydła) czy salinomycyna (u świń) były stosowane 
jako antybiotykowe niehormonalne stymulatory wzro-
stu zwierząt w hodowli przemysłowej [6]. W  Polsce 
od 2006 roku takie zabiegi są oficjalnie zakazane, anty-
biotyki mogą być u zwierząt stosowane jedynie lecz-
niczo lub dodawane do pasz leczniczych.

Jonofory naturalne jak i syntetyczne są również 
wykorzystywane w produkcji elektrod jonoselektyw-
nych [22].

3. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa naturalnych
 jonoforów karboksylowych oraz ich pochodnych

Naturalne jonofory karboksylowe wykazują zróż ni-
co waną aktywność przeciwbakteryjną, głównie wobec 
bakterii Gram-dodatnich [49, 58], przeciwprątkową 
i przeciwpierwotniakową [49, 80]. Udowodniono także 
działanie przeciwwirusowe kilku substancji z tej grupy 
[36, 81]. 

Wyizolowano i scharakteryzowano pod względem 
chemicznym kilkadziesiąt antybiotyków polieterowych 
produkowanych przez różne gatunki promieniowców, 
jednak tylko nieliczne zostały poddane bardziej szcze-
gółowym badaniom biologicznym, w tym na aktyw-
ność przeciwdrobnoustrojową. Przykładowe jonofory 
karboksylowe, ich producentów i właściwości podano 
w Tabeli I, a poniżej opisano wyniki badań aktywności 
mikrobiologicznej niektórych związków z tej grupy.

Kwas lasalowy, podobnie jak większość jonoforów 
wykazuje wyraźne działanie przeciwdrobnoustrojowe 
wobec bakterii Gram-dodatnich, nie jest natomiast 
aktywny wobec bakterii Gram-ujemnych i grzybów 
z rodzaju Candida [16, 34].

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że 
war tości najmniejszego stężenia kwasu lasalowego ha- 
mującego wzrost szczepów wzorcowych drobnoustro-
jów z rodzajów: Staphylococcus, Enterococcus, Bacillus 
czy Micrococcus wynosiły od 2 do 8 µg/ml [34, 36, 38]. 
Przebadane nowe kompleksy kwasu lasalowego z ami-
nami (alifatycznymi, aromatycznymi czy alifatyczno-
ar o matycznymi) wykazywały również aktywność prze- 
ciwbakteryjną, chociaż w większości przypadków na 
podobnym lub nieco niższym poziomie w  porów- 
naniu do związku wyjściowego (wartości MIC od 2 do 
32 µg/ml [38, 41]. Kwas lasalowy i jego połączenie 
z  alliloaminą działały ponadto na kliniczne szczepy 
Staphylococcus aureus, zarówno metycylinowrażliwe jak 
i  metycylinooporne izolowane z różnych materiałów 
od pacjentów hospitalizowanych [36]. Badania mikro-
biologiczne pokazały, że kompleksowanie kwasu lasa-
lowego z aktywnie biologicznymi aminami nie pozwo-
liło na uzyskanie działania synergistycznego obydwu 
związków, ani zwiększenia aktywności w porównaniu 
z substancją wyjściową. 
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Inna pochodna, 1-naftylometylo ester kwasu lasa-
lowego okazał się związkiem o bardzo słabym działa-
niu na bakterie Gram-dodatnie i podobnie jak związek 
wyjściowy był nieaktywny wobec pałeczek Gram-ujem-
nych Escherichia coli i P. aeruginosa (MIC > 256 µg/ml) 
i grzybów z rodzaju Candida [39]. 

W kilku ośrodkach wykazano również dość silne 
działanie kwasu lasalowego na bakterie beztlenowe 
z  rodzajów Clostridium, Bacteroides i Peptococcus. 
W przypadku klinicznych izolatów B. fragilis, opornych 
na antybiotyki β-laktamowe uzyskane wartości MIC 
wynosiły od 0,78 do 25 µg/ml [61, 88]. Kwas lasalowy 
w  badaniach in vitro wykazywał również aktywność 
wobec bakterii produkujących kwas mlekowy z rodza-
jów Butyrivibrio, Eubacterium i Lactobacillus [10].

Kwas lasalowy jak i większość jonoforów karboksy-
lowych nie działa przeciwgrzybiczo, jednak badania na 
szczurach wykazały, że hamuje wzrost grzybów Pneu
mocistis jirovecii (wcześniej P. carinii, klasyfikowanych 
do pasożytów) poprzez 90% zmniejszenie liczby cyst 
i trofozoiów u zakażonych szczurów [9, 73].

Monenzyna ze względu na swoje liczne właściwości 
biologiczne jest jednym z najczęściej badanych anty-
biotyków jonoforowych. Posiada wyraźną aktywność 
przeciwdrobnoustrojową wobec bakterii Gram-dodat-
nich, a jak potwierdzają różne badania nie działa na 
bakterie Gram-ujemne i grzyby. Z badań własnych 

wynika, że wartości MIC monenzyny wobec szczepów 
wzorcowych z rodzajów Staphylococcus, Micrococcus 
i Bacillus wynosiły od 1 do 4 µg/ml, a dla Enterococcus 
hirae – 12,5 µg/ml [55]. Monenzyna wykazywała rów-
nież silne działanie na kliniczne szczepy z rodzaju Sta
phylococus, w tym MSSA i MRSA oraz MRSE a wartości 
MIC wynosiły od 1 do 4 µg/ml [56]. Specyficzne kom-
pleksy monenzyny z niektórymi kationami dwuwar-
tościowymi (kobaltu czy manganu), w których kation 
nie jest związany we wnęce hydrofilowej wykazywały 
działanie na bakterie Gram-dodatnie z rodzaju Bacil
lus i Micrococcus, natomiast nie działały wobec bakterii 
Gram-ujemnych, takich jak Salmonella czy Escherichia 
[14]. Badano również aktywność monenzyny wobec 
beztlenowców i w przypadku izolatow klinicznych 
z  rodzajów Clostridium uzyskano wartości MIC od 
1,56 do 6,25 µg/ml, Eubacterium – MIC od 0,78  do 
1,56 µg/ml a dla Peptostreptococcus – MIC 0,78 µg/
ml. Niewrażliwe okazały się kliniczne izolaty B. fragilis 
i bakerie Gram-ujemne Veillonella spp. (MIC>100 µg/ml) 
[88]. Monenzyna w  badaniach in vitro wykazywała 
także wyraźne działanie na zarodźce Plasmodium fal
ciparum, silniejsze w porównaniu z lekiem przeciw- 
malarycznym – chlorochiną [1]. 

Ponieważ ciężkie zakażenia związane z biofilmem 
bakteryjnym powstającym na materiałach medycznych, 
czy przyrządach diagnostycznych, stanowią poważny 

Antybiotyk CP-120509 Actinomadura roseorufa [12] Działanie na bakterie Gram-dodatnie i krętki Brachyspira (Serpulina)
  hyodysenteriae, także kokcydiostatyczne wobec Eimeria cervulina [12, 80]
Antybiotyk CP-78545 Streptomyces griseus [11] Działanie przeciwbakteryjne wobec S. aureus., S. pyogenes, Mycoplasma
  bovis, Treponema hyodysenteriae (aktualnie Brachyspira hyodysenteriae),
  działanie kokcydiostatyczne in vitro wobec Eimeria tenella [11]
Antybiotyk K-41 Streptomyces hygroscopicus [85] Działanie przeciwbakteryjne, przeciwmalaryczne, także na szczepy
  Plasmodium falciparum oporne na leki [72]
Antybiotyk X-14885A Streptomyces. chartreusis [91] Zdolność do kompleksowania kationów dwuwartościowych, działanie
  przeciwbakteryjne (S. aureus, B. subtilis, Treponema hyodysenteriae
  – aktualnie Brachyspira hyodysenteriae) [91]
Indanomycyna Streptomyces antibioticus [52] Działanie przeciwbakteryjne, promotor wzrostu u przeżuwaczy [52]
Jonomycyna Streptomyces conglobatus [53] Wybiórcze kompleksowanie kationów dwuwartościowych [25, 53],
  działanie przeciwbakteryjne i przeciwnowotworowe [64, 71]
Kalcymycyna Streptomyces. chartreusis [23] Zdolność do kompleksowania kationów dwuwartościowych, głównie
  wapnia, działanie przeciwbakteryjne (na bakterie Gram-dodatnie) [29]
Laidlomycyna Streptomyces eurocidicus [50] Działanie na bakterie Gram-dodatnie i mykoplazmy, wysoka toksyczność
  (LD50 dla myszy – podanie dootrzewnowe 5 mg/kg; podanie podskórne
  2,5 mg/kg) [50, 92]
Maduramycyna Actinomadura rubra (aktualnie Działanie przeciwbakteryjne i kokcydiostatyczne
 Nonomuraea rubra) [20] (preparat Cygro-Alpharma, stosowany u drobiu) [20, 80]
Narazyna Streptomyces aureofaciens [4] Kokcydiostatyk stosowany w paszach leczniczych dla drobiu
  – Monteban (Elanco), działanie przeciwbakteryjne[18]
Semduramycyna  Actinomadura roseorufa [87] Silne działanie kokcydiostatyczne, preparat Avax (Phibro) stosowany
  u drobiu [78]

Tabela I
Przykłady naturalnych jonoforów karboksylowych i ich aktywność

Nazwa Drobnoustrój wytwarzający Aktywność
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problem terapeutyczny, podjęto również badania nad 
wpływem niektórych jonoforów na jego tworzenie 
i przeżywalność. Na przykład w przypadku szczepów 
komensalnych i izolatów klinicznych C. perfringens 
wykazano silne działanie monenzyny na komórki 
planktonowe, a uzyskane wartości MIC wynosiły od 
0,015 do 2 µg/ml. Hamowała ona również w ok. 50% 
żywotność komórek bakteryjnych w biofilmie [8]. 
Badania własne potwierdziły wyraźny hamujący wpływ 
monenzyny w stężeniu 4 µg/ml (2 × MIC dla komórek 
planktonowych) na tworzenie biofilmu przez kliniczne 
metycylinooporne szczepy S. epidermidis.

Badacze podejmują również próby modyfikacji 
monenzyny w różnych kierunkach, tak aby powstały 
cząsteczki o potencjalnie lepszych właściwościach biolo-
gicznych. Na przykład estryfikacja monenzyny wpływa 
na zmianę jej właściwości fizykochemicznych. Karbok-
sylowe estry monenzyny w badaniach na bakteriach 
Gram-dodatnich wykazywały aktywność nieco słabszą 
od wyjściowego związku (MIC od 6,25 do 100 µg/ml). 
Ester zawierający dodatkowo ugrupowanie morfoliny 
w  przeciwieństwie do monenzyny, działał, chociaż 
dość słabo, na grzyby drożdżopodobne z rodzaju Can
dida, co jest wynikiem obecności w cząsteczce właśnie 
tego ugrupowania [43]. Badania wielkocząsteczkowych 
estrów – dimerów czy trimerów monenzyny, kwasu lasa-
lowego i obydwu tych substancji wykazały, że posiadają 
one aktywność przeciwbakteryjną. Zwiększenie masy 
cząsteczek wpłynęło jednak na zmniejszenie aktyw-
ności w porównaniu ze związkami wyjściowymi [34]. 
Acylowe pochodne monenzyny w badaniach in vitro 
wykazywały słabsze działanie wobec bakterii tlenowych 
jak i beztlenowych, natomiast eter benzylowy, który ze 
względu na silnie lipofilny podstawnik prawdopodob-
nie lepiej rozpuszcza się w błonach lipidowych, działał 
silniej w porównaniu z monenzyną [66]. 

Monenzyna należy do jonoforów kompleksujących 
tylko kationy jednowartościowe, a nowe amidy monen-
zyny mają zdolność kompleksowania również katio-
nów dwuwartościowych. Badania mikrobiologiczne 
pokazały, że podobnie jak monenzyna jej amidowe 
pochodne są również aktywne wobec bakterii Gram-
-dodatnich [54, 57]. Najlepszą aktywność wykazał amid 
N-fenylowy, a uzyskane wartości MIC wobec szczepów 
wzorcowych z rodzajów Staphylococcus, Micrococ
cus i Bacillus wynosiły od 6,25 do 12,5 µg/ml, jedynie 
szczep Enterococcus hirae był oporny (MIC > 400 µg/ml) 
[55]. Amid ten działał nieco słabiej od monenzyny na 
metycylinooporne kliniczne szczepy S. aureus i S. epi
dermidis (MIC 6,25–25 µg/l), ale był bardziej aktywny 
w porównaniu z estrami [56]. Powstały również makro-
cykliczne laktony monenzyny, które w  badaniach na 
bakteriach beztlenowych wykazały jednak słabszą 
aktywność, a  uzyskane wartości MIC tych związków 
wobec szczepów Peptostreptococcus anaerobius wyno-

siły od 25 do 50 µg/ml, podczas gdy MIC niemodyfi-
kowanej monenzyny wynosiło nieco ponad 1 µg/ml 
[68]. Inna pochodna, 26-fenyloamino monenzyna 
wykazywała bardzo silną aktywność wobec zróżnico-
wanego spektrum bakterii, w tym gronkowców, pacior-
kowców, enterokoków, mykobakterii czy mykoplazm 
oraz beztlenowców z rodzaju Clostridium, a uzyskane 
wartości MIC wynosiły od 0,2 do 6,25 µg/ml i były 
porównywalne lub nawet niższe od war tości uzyska-
nych dla kontrolnych chemioterapeutyków. Pochodna 
ta wykazywała w badaniach wyższą zdolność do trans-
portu kationów Na+, co prawdopodobnie zdecydowanie 
zwiększyło jej aktywność przeciwdrobnoustrojową [84].

Interesującą grupę pochodnych monenzyny stano-
wią uretany, które wykazują lepszą aktywność przeciw-
drobnoustrojową, a także przeciwpasożytniczą i prze-
ciwmalaryczną w porównaniu z monenzyną. Uretan 
N-fenylowy okazał się pochodną bardziej aktywną od 
związku wyjściowego, a uzyskane wartość MIC wobec 
szczepów wzorcowych bakterii Gram-dodatnich (Sta
phylococcus spp., Micrococcus spp., Bacillus spp., Ente
rococcus spp.) wynosiły od 0,25 do 4 µg/ml. Wykazał 
on też silne działanie na kliniczne metycylinooporne 
szczepy S. aureus i S. epidermidis (MIC od 0,5 do 1 µg/ml) 
i niewielką aktywność wobec grzybów z rodzaju Can
dida (MIC 100 µg/ml). Wpływ na taką aktywność czą-
steczki przypuszczalnie ma obecność wolnej karbo-
nylowej grupy uretanowej [40]. Badania złożonych 
uretanów monenzyny zawierających dwie cząsteczki 
połączone różnymi łącznikami, zawierającymi ugrupo-
wania alkilowe lub arylowe pokazały wyraźną zależność 
aktywności od budowy. W tym wypadku aktywność 
zależała głównie od rodzaju podstawnika w  części 
uretanowej cząsteczki. Pochodne zawierające krótszy 
łańcuch alkilowy (12-węglowy) wykazywały aktywność 
wobec ziarenkowców Gram-dodatnich, podczas gdy 
pochodne z dłuższym łańcuchem (np. 18-węglowym) 
w podstawniku były praktycznie nieaktywne [42]. 

Z prac poświęconych aktywności przeciwwiruso-
wej monenzyny wynika, że wykazywała ona hamujący 
wpływ na procesy replikacji wirusów pęcherzykowatego 
zapalenia jamy ustnej (z rodziny Rhabdoviridae) oraz 
wirusa Sindbis (z rodziny Togaviridae) [81]. W grupach 
badawczych Johnsona [47] oraz Ghosh-Choudhury 
[26] stwierdzono zdolność monenzyny do blokowania 
późnych etapów postranslacyjnego przetwarzania gli-
koprotein wirusów Herpes simplex (1 i 2).

Z innych badań wynika, że monenzyna wpływa na 
zmniejszenie syntezy DNA, skutecznie hamuje replika-
cję i powoduje zmniejszenie liczby powstających wczes-
nych antygenów mysiego wirusa polio, a także hamuje 
wnikanie cząstek wirusa Semliki Forest do komórek 
docelowych [46, 60]. 

Nigerycyna to jeden z najwcześniej wyizolowanych 
jonoforów karboksylowych, ma właściwości i strukturę 
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podobną do monenzyny i najsilniej kompleksuje 
kationy potasu, ma też zdolność do selektywnego kom-
pleksowania jonów ołowiu [30]. Jej działanie przeciw-
bakteryjne związane jest z modyfikowaniem transportu 
kationów potasu przez błony biologiczne [33]. Podob-
nie jak większość naturalnych związków z  tej grupy 
działa na bakterie Gram-dodatnie, w tym także beztle-
nowce B. fragilis (wartości MIC od 0,39 do 12,5 µg/ml) 
i Clostridium spp. (MIC < 0,049 do 0,195 µg/ml), nato-
miast nie wykazuje działania na bakterie Gram-ujemne, 
zarówno tlenowe (np. E. coli czy K. pneumonie) jak 
i beztlenowe (Veillonella spp., Fusobacterium spp.) [88]. 
W kilku ośrodkach badano także aktywność przeciw-
wirusową nigerycyny. Grabley i wsp. [27], potwierdzili 
hamujący wpływ nigerycyny i jej pochodnej – nigerici-
nolu na wirusy Herpes simplex, a Nakamura i wsp. [67] 
wykazali w badaniach in vitro hamowanie replikacji 
wirusa HIV-1 w zakażonych limfocytach T i  mono-
cytach przez niektóre jonofory karboksylowe, w  tym 
nigerycynę, salinomycynę i kwas lasalowy.

Salinomycyna należy do antybiotyków jonoforo-
wych o bardzo szerokim spektrum właściwości biolo-
gicznych i stanowi obiekt zainteresowania badaczy na 
całym świecie. W ostatnich latach w różnych ośrod-
kach prowadzone są szerokie badania właściwości 
przeciwnowotworowych salinomycyny [45]. Oprócz 
właściwości kokcydiostatycznych salinomycyna ma 
także sine działanie przeciwbakteryjne i jak w  przy-
padku kwasu lasalowego czy monenzyny jest ono skie-
rowane na bakterie Gram-dodatnie. Z licznych badań 
wynika, że wykazuje silne działanie przeciwgronkow-
cowe. W badaniach z udziałem szczepów wzorcowych 
S. aureus i S. epidermidis jak i metycylinowrażliwych 
i metycylinoopornych izolatów klinicznych S. aureus, 
uzyskiwane wartości MIC wynosiły od 1 do 4 µg/ml, 
a dla metycylinoopornych szczepów S. epidermidis – od 
8 do 16 µg/ml [2, 35, 37]. Podejmowane są również 
próby modyfikacji cząsteczki salinomycymy w różnych 
kierunkach. Na przykład pochodne amidowe zawiera-
jące w  łańcuchach alkilowych atom siarki, tlenu czy 
azotu wykazywały działanie wobec lekoopornych szpi-
talnych szczepów gronkowców, jednak słabsze niż nie-
modyfikowana salinomycyna, a wartości MIC wynosiły 
od 32 do 64 µg/ml [2].

Pochodne estrowe salinomycyny wykazują zróż-
nicowaną aktywność przeciwbakteryjną, najsilniejsze 
działanie, porównywalne z niemodyfikowaną salinomy-
cyną uzyskano w przypadku estru trifluoroetylowego 
(MIC od 0,5 do 4 µg/ml), działał on także w niewielkim 
stopniu na grzyby z rodzaju Candida. Na aktywność tej 
pochodnej prawdopodobny wpływ miała obecność ato-
mów fluoru w cząsteczce. W równolegle prowadzonych 
badaniach pochodna ta wykazała również bardzo silne 
działanie cytotoksyczne na lekooporne komórki rakowe 
[3]. Stwierdzono też hamujący wpływ salinomycyny na 

tworzenie biofilmu przez różne izolaty beztlenowców 
C. perfringens [8] oraz szczepy S. epidermidis izolowane 
z krwi [badania własne].

4. Podsumowanie

Antybiotyki polieterowe stanowią bardzo ciekawą 
grupę substancji o szerokim spektrum aktywności bio-
logicznej, w tym przeciwbakteryjnej, przeciwpierwot-
niakowej i przeciwwirusowej a także przeciwzapalnej 
i przeciwnowotworowej. Od wielu lat niektóre z tych 
związków np. monenzyna czy kwas lasalowy, stosowane 
są w rolnictwie, głównie w hodowli drobiu, ponieważ 
posiadają silne działanie kokcydiostatyczne. Cały pro-
ces działania jonoforów, czyli kompleksowanie kationów 
metali i ich transport z jednego środowiska wodnego do 
drugiego przez błony lipidowe powoduje zmianę ciśnie-
nia osmotycznego we wnętrzu komórki bakteryjnej, 
zaburzenia równowagi sodowo-potasowej i  w  efekcie 
prowadzi do jej śmierci. Działanie przeciwbakteryjne 
jonoforów ze względu na wielkość cząsteczki skierowane 
jest głównie przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, 
zarówno tlenowym jak i  beztlenowym. Liczne bada-
nia wykazały aktywność przeciwgronkowcową kwasu 
lasalowego, monenzyny czy salinomycyny, również 
wobec metycylinoopornych szczepów klinicznych gron-
kowców, zarówno S. aureus jak i  S. epidermidis, także 
posiadających zdolność tworzenia biofilmu. Aktywność 
przeciwbakteryjną wykazują także różne, nowo syntety-
zowane pochodne antybiotyków jonoforowych. 

W ostatnich latach badaczy zainteresowała także 
aktywność przeciwnowotworowa niektórych jonofo-
rów, np. salinomycyny. Wykazano, że zarówno komórki 
macierzyste niektórych nowotworów jak i  komórki 
lekooporne są wrażliwe na działanie salinomycyny. 
Wszystko to skłania badaczy do poszukiwania nowych 
modyfikacji naturalnych antybiotyków jonoforowych, 
które prowadziłyby do optymalizacji potencjalnych 
właściwości farmakologicznych i zmniejszenia toksycz-
ności związków.
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1. Wstęp. 2. Fizykochemiczne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości miodu. 3. Mikroflora miodu. 4. Środowiskowe rezerwuary 
C. botulinum. 5. Proces wytwarzania miodu i drogi transmisji spor C. botulinum. 6. Metody oczyszczania miodu i ich wpływ na czystość 
mikrobiologiczną. 7. Miód jako czynnik ryzyka rozwoju botulizmu niemowląt. 8. Aspekty prawne. 9. Wytyczne dotyczące oznakowania 
miodu. 10. Zalecenia w sprawie ograniczenia zapadalności na botulizm niemowląt. 11. Podsumowanie

Honey as a reservoir of C. botulinum and a risk factor for infant botulism

Abstract: Honey is a natural, sweet substance produced by honey bees Apis millifera. In spite of its antimicrobial properties, honey may 
contain certain microbes, most of which are harmless to humans. However, the presence of Clostridium botulinum in honey is considered 
a risk factor for infant botulism development. Infant botulism is a toxicoinfection occurring in infants under the age of one year, after 
C. botulinum spores consumption. This disease is extremely rare, however, in recent years there has been an increase in the number of 
infant botulism cases. According to CDC (Centres for Disease Control and Prevention) infant botulism constitutes 76% of all botulism 
cases and more than half occurs as a consequence of honey consumption. C. botulinum is easily transmitted from soil to blossom, pollen, 
surface of honey bees and then to honey. The Polish legal system states that any integral components cannot be excluded from honey 
during processing. However, it is impossible to eliminate the spores from honey without deactivating its enzymes or removing pollen. 
The EU together with CDC recommend that infants under one year of age should not be fed with honey. They obligate the companies to 
provide the consumer with the information about the risk of honey consumption by infants. In Poland, infant botulism is not registered, 
is underestimated and may be misdiagnosed as a sudden infant death syndrome. The producers of honey are not obligated to label honey 
with the proper information about the microbiological risk of its consumption by infants.
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1. Wstęp

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, przyjętą 
w  drodze rozporządzenia przez ustawodawcę krajo-
wego, miód jest „naturalnie słodką substancją produ-
kowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin 
lub wydzielin żywych części roślin lub z wydzielin owa-
dów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez 
pszczoły i przerabianych przez łączenie specyficznych 
substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gro-
madzonych i pozostawianych w plastrach miodu do 
dojrzewania” [21, 24–25]. Każdy z powyższych oraz 
dalsze etapy obróbki miodu są narażone na kontakt 
z mikroorganizmami obecnymi w środowisku [28, 42, 
58]. Ponadto, drobnoustroje wchodzące w skład mikro-
flory układu pokarmowego pszczół mogą przedosta-
wać się do miodu, zarówno podczas zbierania nektaru 
czy pyłku jak i dostarczania ich do ula. Właściwości 

przeciwbakteryjne miodu, sprawiają, że część drobno-
ustrojów jest eliminowana już na etapie odwadniania 
i  dojrzewania miodu, natomiast wzrost innych jest 
wyłącznie zahamowany [42]. 

Bakterie zdolne do tworzenia przetrwalników są 
szczególnie oporne na odwodnienie, wysokie stęże-
nie cukrów i  właściwości przeciwbakteryjne miodu 
[2]. Drobnoustroje zaliczane do rodzaju Clostridium 
i Bacillus są odpowiednio, beztlenowymi i tlenowymi 
pałeczkami (d. laseczkami) przetrwalnikujacymi sze-
roko rozpowszechnionymi w środowisku naturalnym. 
Spory bakteryjne, wraz z  ziemią mogą przedostawać 
się na powierzchnię roślin oraz pszczół i w ten sposób 
trafiają do ula, a następnie do miodu [50, 58]. W skła-
dzie mikroflory miodu dominują drobnoustroje środo-
wiskowe, nieszkodliwe dla człowieka [28, 42]. Z uwagi 
na właści wości miodu, drobnoustroje w nim zawarte 
nie nam nażają się, a stopień kontaminacji mikrobiolo-
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gicznej w przeliczeniu na gram produktu, jest zazwy-
czaj niewielki [48]. Potencjalnie chorobotwórczym 
gatunkiem wykrywanym w  miodzie jest pałeczka 
woskowa Bacillus cereus będąca przyczyną zatruć 
i zakażeń pokarmowych. Jednak w miodzie germina-
cja i wytwarzanie toksyn są całkowicie zahamowane, 
a  dawka B. cereus niezbędna do wywołania objawów 
wynosi co najmniej kilka do kilkunastu tysięcy spor 
i znacznie przekracza ilości wykrywane w miodzie [60]. 
Obok relatywnie niegroźnej pałeczki woskowej, w skład 
mikroflory miodu wchodzą przetrwalniki Clostridium. 

Pałeczka (d. laseczka) jadu kiełbasianego, Clostri
dium botulinum, jest przetrwalnikującą, Gram-dodat-
nią bakterią beztlenową, szeroko rozpowszechnioną 
w  środowisku naturalnym [46]. Bakterie te są źród-
łem toksyny botulinowej (BoNT) odpowiedzialnej 
za objawy zatrucia występujące u ludzi i zwierząt. Na 
podstawie różnic we właściwościach antygenowych 
BoNT wyodrębniono siedem serotypów C. botuli
num (A-G). Natomiast zróżnicowanie w zakresie cech 
biochemicznych i  optymalnych warunków wzrostu 
pozwoliły na wyodrębnienie czterech grup fenoty-
powych (Tab.  I). Szczepy zaliczane do grupy I i II są 
najczęstszą przyczyną chorób ludzi, natomiast szczepy 
należące do grupy  III, wywołują choroby zwierząt. 
Ponadto C. butyricum i C. baratii, produkujące odpo-
wiednio BoNT typu E i F, również mogą być przyczyną 
botulizmu. Ponadto istnieją tzw. szczepy mozaikowe 
produkujące dwa typy toksyn jednocześnie. Zidentyfi-
kowano dotychczas następujące fenotypy mozaikowe: 
AB, Ab, Af, Ba, Bf. Duże litery w  nazwie oznaczają 
toksynę dominującą, a małe tę produkowaną na niskim 

poziomie (49–50). W zależności od drogi jaką toksyna 
lub spory bakteryjne trafiają do organizmu, serotypu 
toksyny, a nawet wieku pacjenta, choroba wywoływana 
przez C. botulinum może przyjmować różną postać. 
Amerykańskie Centrum ds. Zwalczania i Zapobiegania 
Chorób – CDC (Centres for Disease Control and Preven
tion), wyróżnia cztery typy botulizmu: botulizm pokar-
mowy (foodborn botulism), botulizm przyranny (wound 
botulism), botulizm niemowląt (infant botulism) oraz 
tzw. inne, niezwykle rzadko występujące typy botu- 

lizmu, nie mieszczące się we wcześniej wymienionych 
definicjach (Tab.  II). Definicje przypadków chorób 
zakaźnych przygotowane przez Zakład Epidemiologii 
Narodowego Instytutu Zdrowia na potrzeby nadzoru 
epidemiologicznego definiują powyższe jednostki cho-
robowe w oparciu o objawy [14–15, 55].

Najczęściej występującą formą botulizmu jest postać 
pokarmowa (klasyczna), której objawy wywołane są 
spożyciem pokarmu zawierającego toksynę botulinową. 
BoNT wchłaniana w jelitach, wiąże się z komórkami 
nerwowymi powodując w niedługim czasie (średnio 
po upływie 18–36 godz.) objawy symetrycznego i zstę-
pującego paraliżu obwodowego. Pierwszymi sympto-
mami są nudności, wymioty i zaparcia. W kolejnym 
etapie rozwija się porażenie nerwów czaszkowych, 
opadanie powiek i zaburzenia widzenia. Diagnostyka 
botulizmu klasycznego opiera się głównie na objawach 
i jest potwierdzana w badaniu laboratoryjnym stolca, 
surowicy, wymiocin lub resztek jedzenia, w kierunku 
toksyny botulinowej. Dla skutecznej immunoterapii, 
niezbędne jest określenie typu toksyny botulinowej, 
ponieważ podstawą leczenia jest podanie, obok końskiej 

Serotyp BoNT* A, B, F B, E, F C, D G
Optymalna temperatura wzrostu 35–40°C 18–25°C 40°C 37°C
Właściwości proteolityczne + – –/+ +
Produkcja lipazy + + + –

Tabela I
Charakterystyka grup I–IV Clostridium botulinum [50]

* toksyna botulinowa

Cecha
Grupa

I II III IV

Tabela II
Rodzaje botulizmu wg Definicji CDC [14–15]

* toksyna botulinowa

Typ botulizmu Patogeneza, drogi zakażenia/zatrucia
Pokarmowy spożycie pokarmu zawierającego neurotoksynę BoNT*
Przyranny zanieczyszczenie rany sporami; rozwój C. botulinum; wydzielanie BoNT w miejscu zranienia
Niemowlęcy spożycie pokarmu zawierającego spory C. botulinum, dotyczy niemowląt poniżej 12 miesiąca życia; tymczasowa
 kolonizacja przewodu pokarmoweg o; uwalnianie BoNT do światła jelita; toksykoinfekcja
Dorosłych patogeneza i objawy jak w botulizmie niemowląt; dotyczy dorosłych i dzieci powyżej 12 miesiąca życia
Inny jatrogenny, inhalacyjny, toksykoinfekcja dorosłych o etiologii C. botulinum
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surowicy przeciwbotulinowej, ludzkiej swoistej immu-
noglobuliny przeciwbotulinowej. Botulizm jest chorobą 
występującą sporadycznie [14, 17, 46]. Według danych 
CDC w Stanach Zjednoczonych od 1973 r. notuje się 
średnio 24 przypadki botulizmu pokarmowego, 3 przy-
padki botulizmu przyrannego oraz aż 71 przypadków 
botulizmu niemowlęcego [13–14]. 

Botulizm niemowlęcy, to choroba o charakterze tok-
sykoinfekcji, występująca u dzieci poniżej 1 roku życia, 
po spożyciu miodu zanieczyszczonego przetrwalnikami 
pałeczki jadu kiełbasianego [11, 16, 29, 51]. Liczba spor, 
która zagraża życiu niemowlęcia, jest nieszkodliwa dla 
osób dorosłych, posiadających w pełni wykształconą 
mikroflorę jelit, która chroni przed kolonizacją C. botu
linum [63]. Aby zrozumieć, w jaki sposób przetrwalniki 
trafiają do miodu i w nim przeżywają, należy prześledzić 
proces jego wytwarzania i obróbki, rozpatrzeć poten-
cjalne drogi jego kontaminacji oraz poznać zakres właś-
ciwości przeciwbakteryjnych miodu i jego mikroflorę.

2. Fizykochemiczne i przeciwdrobnoustrojowe
 właściwości miodu

Do głównych składników miodu należą woda i węg-
lowodany. Cukry stanowią 95–99% suchej masy miodu, 
a w ich składzie dominują łatwo przyswajalne mono-
sacharydy t.j.: fruktoza (38,2%), glukoza (31,3%) oraz 
disacharydy (maltoza, sacharoza i izomaltoza) [58, 31]. 
Pszczoły dostarczają nektar kwiatowy do komórek pla-
stra, gdzie jest on poddawany koncentracji (odwadnia-
nie) i dojrzewaniu [42]. W tym czasie miód traci od 25 
do 70% pierwotnej zawartości wody. Kwasy organiczne 
stanowią jedynie 0,57% miodu, jednak mają znaczący 
wpływ na właściwości organoleptyczne. Składniki 
mineralne to zaledwie 0,17% miodu, przy czym potas 
jest wśród nich pierwiastkiem dominującym. Ponadto 
w miodzie wykrywa się śladowe ilości wapnia, miedzi, 
żelaza, magnezu i fosforu, a także witamin: C, B, B2, 
B6 oraz enzymów i fitozwiązków odpowiadających 
za właściwości antybakteryjne [8, 58, 36]. Spektrum 
przeciwdrobnoustrojowe miodów europejskich jest 
szerokie i obejmuje zarówno bakterie Gram-ujemne, 
Gram-dodatnie jak i grzyby (Tab. III). 

Za właściwości przeciwbakteryjne miodu odpowiada 
kilka czynników, m.in.: wysoka zawartość cukrów, niskie 
pH, obecność nadtlenku wodoru i  fitozwiązków [8, 
31, 58]. Wysoka gęstość miodu jest wynikiem niskiego 
współczynnika aktyw ności wody (aw) czyli wartości 
cząstkowego ciśnienia pary wodnej zawartej w produk-
cie spożywczym do standardowego ciśnienia cząstko-
wego wody destylowanej w danej temperaturze. Średnia 
wartość aw dla miodu waha się od 0,56 do 0,62, podczas 
gdy wzrost większości bakterii jest całkowicie zahamo-
wany przy aw wynoszącej 0,94–0,99. Do kiełkowania 

zarodników grzybów z rodzaju Candida może docho-
dzić w  miodach o aktywności wody przekraczającej 
0,7 stąd drobnoustroje te stanowią częstą przyczynę 
psucia miodu [8, 67]. Średnie pH miodu wynosi od 
3,2 do 4,5. Jednak wiele gatunków chorobotwórczych 
drobnoustrojów (Pseudomonas aeruginosa, Salmo
nella spp., Streptococcus pyogenes) znosi kwaśne pH 
i nie jest ono czynnikiem ograniczającym ich rozwój 
[26–27]. Obecność nadtlenku wodoru w miodzie jest 
wynikiem aktyw ności enzymatycznej oksydazy gluko-
zowej pochodzącej ze ślinianek pszczelich. Nektar kwia-
towy w głównej mierze składa się z wielocukrów. Po 
jego dostarczeniu do ula, robotnice przeżuwają nektar 
i przy użyciu oksydazy glukozowej katalizują reakcję 
rozkładu glukozy do kwasu glukuronowego z wydziele-
niem nadtlenku wodoru [58, 36]. Aktywność nadtlenku 
wodoru wzrasta wraz z rozcieńczeniem miodu a jego 
aktywność przeciwdrobnoustrojowa jest skierowana 
głównie przeciw grzybom [58]. Wykazano, że nasile-
nie aktywności przeciwbakteryjnej miodu jest w dużej 
mierze zależne od gatunku rośliny, z której pochodzi 
nektar [28]. To fitozwiązki zawarte w miodzie deter-
minują dodatkowe właściwości przeciwbakteryjne, 
niezależne od nadtlenku wodoru. Są to substancje 
pochodzenia roślinnego o udokumentowanych właś-
ci wościach antyoksydacyjnych, przeciwdrobnoustro-
jowych i antyproliferacyjnych. Miód jest źródłem sze-
rokiej gamy fitozwiązków tj. polifenole, flawonoidy, 
terpeny czy kwasy fenolowe. Ich zawartość w miodzie 
w głównej mierze zależy od klimatu i szerokości geo-
graficznej (klimatu). Obecność i aktywność fitozwiąz-
ków wykazano dla większości naturalnych rodzajów 
miodów europejskich. Miodem o szczególnym działa-
niu przeciwdrobnoustrojowym jest tzw. miód manuka 
[2]. Substancją aktywną odpowiedzialną za właściwości 
przeciwdrobno ustrojowe tego miodu jest metyloglio-
ksal, związek pochodzący z dihydrooksyacetonu zawar-

Acinetobacter sp. [57]  Aspergillus niger [10]
Aeromonas hydrophila [57] Candida sp. [36]
Clostridium jejuni [57] Penicillum chrysogenum [10]
Escherichia coli [58] Zygosaccharomyces rouxii [31]
Helicobacter pylori [49] Zygosaccharomyces melis [31]
Plesiomonas shigelloides [58]  Saccharomyces cerevisiae [31]
Pseudomonas sp. [57] Zygosaccharomyces baillii [31]
Salmonella Typhi [58]
Shigella boydi [57]
Staphylococcus aureus [57]
Vibrio cholerae [58]
Yersinia enterocolitica [57]

Tabela III
Spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej

miodów europejskich

Bakterie Grzyby
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tego w  nektarze roślin z gatunku Leptospermum sp. 
Właściwości przeciwdrobnoustrojowe miodu manuka 
wykazano względem bakterii takich jak Helicobacter 
pylori, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Entero
bacter aerogenes, Pseudomonas aureginosa, Enterococ
cus faecalis i wielu innych, nawet wielolekoopornych 
patogenów człowieka. Stąd miody te znalazły zastoso-
wanie w leczeniu trudno gojących się ran [69]. W prze-
ciwieństwie do nadtlenku wodoru enzymy pochodzenia 
tkankowego nie obniżają aktywności przeciwdrobno-
ustrojowej zależnej od fitozwiązków, a promieniowanie 
gamma stosowane podczas sterylizacji miodu do celów 
medycznych nie obniża ich skuteczności [36]. 

Sugeruje się, że lecznicze właściwości miodu nie 
ograniczają się wyłącznie do aktywności przeciwbakte-
ryjnej. Badania in vitro, z użyciem ludzkich leukocytów 
krwi obwodowej, hodowanych w obecności różnych stę-
żeń miodu, dowiodły, iż wykazuje on silne właściwości 
immunomodulujące, szczególnie w zakresie pobudzania 
leukocytów do proliferacji i fagocytozy oraz wydziela-
nia interleukiny (IL)-1, IL-6 i czynnika martwicy guzów 
TNF-α (tumor necrosis factor), a także właściwości anty-
proliferacyjne, które mogą w przysz łości znaleźć zasto-
sowanie w leczeniu nowotworów [1].

3. Mikroflora miodu

Pomimo udokumentowanych właściwości anty-
bakteryjnych, miód nie jest produktem wolnym od 
mikroorganizmów [4, 42, 44, 48, 50, 57–60]. Udowod-
niono, że repertuar drobnoustrojów zawartych w mio-
dzie jest ściśle związany ze składem mikroflory układu 
pokarmowego pszczół, bliskością pól uprawnych 
i  gospodarstw rolnych oraz z warunkami higienicz-
nymi w jakich przeprowadzana jest wstępna obróbka 
miodu [50]. Badania genetyczne nad mikroflorą układu 
pokarmowego pszczół miodnych wykazały obecność 
kilkunastu rodzajów drobnoustrojów m.in. Bifidobac
terium, Enterobacter, Saccharibacter, Shigella, Escheri
chia, Paralactobacillus. Wykazano również, że większy 
stopień zróżnicowania gatunkowego mikroflory, chroni 
pszczoły przed inwazją bakterii patogennych [42]. 
Działanie przeciwbakteryjne sprawia, że większość 
drobnoustrojów trafiających do miodu ginie. Przeży-
wają tylko te gatunki, które są szczególnie oporne na 
niesprzyjające warunki środowiska. Stąd w mikroflorze 
miodu dominują tlenowe i beztlenowe bakterie prze-
trwalnikujące oraz grzyby [31, 42, 67] (Tab. IV). Ogólna 
liczba drobnoustrojów przypadająca na 1 g miodu waha 
się od zera do kilku tysięcy [48]. Właściwości przeciw-
bakteryjne sprawiają, że drobnoustroje nie namnażają 
się w miodzie, stąd duży stopień zanieczyszczeń mikro-
biologicznych świadczy o  świeżej kontaminacji [31]. 
Obecność pleśni z rodzajów Rhizopus sp., Curvularia 

sp. i Aspergillus sp. wskazuje na brak zachowania odpo-
wiednich warunków higienicznych podczas zbierania 
i  obróbki miodu [67]. Ruiz-Argueso i  wsp. w prób-
kach dojrzewającego miodu wykryli obecność bakterii 
z  rodzaju: Gluconobacter, Lactobacillus i  Zymomonas 
oraz grzybów z gatunku Saccharomyces melis, Torulopsis 
magnoliae, T. apicola oraz T. stellata [60]. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie, jako-
ści handlowej produktów spożywczych, przedstawia 
kryteria jakościowe dotyczące miodu, jednak nie obej-
mują one wytycznych dotyczących czystości mikro-
biologicznej [19, 21]. Wymagania w zakresie, jakości 
miodu są również ujęte w Dzienniku Ustaw Wspólnoty 
Europejskiej, w którym poruszane są wyłącznie normy 
fizykochemiczne, z pominięciem kryteriów czystości 
mikrobiologicznej [18].

Jak podaje Komitet Naukowy ds. Oznaczeń Wete-
rynaryjnych o Znaczeniu dla Zdrowia Publicznego 
(Scientific Committee on Veterinary Measures Relating 
to Public Health) (przyp. tłum.) powołany przez Komi-
sję Europejską, pałeczki C. botulinum i  inne szczepy 
Clostridium produkujące toksynę botulinową są jedy-
nymi potencjalnie chorobotwórczymi drobnoustrojami 
wykrywanymi w miodzie [27, 32, 34–35, 37]. Badania 
z użyciem techniki PCR przeprowadzone na 190 prób-
kach miodu, wykazały obecność spor C. botulinum 
w  20 (11%) przebadanych próbkach [51]. Natomiast 
badania przesiewowe dwóch tysięcy próbek miodu 
pochodzących z różnych krajów świata wykazały obec-
ność spor C. botulinum w 5% miodów [27, 61]. Średnia 
prewalencja przetrwalników w miodzie, oszacowana na 

Bacillus cereus [2, 67] Aspergillus candidus [59]
Bacillus sp [8, 42] Aspergillus flavus [59]
Clostridium botulinum [2, 44,  Aspergillus fumigates [59]
50, 61, 66]
Gluconobacter sp. [59] Aspergillus niger [59]
Lactobacillus sp. [2, 42] Candida sp. [67]
Micrococcus sp. [60] Curvularia sp. [67]
Zymomonas sp. [60] Fusarium sp. [59]
 Geotrichum sp. [59]
 Libertella sp. [67]
 Mucor sp. [67]
 Pappularia sp. [67]
 Penicillium sp. [2, 67]
 Rhizopus sp. [2, 67]
 Saccharomyces sp. [2, 67]
 Trichoderma sp. [2, 67]
 Torulopsis sp. [2, 67]

Tabela IV
Drobnoustroje izolowane z różnych gatunków miodów

Bakterie Grzyby
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podstawie kilkunastu badań, waha się od 4% do 20% 
[53]. Przy czym obecność przetrwalników pałeczki jadu 
kiełbasianego wykazano dotychczas w miodach pocho-
dzących z Argentyny, Australii, Kuby, Finlandii, Francji, 
Włoch, Hiszpanii i Węgier, a ich liczba wahała się od 18 
do 60 spor/kg miodu [44, 66]. 

4. Środowiskowe rezerwuary C. botulinum

Udokumentowanymi, naturalnymi rezerwuarami 
spor C. botulinum są gleba, piasek, słono- i słodko-
wodne osady denne a nawet kurz domowy [27, 39, 46, 
50]. C. botulinum wyizolowano z 20% próbek gleby, 
pobranych na terenie Finlandii oraz z ponad połowy 
próbek piasku pochodzących z wybrzeży Alaski i 41% 
próbek ziemi zebranych na terenie Danii [2, 4]. Wraz 
z  ziemią przetrwalniki przedostają się nie tylko na 
powierzchnię warzyw bulwiastych, ryb i mięs, ale tra-
fiają również na powierzchnię kwiatów, owadów, pyłku 
oraz do nektaru (Tab. V).

5. Proces wytwarzania miodu i drogi transmisji
 spor C. botulinum

Miód powstaje z nektaru roślin kwiatowych, zbie-
ranego i przetwarzanego przez pszczoły miodne. Pro-
ces wytwarzania miodu rozpoczyna się od momentu 
zbierania nektaru oraz pyłku, przy czym tylko nektar 

stanowi materiał wyjściowy do produkcji miodu [9]. 
Jest on pobierany z kwiatu i przenoszony do ula w prze-
wodzie pokarmowym pszczoły. W ulu, nektar jest prze-
kazywany robotnicom, które poddają go obróbce enzy-
matycznej. Następnie jest gromadzony w woskowych 
komórkach plastrów i poddawany dehydratacji, tracąc 
przy tym ok. 60% wody. Kiedy duże ilości nektaru tra-
fiają do ula, robotnice przyspieszają proces parowania 
poprzez intensywne ruchy skrzydeł: z jednej strony 
usprawniające wentylację ula, z drugiej zaś zwiększające 
prawdopodobieństwo przeniesienia drobnoustrojów ze 
skrzydeł do miodu [58]. Po kilku dniach, proces doj-
rzewania jest zakończony, a pszczoły zamykają światło 
komórki wypełnionej miodem warstwą wosku i propo-
lisu. Pszczelarz odzyskuje miód poprzez wirowanie ram 
z plastrami wosku w specjalnych wirówkach (ekstrakto-
rach). Każdy z etapów tworzenia miodu jest narażony 
na zanieczyszczenie przetrwalnikami (Rys. 1).

Źródła zakażenia miodu, można podzielić na pier-
wotne i wtórne. Do tych pierwszych zalicza się ziemię, 
pyłek, nektar oraz mikroflorę pszczół. Do wtórnych 
źródeł kontaminacji miodu należy cukier stosowany 
jako karma dla pszczół (substytut miodu) oraz cały ciąg 
technologiczny obróbki miodu, od momentu wyjęcia 
ram z plastrami do konfekcjonowania miodu [50, 66]. 

Nevas i wsp. zbadali drogi transmisji spor C. botu
linum z ziemi do miodu, pszczół, i pyłku. Analiza ta 
wykazała, że najwięcej przetrwalników zawierał wosk 
(30%) oraz miód (24%), przy czym w miodzie pod-
danym wstępnej obróbce (wirowaniu) wykrywano kil-

Gleba piasek rzeczny E 6% Alaska [2]
 piasek nadmorski A, E 31,5% Polska [33]
 osady oceaniczne E 48% Alaska [2]
 ziemia A, B, E, F 34% Finlandia [50]
 kurz domowy B n.b. Finlandia [52]
 woda oceaniczna E 57% Alaska [2]
Rośliny szparagi n.b. n.b Włochy [70]
 ziemniaki n.b. n.b. USA [64]
 marchew B 8,6% Francja [62]
 pyłek kwiatowy B 4% Finlandia [70]
Mięso i ryby surowa wieprzowina A, B, C 0–14% Wielka Brytania [26]
 wędliny A 2% Kanada [26]
 łosoś E 5% Alaska [2]
 bieługa E 2% Alaska [2]
 mrożona flądra E 10% Ocean Atlantycki [26]
 karp solony E 63% Morze Kaspijskie [26]
 ryby i owoce morza C, D 8% Japonia [26]

Tabela V
Rezerwuary i źródła spor C. botulinum

n.b.– nie badano

Rezerwuar Serotyp Odsetek zakażo-
nych próbek Kraj Literatura
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kanaście razy mniej przetrwalników (3%), niż w mio-
dzie nie przetworzonym [51]. Drobnoustroje z układu 
pokarmowego pszczół mogą trafiać do nektaru jesz-
cze przed jego dostarczeniem do ula lub podczas jego 
wstępnej obróbki przeprowadzanej przez robotnice 
[50]. Wykazano, że prewalencja C. botulinum w pyłku 
jest dwukrotnie niższa, niż w przetworzonym przez 
robotnice propolisie, co wskazuje na udział pszczół 
w  transmisji spor [51]. Nakano i  wsp., udowodnili, 
że przetrwalniki C. botulinum znajdujące się w pyłku 
lub szczątkach martwych pszczół, w warunkach bez-
tlenowych mogą podlegać germinacji do form wege-
tatywnych [47]. Jednak z uwagi na szybkie usuwanie 
martwych owadów z ula, ten czynnik ryzyka transmi-
sji jest uznawany przez niektórych autorów za margi-
nalny [42]. Z  drugiej strony, uwzględniając fakt czę-
stego występowania kanibalizmu w społecznościach 
pszczelich, przetrwalniki mogą równie dobrze trafiać 
do układu pokarmowego robotnic i rozprzestrzeniać się 
po całej kolonii [51]. Badania mikrobiologiczne cukru 
stosowanego, jako pożywienie dla pszczół, wykazały 
obecność spor C. botulinum w 5% próbek [28, 47]. 
Nevas i wsp., wykazali również wpływ warunków sani- 
tarnych panujących podczas ekstrakcji miodu oraz bli-
skości pól uprawnych i gospodarstw rolnych na stopień 
jego zanieczyszczenia sporami C. botulinum [51].

6. Metody oczyszczania oraz ich wpływ na czystość
 mikrobiologiczną miodu

Wstępna obróbka i odzyskiwanie miodu z natural-
nej lub sztucznej węzy (ramki) polega na zastosowaniu 
jednego z procesów: wirowania, prasowania lub ocie-

kania grawitacyjnego. Oczyszczanie i dalsza obróbka 
miodu może sprowadzać się do: filtracji, dekantyzacji, 
pasteryzacji (opcjonalnie), dojrzewania, konfekcjono-
wania i przechowywania [26]. 

Żaden z powyższych etapów nie eliminuje bakterii 
przetrwalnikujących tj. Clostridium i Bacillus. Zastoso-
wanie metody wirowania, umożliwia usunięcie części 
spor mniej jednak w ten sposób pozbawia się go cennego 
składnika, jakim jest pyłek. Co ważne w świetle prawa 
pyłek stanowi integralną i nieodłączną część miodu. 
Jego usunięcie uniemożliwia zastosowanie terminu 
„miód” przez jego producenta [38]. Po wirowaniu prze-
prowadza się dekantyzację polegającą na kilkudniowej 
inkubacji miodu w temperaturze 25°C. Bąbelki powie-
trza, wosk i inne nieczystości (z  wyłączeniem pyłku 
i przetrwalników) osadzają się na dnie lub gromadzą na 
powierzchni zbiornika, skąd mogą być usunięte. Kolejne 
etapy są przeprowadzane niezwykle rzadko i polegają 
na oczyszczaniu miodu na drodze przesączania lub 
filtrowania. Metoda przesączania polega na podgrza-
niu miodu do temp. 30–35°C i  filtrowaniu przez filtr 
o średnicy por 150 µm. Proces ten prowadzi do usunię-
cia propolisu i fragmentów owadów, ale nie pozbawia go 
przetrwalników bakteryjnych ani pyłku. Filtracja miodu 
jest również poprzedzona jego podgrzaniem do 60°C. 
Miód jest następnie przepuszczany przez filtry cera-
miczne o średnicy porów mniejszych niż 50 µm. W ten 
sposób jest on pozbawiony większości zanieczyszczeń 
włącznie z pyłkiem, ale za wyjątkiem spor bakteryjnych. 
Wraz z usuwaniem większych cząstek istnieje możliwość 
eliminacji części spor, jednak w celu całkowitego pozba-
wienia miodu przetrwalników C. botulinum, w procesie 
filtracji należałoby zastosować filtry o średnicy 0,5 µm, 
co doprowadziłoby do usunięcia jego integralnych 

Rys. 1. Przypuszczalne drogi kontaminacji miodu sporami C. botulinum. Objaśnienia w tekście
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składników np. pyłku. Większość miodów dostępnych 
w Europie nie jest poddawana filtracji [38, 54].

Kolejny etap, tzw. dojrzewanie miodu, trwa dwa 
tygodnie i zachodzi w temperaturze 15°C [60]. Osta-
tecznie miód jest zlewany do odpowiednich zbiorników 
i w szczególnych przypadkach poddawany pasteryzacji 
[2]. Wysoka temperatura może prowadzić do karme-
lizacji i  degradacji substancji aktywnych, a  z  drugiej 
strony obniża liczbę grzybów, zapobiegając fermentacji 
i opóźniając procesy krystalizacji. Komisja Europejska 
zaleca stosowanie temperatury 77°C, w czasie 2 minut, 
a następnie szybkie schładzanie do temperatury 54°C 
lub 30 minutowe ogrzewanie miodu, w temp. 60–71°C 
[2, 27]. Pamiętając, że inaktywacja przetrwalników 
C. botulinum jest możliwa po 6 godzinach gotowania 
w temp. 100°C lub 3 min. w 121°C (botulinum cook), 
zastosowanie zaleceń Komisji Europejskiej nie wpływa 
na obniżenie liczby spor tych bakterii w miodzie [61].

7. Miód, jako czynnik ryzyka rozwoju botulizmu
 niemowlęcego

Botulizm niemowlęcy, inaczej nazywany toksyko-
infekcją niemowląt lub jelitową toksemią niemowlęcą 
można rozpatrywać, jako kolonizację jelita przez spory 
C. botulinum (zakażenie) z równoczesną produkcją tok-
syny botulinowej (toksemia) [3, 11, 15, 35]. Przetrwal-
niki C. botulinum lub znacznie rzadziej C. butyricum 
lub C. baratii, wraz z  pokarmem trafiają do żołądka 
i  jelit, gdzie przekształcają się w  komórki wegeta-
tywne, produkujące neurotoksynę botulinową [7, 32, 
34, 41]. BoNT jest wchłaniania i   transportowana za 
pośrednictwem układu krwionośnego do połączeń 
nerwowo-mięśniowych, z  którymi trwale się wiąże 
blokując uwalnianie acetylocholiny z zakończeń ner-
wów ruchowych [35, 39]. Okres inkubacji od spożycia 
skażonego pokarmu do pierwszych objawów, wynosi 
średnio od dwóch do czterech tygodni. Objawy typowe 
dla botulizmu niemowląt to kilkudniowe zaparcia (min. 
trzy dni bez wypróżniania) poprzedzające pojawienie 
się takich symptomów jak brak apetytu, senność, osła-
bienie odruchu ssania [43, 46]. Botulizm niemowlęcy 
występuje najczęściej u dzieci od 3 do 20  tygodnia 
życia (średnio w 13 tyg.) [63]. Niemowlęta, z uwagi na 
brak w pełni wykształconej mikroflory naturalnej jelit 
oraz niedojrzałe komórki układu immunologicznego, 
są szczególnie podatne na zasiedlenie jelit przez przy-
padkowo połknięte spory C. botulinum [12, 43, 68].

Pierwszy potwierdzony laboratoryjnie przypadek 
botulizmu niemowlęcego odnotowano w Stanach Zjed-
noczonych, w 1976 roku, po spożyciu miodu zakażo-
nego sporami C. botulinum [16]. Serotypami odpowie-
dzialnymi za większość toksykoinfekcji występujących 
u niemowląt są toksyny A, B i E oraz typy mozaikowe 

Ba i Bf [5, 34, 37, 41]. Botulizm niemowlęcy występuje 
niezwykle rzadko, lecz w skali globalnej jest najczęściej 
występującą postacią botulizmu. W 2010 r., w Stanach 
Zjednoczonych stanowił 76% wszystkich rejestrowanych 
przez CDC przypadków chorób o etiologii C. botulinum 
[13–14]. W latach 1976–2007, w skali globalnej odno-
towano ponad 3000 przypadków botulizmu niemow-
lęcego, z czego 2419 zarejestrowano w  Stanach Zjed-
noczonych [13]. Występowanie botulizmu niemowląt 
nie ogranicza się do Stanów Zjednoczonych i  zostało 
odnotowane na wszystkich kontynentach z  wyłącze-
niem Afryki. Wysoką zapadalność notuje się również 
w  Argentynie, Australii, we Włoszech oraz Kanadzie 
i  Japonii. W  latach 1978–2007, z  czternastu krajów 
Europy spłynęły 73 zgłoszenia botulizmu niemowlęcego 
[6, 40, 56]. Miód jest jedynym potwierdzonym i moż-
liwym do uniknięcia rezerwuarem spor C. botulinum 
i przyczyną ponad połowy przypadków botulizmu nie-
mowlęcego [4, 26–27, 33–35, 50–51, 53, 61].

8. Aspekty prawne

Ustawodawca europejski w Rozporządzeniu Rady 
Wspólnoty Europejskiej o jednolitej wspólnej organi-
zacji rynku wprowadził obowiązującą także w Polsce 
definicję miodu przywołaną w niniejszym opraco-
waniu [25]. Z kolei kryteria dotyczące jakości miodu 
nie uwzględniające norm dotyczących zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych ustalono mocą Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegóło-
wych wymagań w  zakresie jakości handlowej miodu 
[21]. Z dniem 1 stycznia 2003 roku przestała obowiązy-
wać Polska Norma dla miodu PN-88/A-77626. Ponie-
waż jednocześnie nie unieważniono jej wytycznych, 
norma jest dalej uznawana jednakże na zasadzie dobro-
wolności. Aktem wiążącym pozostaje wyżej wymie-
nione Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zgodnie z  którym miód wprowadzany na rynek 
Polski musi spełniać stosowne kryteria w zakresie wła-
ściwości organoleptycznych i jakościowych. Do tych 
pierwszych należą: barwa, konsystencja, smak i zapach, 
zaś jakość handlową wyznacza m.in. kryterium natural-
nych składników, w szczególności aktywnych enzymów, 
tj. miód spełnia wspomniane wymagania, jeżeli jego 
naturalne enzymy nie zostały częściowo lub całkowicie 
zniszczone, np. przez ogrzewanie. Ponadto miód nie 
może być pozbawiony żadnego integralnego składnika 
(pyłku, propolisu, etc.), chyba że jest to niezbędne 
w celu usunięcia substancji obcych, np. w drodze fil-
tracji, przy czym ustawodawca krajowy nie narzuca na 
producenta obowiązku informowania o wpływie pro-
cesu oczyszczania na skład miodu [21]. 

Szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienio-
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wego, w tym w szczególności produkty spożywcze dla 
niemowląt, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego [20]. Z załącznika nr 4 do tego Roz- 
porządzenia wynika, iż w  przypadku, gdy w  składzie 
takich preparatów znajduje się miód, powinien on być 
poddany obróbce w celu usunięcia z niego przetrwalni-
ków C. botulinum. Jak wcześniej wspomniano obróbka 
miodu w takim celu polegać może na zastosowaniu wy- 
sokiej temperatury (121°C, 3 min.) lub filtracji z użyciem 
filtrów bakteriologicznych. Pierwszy proces istotnie wpły- 
wa na właściwości organoleptyczne (karmelizacja), a także 
prowadzi do całkowitej dez aktywacji enzymów natural-
nie występujących w miodzie. Drugi zaś pozbawia go 
integralnych jego składników tj. pyłku i propolisu [26].

Z uwagi na przywołane powyżej kryteria ujęte 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
można zaryzykować postawienie tezy, że oczyszczanie 
miodu z  zanieczyszczeń mikrobiologicznych (w  tym 
spor C. botulinum) nie jest pożądane z komercyjnego 
punktu widzenia, ponieważ ostateczny produkt nie 
spełniałby definicji miodu. Produkty żywieniowe prze-
znaczone dla niemowląt mogą zawierać wyłącznie miód 
pozbawiony C. botulinum, jednak każdy ze sposobów 
umożliwiający zniszczenie lub usunięcie przetrwalni-
ków tej bakterii doprowadzi do drastycznego obniżenia 
jego właściwości odżywczych, immunomodulujących 
i przeciwbakteryjnych. W kontekście ryzyka rozwoju 
botulizmu niemowlęcego, szczególnie istotne wydaje 
się informowanie zarówno matek jak i lekarzy o czyn-
nikach ryzyka rozwoju botulizmu niemowlęcego oraz 
wprowadzenie odpowiedniego oznakowania miodu 
informującego o  zagrożeniu, jakim jest stosowanie 
miodu u niemowląt poniżej 1 roku życia.

9. Wytyczne dotyczące oznakowania miodu

Przepisy krajowe odnoszące się do oznakowania 
miodu ujęte są w ustawie o bezpieczeństwie żyw ności 
i  żywienia [22]. Zgodnie z art. 45 wyżej wymienio-
nej ustawy, oznakowanie środka spożywczego obej-
muje wszelkie informacje w postaci napisów i innych 
oznaczeń, w  tym znaki towarowe, nazwy handlowe, 
elementy graficzne i  symbole, dotyczące środka spo-
żywczego, umieszczone na opakowaniu, etykiecie, 
obwolucie, ulotce lub zawieszce. Odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo produkowanej i wprowadzanej do 
obrotu żywności ponosi przedsiębiorca zgodnie z art. 17 
tej ustawy. Kto nie przestrzega wymagań w  zakresie 
znakowania środków spożywczych podlega karze pie-
niężnej. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie znako-
wania środków spożywczych etykieta miodu powinna 
zawierać: pełną nazwę produktu, dane identyfikacyjne 
pszczelarza, warunki przechowywania, masę netto, datę 
rozlewu i numer partii produkcyjnej, miejsce pocho-
dzenia oraz normę lub akt prawny, z którym zgodne są 
kryteria jakościowe miodu (Tab. VI) [23]. 

Etykieta nie może przypisywać działania lub właści-
wości, których miód nie posiada oraz nie może suge-
rować, że dany miód ma szczególne właściwości, jeżeli 
mają je podobne miody. Ponadto, nie może zawierać 
informacji, miód zapobiega chorobom lub je leczy, 
a  nawet odwoływać się do takich właściwości oraz 
nie może zawierać takich określeń jak „zdrowy”, „bez-
pieczny” itp. [65].

W latach 1995–2001 Inspekcja Handlowa przepro-
wadziła kontrolę miodu znajdującego się w  obrocie 
handlowym. Jej celem było zbadanie jakości miodu 
krajowego i importowanego pod względem zgodności 

Tabela VI
Sugerowane elementy oznakowania miodu [23]

Oznakowanie Komentarz

Nazwa produktu pełna nazwa rodzaju i odmiany miodu może być zastąpiona wyrazem „miód” o ile nie
 dotyczy miodu przefiltrowanego, miodu sekcyjnego, miodu z plastrami i miodu
 piekarniczego w przypadku których zamiast określenia „miód” należy użyć terminu
 „miód wyłącznie do dalszego przerobu”
Dane identyfikacyjne pszczelarza z uwzględnieniem imienia i nazwiska właściciela oraz adresu pasieki
Termin przydatności w przypadku miodu należącego do produktów trwałych oznacza termin „najlepiej spożyć
 przed...” czyli minimalną trwałość produktu lub czas. Data minimalnej trwałości dla
 miodu wynosi 36 miesiące
Warunki przechowywania temp. 4–20 °C, chronić przed światłem
Masa netto podawana w kg
Data rozlewu i numer partii produkcyjnej data rozlewu może być jednocześnie numerem partii umieszczonym na etykiecie
 lub nakrętce
Pochodzenie kraj pochodzenia albo w przypadku, gdy miód pochodzi z więcej niż jednego kraju
 odpowiednią informację o krajach pochodzenia
Dodatkowe informacje (opcjonalnie) podanie nazwy gatunkowej rośliny z której pochodzi miód (gdy miód pochodzi w całości
 lub prawie w całości z tego źródła i ma właściwe dla tego pochodzenia właściwości)
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z  wymaganiami normy PN-88/A-77626 oraz spraw- 
dzenie prawidłowości oznakowania opakowań jed-
nostkowych. Kontrola wykazała, że w  2001 r. nastą-
piło znaczne pogorszenie jakości miodu, bowiem 38% 
zbadanych próbek nie spełniało kryteriów normy. 
W  2001 r. brak istotnych dla konsumenta informacji 
wymaganych przez normę stwierdzono w 21% spraw-
dzonych miodów [65]. 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady Europejskiej z dnia 28 stycznia 2002 
żywność znajdująca się w  obrocie nie może być nie-
bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka [18]. Według 
założenia Komisji Europejskiej stwierdzającego, że 
miód należy do produktów zagrażających niemowlę-
tom do pierwszego roku życia, zasadnym wydaje się, 
iż stosowana informacja powinna być zamieszczana na 
etykiecie miodu.

10. Zalecenia w sprawie ograniczenia zapadalności
 na botulizm niemowlęcy

Miód jest jedynym produktem spożywczym stano-
wiącym naturalny rezerwuar spor C. botulinum, dlatego 
Agencje CDC i WHO, a za nimi American Academy 
of Pediatrics i National Honey Board, zalecają aby nie 
podawać miodu niemowlętom poniżej 12  miesiąca 
życia, u których może dojść do rozwoju botulizmu nie-
mowlęcego [26–27, 35, 40, 53]. W krajach Unii Euro-
pejskiej obowiązuje opinia Komitetu Naukowego ds. 
Kryteriów Weterynaryjnych o Znaczeniu dla Zdrowia 
Publicznego na temat Miodu i Zagrożeń Mikrobiolo-
gicznych. Zgodnie z tym dokumentem dzieciom poni-
żej pierwszego roku życia nie powinno się podawać 
miodu. Ponadto Komisja Europejska obliguje produ-
centów miodu do zamieszczania informacji mówiącej 
o zagrożeniu, jakie niesie za sobą włączenie miodu do 
diety niemowlęcia [2, 56]. Aby decyzje Komisji Euro-
pejskiej były prawomocne w całej Unii Europejskiej, 
muszą być wydane w formie rozporządzenia, natomiast 
dokument dotyczący oznakowania miodu ma charak-
ter doradczy i nie został wprowadzony do polskiego 
ustawodawstwa. 

11. Podsumowanie

Miód wykazuje naturalne właściwości przeciw-
drobnoustrojowe względem bakterii Gram-ujemnych, 
Gram-dodatnich oraz grzybów [8, 31, 58]. Wysoka 
zawartość cukrów, obecność nadtlenku wodoru oraz 
zawartość wody poniżej 20% działa głównie grzybobój-
czo i w mniejszym stopniu bakteriobójczo. Fitozwiązki 
wywodzące się od roślin, z których pozyskiwany był 
nektar, odpowiadają za aktywność przeciwbakteryjną 

miodu [28]. Pomimo działania przeciwdrobnoustro-
jowego, pewne gatunki mikroorganizmów mogą 
przetrwać w miodzie. Należą do nich głównie drob-
noustroje przetrwalnikujące z rodzaju Bacillus i Clostri
dium oraz liczne bakterie środowiskowe, pochodzące 
z  gleby, powierzchni roślin oraz mikroflory układu 
pokarmowego pszczół miodnych [50]. Pleśnie pojawia-
jące się w  miodzie, są przejawem niskich warunków 
sanitarnych podczas jego obróbki i są odpowiedzialne 
za jego psucie [67]. Clostridium botulinum jest jedy-
nym potencjalnie szkodliwym dla człowieka drobno-
ustrojem izolowanym z miodu [53]. Miód zawierający 
spory C. botulinum jest szczególnie niebezpieczny dla 
niemowląt poniżej 1 r.ż, które nie dysponują w pełni 
wykształconą florą jelitową [35]. Nawet niewielkie ilości 
spor pałeczki jadu kiełbasianego mogą wywołać objawy 
botulizmu niemowlęcego, choroby zbliżonej pod wzglę-
dem przebiegu do syndromu nagłej śmierci niemow-
ląt (SIDS) [30, 43, 45]. Ponad połowa przypadków 
botulizmu niemowlęcego jest efektem spożycia miodu 
zawierającego spory C. botulinum [61]. Z uwagi na brak 
właściwej diagnostyki oraz pośmiertne klasyfikowanie 
przyczyny śmierci niemowląt, jako SIDS rzeczywista 
liczba przypadków botulizmu niemowlęcego jest nie-
doszacowana. Znakowanie miodów produkowanych 
w  Polsce nie jest obligatoryjne, a  świadomość społe-
czeństwa i  lekarzy pediatrów niewielka. Państwowy 
Zakład Higieny nie prowadzi rejestru przypadków 
botulizmu niemowlęcego, pomimo wprowadzenia tej 
jednostki na listę definicji chorób zakaźnych. Prawdo-
podobnie rejestru nie prowadzi się z uwagi na fakt, iż 
przypadki te nie są właściwie diagnozowane [17, 55]. 
Istnieje duże zagrożenie, że brak wiedzy na temat ist-
nienia choroby, jaką jest botulizm niemowląt, prowadzi 
do błędnej diagnozy i klasyfikowania tych przypadków 
do tzw. syndromu nagłej śmierci niemowląt. Polska 
należy do krajów o najwyższej zapadalności na botu-
lizm pokarmowy w Europie, a miód jest często stoso-
wany, jako dodatek do domowych potraw dla dzieci 
stąd występowanie botulizmu niemowląt wydaje się 
wysoce prawdopodobne.

Aby miód spełniał kryteria, jakości handlowej, pod-
czas procesu jego pozyskiwania, dojrzewania, konfek-
cjonowania lub oczyszczania, nie może być pozbawiany 
żadnego integralnego składnika [18, 22–23]. Z uwagi 
na fakt, iż obecnie stosowane procedury oczyszczania 
miodu, prowadzą do usunięcia nie tylko spor bakte-
ryjnych, ale i enzymów, pyłku czy propolisu – elimi-
nacja przetrwalników C. botulinum bez wpływu, na 
jakość miodu jest w praktyce niemożliwa. Ponadto 
normy europejskie i krajowe nie wyznaczają kryteriów 
mikrobiologicznych dla miodu. Inne kraje UE oraz 
Stany Zjednoczone nie narzucają obowiązku eliminacji 
spor C. botulinum z produktów żywnościowych prze-
znaczonych dla niemowląt, ale na producentów takiej 
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żywności oraz producentów miodu narzucają obowią-
zek informowania o zagrożeniu, jakim jest spożywa-
nie miodu i produktów go zawierających przez dzieci 
poniżej 1 roku życia.
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1. Wprowadzenie

Sterylizacja, nazywana również wyjaławianiem, jest 
metodą niszczenia wszystkich form mikroorganizmów, 
zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnych. Istnieje 
wiele tradycyjnych sposobów sterylizacji: wilgotnym 
ciepłem [38], suchym gorącym powietrzem [2], parą 
wodną pod ciśnieniem w autoklawie [4], z  użyciem 
formaldehydu [17] czy tlenku etylenu [29]. Metody te 
opierają się na inaktywacji mikroorganizmów w wyniku 
spowolnienia ich metabolizmu bądź zniszczenia ich 
materiału genetycznego [30].

Sterylizacja plazmowa, w przeciwieństwie do kon-
wencjonalnych metod, wykorzystuje synergiczny efekt 
oddziaływania zarówno promieniowania UV, jak i czą-
stek reaktywnych, elektronów i jonów, na mikroorga-
nizmy. Do wyjaławiania np. instrumentów metalowych 
czy narzędzi wykonanych z materiałów termowrażli-
wych najczęściej jest wykorzystywana niskotempera-
turowa plazma, wytwarzana w warunkach ciśnienia 
atmosferycznego. Taki rodzaj plazmy cechuje brak rów-
nowagi termodynamicznej, co jest niezbędne w proce-
sie wyjaławiania materiałów, na których stwierdzono 
obecność drobnoustrojów. 

W procesie sterylizacji wykorzystuje się bakteriobój-
cze właściwości różnego rodzaju wyładowań (bariero-

wych, koronowych, jarzeniowych czy mikrofalowych), 
a co jest z tym związane emisję reaktywnych cząstek, 
rodników, jonów czy fotonów, które w nieodwracalny 
sposób uszkadzają funkcje życiowe mikroorganizmów 
[5, 18, 35, 44]. Jest to podstawa procesu sterylizacji 
plaz mowej. 

2. Plazma jako czynnik sterylizujący

Plazma jest to zjonizowany, reaktywny gaz, bardzo 
często określany mianem „czwartego stanu skupienia 
materii”. Plazma najczęściej powstaje w warunkach 
ciśnienia atmosferycznego i jest generowana z różnych 
gazów m.in. szlachetnych (hel, argon) oraz reaktywnych 
(nadtlenek wodoru, tlen, azot) [9, 40].

Właściwości sterylizujące plazmy są określone przez 
reakcje pomiędzy tlenem, azotem, a także parą wodną, 
w  wyniku czego tworzą się reaktywne formy tlenu 
i azotu (np. nadtlenek wodoru, rodniki OH, OH2, NO 
tlen singletowy, ozon, kwas peroksoazotowy, aniony 
ponadtlenkowe), o bardzo silnym działaniu dezaktywu-
jącym mikroorganizmy wraz z ich formami przetrwal-
nymi [3, 16, 26, 39, 43]. Dodatkowo podczas generowa-
nia plazmy powstaje promieniowanie m.in. w zakresie 
UV, które też może mieć udział w procesach sterylizacji.
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Istnieje wiele sposobów klasyfikacji plazmy, ze 
względu na [9, 40]:

•	 Temperaturę	–	plazma	zimna	i	gorąca;
•	 Ciśnienie	 –	 plazma	 niskociśnieniowa,	 atmosfe-

ryczna oraz wysokociśnieniowa;
•	 Skład	gazu	plazmotwórczego	użytego	do	jej	gene-

rowania – plazma jednoskładnikowa lub wielo-
składnikowa.

Do wyjaławiania drobnoustrojów patogennych z po- 
wierzchni narzędzi medycznych, jak również z materia-
łów termolabilnych, najczęściej jest stosowana plaz ma 
niskotemperaturowa (tzw. zimna plazma) [23, 28], 
generowana w warunkach ciśnienia atmosferycznego 
[3, 30, 35], jednakże zdarzają się przypadki wyjaławia-
nia materiałów z zastosowaniem zimnej plazmy, gene-
rowanej w warunkach obniżonego ciśnienia [31].

Ze względu na wspomnianą możliwość wyjaławia-
nia substancji termolabilnych (tkanki, komórki, skóra, 
włókna, guma), proces z reguły przebiega w tempera-
turze poniżej 50°C [3, 30, 35].

3. Rodzaje źródeł plazmowych

Sterylizacja za pomocą zimnej plazmy jest jedną 
z najbardziej efektywnych metod dezaktywacji drob-
noustrojów patogennych. Wysoką wydajność procesu 
wyjaławiania uzyskuje się stosując jako źródła plaz-
mowe: wyładowania barierowe [19, 24, 25], wyłado-
wania jarzeniowe [7, 27], w tym dżety plazmowe [21, 
30, 42], wyładowania koronowe [20, 22], a także wyła-
dowania mikrofalowe [13, 15].

3.1. Wyładowania barierowe

Wyładowanie barierowe (DBD – dielectric barier 
discharge) zwane także cichym wyładowaniem, jest 
jednym z najczęściej stosowanych źródeł plazmowych. 
Proces sterylizacji mikroorganizmów pod wpływem 
wyładowań barierowych zachodzi pomiędzy alumi-
niowymi elektrodami. Na jedną z elektrod nanoszony 
jest dielektryk, np. kwarc w formacie 100 × 1 mm, aby 
ochronić powstałe wyładowanie przed szybkim wyga-
szeniem, na drugą zaś szkło w formacie 100 × 2 mm 
[24]. Układ elektrod wyładowczych jest zasilany przez 
generator wysokiego napięcia, o częstotliwości w zakre-
sie od kilku Hz do kilkunastu MHz (najczęściej 100 Hz) 
[19, 24, 25]. W przestrzeni pomiędzy elektrodami gene-
rowana jest plazma, najczęściej nietermiczna i nierów-
nowagowa [19, 24, 25].

Materiał przeznaczony do sterylizacji umieszcza 
się bezpośrednio na elektrodzie z izolatorem. Aby 
mogło zostać zainicjowane wyładowanie barierowe 
temperatura gazu nośnego może być równa tempe-
raturze pokojowej (25°C) [24], w warunkach ciśnie- 

nia atmosferycznego bądź niższego niż atmosferyczne 
[19, 24, 25].

Z powodu niskich wartości natężenia prądu, wyła-
dowania barierowe stosowane są do generowania 
zimnej plazmy, która jest używana do wyjaławiania 
instrumentów medycznych z drobnoustrojów choro-
botwórczych. Jako przykład można wyróżnić zastoso-
wanie wyładowania barierowego do procesu sterylizacji 
substancji wrażliwych na temperaturę, skażonych bak-
teriami z rodzaju Escherichia coli, za pomocą powstałej 
w takich warunkach zimnej plazmy [24, 25].

Doświadczalnie wyznaczono, że największą wydaj-
ność procesu uzyskuje się, jeżeli układ zostanie zasi-
lony prądem o częstotliwości 100 Hz, a minimalny czas 
sterylizacji mikroorganizmów będzie wynosił 5 minut 
[24]. Jest to związane z koniecznością rozpadu ściany 
komórkowej mikroorganizmów oraz dezaktywacją ich 
materiału genetycznego, co następuje po określonym 
czasie ekspozycji na plazmowy czynnik sterylizujący 
[19, 24, 25].

3.2. Wyładowania jarzeniowe

Wyładowanie jarzeniowe pod ciśnieniem atmosfe-
rycznym (APGD – atmospheric pressure glow discharge) 
jest wyładowaniem, które powstaje w gazach przy zasto-
sowaniu wysokiego napięcia stałego lub pulsacyjnego, 
do 2 kV. Aby za pomocą wyładowania jarzeniowego 
wytworzyć plazmę, należy zastosować określone para-
metry procesu tj.: 

•	 Strumień	przepływu	gazu	plazmotwórczego	powi-
nien mieścić się w zakresie od 0,5 do 2 dm3/min [8];

•	Moc	wyładowania	do	około	150	W	[12,	26].
W trakcie inicjacji wyładowania jarzeniowego pow-

stają charakterystyczne strefy różniące się intensyw-
nością promieniowania, w przestrzeni pomiędzy katodą 
a anodą. 

Aby inaktywować mikroorganizmy za pomocą wy- 
ładowania jarzeniowego, należy utworzyć specjalny 
układ, który będzie zawierał wysokonapięciowy gene-
rator prądu stałego lub wysokiej częstotliwości, parę 
elektrod metalicznych, a także regulator przepływu 
gazów plazmotwórczych (najczęściej hel, argon, neon) 
[1, 45]. Należy jednak pamiętać, że gazy szlachetne nie 
są reaktywne i z tego względu do układu należy dostar-
czyć inny reaktywny gaz, najczęściej tlen i/lub azot, aby 
uzyskać zamierzone efekty sterylizacji w stosunkowo 
krótkim czasie. Dla bakterii z rodzaju Staphylococcus 
aureus czas wyjaławiania wynosi około 5 minut, zaś dla 
bakterii z rodzaju E. coli zaledwie 1 minutę [1].

Cechą charakterystyczną sterylizacji z użyciem 
wyładowań jarzeniowych jest brak możliwości kontroli 
temperatury czy skuteczności procesu. O prawidło-
wości jej przeprowadzania świadczyć mogą jedynie 
zmiany w morfologii komórki mikroorganizmów, iden-



STERYLIZACJA ZA POMOCĄ NISKOTEMPERATUROWEJ PLAZMY, GENEROWANEJ 197

tyfikowane zniszczeniem materiału genetycznego oraz 
aparatu do biosyntezy białek [1, 45].

Do specyficznych rodzajów wyładowań jarzenio-
wych zaliczamy także dżety, w tym mikrodżety plaz-
mowe (plasma jet, plasma microjet) oraz wyładowania 
koronowe.

Dżety plazmowe (atmospheric pressure plasma jets) 
najczęściej przyjmują kształt stożka plazmowego. Jeżeli 
wymiary dżetu są mniejsze niż 1 mm, dżet klasyfi-
kowany jest jako mikrodżet plazmowy. Plazma, która 
niezmiennie odgrywa rolę czynnika sterylizu jącego, jest 
generowana w przestrzeni za wyładowaniem, najczęściej 
w warunkach ciśnienia atmosferycznego [20, 21, 42].

Elementem aparatury do sterylizacji z udziałem dże-
tów plazmowych jest ceramiczna tuba o wymiarach ok. 
1,5 × 3,1 × 200 mm, która jest połączona z generatorem 
prądu o wysokiej częstotliwości (ok. 30 kHz) [21]. Tem-
peraturę procesu dobiera się w zależności od rodzaju 
mikroorganizmu, który jest dezaktywowany. W przy-
padku bakterii z rodzaju S. aureus temperatura procesu 
wyjaławiania wynosi 35°C, zaś czas procesu sterylizacji 
jest dość krótki i wynosi 120 s [21]. Materiał przezna-
czony do wyjaławiania jest preparowany na specjalnych, 
szklanych płytkach i mieszczonych w odległości 1 mm 
od źródła plazmy. W celu sprawdzenia wydajności pro-
cesu, materiał mikrobiologiczny poddaje się inkuba-
cji w temperaturze 37°C, przez okres 36 godzin [21]. 
Jeżeli po inkubacji we wspomnianych warunkach nie 
wytworzone zostaną nowe kolonie mikroorganizmów 
to znaczy, że proces sterylizacji za pomocą plazmy, 
wygenerowanej w wyniku wyładowania jarzeniowego 
przebiegł w sposób prawidłowy [20, 21, 42]. 

Wyładowania koronowe (corona discharge) są także 
klasyfikowane jako wyładowania jarzeniowe, genero-
wane przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego 
oraz przy zastosowaniu wysokiego napięcia. Wyładowa-
nia koronowe powstają w łatwiejszy sposób na elektro-
dach charakteryzujących się zakrzywioną powierzchnią 
części wyładowczej, co jest spowodowane większą szyb-
kością inicjacji wyładowania [40].

Proces wyjaławiania materiałów pod wpływem wyła-
dowań koronowych zachodzi w temperaturze poniżej 
50°C [20], pod ciśnieniem atmosferycznym [22]. Układ 
sterylizacyjny składa się z palnika plaz mowego, elek-
trody wyładowczej, źródła napięcia, miejsca wprowa-
dzania gazu plazmowego oraz płytki, na którą umiesz-
cza się poddawany wyjałowieniu materiał. Odległość 
pomiędzy sterylizowanym materiałem a elektrodą, na 
której zachodzi wyładowanie koronowe wynosi ok. 
20 mm [30], zaś natężenia strumienia przepływu gazu 
plazmotwórczego około 40 dm3/min [20].

Aby przeprowadzić inaktywację bakterii z rodzaju 
E. coli lub jednokomórkowych grzybów z gatunku Sac
charomycces cerevisiae należy umieścić mikroorganizmy 
na odpowiednio przygotowanym podłożu mikrobiolo-

gicznym, o wymiarach 20 × 100 mm [20] i wprowadzić 
do układu, który generuje plazmę [1, 8, 12, 13, 15, 22, 
45]. Czas sterylizacji plazmowej, wykorzystującej wyła-
dowanie koronowe wynosi od 0–5 s i zależy od miana 
bakterii jakie chcemy uzyskać po procesie wyjaławia-
nia. Kolejno przeprowadza się kontrolę prawidłowość 
sterylizacji przez inkubację w temperaturze optymalnej 
dla danego szczepu mikroorganizmu (np. dla pałeczki 
okrężnicy temperatura wynosi 37°C) [30]. Jeżeli po 
inkubacji, przez czas minimum 15 godzin, nie pojawiły 
się kolonie bakterii, to sterylizacja została przeprowa-
dzona w  sposób prawidłowy. Oceny dokonuje się na 
podstawie obserwacji wizualnej, z wykorzystaniem 
mikroskopii optycznej [20, 22].

3.3. Wyładowania mikrofalowe

Plazma mikrofalowa jest zimną plazmą niskotem-
peraturową. Jej składnikami są głównie swobodne elek-
trony, cząsteczki dwuatomowe, atomy oraz jednododat-
nie jony. Moc dostarczana do generatorów zwykle 
mieści się w zakresie od 200 do 1000 W [37]. 

Do wytworzenia promieniowania mikrofalowego 
wykorzystuje się magnetron. Generatorem magne-
tronowym jest najczęściej dwuelektrodowa lampa 
elektronowa dużej mocy. Wytworzone w niej promie-
niowanie mikrofalowe kierowane jest do falowodu za 
pomocą zaworu ferrytowego, który uniemożliwia emi-
sję promieniowania z komory wyładowczej. W plazmie 
mikrofalowej wykorzystuje się promieniowanie o czę-
stotliwości 2,45 GHz [6].

Plazma mikrofalowa powstaje w wyniku oddzia-
ływania promieniowania mikrofalowego na gaz plaz-
motwórczy (np. argon, hel) w rezonatorze, nazywaną 
również wnęką mikrofalową. Wnęka ta gwarantuje 
skuteczne wykorzystanie energii mikrofal oraz chroni 
przed wydostaniem się ich do otoczenia, co ma zasad-
nicze znaczenie dla bezpieczeństwa procesu, ponieważ 
mikrofale są szkodliwe dla organizmu człowieka. Do 
zainicjowania wyładowania potrzebne są np. elektrony 
wybite z metalu w mikrofalowym polu elektromagne-
tycznym lub iskra. Rozpędzone w tym polu elektrony 
zderzają się z atomami gazu inicjując ich jonizacje, 
która w dalszych etapach postępuje łańcuchowo [43].

Wyładowania mikrofalowe prowadzą do powstania 
plazmy niskotemperaturowej, która jest stosowana do 
inaktywacji bakterii (np. Bacillus subtilis, Geobacillus 
stearothermophilus) oraz grzybów pleśniowych (np. 
Aspergillus brasiliensis czy Alternaria alternata). Moc 
generatora promieniowania mikrofalowego wynosi 
ok. 400 W, zaś natężenie strumienia przepływu gazu 
plazmotwórczego (np. argon) od 0,1 do 20 dm3/min. 
Homogeniczny materiał, którego wymiary nie powinny 
przekraczać 10 × 10 cm, umieszcza się w  odległości 
około 12 cm od źródła plazmy, a następnie poddaje 
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się procesowi wyjaławiania. Czas ekspozycji nie powi-
nien być krótszy niż 180 s, ze względu na możliwość 
pozostania aktywnych kolonii bakterii, natomiast wy- 
dłużanie czasu powyżej 300 s jest nieekonomiczne. 
Inaktywacja mikroorganizmów zachodzi w wyniku 
zniszczenia ich materiału genetycznego przez strumień 
aktywnych cząstek generowanych w plazmie [34]. 

Zaletą sterylizacji z użyciem niskotemperaturowej 
plazmy mikrofalowej jest brak toksycznych produktów 
ubocznych, a także łatwość wykonania, szybkość pro-
cesu oraz wysoka skuteczność wyjaławiania [34]. 

W tabeli I przedstawiono rodzaje źródeł plazmo-
wych, optymalne warunki ich działania, wpływ na inak-
tywację różnych mikroorganizmów oraz skuteczność 
procesu sterylizacji plazmowej.

4. Mechanizm procesu sterylizacji za pomocą plazmy

Pod wpływem naświetlania promieniowaniem UV, 
powstającego w  plazmie, następuje rozpad materiału 
genetycznego komórki. W konsekwencji mikroorga-
nizm pozbawiony jest możliwości naprawy powstałych 

uszkodzeń tj. rozpad kwasów nukleinowych, enzymów 
czy białek strukturalnych. Kluczową fazą degradacji 
komórki	jest	atak	wolnych	rodników	(np.	OH•,	NO•),	
które utleniają związki organiczne, budujące mikroor-
ganizmy. Produktami wspomnianych reakcji chemicz-
nych są proste związki organiczne, a ostatecznie woda 
i dwutlenek węgla [26].

Istotny wpływ na wydajność procesu sterylizacji ma 
koncentracja cząstek reaktywnych w gazie wyładow-
czym. Skutecznym sposobem zwiększenia stężenia 
cząstek reaktywnych, przejawiającym się wzrostem 
efektywności wyjaławiania, jest dodatek do gazu plaz-
motwórczego azotu bądź tlenu, które zdolne są do two-
rzenia wolnych rodników [26].

5. Kontrola procesu

W przypadku procesu sterylizacji bardzo ważnym 
etapem jest kontrola skuteczności i kompletności wyja-
ławiania. Znaczenie tego faktu jest bezdyskusyjne, 
ponieważ nie jest dopuszczalne stosowanie narzędzi 
chirurgicznych czy dentystycznych, bez pewności, że 

Wyładowania barierowe Ciśnienie: atmosferyczne Escherichia coli 5 min – 100%
 Odległość między elektrodą
 a wyjaławianym materiałem: 30–50 mm
 Strumień natężenia przepływu gazu
 plazmotwórczego: 40 dm3/min
 Czas procesu: 5 min 
 Temperatura: 25°C
Dżety plazmowe Ciśnienie: atmosferyczne Staphylococcus aureus 120 s –100%
 Odległość między elektrodą
 a wyjaławianym materiałem: 1 mm
 Strumień natężenia przepływu gazu
 plazmotwórczego: 0.3 dm3/min
 Czas procesu: 120 s
 Temperatura: 35°C
Wyładowania koronowe Ciśnienie: atmosferyczne Escherichia coli 1 s – 88%
 Odległość między elektrodą Saccharomyces cerevisiae 5 s – 100%
 a wyjaławianym materiałem: 20 mm
 Strumień natężenia przepływu gazu 
 plazmotwórczego: 40 dm3/s
 Czas procesu: 0–5 s
 Temperatura: 50°C
Wyładowania mikrofalowe Ciśnienie: atmosferyczne Bacillus subtilis 300 s – 100%
 Odległość między elektrodą Geobacillus
 a wyjaławianym materiałem: 120 mm stearothermophilus
 Strumień natężenia przepływu gazu Aspergillus brasiliensis
 plazmotwórczego: 0.1–20 dm3/min Alternaria alternata
 Czas procesu: 40 min 
 Temperatura: 80°C

Tabela I
Rodzaje źródeł plazmowych stosowanych do sterylizacji mikroorganizmów [19, 20, 21, 22, 24, 30, 34, 40]

Rodzaj źródła
plazmowego Optymalne warunki procesu Rodzaj inaktywowanych

mikroorganizmów

Czas i wydajność sterylizacji
z zastosowawaniem odpo-

wiedniego źródła plazmowego



STERYLIZACJA ZA POMOCĄ NISKOTEMPERATUROWEJ PLAZMY, GENEROWANEJ 199

nie zawierają one żadnych biologicznych zanieczysz-
czeń. Stosowane są dwa rodzaje kontroli procesu stery-
lizacji: kontrola wewnętrzna oraz kontrola zewnętrzna. 
Do zadań kontroli wewnętrznej, przeprowadzanej 
przez operatora procesu, zalicza się m.in. sprawdzenie 
parametrów procesu sterylizacji tj. temperatury, czasu, 
ciśnienia (kontrola fizyczna) [39], a także obserwacja 
zmiany zabarwienia specjalnych wskaźników m.in. 
jednoparametrowych, wieloparametrowych i zintegro-
wanych (kontrola chemiczna) [39]. W zakres tej kon-
troli wchodzą również metody wizualnej identyfikacji 
ewentualnie powstających nowych kolonii mikroorga-
nizmów. Z kolei kontrolę zewnętrzną przeprowadzają 
uprawnione instytucje, a w tym Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, która najczęściej dokonuje tylko kontroli 
biologicznej.

6. Zastosowania procesu

Metody sterylizacji plazmowej możemy zastosować 
do wyjaławiania szerokiej grupy przedmiotów, narzędzi 
i materiałów, a w tym termolabilnych, nieodpornych 
na działanie wysokiej temperatury. W praktyce metody 
sterylizacji plazmowej jest wykorzystywana do:

•	W	przypadku	wyjaławiania	 narzędzi	 chirurgicz-
nych oraz dentystycznych stosowane są nowocze-
sne technologie sterylizacji z wykorzystaniem pla-
zmy niskotemperaturowej. Metoda daje pewność 
co do skuteczności procesu oraz jego bezpieczeń-
stwa użycia, co wraz z istotnym ograniczeniem 
korozji narzędzi i akcesoriów medycznych, niską 
temperaturą procesu (ok. 50°C) oraz krótkim cza-
sem procesu sterylizacji (do 75 minut) stanowi 
ogromną zaletę procesu. Wadą procesu jest nie-
wielka efektywność wyjaławiania sprzętu porowa-
tego [39, 41].

•	Przyśpieszania	gojenia	się	ran,	leczenia	schorzeń	
dziąseł, neutralizowania przykrego zapachu ciała, 
dezynfekcja ran itp. Wykorzystanie plazmy do 
celów medycznych jest możliwe ze względu na 
niską temperaturę plazmowego czynnika stery-
lizującego (zbliżoną do temperatury ciała ludz-
kiego) oraz powstawanie substancji o właściwo-
ściach odkażających, w wyniku reakcji pomiędzy 
tlenem, azotem oraz parą wodną [45, 46]. 

•	Sterylizacja	plazmowa	może	także	być	używana	do	
sanitaryzacji żywności, gdyż nie powoduje denatu-
racji białek oraz zmian właściwości organoleptycz-
nych poddawanego wyjaławianiu materiału. Jest 
to technologia ekologiczna. W przysz łości może 
zostać zastosowana do przygotowania zapasów 
pożywienia, przeznaczonych do długotrwałego 
przechowywania w misjach wojskowych, mor-
skich lub kosmicznych [11, 33].

•	Metody	sterylizacji	plazmowej	można	także	stoso-
wać do oczyszczania wody słodkiej z zanieczysz-
czeń biologicznych, co jest coraz powszechniej 
wykorzystywane do uzdatniania wody przezna-
czonej do celów gospodarskich i spożywczych 
[14, 16, 23].

7. Podsumowanie

Metoda sterylizacji z zastosowaniem zimnej plazmy, 
generowanej w warunkach ciśnienia atmosferycznego 
jest powszechnie stosowana do nieodwracalnego nisz-
czenia mikroorganizmów, zarówno w postaci form 
wegetatywnych jak i przetrwalnych. 

Ze względu na stosunkową łatwość generowania 
strumienia plazmy z wykorzystaniem różnych źródeł, 
niewielki koszt aparatury i jej montażu w warunkach 
użycia, wyjątkowo wysoką skuteczność wyjaławia- 
nia, a także brak szkodliwych produktów ubocznych 
oraz niskie koszty eksploatacyjne, metoda sterylizacji 
plaz mowej jest coraz częściej stosowaną metodą, głów-
nie w medycynie, inżynierii środowiska oraz w techno-
logii żywności.

Istotnym ograniczeniem wszystkich metod steryli-
zacji plazmowej jest ich niewielka użyteczność do wyja-
ławiania materiałów porowatych (np. pumeks, celuloza, 
tkaniny itp.). należy jednak mieć nadzieję, że dyna-
miczny rozwój badań podstawowych i aplikacyjnych 
nad metodami sterylizacji plazmowej umożliwi szybkie 
wykorzystanie ich w znacznie szerszym zakresie.

Piśmiennictwo

 1. Akitsu T., Ohkawa H., Tsuji M., Kimura H., Kogoma M.: Plasma 
sterilization using glow discharge at atmospheric pressure. Surf. 
Coat. Tech. 193, 29–34 (2005)

 2. Alavi S., Raji S., Ghorbani A.: Effects of steam and dry-heat ste-
rilization on bending pro perties of NiTi wires. Orthod. Waves, 
68, 123–128 (2009)

 3. Basaran P., Basaran-Akgul N., Oksuz L.: Elimination of Asper
gillus parasiticus from nut surface with low pressure cold plasma 
(LPCP) treatment. Food Microb. 25, 626–632 (2008

 4. Beaudet J., Weyers A., Solakyildirim K., Yang B., Takieddin M., 
Mousa S., Zhang F., Linhardt R.: Impact of Autoclave Steri-
lization on the Activity and Structure of Formulated Heparin. 
J. Pharm. Sci. 100, 3396–3404 (2011)

 5. Benterrouche L., Sahli S., Rebiai S., Benhamouda A., Sebihi F. Z.: 
Inactivation of E. coli bacteria by atmospheric dielectric barrier 
discharge. Inter. J. Nanotech. 10, 543–552 (2013)

 6. Cortazar O. D., Komppula J., Tarvainen O., Megia-Macias A., 
Vizcaino-De-Julian A., Koivisto H.: Experimental study of hydro-
gen plasma breakdown in a 2.45 GHz microwave discharge. 
Plasma Sources Sci. T. 22, 1–9 (2013)

 7. Cvelbar U., Vujosevic D., Vratnica Z., Mozetic M.: The influence 
of substrate material on bacteria sterilization in an oxygen pla-
sma glow discharge. J. Phys. D: Appl. Phys. 39, 3487–3493 (2006)



200 ANNA DZIMITROWICZ, PIOTR JAMRÓZ, PIOTR NOWAK

 8. Czylkowski D., Hrycak B., Jasiński M., Dors M., Miezrczyk J.: 
Atmospheric pressure microwave microplasmas microorganism 
deactivation. Surf. Coat. Tech. 294, 114–119 (2013)

 9. Fridman A.: Plasma Chemistry, Cambridge Univ. Pres, New 
York, 2008

10. Fridman G., Friedman G., Gustol A., Shekhter A.B., Vasi-
lets V.N., Fridman A.: Applied plasma medicine. Plasma Process. 
Polym. 5, 503–533 (2008)

11. Guillard V., Mauricio-Iglesias M. Gontarg N.: Effect of novel 
food processing methods on packaging: structure, composition 
and migration properties. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 50, 969–988 
(2010)

12. Hahnel M., Von Woedtke T., Weltmann K-D.: Influence of the 
air humidity on the reduction of Bacillus spores in a defined 
environment at atmospheric pressure using a dielectric barrier 
surface discharge. Plasma Process. Polym. 7, 244–249 (2010)

13. Hayashi N., Nakashima T. Yonesu A.: Sterilization of medical 
equipment using air torch plasma produced by microwave 
discharge. IEEE T. Plasma Sci. 39, 2976–2977 (2011)

14. Hong Y.C., Park H.J., Lee B.J., Kang W.S., Uhm H.S.: Plasma for-
mation using a capillary discharge in water and its applications 
to the sterilization of E. coli. Phys. Plasmas, 17, 1–6 (2010)

15. Hueso J.L., Rico V.J., Frias J.E. Cotrino J., Gonzalez-Elipe A.R.: 
Ar + NO microwave plasmas for Escherichia coli sterilization. 
J. Phys. D: Appl. Phys. 41, 2–4 (2008)

16. Jamroz P., Greda K., Pohl P., Zyrnicki W.: Atmospheric pres-
sure glow discharges generated in contact with flowing liquid 
cathode: production of active species and application in waste 
water purification processes. Plasma Chem. Plasma Process. 34, 
25–37 (2014)

17. Kanemitsu K., Kaku M. i wsp.: Validation of low-temperature 
steam with formaldehyde sterilization for endoscopes, using 
validation devices. Gastrointestinal Endosc. 62, 928–932 (2005)

18. Kikuchi Y., Miyamae M., Nagata M., Fukomoto N.: Effects of 
environmental humidity and temperature on sterilization effi-
ciency of dielectric barrier discharge plasmas in atmospheric 
pressure air. Jpn. J. Appl. Phys. 50, 1–4 (2011)

19. Kowasaki T., Hoteksu S., Morisaki H., Sato K., Baba H., 
Umeda S., Nakagawa Y., Wakamatsu S., Sakai M.: Basic study on 
generation and sterilization of sheet type plasma jet-like DBD 
under atmospheric pressure. Int. J. PEST. 7, 26–30 (2013)

20. Kuwahara T., Kuroki T., Yoshida K., Saeki N., Okubo M.: Deve-
lopment of sterilization device using air nonthermal plasma jet 
induced by atmospheric pressure corona discharge. Thin Solid 
Films, 523, 2–5 (2012)

21. Liu X., Hong F., Guo Y., Zhang J.: Sterilization of Staphylococcus 
aureus by an Atmospheric Non-Thermal Plasma Jet. Plasma Sci. 
Technol. 15, 439–442 (2013). 

22. Masaoka S.: Plasma sterilization of polyethylene terephthalate 
bottles by pulsed corona discharge at atmospheric pressure. Bio
control Sci. 12, 59–63 (2007)

23. McCombs G.B., Darby M.L.: New discoveries and directions for 
medical, dental and dental hygiene research: low temperature 
atmospheric pressure plasma. Intern. J. Dent. Hygiene, 8, 10–15 
(2010)

24. Miao H., Yun G.: The effect of air plasma on sterilization of 
Escherichia coli in dielectric barrier discharge. Plasma Sci. Tech
nol. 14, 735–740 (2012)

25. Miao H., Yun G.: The sterilization of Escherichia coli by die-
lectric-barrier discharge plasma at atmospheric pressure. Appl. 
Surf. Sci. 257, 7065–7070 (2011)

26. Moisan M., Barbeau J., Crevier M., Pelletier J., Philip N., 
Saoudi B.: Plasma sterilization. Methods and mechanism. Pure 
Appl. Chem. 74, 349–358 (2002)

27. Montie T. C., Kelly-Wintenberg K., Reece Roth J.: An overview 
of research using the one atmosphere uniform glow discharge 
plasma (OAUGDP) for sterilization of surfaces and materials. 
IEEE T. Plasma Sci. 28, 41–50 (2000)

28. Morris A.D., McCombs G. B., Akan T., Hynes W., Laroussi M., 
Tolle S. L.: Cold plasma technology: bactericidal effects on Geo
bacillus stearothermophillus and Bacillus cereus microorganism. 
J. Dent. Hygiene, 83, 55–61 (2009)

29. Moser B., Rieder J.: High-Speed Ambient Air Monitoring of 
Ethylene Oxide in Sterilization Units. J. Occup. Environ. Hyg. 9, 
143–145 (2012)

30. Philip N., Saoudi B., Crevier M., Moisan M., Barbeau J., Pelle-
tier J.: The respective roles of UV photons and oxygen atoms in 
plasma sterilization at reduced gas pressure: the case of N2-O2 
mixtures. IEEE T. Plasma Sci. 30, 1429–1436 (2002)

31. Rossi F., Kylian O., Hasiwa M., Gilliland D.: Low pressure pla-
sma discharges for the sterilization and decontamination of 
surfaces. New J. Phys. 11, 1–34 (2009)

32. Ryan T.P., Stalder H.R., Woloszko J.: Overview of plasma techno-
logy used in medicine. Proc. SPIE, 8584, doi:10.1117/12.2007309 
(2013)

33. Sastry S.K., Jun S., Somarat R., Samaranayake C., Yousef A., 
Panoli R.B.: Heating and sterilization technology for long dura-
tion space missions: Transport processes in a reusable package. 
Ann. NY. Acad. Sci. 1161, 562–569 (2009)

34. Sato T., Fujioka K., Ramasamy R., Urayama T., Fujii S.: Steriliza-
tion efficacy of a coaxial microwave plasma flow at atmospheric 
pressure. IEEE Trans. Ind. Appl. 42, 399–404 (2006)

35. Shahidi S., Ghoranneviss M.: Sterilization of Cotton Fabrics 
Using Plasma Treatment Plasma Sci. Technol. 15, 1031–1033 
(2013) 

36. Shimizu S., Barczyk S., Rottberg P., Shimizu T., Klaempfl T., 
Zimmermann J.L., Linsmeier C., Weber P., Morfill G.E., Tho-
mas H.M.: Cold atmospheric plasma – A new technology for 
spacecraft component decontamination. Plan. Space Sci. 90, 
60–71 (2014)

37. Shimizu T., Morfill G.E i wsp.: Characterization of microwave 
plasma torch for decontamination. Plasma Process. Polym. 5, 
577–582 (2008)

38. Shintani H.: Validation study and routine control monitoring 
of moist heat sterilization procedures. Biocontrol Sci. 17, 57–67 
(2012)

39. Sokól-Leszczyńska B., Sztark E., Leszczyński P., Młynarczyk G., 
Wróblewska M.: Przygotowanie instrumentarium medycznego 
do zabiegów chirurgicznych. Cześć II – sterylizacja i reproceso-
wanie. Post. Mikrobiol. 51, 315–321 (2012)

40. Stryczewska H.: Technologie plazmowe w energetyce i inży-
nierii środowiska, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2009, 
str. 26–60

41. Sung S., Huh J., Yun M., Myung B., Jeong C., Jeon Y.: Steriliza-
tion effect of atmospheric pressure non-thermal air plasma on 
dental instruments. J. Adv. Prosthodont. 5, 2–8 (2013)

42. Uhm H., Choi E., Cho G.: Sterilization of microbes by using 
various plasma jets. J. Korean Phys. Soc. 60, 897–902 (2012)

43. Wang C. H., Wu Y., Li G. F.: A multi-wire-to-cylindrical type 
packed-based plasma reactor for the inactivation of M. auregi
nosa. J. Electrostat. 66, 71–78 (2008)

44. Williams S., Popovic S., Gupta M.: Microwave plasma generation 
and filtered transport of O2. Plasma Sources Sci. T. 18, 1–6 (2009)

45. Yang L., Chen J., Gao J.: Low temperature argon plasma sterili-
zation effect on Pseudomonas aureginosa and its mechanisms. 
J. Electrostat. 67, 646–651 (2009)

46. Yang L., Chen J., Gao J., Guo Y.: Plasma sterilization using the 
RF glow discharge. Appl. Surf. Sci. 255, 8960–8964 (2009)



W dniu 28 listopada 2015 roku w Auli Kryształowej 
SGGW w Warszawie odbędzie się 16. konferencja z cyklu 
„Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych 
i biotechnologii” DIAGMOL 2015. Tegoroczna konfe-
rencja będzie poświęcona prof. dr. hab. Władysławowi 
Kunickiemu-Goldfingerowi, w 20. rocznicę śmierci. 
Program pierwszej sesji konferencji wypełnią wspo-
mnienia o życiu i dokonaniach Profesora, wygłoszone 
przez jego współpracowników, uczniów i kolegów.

Pracownicy Zakładu Genetyki Bakterii,
Instytutu Mikrobiologii, Wydziału Biologii,

Uniwersytetu Warszawskiego.Prof. dr hab. Władysław Kunicki-Goldfinger
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Sprostowanie

Na prośbę Pani M. Wesserling Redakcja PM informuje, iż praca pt. „Regulacja bakte-
ryjnych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych (R-M) typu II” (Post. Mikrobiol. 2015, 
54, (1), 5–9) została wykonana w ramach grantu NCN N N301 724140 kierowanego przez 
Panią dr hab. I. Mruk z Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego. Afiliacja ww. 
pracy ulega uzupełnieniu o Uniwersytet Gdański, Katedra Mikrobiologii.
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