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1. Wstęp

Chlamydie, czyli bakterie z rzędu Chlamydiales, są 
wewnątrzkomórkowymi, Gram-ujemnymi bakteriami, 
cechującymi się unikalnym cyklem rozwojowym [9, 
40, 80]. Wyjątkowość tego cyklu wiąże się z faktem, 
że podczas namnażania wyróżnia się u nich trzy mor-
fologicznie odmienne formy: ciałko elementarne (EB 
– elementary body), ciałko siateczkowate (RB – reti-
culate body) oraz ciałko pośrednie (IB – intermediate 
body), zwane też czasami ciałkiem AB (aberrant body) 
[9, 40, 80]. Obecnie rząd Chlamydiales tworzy dziesięć 
rodzin (Tab. I), wśród których rodzinę Chlamydiaceae, 
stanowią mikroorganizmy określane mianem chla-
mydii klasycznych, a  pozostałe dziewięć rodzin, to 
jest Candidatus (Ca.) Clavichlamydiaceae, Criblamy-
diaceae, Parachlamydiaceae, Ca. Piscichlamydiaceae, 
Rhabdo chlamydiaceae, Simkaniaceae, Waddliaceae, Ca. 
Actino chlamydiacae i Ca. Parilichlamydiaceae stanowią 
chlamydie środowiskowe lub chlamydio-podobne orga-
nizmy (CLOs-chlamydia-like organisms).

Chlamydie klasyczne, jako czynnik chorobotwórczy 
dla ludzi i zwierząt, są znane od ponad 100  lat, choć 
choroby wywoływane przez nie u ludzi opisano już 
ponad 5  tysięcy lat temu [60, 67]. U ludzi i  zwierząt 
(ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby) wywołują zakażenia 
oczu (zapalenia spojówek, rogówki), układu oddecho-
wego (zapalenie ucha, gardła, oskrzeli, płuc), układu 
krążenia (zapalenie mięśnia sercowego, miażdżyca, 
choroba wieńcowa), układu pokarmowego (zapalenie 
wątroby, śledziony, jelit), układu nerwowego (zapale-
nie opon mózgowych i rdzenia kręgowego, stwardnie-
nie rozsiane, choroba Alzheimera), układu kostnego 
(zapalenia stawów) oraz układu moczowo-płciowego 
(zapalenie cewki moczowej, moczowodu, nerek, na- 
jądrzy, szyjki macicy i narządów miednicy mniejszej, 
niepłodność) i przebiegają objawowo, bezobjawowo 
lub mogą powodować zakażenie utajone [12, 18, 61, 
68–70]. Wykazano, że zakażenie utajone wywoływane 
przez te chlamydie, następuje w wyniku spowolnie-
nia ich cyklu rozwojowego, wskutek wpływu różnych 
czynników np. penicyliny czy IFN-γ, które opóźniają 
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dojrzewanie ciałek elementarnych (EB) i  ich trans-
formację w  ciałka siateczkowate (RB) [9, 40, 80]. Ich 
chorobotwórczość, wynika z cech, które ukształtowały 
się na drodze ewolucji [83, 84]. Jedną z  nich jest ich 
wewnątrzkomórkowe pasożytowanie związane z utratą 

funkcji niektórych genów, np. translokazy ATP/ADP [1, 
61]. Inną cechą warunkującą ich chorobotwórczość jest 
zdolność do kontroli zaprogramowanej śmierci komórek 
zakażonych [63]. W ten obraz ich działania wpisuje się 
także możliwość zwiększenia ich inwazyj ności poprzez 

 1 Chlamydiaceae Chlamydia (C.) C. trachomatis
   C. suis 
   C. muridarum
   C. pneumoniae
   C. pecorum 
   C. psittaci
   C. abortus
   C. caviae 
   C. felis
   C. ibidis
   C. avium
   C. gallinaceae
   Ca. Amphibiichlamydia ranarum
   Ca. Amphibiichlamydia salamandrae
 2 Candidatus Clavichlamydiaceae Ca. Clavichlamydia Ca. Clavichlamydia salmonicola
 3 Criblamydiaceae  Criblamydia sequanesis
   Estrella lausannensis
 4 Parachlamydiaceae Parachlamydia (P.) P. acanththamoebae
  Neochlamydia (N.) N. hartmanellae
  Protochlamydia (Pr.) Pr. amoebophila
   Pr. neagreliophila
   Ca. Metachlamydia lacustris
   Ca. Mesochlamydia elodeae
   Rubidus massiliensis
 5 Candidatus Piscichlamydiaceae Ca. Piscichlamydia Ca. Piscichlamydia salmonis
   Ca. Piscichlamydia cyprinis
 6 Rhabdo chlamydiaceae Rhabdochlamydia (R.) R. porcellionis
   R. crassificans
   Ca. Renichlamydia lutjani
 7 Simkaniaceae Simkania (S.) S. negevensis
  Ca. Fritschea (F.) Ca. F. bemisiae 
   Ca. F. eriococci
   Ca. Sygnamydia venezia
   Ca. Sygnamydia salmonis
   Ca. Neptunochlamydia vexilliferae
 8 Waddliaceae Waddlia (W.) W. chondrophila
   W. malaysiensis
   W. cocoyoc
 9 Candidatus Actinochlamydiacae  Ca. Actinochlamydia clariae
10 Candidatus Parilichlamydiaceae  Ca. Parilichlamydia carangidicola
   Ca. Similichlamydia latridicola
   Ca. Similichlamydia laticola
   Ca. Similichlamydia labri

Na podstawie: [10, 16, 25, 40, 69, 71, 73, 86, 92].

Tabela I
Systematyka rzędu Chlamydiales

Lp. Rodzina Rodzaj Gatunek
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wykorzystywanie przez nie makrofagów, do ich trans-
portu po całym organizmie [44, 68]. Nadto za czynniki 
wirulencji u chlamydii klasycznych uznawane są anty-
geny powierzchniowe, takie jak białka błony zewnętrz-
nej, lipopolisacharyd, białka szoku termicznego oraz 
system sekrecji typu III [12, 28, 61, 68, 92].

W przypadku chlamydii środowiskowych przyjmuje 
się, że za ich chorobotwórczość odpowiadają charakte-
rystyczne dla chlamydii cechy, to jest ich cykl rozwo-
jowy, wewnątrzkomórkowe bytowanie [1, 20, 33, 42, 83, 
84, 92] oraz zdolność do stymulacji apoptozy [20, 33, 
42]. Również u tych chlamydii czynnikami wirulencji 
są białka błonowe, choć nie posiadają one identycznego 
kompleksu białkowego jak chlamydie klasyczne oraz 
system sekrecji typu III, a także typu IV [11, 51, 92]. 
Dane dotyczące potencjału patogennego chla mydii 
środowiskowych rejestrowane są dopiero od roku 1990, 
kiedy wyizolowano chlamydio-podobną bakterię 
z poronionego płodu bydła [24]. Następnie bakterie te 
izolowano także ze środowiska naturalnego, głównie 
jednak z wód jezior i rzek, a obecnie stwierdza się je 
nawet w wodzie wodociągowej [41, 45–47, 62], a także 
wykrywa się je w tkankach owadów [21, 26, 38, 54, 83] 
i  nietoperzy [4, 11, 71]. Ich obecność opisano także 
w tkankach różnych zwierząt lądowych, w tym ssaków 
i człowieka [1, 27, 35, 36, 39, 52, 74, 77], a także ptaków, 
ryb, skorupiaków, roztoczy (kleszcze) i owadów (wszy, 
pchły, karaczany, mączlik, czerwiec) [17, 19, 21, 22, 26, 
38, 43, 48, 50, 54, 60, 64, 74, 76, 77, 79, 82, 84, 87, 90, 93, 
96, 98] oraz u ameb [11, 29, 30, 35, 41, 62, 75, 92]. Także 
ich powszechne występowanie w środowisku (woda, 
gleba, powietrze) sprawia, że są one potencjalnymi 
zarazkami dla wielu istot żywych na Ziemi [38, 74, 92]. 
Spowodowane jest faktem, że występując jako endo-
symbionty ameb [29, 30, 35, 75, 92], mają zapewnioną 
możliwość przetrwania niekorzystnych warunków śro-
dowiska. Pierwotniaki te cechuje oporność na wysycha-
nie, różnice temperatur, zmiany pH, a nawet działanie 
związków organicznych i nieorganicznych, w tym chlor 
i brom oraz środki czyszczące, a także niewrażliwość 
na promieniowanie UV [58]. Stąd przyjmuje się, że 
cysty – formy spoczynkowe ameb, stanowią bardzo 
duże zagrożenie dla człowieka i  zwierząt ze względu 
na wspomniane już ich powszechne występowanie 
w wodzie, w tym w osadach zbiorników wody słodkiej 
i słonej oraz wodzie wodociągowej, mineralnej i w sys-
temach wodnych jednostek stomatologicznych, a nawet 
w urządzeniach klimatyzacyjnych i w aparatach do dia-
liz, a także w glebie i powietrzu (kurz) [41, 58]. Wyka-
zano, że endosymbiontami ameb w  szczegól ności są 
gatunki z rodziny Parachlamydiaceae [11, 15, 29, 30, 32, 
34, 41, 62] oraz Simkania negevensis z rodziny Simka-
niaceae [45, 59], a także Waddlia chondrophila z rodziny 
Waddliaceae, której namnażanie się w amebach wyka-
zano in vitro [57]. Znane są poglądy mówiące, że być 

może te właśnie wolno żyjące ameby przyczyniły się 
do ewolucji chlamydii, nim nastąpiła ich ekspansja do 
wielokomórkowych gospodarzy, w tym ludzi i zwierząt 
[75, 92]. Chlamydie środowiskowe wywołują cały sze-
reg infekcji u zwierząt, kręgowych (ssaki, ptaki, ryby) 
i bezkręgowych (owady), które dotyczą oczu (zapale-
nia spojówek, rogówki), układu oddechowego (zapale-
nie oskrzeli, płuc czy cysty skrzelowe), pokarmowego 
(zapalenie jelit), krążenia (zmiany miażdżycowe), 
nerwowego (stwardnienie rozsiane) oraz rozrodczego 
(niepłodność), a  które przebiegają tak objawowo jak 
i bezobjawowo [11, 24, 34, 45, 56, 68, 74, 92, 95, 97]. Do 
infekcji tymi chlamydiami dochodzi drogą aerogenną 
i pokarmową za pośrednictwem wody, poprzez kontakt 
z zakażoną glebą oraz styczność z zakażonymi zwierzę-
tami i ich wydzielinami i wydalinami [14, 57, 60, 74, 75, 
79], w tym produktami pochodzenia zwierzęcego [2, 
44, 58, 65, 68, 70, 99]. Wykazano także, że kleszcze oraz 
pchły i wszy są nosicielami tych bak terii, przez co sta-
nowią zarówno ich rezerwuar, jak też są ich wektorami, 
zarówno dla ludzi jak i zwierząt [21, 43]. U ludzi chlamy-
diami środowiskowymi, spośród 9 rodzin, które wywo-
łują choroby, są gatunki z  rodzin Parachlamydiaceae, 
Simkaniaceae, Rhabdochlamydiaceae i Waddliaceae, zaś 
u zwierząt także gatunki z rodzin Parachlamydiaceae, 
Simkaniaceae, Rhabdochlamydiaceae, Waddliaceae oraz 
z  rodzin Ca. Piscichlamydiaceae, Ca. Clavichlamydia-
ceae, Ca. Actinochlamydiacae i Ca. Parilichlamydiaceae. 
W przypadku rodziny Criblamydiaceae nie wykazano 
patogennego ich oddziaływania na ludzi i  zwierzęta, 
choć ich cechy wskazują, że mogą one być potencjal-
nymi patogenami dla nich.

2. Chlamydie środowiskowe chorobotwórcze dla
 ludzi i zwierząt

2.1. Chorobotwórczość rodziny Parachlamydiaceae

Zarazki z tej rodziny będące endosymbiontami 
ameb [10, 11, 15, 16, 29, 30, 41, 62] są czynnikami 
chorobotwórczymi dla ludzi i zwierząt. Rodzinę tę 
tworzą rodzaje Parachlamydia, Neochlamydia, Proto-
chla mydia (tab. I) oraz inne gatunki jak Ca. Metachla-
mydia lacustris [15], Ca. Mesochlamydia elodeae [16] 
oraz Rubidus massiliensis [10]. W  przypadku Para-
chlamydia (P.) acanthamoebae, stwierdzono ją po raz 
pierwszy u ameby z rodzaju Acanthamoeba [62], pocho-
dzącej z próbek śluzu z ludzkiego nosa [62], natomiast 
gatunek Neochlamydia (N.) hartmannellae izolowano 
u ameb z rodzaju Hartmannella pochodzących z wody 
z jednostki dentystycznej [41]. Gatunek Protochlamy-
dia (Pr.) amoebophila po raz pierwszy został wyizolo-
wany z ameb z rodzaju Acanthamoeba żyjących w gle-
bie [30], zaś Pr. naegleriophila otrzymano od ameb 
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z rodzaju Naegleria występujących w wodach słodkich 
[11]. Także Ca. Metachlamydia lacustris, należący do 
tej rodziny, zidentyfikowano u ameb Saccamoeba limax 
w wodach słodkich [15], podobnie jak Ca. Mesochla-
mydia elodeae, którą stwierdzono także w  wodach 
słodkich u ameb z rodzaju Vannella [16]. Natomiast 
gatunek Rubidus massiliensis izolowano od ameb Ver-
maoeba vermiformis z wody kranowej w Marsylli [10]. 
W ostatnim czasie wykazano także materiał genetyczny 
tych bakterii z rodzaju Neochlamydia, Parachlamydia, 
Protochlamydia i Ca. Metachlamydia u kleszczy oraz 
z rodzaju Ca. Metachlamydia u pcheł [21].

Bakterie z tej rodziny, zarówno u ludzi jak i u zwie-
rząt (koty, świnki morskie, owce, bydło, jelenie) są 
przyczyną infekcji dróg oddechowych [11, 32, 34, 36, 
55, 56, 68, 72, 98], układu rozrodczego [5, 18, 23, 28, 
37, 55, 68, 97, 98] oraz schorzeń oczu [8, 36, 68, 74, 
79, 91]. Przyjmuje się, że bakterie z rodziny Parachla-
mydiaceae, jako endosymbionty ameb występujących 
powszechnie w  wodzie, są zarazkami, zakażającymi 
ludzi poprzez kontakt z wodą, choć także drogą aerozo-
lową [41, 99]. U ludzi, Parachlamydia acanthamoebae, 
wykryto w próbkach z dróg oddechowych hospitalizo-
wanych pacjentów, w tym u wcześniaków [11, 55, 68] 
i u osób dotkniętych zapaleniem płuc [36]. Szczegól-
nie niebezpieczna wydaje się być u  ludzi z  obniżoną 
odpornością, np. zakażonych wirusem HIV, u których 
jest przyczyną stanów patologicznych [32]. Rejestruje 
się ją także u kobiet z infekcjami układu rozrodczego, 
a w momencie kiedy przedostanie się przez łożysko do 
płodu, powoduje poronienia [5, 55, 68]. Przypuszcza 
się, że źródłem zakażenia ludzi może być zainfekowane 
P. acanthamoebae bydło [57]. Bakterie te (P. acantha-
moebae) wraz z N. hartmannellae, stwierdza się u ludzi 
w  biofilmie soczewek kontaktowych [34], natomiast 
Protochlamydia naegleriophila izolowano z  zapalenia 
płuc u ludzi [11, 36, 55]. 

U zwierząt, P. acanthamoebae jak i N. hartmannellae, 
wykazano u kotów i owiec dotkniętych chorobami oczu 
[8, 36, 68, 74, 79, 91]. W przypadku bakterii z rodzaju 
Neochlamydia sugeruje się, że mogą one być także 
przyczyną poronień u bydła, jako że rejestruje się te 
bakterie w tkankach poronionego płodu oraz w łoży-
sku u tych zwierząt [23, 97, 98]. Do zakażenia zwierząt 
tymi bakteriami dochodzi poprzez wodę, gdyż bakterie 
do wody pitnej dostają się poprzez wydzieliny z oczu 
i nosa zwierząt zainfekowanych tymi zarazkami [99], 
bo stwierdzono je w śluzie pochodzącym z nosa świnek 
morskich [60] oraz w wydzielinie z oczu kotów [8, 79] 
i owiec [74]. Także zanieczyszczona woda dla zwierząt 
na pastwiskach P. acanthamoebae i bakteriami z rodzaju 
Neochlamydia, jest dużym zagrożeniem zarówno dla 
udomowionych jak i dzikich przeżuwaczy, pasących się 
na tych obiektach [99]. Potwierdzono to w badaniach 
u zdrowego bydła i jeleni, u których stwierdzono te bak-

terie odpowiednio w odchodach (bydło) oraz w prób-
kach z wątroby i płuc (jelenie) [77]. Kolonizację płuc 
przez te bakterie, w kontekście wykazania ich w płu-
cach u jeleni [77], potwierdzono wcześniej in vitro, gdyż 
wykazano występowanie P. acanthamoebae w pneumo-
cytach i w makrofagach płucnych u ludzi [11, 32].

2.2. Chorobotwórczość rodziny Simkaniaceae

Rodzinę Simkaniaceae tworzą obecnie rodzaje Sim-
kania, Ca. Fritschea i Ca. Syngnamydia oraz gatunek 
Ca. Neptunochlamydia vexilliferae (tab. I), z których 
pierwszy jest chorobotwórczy wyłącznie dla ludzi, 
a  dwa kolejne są chorobotwórcze odpowiednio dla 
owadów i ryb, natomiast co do ostatniego, brak danych 
odnośnie jego patogennego oddziaływania. Gatunek 
Simkania (S.) negevensis, izolowano po raz pierwszy 
jako zanieczyszczenie hodowli komórkowej [25, 45, 
46, 47], natomiast rodzaj Ca. Fritschea reprezentują 
wykryty wewnątrz komórek bakteriocytów mączlika 
ostroskrzydłego (Bemisia tabaci) Ca. Fritschea bemi-
siae oraz Ca. Fritschea eriococci, zidentyfikowany 
u czerwca wiązowca (Eriococcus spurius) [26, 93]. Do 
tej rodziny przypisuje się również gatunki, Ca. Syngna-
mydia salmonis, zidentyfikowany w cystach nabłonko-
wych skrzeli hodowlanych łososi szlachetnych (Salmo 
salar) w Norwegii [67] oraz Ca. Syngnamydia venezia, 
stwierdzany w  cystach u  igliczni (Syngnathus typhle) 
wyłowionych w wodach Laguny Weneckiej [27], 
jak też gatunek Ca. Neptunochlamydia vexilliferae 
wykryty u ameb z rodzaju Vexillifera sp. występujących 
w wodach jeziora Lago di Paola (Włochy) [73]. 

Spośród chlamydii z rodziny Simkaniaceae, choro-
botwórczą dla ludzi jest tylko S. negevensis, której pato-
genne działanie wiąże się głównie z  infekcjami dróg 
oddechowych [45, 49, 53, 59, 64]. Wykazano, że bakteria 
ta towarzyszy nie tylko pozaszpitalnemu zapaleniu płuc 
u ludzi, zapaleniu oskrzeli u niemowląt, ale także izolo-
wano ją z przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u ludzi 
dorosłych w Europie [65, 70], Japonii [65, 100], Ame-
ryce Północnej i Brazylii [65] oraz Izraelu [53]. Bakteria 
ta zakaża ludzi drogą aerozolową oraz poprzez wodę, 
jako że stwierdza się ją w wodzie pitnej z wodociągów 
i ze studni oraz w wodach z salonów odnowy biologicz-
nej i systemów chłodniczych, a także w miejskich syste-
mach melioracyjnych [65, 70]. Wektorami transmisji tej 
bakterii do ludzkiego organizmu, mogą być także ameby 
[45, 58]. Badania seroepidemiologiczne wykazały wystę-
powanie S. negevensis u dzieci w wieku przedszkolnym 
(1–6 lat) w Finlandii oraz w Izraelu [53, 66], jak też izo-
lowano ją od inuickich noworodków w Kanadzie, które 
chorowały na ostre zapalenie oskrzeli [31]. Generalnie 
przyjmuje się, że infekcje na tle S. negevensis, najczęściej 
dotyczą dzieci do 6 roku życia oraz dorosłych w wieku 
około 30 lat, choć stwierdza się ją, niezależnie od wieku 
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i u biorców przeszczepu płuc [49, 53, 59]. Wykazano, 
że infekcja tą bakterią nie ma wpływu na występującą 
u dzieci astmę i nie wpływa na pogorszenie się stanu 
osób zainfekowanych wirusem RSV [53, 59]. Przyjmuje 
się, że jeśli infekcja na tle S. negevensis rozpoczynała się 
przez pochłonięcie wolnych ameb zawierających te 
mikroorganizmy, to kontakt tych ameb z komórkami 
serii monocytarno-makrofagowej makroorganizmu, 
często powoduje ich śmierć i zahamowania rozprze-
strzeniania się ich w organizmie [45]. 

Dla zwierząt, jak wspominano, chorobotwórczymi 
z tej rodziny są gatunki z rodzaju Ca. Fritschea (owady) 
i gatunki z rodzaju Ca. Syngnamydia (ryby). W przy-
padku Ca. Fritschea bemisiae oraz Ca. Fritschea erio-
cocci, nie znana jest ich rola jako czynnika etiologicz-
nego schorzeń u swoich gospodarzy, choć stwierdzano 
je w  bakteriocytach i  jelitach tych owadów, które są 
pasożytami warzyw [26, 93]. W przypadku rodzaju 
Ca. Syngnamydia wykazano, że gatunek Ca. Syngna-
mydia salmonis, cechuje się dużą patogennością w sto-
sunku do łososi szlachetnych, gdyż powoduje ona 
w  hodowlach tych ryb zaburzenia ze strony układu 
oddechowego, manifestujące się wysoką śmiertelnoś-
cią [67]. Także gatunek Ca. Syngnamydia venezia, jest 
przyczyną infekcji skrzel u wolno żyjących igliczni, 
z tym, że nie określono ich śmiertelności [27].

2.3. Chorobotwórczość rodziny Rhabdochlamydiaceae

Bakterie z rodziny Rhabdochlamydiaceae (Tab. I), 
reprezentowane są przez Rhabdochlamydia (R.) porcel-
lionis, R. crassificans i Ca. Renichlamydia lutjani, które 
mogą być patogenami człowieka, bydła, równonogów, 
ryb, przy czym równonogi i ryby są dodatkowo ich 
rezerwuarem [19, 54, 84, 96]. Gatunek R. porcellionis 
zaobserwowano w wątrobotrzustce oraz w gruczołach 
jelita środkowego skorupiaka (równonoga) prosionka 
szorstkiego (Porcellio scober) [54, 84], natomiast R. cras-
sificans, wykazano w ciałkach tłuszczowych karaczanów 
wschodnich (Blatta orientalis) [17, 76], zaś trzeci gatu-
nek Ca. Renichlamydia lutjani, stwierdzono w nerkach 
i śledzionie lucjanów kaszmirskich (Lutjanus kasmira) 
żyjących w Oceanie Spokojnym u wybrzeży Hawajów 
[19, 96]. Także materiał genetyczny Rhabdochlamydia 
spp. wykazano w próbach z nozdrzy tylnych jastrzębia 
rdzawosternego (Buteo jamaicensis), który dodatkowo 
miał inwazję wszy [43]. 

Rozpatrując chorobotwórczość tych bakterii u ludzi, 
należy stwierdzić, że R. porcellionis, powoduje u  osób 
dorosłych i  u  wcześniaków, stany chorobowe układu 
oddechowego [38, 55, 56], a także może być przyczyną 
poronień u kobiet, co potwierdzono badaniami serolo-
gicznymi i molekularnymi [37, 55]. Natomiast w przy-
padku zwierząt, chorobotwórczość R. porcellionis wyka-
zano w odniesieniu tylko dla bydła, u którego może być 

przyczyną ronień, na co wskazują badania serologiczne 
i molekularne [18, 98]. Zarazek ten występuje u pro-
sionka szorstkiego (Porcellio scober), reprezentującego 
równonogi, powoduje zakażenie komórek gruczołu 
jelita środkowego, choć ta infekcja nie zawsze powoduje 
lizę komórek tego równonoga, jako że bakterie te często 
wykazują symbiozę odżywczą z organizmem gospoda-
rza, co sugeruje asymptomatyczny stan koegzystencji 
[84]. Inny gatunek, R. crassificans, opisywany wcześniej 
jako Ricketsiella crassificans [76], stwierdzano u kara-
czanów wschodnich, u których lokalizował się w ciałach 
tłuszczowych oraz w nabłonku jelit, cewce Malpi ghi’ego, 
komórkach hemolimfy oraz w układzie rozrodczym, 
powodując u nich, w ostatnim stadium infekcji, opuch-
liznę brzuszną uniemożliwiającą poruszanie się tych 
zwierząt [17, 76]. W przypadku trzeciego rodzaju/
gatunku z tej rodziny, Ca. Renichlamydia lutjani wyka-
zano, że powoduje on u młodych osobników lucjana 
kaszmirskiego, introdukowanych w  rafy wysp hawaj-
skich, cysty głównie w nerkach i w mniejszym stopniu 
w śledzionie [19, 96]. Zmiany te powodują stany zapalne, 
które nasilają się wraz z wiekiem tych ryb, ale co ciekawe 
nie stwierdza się tego zarazka u ryb powyżej 26 cm dłu-
gości [19, 96]. Sugeruje się, że infekcja Ca. Renichlamy-
dia lutjani u lucjanów, staje się przyczyną przenoszenia 
się tego czynnika zakaźnego także na inne ryby, wystę-
pujące naturalnie w tych wodach [96]. 

2.4. Chorobotwórczość rodziny Waddliaceae

Rodzinę tę reprezentuje tylko jeden rodzaj – Wad- 
dlia (W.) z trzema gatunkami W. chondrophila, W. malay - 
siensis i W. cocoyoc (tab. I), które są czynnikami cho-
robotwórczymi dla ludzi i zwierząt (bydło, nietoperze, 
gryzonie) [2, 4, 20, 57, 71]. Po raz pierwszy W. chon-
drophila wyizolowano z poronionych płodów bydła 
[24], zaś W. malaysiensis otrzymano z odchodów nie-
toperzy owocowych z gatunku Eonycteris spelaea żyją-
cych w Malezji [4, 13], natomiast W. cocoyoc izolowano 
z płuc nietoperzy owocowych z gatunku Artibeus inter-
medium żyjących w Meksyku [71]. 

U ludzi W. chondrophila jest przyczyną infekcji 
układu rodnego, co skutkuje poronieniami [2, 4, 6, 20, 
57, 78], gdyż bytując wewnątrzkomórkowo, ma moż-
liwość utrzymywania się w komórkach łożyska [20]. 
Bakteria ta infekuje głównie komórki nabłonka gruczo-
łowego dróg rodnych, powodując poronienia manifestu-
jące się zapaleniem błony doczesnej, błon płodowych 
i powoduje zwiększenie ilości komórek plazmatycznych 
we krwi [6]. Przyjmuje się, że mechanizm tych poronień 
na tle tej bakterii, związany jest z białkami szoku ciepl-
nego 60 (HSP60) i/lub produkcją cytokin prozapalnych 
między innymi TNF-α [6]. Wysunięto także hipotezę, że 
W. chondrophila, podobnie jak Chlamydia trachomatis, 
wywołuje u kobiet bezpłodność jajnikową [95]. Trzeba 
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dodać, że również u małp człekokształtnych (goryl, 
szympans), zarówno tych trzymanych w  niewoli jak 
i wolno żyjących, stwierdzono występowanie Waddlia 
chondrophila, przy czym nie stwierdzono u nich żad-
nych objawów chorobowych [52]. 

W przypadku zwierząt, W. chondrophila, powoduje 
u bydła infekcje dróg rodnych powodując ronienia [24, 
57] oraz stwierdzono ją u małych gryzoni, które mogą 
być rezerwuarem tych bakterii [57]. Przypuszcza się, że 
zarówno od gryzoni jak i od bydła możliwa jest trans-
misja tej bakterii na ludzi [57]. Nadmienić trzeba, że 
W. chondrophila wykorzystywana jest do badań nad 
patogennością chlamydii, jako że może namnażać się 
w różnych komórkach (ludzkie makrofagi, pneumocyty, 
komórki endometrium) jak i w amebach [57]. Ponadto, 
u bakterii tej, jako pierwszej środowiskowej chlamydii, 
zidentyfikowano białka immunogenne, które wyko-
rzystywane mogą być w diagnostyce zakażeń na jej tle 
[51]. Odnośnie chorobotwórczego działania Waddlia 
sp., stwierdzić należy, że W. cocoyoc wykazano u nie-
toperzy, u których powoduje śródmiąższowe zapalenie 
płuc, hiperplazję limfoidalną śledziony oraz zmiany 
na skórze [71]. Bakteria ta w hodowli komórek Vero 
i  BHK21, daje także efekt cytopatyczny, co dowodzi 
jej patogenności [71].

2.5. Chorobotwórczość innych chlamydii 

Chorobotwórczość rodziny Candidatus
Piscichlamydiaceae

Rodzinę Ca. Piscichlamydiaceae reprezentują dwa 
gatunki: Ca. Piscichlamydia salmonis i Ca. Piscichla-
mydia cyprinis (tab. I), które są chorobotwórcze w obrę-
bie zwierząt tylko dla ryb. Po raz pierwszy gatunek Ca. 
Piscichlamydia salmonis izolowano z  cyst skrzelo-
wych łososi atlantyckich (Salmo salar) [22, 48, 75, 89], 
natomiast gatunek Ca. Piscichlamydia cyprinis z cyst 
amurów białych z Australii [69, 90], choć charaktery-
styczny dla tych bakterii materiał genetyczny uzyskano 
także z cyst łososi atlantyckich (Salmo salar) [22, 48, 
75]. Wykazano także, że gatunek Ca. Piscichlamydia 
salmonis, występuje w inkluzjach nabłonka pstrąga 
alpejskiego (Salvelinus alpinus) w Kanadzie [22] oraz 
u  pstrągów alpejskich (Salvenilus aplinus) żyjących 
w  rzekach Wirginii (USA) [75], a  także u  pstrągów 
potokowych (Salmo trutta) żyjących w wodach rzecz-
nych w  Szwajcarii [82]. Bakterie te u  ryb powodują 
powstawanie cyst skrzelowych, co objawiać się może 
dysfunkcją układu oddechowego oraz powodować 
może zapalenie jelit z wysoką śmiertelnością ryb mło-
docianych [85]. Bakterie te jako czynniki chorobotwór-
cze stwierdzano początkowo tylko u ryb hodowlanych, 
a obecnie także u ryb wolnożyjących, w wyniku, jak się 
przypuszcza, horyzontalnej transmisji czynnika etiolo-
gicznego pomiędzy gatunkami [82]. Stan taki związany 

jest z dość szerokim widmem tej chlamydii dla różnych 
gatunków ryb, choć nadal nie jest czynnikiem infekcyj-
nym dla zwierząt domowych i ludzi. 

Chorobotwórczość rodziny Candidatus
Clavichlamydiaceae

Reprezentantem rodziny Ca. Clavichlamydiaceae 
jest jeden gatunek Ca. Clavichlamydia salmonicola 
(tab. I), który wyizolowano z komórek nabłonka 
skrzeli łososia atlantyckiego (Salmo salar L.), choć po 
raz pierwszy opisał go Plehn w 1920 r. jako mukofilozę 
u karpia zwyczajnego (Cyprinus carpio L.) [48, 64, 82]. 
Bakteria ta jest chorobotwórcza wśród zwierząt tylko 
dla ryb, u których powoduje dysfunkcję układu odde-
chowego prowadzącą do śmierci ryb, która w zależności 
od gatunku i wieku ryb waha się od 20% do100% [48, 
64]. Zarazek ten wykazano również w cystach nabłon-
kowych u  bassa niebieskiego (Lepomis macrochirus 
Rafinesque) [64], u łososi atlantyckich (Salmo salar L.) 
[64] oraz u  pstrągów alpejskich (Salvenilus alpinus) 
żyjących w wodach rzek Wirginii (USA). 

Chorobotwórczość rodziny Candidatus
Actinochlamydiacea

Do rodziny Ca. Actinochlamydiaceae przynależy 
gatunek Ca. Actinochlamydia clariae (tab. I), chorobo-
twórczy tylko dla zwierząt – ryb, a który wyizolowano 
z cyst skrzelowych sumów afrykańskich (Clarias garie-
pinus) hodowanych w Ugandzie [86]. Powoduje ona 
u form młodocianych tych ryb zaburzenia poruszania 
się (często ryby pływają brzuchem do góry) oraz zabu-
rzeń oddychania, co skutkuje śmiercią [86]. Zarazek ten 
powoduje inkluzje w skrzelach tych ryb i tworzy tunele 
przez aktynopodobne białko, które rozchodząc się pro-
mieniście otwierają się na powierzchni komórek lub 
w sąsiadujących komórkach. Takie inkluzje z kanałami 
nie zostały nigdy opisane u bakterii rzędu Chlamydia-
les, dlatego wydaje się, że ta nowa cecha tych bakterii, 
to bardzo ciekawy i ważny element w biologii, w tym 
biologii tych zarazków [86]. 

Chorobotwórczość rodziny Candidatus
Parilichlamydiaceae

Rodzinę Ca. Parilichlamydiaceae reprezentują cztery 
gatunki: Ca. Parilichlamydia carangidicola, Ca. Simi-
lichlamydia latridicola, Ca. Similichlamydia laticola 
i Ca. Similichlamydia labri (tab. I), które są chorobo-
twórcze tylko dla zwierząt – ryby, u których powodują 
zaburzenia w oddychaniu. Gatunek Ca. Parilichlamy-
dia carangidicola stwierdzono w cystach ryb z gatunku 
Seriola lalandi w Australii [88], zaś gatunek Ca. Simi-
lichlamydia latridicola wyizolowano z cyst ryb Latris 
lineata [89]. Natomiast trzeci gatunek, Ca. Similichla-
mydia laticola, wykryto w ikrze i skrzelach barramundi 
(Lates calcarifer) z południowej Australii [90], a gatunek 
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Ca. Similichlamydia labri stwierdzono w cystach skrzeli 
wargaczy kniazik (Labrus bergylta) [87]. Ta ostatnia 
– Ca. Similichlamydia labry, przypomina ultrastruktu-
ralnie Ca. Actinochlamydia clariae (rodzina Ca. Acti-
nochlamydiaceae), którą opisano u suma [86]. Wszyst-
kie cztery zarazki z tej rodziny nie powodują stanów 
zapalnych ani rozrostu tkanek, a  jedynie towarzyszą 
cystom nabłonkowym [82]. Sugeruje się [82, 87–90], 
że fakt występowania zarazków z rodziny Ca. Parili-
chlamydiaceae u różnych ryb, w kontekście spożywania 
ich przez człowieka, mimo nie stwierdzania ich u ssa-
ków, winien stać się sygnałem ważnym w epidemiologii 
chorób zakaźnych ludzi.

Potencjalna chorobotwórczość rodziny
Criblamydiaceae

Rodzinę Criblamydiaceae tworzą dwa gatunki 
(tab. I), z tym że gatunek Criblamydia sequanensis izo-
lowany był z wody rzeki Sekwana w Paryżu w 2006 roku 
[94], zaś gatunek Estrella (E.) lausannensis z wody rzeki 
Llobregat w Barcelonie [7]. Bakterie te, mimo że nie 
wykazują patogennego działania wobec ludzi i zwierząt, 
przyjmuje się, że są potencjalnymi czynnikami infekcyj-
nymi, bo dowiedziono, że E. lausannensis namnaża się 
w komórkach pochodzenia ludzkiego i rybiego [7, 50, 
81], jednakże wykazano, że nie hamuje zaprogramowa-
nej śmierci tych komórek i dlatego przyjmuje się, że ma 
ograniczoną zdolność do rozprzestrzeniania się w ludz-
kich makrofagach [7, 50, 81]. Natomiast stwierdzone 
przeciwciała (o różnym mianie) anty-E. lausannensis 
u dzieci zdrowych [81] oraz u kobiet z zapaleniem jajo-
wodu [3] sugerują, że ta chlamydia, może być również 
przyczyną chorób u ludzi i zwierząt. Ciekawym faktem 
wydaje się być wykazanie obecności materiału gene-
tycznego rodzaju Criblamydia u kleszczy w Szwajcarii 
oraz rodzaju Estrella u kleszczy w Algierii [21], co może 
wskazywać na szersze, niż się do tej pory przyjmowało 
widmo tego zarazka.

3. Diagnostyka chlamydii środowiskowych u zwierząt

Dzisiejsza diagnostyka chlamydii środowiskowych 
dostarcza bardzo wielu problemów, jako że tak jak 
przy chlamydiach klasycznych, tak i przy chlamy-
diach środowiskowych, nie ma możliwości hodowli 
ich na sztucznych pożywkach, a jedynie namnażają się 
w  specyficznych dla nich hodowlach komórkowych, 
których wobec chlamydii środowiskowych w pełni nie 
opracowano. W  ich diagnostyce często wykorzystuje 
się linie komórkowe dedykowane chlamydiom kla-
sycznym, takie jak HeLa, HEp-2, Vero, BGM, BHK21, 
komórki McCoy’a, czy też linie komórkowe monocy-
tarno-makrofagowe U937, linie komórkowe fibrobla-
stów ludzkich, małżowiny nosowej bydła oraz komórki 

owadzie [20, 42, 46, 47, 84]. Chlamydie środowiskowe 
w  hodowli, wykazują charakterystyczny kształt form 
morfologicznych, specyficzny dla poszczególnych 
rodzin [83]. Natomiast w ich diagnostyce badania 
serologiczne nie są skuteczne, jako że np. test ELISA 
w  diagnostyce bakterii z rzędu Chlamydiales, opiera 
się głównie na rekombinantowych głównych białkach 
błony zewnętrznej (MOMP – major outer membrane 
protein) i białku błony zewnętrznej (OmcB – cysteine-
-rich outer membrane protein) chlamydii klasycznych 
[4, 51], które nie są swoiste dla chlamydii środowisko-
wych. Przykładowo S. negevensis nie zawiera antygenu 
LPS, trisacharydu αKdo–(2→8)–αKdo–(2→4)–αKdo, 
powszechnego dla wszystkich chlamydii klasycznych 
(rodzina Chlamydiaceae), a nadto nie zostaje on roz-
poznany przez monoklonalne przeciwciała odnoszące 
się do MOMP tych chlamydii [25, 45]. Białka błony 
zewnętrznej MOMP chlamydii klasycznych bogate 
w cysteinę, czyli białka OmcA i OmcB oraz polimor-
ficzne białka błony (PMP), nie są specyficzne dla 
zarazków np. z rodziny Waddliaceae [51]. Wpraw-
dzie duże możliwości zaprojektowania specyficznego 
testu ELISA dla tej rodziny, dało opisanie białek Wim3 
i Wim4, których gen wcw_1618 koduje białko Wim4 
u W. chondrophila, i jest zlokalizowany w chromosomie 
bakteryjnym w jednym z czterech skupisk genetycznych 
systemu sekrecyjnego typu III (T3SS) [51]. Te białka 
(Wim3 i Wim4) wydają się najbardziej immunogenne 
i  rokują jako cel w teście ELISA, wykorzystywanym 
w diag nostyce W. chondrophila [51]. 

4. Podsumowanie

Rozwój metod biologii molekularnej pozwolił 
poznać wiele nowych patogenów, a wśród nich prze-
bogate pod względem cech biologicznych chlamydie 
środowiskowe. Wykazano, że te chlamydie stanowią 
realne i potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka 
oraz są przyczyną chorób u wielu ssaków (bydło, owce, 
jelenie, koty, świnki morskie, małe gryzonie nieto-
perze), ptaków, ryb, skorupiaków oraz owadów. Stan 
ten pogarsza także fakt, że wektorami tych bakterii są 
zarówno roztocza (kleszcze) i  owady (wszy, pchły), 
a  także ameby, powszechnie występujące w środowi-
sku naturalnym. Bakterie te, jak się przypuszcza, mogą 
być przyczyną chorób odzwierzęcych, gdyż W. chon-
drophila czy P. acanthamoebae, mogą przenosić się od 
bydła lub małych gryzoni, na człowieka. Szczególnie 
niebezpieczne są infekcje na tle S. negevensis dróg 
oddechowych u ludzi i zwierząt oraz ronienia u ludzi 
i przeżuwaczy na tle W. chondrophila. Nadto endosym-
bionty ameb, P. acanthamoeba czy N. hartmanelleae, są 
także przyczyną chorób oczu u ludzi i zwierząt (owce, 
koty) oraz towarzyszą wraz z bakteriami z  rodziny 
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Rhabdochlamydiaceae, infekcjom dróg oddechowych 
u ludzi. Sporym wyzwaniem dla badaczy i diagnostów 
jest zdolność do namnażania się chlamydii środowi-
skowych w ludzkich makrofagach, a przez to wykorzy-
stywania komórek tej linii do ich hodowli. Przyjmuje 
się, że infekcje chlamydiami środowiskowymi u ludzi, 
są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób z obni-
żoną odpornością. Nadto fakt, że bakterie te powszech-
nie występują głównie w środowisku, w tym wodnym 
i infekują m.in. ryby, które są dość powszechnym środ-
kiem spożywczym dla ludzi, dlatego zarazki te powinny 
stać się grupą mikroorganizmów o zwiększonej uwadze 
w postępowaniu epidemiologicznym i prozdrowotnym.
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1. Wstęp

Zjawisko mykoryzy jest jednym z najczęściej spo-
tykanych w świecie roślin symbiotycznym związkiem 
z  grzybami. Nazwa mykoryza pochodzi od greckich 
słów mycos i rhiza, które oznaczają odpowiednio grzyb 
i korzeń [23]. Mykoryza jest relacją symbiotyczną, która 
tworzy się pomiędzy żywymi komórkami roślin wyż-
szych, a  niepatogenicznymi grzybami zasiedlającymi 
glebę. Mykoryza została odkryta w 1881  roku przez 
polskiego botanika F.D. Kamieńskiego, który zbadał 
i wyjaśnił zasady symbiozy roślin wyższych z grzybami 
glebowymi na podstawie życia korzeniówki (Mono-
tropha hypopitys) [2, 34]. Dzisiaj wiemy, że relacja 
mykoryzowa może być nawiązana pomiędzy symbio-
tycznymi grzybami i rośliną-gospodarzem praktycznie 
w każdym ekosystemie na Ziemi, począwszy od pustyń, 
tj. obszarów pozbawionych zwartej roślinności, lasów 
tropikalnych bogatych w najróżniejsze gatunki roślin, 
a skończywszy na gruntach uprawnych, często znisz-

czonych intensywną gospodarką rolną i nadmiernym 
nawożeniem środkami chemicznymi [5, 35]. W zależ-
ności od stopnia kontaktu strzępek grzyba z komórkami 
korzenia rośliny gospodarza, wyróżnia się dwa główne 
typy związków mykoryzowych, tj. ektomykoryzę i endo-
mykoryzę. Ektomykoryzę nawiązuje około 2% gatunków 
roślin naczyniowych. Jest to dominująca forma myko-
ryzy wśród gatunków leśnych roślin drzewiastych strefy 
umiarkowanej. Symbiontami grzybowymi tworzącymi 
związek ektomykoryzowy są grzyby należące do gro-
mady podstawczaków (Basidiomycota) i  workowców 
(Ascomycota) [11]. Wszechobecną w przyrodzie sym-
biozą mykoryzową jest mykoryza arbuskularna, która 
należy do endomykoryz, to jest do związków mykory-
zowych, w których grzyb nie tworzy mufki grzybniowej 
wokół korzeni i wnika nie tylko do przestrzeni między-
komórkowych, ale także do wnętrza komórek kory pier-
wotnej korzenia. Prawdopodobnie mykoryza arbusku-
larna trwa od ponad 400 milionów lat, o czym świadczą 
znalezione skamieliny roślin kopalnych pochodzące 
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z tamtego okresu, a więc należy do najstarszych związ-
ków symbiotycznych na Ziemi. Przypuszcza się, że 
dzięki tej symbiozie rośliny zasiedliły ląd [20]. Szacuje 
się, że ok. 80% wszystkich gatunków roślin należących 
do okrytonasiennych i nagonasiennych wchodzi w rela-
cje mykoryzowe z grzybami zaliczanymi do gromady 
Glomeromycota [31]. Początkowo grzyby arbuskularne 
były zaliczane do gromady sprzężniowców (Zygomy-
cota) [21]. Jednak później na podstawie dokładniejszej 
obserwacji biologii tych grzybów, a także molekularnej 
analizy rDNA skamieniałości korzeni mykoryzowych 
wczesnych dewońskich roślin naczyniowych, udowod-
niono monofiletyczne pochodzenie grzybów arbusku-
larnych i podniesiono je do gromady Glomeromycota. 
Na podstawie filogenetycznego drzewa rDNA grzyby 
należące do Glomeromycota prawdo podobnie stanowią 
odgałęzienie pradawnego przodka, stanowiąc grupę 
siostrzaną z workowcami i podstawczakami [8, 24, 28]. 
Strzępki grzybów arbuskularnych wnikają do wnętrza 
komórek kory pierwotnej korzenia rośliny-gospoda-
rza, tworząc silnie rozgałęziające się struktury (arbu-
skule), których rolą jest wymiana substancji odżyw-
czych pomiędzy symbiontami. Natomiast od strony 
gleby strzępki grzybni przerastają podłoże na dalekie 
odległości uruchamiając niedostępne dla roślin skład-
niki pokarmowe, biorąc udział w krążeniu węgla, azotu 
i fosforu w środowisku [30, 35]. Związek mykoryzowy 
jest korzystny dla obu partnerów. Dzięki tej symbiotycz-
nej relacji roślina otrzymuje niezbędne do życia związki 
mineralne oraz jest lepiej zaopatrywana w wodę, a przez 
to może być mniej podatna na suszę oraz choroby. Tak 
więc grzybnia stanowi pomost łączący roślinę z środo-
wiskiem glebowym. Natomiast w zamian, partner grzy-
bowy korzysta z produktów fotosyntezy rośliny-gospo-
darza [9, 11, 14]. Dla wielu gatunków roślin symbioza 
mykoryzowa jest relacją fakultatywną, tworzoną w za- 
leżności od stężenia substancji odżywczych w  glebie, 
podczas gdy grzyby, aby przejść pełen cykl rozwojowy, 
potrzebują cukrów od rośliny-gospodarza. Dlatego też 
związek mykoryzowy jest dla nich niezbędny do życia 
[3, 23]. Wynikiem symbiotycznej kolonizacji korzeni 
roślin-gospodarzy przez partnerów grzybowych, jest 
utworzenie podziemnej sieci wzajemnych połączeń, 
umożliwiających wymianę substancji odżywczych 
pomiędzy symbiontami, budując jeden ekosystem [19].

W ostatnich latach rozwój technik biologii mole-
kularnej umożliwił identyfikację nowych elementów 
symbiotycznej ścieżki sygnałowej niezbędnych dla 
ustanowienia relacji mykoryzowej pomiędzy grzybami 
arbuskularnymi i roślinami. W niniejszej pracy przed-
stawiono najnowsze informacje na temat roli cząste-
czek sygnałowych, w tym głównie kwasu mewalono-
wego (MVA), we wczesnych reakcjach roślin na sygnały 
wytwarzane przez symbiotyczne grzyby arbuskularne 
i  formowanie się związku mykoryzowego. Proces 

nawiązywania symbiotycznej relacji arbuskulrnej został 
przedstawiony na przykładzie Glomus (według najnow-
szej nomenklatury od 2010  roku Rhizophagus [27]). 
Jednak pomimo wprowadzenia nowego nazewnictwa, 
w literaturze wciąż funkcjonuje podwójna nomenkla-
tura dla pełnej jasności przekazywanych treści.

2. Symbiotyczna natura grzybów arbuskularnych

Komórki kiełkujących zarodników Glomus zawierają 
organelle zwane glioksysomami, w  których przebiega 
cykl glioksylanowy, umożliwiający enzymatyczne prze-
kształcenie lipidów zmagazynowanych w zarodnikach 
do cukrów [6]. Stanowią one materiał zapasowy do 
budowy kiełkujących strzępek. Ilość lipidów jest ogra-
niczona i po kilku dniach ulega wyczerpaniu, co działa 
hamująco na wzrost młodych grzybów. W tym czasie 
kiełkujące strzępki aktywnie penetrują glebę w  celu 
poszukiwania zielonego partnera, z  którym nawiążą 
symbiotyczną relację mykoryzową. Heterotroficzna 
natura grzybów arbuskularnych uzależnia je od związ-
ków węgla rośliny-gospodarza. Grzyb w przypadku nie-
nawiązania relacji mykoryzowej z rośliną-gospodarzem 
hamuje swoją aktywność, wstrzymuje wzrost strzępek 
i wycofuje z nich cytoplazmę z powrotem do zarodni-
ków. Pozostaje on w stanie uśpienia aż do momentu, 
kiedy ponownie spróbuje nawiązać symbiotyczny kon-
takt z rośliną [3, 22]. Rośliny zapoczątkowują związek 
mykoryzowy z  grzybami wydzielając do gleby specy-
ficzne cząsteczki. Grzyby rozpoznają je jako sygnały 
informujące o gotowości rośliny do podjęcia kontaktu 
z nimi i rozwoju symbiozy. Również grzyby komuni-
kują się ze swoimi roślinami-gospodarzami za pomocą 
chemicznych przekaźników sygnałowych. Wysyłają 
one informację zwrotną do rośliny-gospodarza, która 
rozpoznaje grzyby jako potencjalnych partnerów rela-
cji mykoryzowej [30]. Niedobór substancji mineral-
nych w glebie (głównie fosforanów), może być jednym 
z  czynników stymulujących w  roślinie uruchamianie 
wewnętrznych mechanizmów obronnych prowadzących 
do syntezy cząsteczek sygnałowych, które odgrywają 
znaczącą rolę w inicjowaniu relacji symbiotycznych [12, 
13]. Podczas pierwszych etapów rozpoznawania rośliny 
przez Glomus obserwuje się intensywny rozwój i rozga-
łęzianie strzępek grzybowych wokół korzenia gospo-
darza. W  2005  roku zbadano wydzieliny korzeniowe 
roślin, które współdziałały z grzybami mykoryzowymi. 
Wyniki badań ujawniły, że korzenie tych rośliny wydzie-
lały do gleby bioaktywne cząsteczki sygnałowe zidenty-
fikowane jako strigolaktony, odpowiedzialne za stymu-
lowanie rozgałęziania się strzępek grzybowych [1]. Przez 
ostatnie 60  lat strigolaktony były znane jedynie jako 
stymulatory kiełkowania nasion roślin pasożytniczych 
z rodzaju Striga. Obecnie strigolaktony to nowa grupa 



NOWE ELEMENTY SZLAKÓW SYGNAŁOWYCH ARBUSKULARNEJ SYMBIOZY MYKORYZOWEJ 277

hormonów roślinnych pełniąca wiele ważnych funkcji 
w roślinie. Strigolaktony oprócz promowania symbio-
tycznych interakcji pomiędzy roślinami i mikroorgani-
zmami glebowymi kontrolują również rozwój rośliny, jej 
pokrój i strukturę, wpływając na długość i zagęszczenie 
włośników korzeniowych oraz hamowanie rozgałęziania 
się pędów. Tym samym strigolaktony mogą uczestniczyć 
w procesie adaptacji roślin do środowiska, w szczegól-
ności kiedy obniża się dostępność substancji odżywczych 
w glebie, poprzez sterowanie procesem wzrostu części 
nadziemnej i podziemnej rośliny [29, 38]. Cząsteczka 
strigolaktonu zbudowana jest z trzech stykających się 
ze sobą pierścieni laktonowych (A, B, C) połączonych 
przez ester enolu z grupą butenolidową (pierścień D) 
[32] (Rys. 1). Synteza strigolaktonów najprawdopo-
dobniej przebiega w plastydach systemu korzeniowego 
rośliny. Następnie strigolaktony mogą być wydzielane 
do ryzosfery, jak również transportowane przez ksylem 
do wierzchołka pędu. Ścieżka biosyntezy strigolakto-
nów nie została jeszcze do końca poznana. Wiadomo, 
że strigolaktony są produkowane z karotenoidów. Znane 
są również trzy enzymy plastydowe katalizujące pierw-
szy etap transformacji karotenu do karlaktonu. Jednak 
kolejne etapy przekształcenia karlaktonu do strigolak-
tonów są słabo poznane i wymagają dalszych badań 
[13]. Skuteczność ustanowienia relacji mykoryzowej 
jest również uzależniona od rozpoznania przez roślinę-
-gospodarza specyficznych cząsteczek sygnałowych 
pochodzących od symbiotycznych grzybów, którymi 
są lipochitooligo sacharydy (LCOs) oraz krótko łańcu-
chowe chitooligosacharydy (COs) nazywane czynni-
kami mykoryzacji (MycF). Wymiana i odbiór cząsteczek 
sygnałowych stanowi specyficzny rodzaj komunikacji 
pomiędzy symbiontami, przygotowując obu partnerów 
do późniejszej kolonizacji korzenia [33].

3. Wczesne etapy nawiązywania mykoryzy
 arbuskularnej

Niska dostępność fosforu w glebie jest czynnikiem 
inicjującym pierwsze etapy formowania się symbiozy 
mykoryzowej. Roślina-gospodarz pozbawiona związ-

ków fosforu uwalnia do ryzosfery strigolaktony, które 
stymulują kiełkowanie zarodników i wzrost strzępek 
grzybów mykoryzowych. W początkowej fazie formo-
wania się mykoryzy wierzchołki strzępek grzyba prze-
mieszczają się wzdłuż powierzchni młodych korzeni 
bocznych rośliny-gospodarza poszukując odpowied-
niego miejsca na infekcję. Po około trzech dniach 
strzępki grzyba powiększają swoją objętość i  spłasz-
czają się tworząc na powierzchni komórek epidermy 
korzenia struktury zwane hyfopodiami [25] (Rys. 2). 
Kontakt hyfopodium z zewnętrzną warstwą komórek 
skórki korzenia gospodarza oraz rozpoznanie grzybo-
wych cząsteczek sygnałowych uruchamia w  roślinie 
ekspresje genów ENOD11. Prawdopodobnie kodują 
one białka bogate w prolinę biorące udział w procesie 
gromadzenia cytoplazmy podczas tworzenia aparatów 
pre-infekcyjnych (AP). Wyznaczają one drogę wnika-
nia strzępkom grzybowym z powierzchni do wnętrza 
komórek kory pierwotnej korzenia gospodarza, bez 
przerywania ciągłości błony plazmatycznej rośliny [3, 
20]. Hyfopodia najprawdopodobniej stanowią formę 
przejściową dojrzałych appressoriów, z  których po 
pewnym czasie wyrasta strzępka infekcyjna wnikająca 
do tkanek rośliny-gospodarza. Wewnątrz komórek kory 
pierwotnej korzenia strzępki grzyba tworzą silnie roz-
gałęzione arbuskule umożliwiające wymianę substancji 
odżywczych pomiędzy symbiontami [26].

4. Wymiana cząsteczek sygnałowych podczas
 formowania się mykoryzy arbuskularnej

Grzybowy czynnik MycF zostaje rozpoznany przez 
białkowe receptory NFR1 i NFR5 zlokalizowane w bło- 
nie plazmatycznej komórek włośników korzenio- 
wych (Rys. 3). Należą one do grupy zewnątrzbłono-
wych kinaz receptorowych z motywem lizyny (LysM). 

Rys. 1. Wzór strukturalny strigolu
Na podstawie Tahad i Sijam [34].

Rys. 2. Droga wnikania kiełkujących strzępek grzybowych
do wnętrza korzenia rośliny gospodarza

Kiełkujący zarodnik grzyba wytwarza hyfopodium za pomocą którego przy-
twierdza się do powierzchni epidermy korzenia rośliny-gospodarza. Kontakt 
hyfopodium z powierzchnią korzenia stymuluje w roślinie tworzenie się 
aparatów pre-infekcyjnych (AP), które wytyczają drogę wnikania strzępkom 

grzybowym do wnętrza kory pierwotnej korzenia gospodarza [25].
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Wzajemne rozszyfrowanie sygnałów wysyłanych przez 
partnerów symbiozy aktywuje w roślinie-gospodarzu 
szlak sygnałowy nazywany powszechną ścieżką sym-
biotyczną (CSP), która przeprogramowuje procesy 
zachodzące w roślinie i ma zasadnicze znaczenie dla 
ustanowienia mykoryzy oraz symbiozy bakterii Rhi-
zobium z roślinami bobowatymi [4, 9]. NFR1 i NFR5 
współdziałają z receptorową kinazą białkową SYMRK 
bogatą w powtórzenia leucynowe (LRR) zlokalizowaną 
w błonie komórki roślinnej. SYMRK jest również znana 
jako DMI2 znaleziona w  Medicago truncatula oraz 
jako NORK odkryta w Medicago sativa [3, 7]. Bada-
nia genetyczne przeprowadzone na mutantach roślin 
pozbawionych kinazy SYMRK wykazały, że jest ona 
zdolna do rozpoznania grzybowych cząsteczek sygna-
łowych i  przekazywania ich do wnętrza komórki. 
W  cytoplaz mie komórek włośników korzeniowych 
mutantów symrk traktowanych czynnikiem MycF nie 
odnotowano wzrostu stężenia jonów wapnia (Ca2+), 
jak to miało miejsce w roślinach typu dzikiego. Sygna-
tura wapniowa pełni kluczową rolę w szlaku transduk-
cji sygnału prowadzącego do ustanowienia symbiozy 
mykoryzowej. Jednak, jak dotąd, nie udało się zidenty-
fikować liganda kinazy SYMRK odpowiedzialnego za 
rozpoznanie, wiązanie i przenoszenie czynnika MycF 

przez błonę komórki roślinnej do cytoplazmy. Prawdo-
podobnie SYMRK jest również kluczowym elementem 
wspierającym formowanie się symbiozy mykoryzowej 
poprzez ułatwienie grzybowi adaptacji do nowych 
warunków siedliskowych wewnątrz korzenia rośliny-
-gospodarza [16, 23]. Kolejnym elementem ścieżki 
sygnalizacyjnej niezbędnym w procesie kształtowania 
się symbiozy mykoryzowej jest receptorowa kinaza 1 
elicytora chityny z motywem LysM (CERK1). Kinaza 
CERK1 zlokalizowana w błonie komórkowej atricho-
blastów skórki korzenia rośliny-gospodarza rozpo-
znaje cząsteczki oligomerów chityny, tj. tetra-acetyl 
chito-tetraozę (CO4) uwalnianą przez grzyby myko-
ryzowe. CERK1 pełni rolę molekularnego przełącznika, 
który w  zależności od rozszyfrowania rozpoznanych 
cząsteczek sygnałowych pochodzących od mikro-
organizmów niepatogenicznych (MAMPs – Microbial 
Associated Molecular Patterns), jak również patoge-
nów (PAMPs –  Pathogen Associated Molecular Pat-
terns), aktywuje w roślinie odpowiednio szlak reakcji 
symbiotycznych lub obronnych [18, 20, 33]. Błonowe 
kinazy receptorowe NFR1, NFR5, SYMRK oraz CERK1 
działają wspólnie stanowiąc system monitorujący che-
miczne i fizyczne cząsteczki sygnałowe docierające do 
powierzchni komórki. Wykrycie i ich właściwa identy-

Rys. 3. Wspólny szlak sygnałowy w oddziaływaniach mikoryzowych i symbiotycznych relacjach bakterii Rhizobium
z roślinami bobowatymi

Białka receptorowe NFR1, NFR2, SYMRK oraz CERK1 rozpoznają grzybowe (Myc) oraz bakteryjne (Nod) lipochitooligosacharydy. SYMRK dodatkowo 
może oddziaływać z reduktazą 1 3-hydroksy-3-metyloglutarylo koenzymu A (HMGR1), co ma prawdopodobnie decydujące znaczenie dla procesu 
formowania się mikoryzy arbuskularnej oraz symbiozy Rhizobium i roślin bobowatych. Kwas mewalonowy (MVA) wytwarzany przy udziale reduktazy 
HMGR1 wydaje się, że może pełnić rolę wtórnego przekaźnika informacji pomiędzy błoną plazmatyczną i kanałem DMI1 zlokalizowanym w otoczce 

jądrowej rośliny-gospodarza [23, 39].
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fikacja umożliwia włączenie w roślinie odpowiednich 
mechanizmów prowadzących do aktywacji ekspresji 
genów zaangażowanych w przebieg odpowiedzi sym-
biotycznych lub obronnych [10, 37].

5. Kwas mewalonowy – wtórny przekaźnik cząste-
 czek sygnałowych w mykoryzie arbuskularnej

Cytoplazmatyczna domena SYMRK dodatkowo 
oddziałuje z reduktazą 1 3-hydroksy-3-metylogluta-
rylo koenzymu A (HMGR1), kluczowym enzymem 
regulującym ścieżkę biosyntezy kwasu mewalonowego 
(MVA). Interakcja SYMRK z HMGR1, jak się obecnie 
wydaje, jest niezbędna do ustanowienia mykoryzo-
wej relacji symbiotycznej oraz symbiozy bakterii bro- 
dawkowych i roślin bobowatych. Badania przeprowa-
dzone na roślinach lucerny M. truncatula traktowanych 
odpowiednio czynnikiem MycF oraz Nod ujawniły, 
że MVA indukuje w ich jądrach komórkowych oscy- 
lacje jonów Ca2+ oraz ekspresje genów symbiotycz- 
nych. Wykonane analizy potwierdzają znaczącą rolę 
szlaku MVA w  molekularnych mechanizmach kon-
trolujących ustanowienie wczesnych symbiotycznych 
odpowiedzi w komórkach korzeniowych roślin-gospo-
darzy. Choć wyniki badań nie są do dziś w pełni jed-
noznaczne, to jednak przypuszcza się, iż MVA może 
stanowić brakujący element CSP łączący początkowe 
etapy rozpoznania grzybowych cząsteczek sygnało- 
wych przez kompleks błonowych białek receptorowych 
z  późniejszą indukcją wzrostu cytoplazmatycznego 
stężenia jonów Ca2+ i ekspresją odpowiednich genów 
symbiotycznych w jądrze [10, 37] (Rys. 3). Rozpoznane 
czynniki MycF są przenoszone do kanału jonowego 
DMI1 zlokalizowanego w błonie jądrowej komórki 
rośliny-gospodarza. Pomimo przeprowadzenia licz-
nych badań wciąż nie jest jasne, w jaki sposób następuje 
transport tych cząsteczek sygnałowych do DMI1. Praw-
dopodobna wydaje się więc być hipoteza, że w symbio-
tycznych szlakach transdukcji sygnału to właśnie MVA 
pełni rolę wtórnego przekaźnika informacji pomiędzy 
błoną komórki rośliny i kanałem DMI1. W ten sposób 
MVA byłby bezpośrednio odpowiedzialny za kontrolo-
wanie komórkowego mechanizmu generującego cyto-
plazmatyczny sygnał wapniowy w odpowiedzi na grzy-
bowe cząsteczki sygnałowe. Ponadto odbierane przez 
receptory sygnały mogą być wzmacniane, a następ-
nie przekazywane do jądra za pomocą wewnątrzko- 
mórkowych białek regulatorowych i  efektorowych. 
Ich aktywność jest regulowana przez potranslacyjne 
modyfikacje, które mogą być przeprowadzane m.in. 
dzięki kinazom MAPKK (plant mitogen-activated pro-
tein kinase kinase) [15, 36]. Detekcja przeniesionego 
przez MVA sygnału MycF do DMI1 prowadzi do akty-
wacji kanałów potasowych CASTOR i POLLUX zlo-

kalizowanych w błonie jądrowej (Rys. 3). W następstwie 
ich wzbudzenia jony potasowe (K+) wypływają z nukle-
oplazmy do cytoplazmy komórki powodując depola-
ryzację błony jądrowej. Nierównomierne rozmiesz-
czenie jonów K+ pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną 
powierzchnią błony jądrowej reguluje aktywność, jak 
dotąd, nie zidentyfikowanych kanałów wapniowych 
bramkowa nych napięciem powodując ich otwarcie 
i napływ jonów Ca2+ do nukleo plazmy. Białka CASTOR 
i  POLLUX, jako przeciwne kanały jonowe, regulują 
zaburzenia równowagi elektrycznej ładunków jonów, 
dzięki czemu podtrzymują mechanizm uwalniania 
jonów Ca2+ z magazynów wapniowych, tj. przestrzeni 
otoczki jądrowej i retikulum endoplazmatycznego do 
wnętrza jądra komórkowego podczas sygnatury wap-
niowej [15, 23, 37]. Z  kanałami jonowymi CASTOR 
i POLLUX, w  procesie generowania cytoplazmatycz-
nego sygnału wapniowego, współdziałają pompy wap-
niowe MCA8 zasilane ATP, umiejs cowione w otoczce 
jądrowej. Sugeruje się, że MCA8 odpowiadają za 
wychwyt zwrotny jonów Ca2+ na końcu każdej fazy 
wzrostu w sygnaturze wapniowej i przywrócenie ich 
podstawowego stężenia w komórce jakie jest obserwo-
wane przed jej stymulacją [10].

6. Kinaza białkowa CCaMK jako kluczowy elemen-
 tem w ustanowieniu mykoryzy arbuskularnej

Następnym poznanym elementem szlaku CSP są trzy 
białka nazywane nukleoporynami: NUP133, NUP85 
i NENA, należące do kompleksu porów jądrowych 
(Rys. 3). Obecnie nie jest precyzyjnie określona ich 
funkcja w symbiotycznej ścieżce transdukcji sygnału, 
jednak przypuszcza się, że odgrywają one znaczącą rolę 
w procesie generowania sygnatury wapniowej. Praw-
dopodobnie nukleoporyny mogą być zaangażowane 
w  transport nieznanych jak do tej pory białek oraz 
przenikanie jeszcze niezidentyfikowanych wtórnych 
przekaźników niezbędnych do wzrostu stężenia jonów 
Ca2+ w nukleoplazmie. Wewnątrz jądra komórkowego 
jony Ca2+ wiążą się z kinazą białkową CCaMK (cal-
cium-calmodulin-dependent protein kinase), która jest 
kluczowym elementem symbiotycznej ścieżki sygnało-
wej niezbędnym dla ustanowienia mykoryzy. Badania 
przeprowadzone na mutantach M. truncatula pozba-
wionych genu CCaMK wykazały, że rośliny te były nie-
zdolne do formowania relacji mykoryzowej. Aktywność 
kinazowa CCaMK jest stymulowana stężeniem jonów 
Ca2+ występującym w nukleplazmie. Białko to ma uni-
katową strukturę pozwalającą mu na wiązanie jonów 
Ca2+ poprzez dwa różne mechanizmy, tj. w  sposób 
bezpośredni za pomocą motywu trzech dłoni EF wią-
żących wolne jony Ca2+ oraz pośredni dzięki domenie 
wiążącej kalmodulinę (CaM). CCaMK rozszyfrowuje 
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symbiotyczną sygnaturę wapniową i  przekazuje od- 
czy  taną informację do jądrowego białka CYCLOPS. 
CCaMK w interakcji z CYCLOPS powoduje jego fos-
forylację. W jądrze komórkowym fosforylowane białko 
CYCLOPS jest odpowiedzialne za bezpośrednie regu-
lowanie ekspresji genów, lub pośrednie poprzez odzia-
ływanie na czynniki transkrypcyjne NSP1, NSP2 oraz 
RAM1, promując kolonizację korzenia rośliny-gospo-
darza i proces mykoryzacji [10, 15, 17].

7. Podsumowanie

Ostatnie 20 lat badań prowadzonych nad sym- 
bio tycznymi związkami mutualistycznymi przyniosły 
częś  ciowe wyjaśnienie mechanizmu nawiązywania 
kontaktu przez grzyby mykoryzowe z rośliną-gospo-
darzem. Jednak dopiero niedawno zidentyfikowano 
wspólne elementy szlaków sygnałowych regulujących 
mykoryzę oraz symbiozę roślin bobowatych z bakte-
riami Rhizobium. Analiza molekularnych podstaw 
symbiotycznego dialogu między partnerami pozwala 
na coraz lepsze poznanie różnych genów, białek i hor-
monów roślinnych odpowiedzialnych za ustanawianie 
relacji mykoryzowej. Strigolaktony uwalniane przez 
korzenie roślin oraz chitoligosacharydy (COs) i lipo-
chitoligosacharydy (LCOS), nazywane grzybowymi 
czynnikami MycF, wskazywane są jako najważniej-
sze cząsteczki zaangażowane w proces nawiązywania 
mykoryzy. Wymiana i odbiór tych cząsteczek sygnało-
wych stanowi specyficzny rodzaj komunikacji między 
partnerami i reguluje początkowy etap formowania się 
symbiozy mykoryzowej. Nowo odkryty enzym reduk-
taza 1, 3-hydroksy-3-metyloglutarylo koenzymu  A 
(HMGR1) współdziała z receptorową kinazą białkową 
SYMRK i  reguluje szlak biosyntezy kwasu mewalo-
nowego (MVA). Prawdopodobnie MVA jest brakują-
cym wtórnym przekaźnikiem w symbiotycznej ścieżce 
sygnałowej oddziałującym z kanałem jonowym DMI1. 
Odkrycie nowych elementów ścieżki sygnałowej posze-
rza dotychczasową wiedzę i umożliwia lepsze zrozumie-
nie molekularnych podstaw procesu mykoryzy. Obecne 
badania koncentrują się nad poszukiwaniem kolejnych 
elementów symbiotycznej ścieżki sygnałowej, którymi 
są kompleksy czynników transkrypcyjnych regulujące 
ekspresje genów w jądrze komórkowym rośliny-gospo-
darza podczas różnych etapów mykoryzy.
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1. Wprowadzenie

Wirus świńskiej grypy A/H1N1 [20], wirusy pta-
siej grypy (H5N1, H7N9, H5N8) [16, 44], wirus Ebola 
[43, 44], wirus Zika [17], Klebsiella pneumoniae New 
Delhi [30], powrót Bacillus anthracis na Syberii [45] 
– to o tych patogenach coraz częściej słyszymy w ostat-
nim czasie w kontekście nowych, globalnych zagrożeń, 
którym stawić czoła muszą lekarze klinicyści, ale także 
diagności laboratoryjni. W Polsce szczególny niepokój 
wzbudziły zwłaszcza niedawne doniesienia o pojawie-
niu się i rozprzestrzenianiu opornej na antybiotyki 
superbakterii K. pneumoniae New Delhi [12]. Ostatnimi 
czasy do szczególnie niebezpiecznych mikroorganiz-
mów o istotnym klinicznie znaczeniu coraz częściej 
zalicza się także grzyby. 

W Polsce wśród najczęstszych czynników etiologicz-
nych zakażeń grzybiczych człowieka zalicza się najczęś-
ciej grzyby z rodzajów Trichophyton oraz Microsporum, 
a  także Candida, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, 
Alternaria, Cladosporum, Trichosporon, Geotrichum. 
Zwykle zakażenia te charakteryzują się uciążliwym 
przebiegiem, ale w większości przypadków gatunki 
grzybów stanowiące ich przyczynę nie dorównują swoją 
zjadliwością szczepom bakteryjnym, dlatego też zaka-
żenia grzybicze niejednokrotnie są postrzegane jako 
mniejsze zagrożenie w porównaniu z bakteryjnymi, 
a  czasem wręcz lekceważone. Tymczasem ostatnio, 
zwłaszcza w środowisku szpitalnym, mamy do czy-

nienia z zakażeniami wywoływanymi grzybami wielo-
leko opornymi, które stanowią bezpośrednie zagrożenie 
życia pacjentów. Do najczęściej spotykanych czynni-
ków etiologicznych fungemii należą Candida albicans, 
C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis [9].

2. Zakażenia Candida spp.

Grzyby z rodzaju Candida stanowią element mikro-
bioty jelit i jamy ustnej, jednak w sprzyjających oko-
licznościach, w przypadku wystąpienia określonych 
czynników mogą stać się źródłem grzybic o skompli-
kowanym przebiegu [43]. Grupę ryzyka najbardziej 
narażoną na kandydozy stanowią pacjenci poddawani 
długotrwałej hospitalizacji, w szczególności na oddzia-
łach zabiegowych i intensywnej terapii (OIT). Pacjen-
tami predysponowanymi do rozwoju tego typu infekcji 
są także osoby po lub w trakcie długotrwałej i szeroko-
widmo wej antybiotykoterapii przeciwbakteryjnej, ale 
także leczenia przeciwgrzybiczego czy po przebytych 
zakażeniach wirusowych, osoby z obniżoną odporno-
ścią, przewlekłymi chorobami towarzyszącymi, pacjenci 
w immunosupresji, z HIV/AIDS, poddawani inwazyj-
nym zabiegom leczniczym czy diagnostycznym [2, 11, 
26, 40]. Gdy równowaga mikrobiologiczna organizmu 
zostaje zaburzona, otwierając wrota dla kolonizacji 
organizmu przez patogeny, często dochodzi do rozwoju 
zakażeń grzybiczych, które mogą przebiegać bezobja-
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wowo lub powodować zróżnicowane manifestacje kli-
niczne – począwszy od zakażeń powierzchniowych, po 
układowe czy ogólnoustrojowe [41], zagrażające życiu 
pacjenta. Najczęstszym źródłem zakażeń grzybami 
z  rodzaju Candida w  Polsce jest gatunek C. albicans. 
Śmiertelność kandydoz nim wywołanych plasuje się 
na wysokim poziomie, np. u pacjentów z  immuno-
supresją sięga ona rzędu 30–70% [40]. Coraz częściej 
z przypadków klinicznych izolowane są również inne 
gatunki, m.in. oporne na flukonazol C. glabrata i C. kru-
sei, a także C. parapsilosis czy C. tropicalis [28, 31, 40].

3. Nowy patogen grzybiczy – Candida auris

Grzyby z gatunku Candida auris są filogenetycznie 
spokrewnione z gatunkami C. haemulloni oraz C. ruel-
liae. Po raz pierwszy C. auris został zidentyfikowany 
w  2009 r. w Japonii, obecnie natomiast kolejne przy-
padki zakażeń wywołanych tym gatunkiem pojawiają 
się już na całym świecie. Nazwa gatunkowa tego takso-
nomu (łac. auris – ucho) odnosi się do miejsca izola-
cji, bowiem pierwsze izolaty pochodziły z przypadków 
infekcji ucha zewnętrznego u ludzi [36]. 

3.1. Epidemiologia i chorobotwórczość 

Ekspansja na kolejne tereny C. auris rozpoczęła się 
od Azji Wschodniej, a konkretnie Japonii i do 2014 r. 
szczepy tego gatunku izolowane były wyłącznie na tere-
nach azjatyckich: w Korei Południowej jako czynnik 
etiologiczny grzybic układowych u chorych z zapale-
niem płuc i pacjentów onkologicznych, poddawanych 
inwazyjnym zabiegom i długotrwałej antybiotyko terapii 
[26], kandydemii u pacjentów ze współistniejącymi 
schorzeniami przewlekłymi [11]. W Indiach opisano 
zakończony zgonem przypadek grzybiczego zapale-
nia osierdzia u pacjenta z przewlekłym schorzeniem 
wątroby [22]. W 2014 r. pojawiło się doniesienie o izo-
lacji C. auris w Afryce Południowej, gdzie zidentyfi-
kowany został w przypadkach inwazyjnej kandydemii 
[27] oraz w Azji Mniejszej (Kuwejt), gdzie stał się źród-
łem kandydemii w przewlekłej niewydolności nerek 
[14]. Rok  2015 przyniósł kolejne doniesienia izolacji 
C. auris z Pakistanu [7] i Indii, gdzie szczepy te powo-
dowały zakażenia pochwy i sromu [24]. Do Ameryki 
Północnej (Stany Zjednoczone) C. auris dotarł w 2015 r. 
i izolowany był z przypadków inwazyjnej kandydemii 
u dzieci i dorosłych po inwazyjnych zabiegach i dłu-
gotrwałej antybiotykoterapii [4]. W tym samym roku 
zakażenia wywołane tym gatunkiem grzyba zostały 
opisane również w Ameryce Południowej (Kolumbia, 
Wenezuela) [7]. Kathuria i wsp. sugerują, że infekcje 
wywoływane przez C. auris występowały na tych tere-
nach już wcześniej, ale ze względu na trudności diag-

nostyczne grzyby te mogły być niewłaściwie identy- 
fikowane [21]. W Europie pierwsze przypadki zaka- 
żeń C. auris stwierdzono w 2016 r. w Wielkiej Brytanii 
[34]. W związku z przebywaniem w tym kraju licznej 
mniejszości narodowości polskiej, może to stwarzać 
ryzyko szybkiej transmisji tego patogenu z Wysp Bry-
tyjskich do Polski. Czynnikami predestynującymi do 
rozpowszechnienia tych zakażeń w naszym kraju będą 
też z pewnością: nadużywanie w lecznictwie antybioty-
ków i chemiotetapeutyków, szczególnie szerokowidmo-
wych, a także podobnie jak w całej Europie – starzenie 
się społeczeństwa.

Grzyby gatunku C. auris mogą być przyczyną po- 
waż nych zakażeń ran oraz układów moczowego czy 
oddechowego, zakażeń ogólnoustrojowych, zwłasz-
cza u pacjentów cewnikowanych, a także u pacjentów 
ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi (np. 
HIV/AIDS, cukrzyca) [26, 31]. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt szero-
kiego zakresu patogenności C. auris, gdyż szczepy tego 
gatunku, pierwotnie odpowiedzialne za infekcje uszu, 
w  zastraszająco szybkim tempie zaczęły być izolo-
wane także z przypadków poważnych grzybic układo-
wych, zagrażających życiu pacjenta. Śmiertelność tych 
zakażeń jest wysoka, jednak ocena jej rzeczywistego 
wymiaru wydaje się trudna do określenia ze względu 
na inne schorzenia, często współistniejące u tych cho-
rych. Jak podają Chawdry i wsp. śmiertelność w wyniku 
zakażeń C. auris wynosić może nawet 66% [11]. 

3.2. Problemy identyfikacyjne

Identyfikacja mikologiczna nowego patogenu grzy-
biczego, jakim jest C. auris, stanowi ogromne wyzwanie 
diagnostyczne. W związku z niewystarczającą specyfi-
kacją testów, może dochodzić do błędnej identyfikacji 
patogenu, a co za tym idzie, także niewłaściwej terapii. 
W tej sytuacji potrzebne jest zaktualizowanie wiedzy na 
ten temat, zarówno personelu medycznego (lekarze, diag - 
ności laboratoryjni), jak również producentów testów 
diagnostycznych. Klasyczne metody dedykowane grzy-
bom z rodzaju Candida mogą w tym przypadku okazać 
się niewystarczające. W testach bioche micznych feno-
typ C. auris w znacznej mierze przypomina C. haemu-
lonii [36], a szeroko dostępne, stosowane do rutynowej 
identyfikacji komercyjne testy jak dotąd nie pozwalają 
na wyodrębnienie gatunku C. auris, który jest błędnie 
identyfikowany jako C. haemulonii, C. famata, Rhodo-
torula glutinis czy Saccharomyces cerevisiae [21].

Makroskopowo na agarze Sabourauda z dekstrozą 
(SDA) C. auris wzrasta w postaci gładkich, kremo- 
wych kolonii, zaś na podłożu chromogennym CHRO-
Magar Candida Medium (BD) kolonie przyjmują 
barwę różo wą. W preparatach mikroskopowych C. auris 
ma postać jajowatych, lekko wydłużonych komórek, 



284 DOMINIKA GRONDALSKA, WIOLETTA KMIECIAK

układających się pojedynczo lub parami. Na podłożu 
ryżowym z Tween 80 gatunek ten nie wytwarza pseudo-
strzępek po 96–192-godzinnej hodowli w temperaturze 
28°C. C. auris wzrasta również w hodowli prowadzonej 
w  temperaturze 37°C i 42°C. Te cechy odróżniają go 
od C. haemulonii i  C. duobshaemulonii, które z  kolei 
wytwarzają pseudostrzępki z blastokonidiami w tem-
peraturze 28°C i nie wykazują wzrostu w temperaturze 
42°C [21, 36].

Hodowla drobnoustroju oraz określenie jego cech 
fenotypowych stanowiące podstawę identyfikacji wyma-
gają czasu, którego bardzo często brakuje w rutynowej 
diagnostyce mikrobiologicznej, zwłaszcza przy uwzględ- 
nieniu pogarszającego się stanu zdrowia pacjenta. Ze 
względu na brak szeroko dostępnych, wiarygodnych 
metod fenotypowych do szybkiej identyfikacji C. auris, 
jak również braku powszechnego dostępu do metod 
molekularnych, uzasadnione wydaje się przypuszczenie, 
że rzeczywista wykrywalność izolatów tego gatunku jest 
znacznie zaniżona. Lee i wsp. opisali przypadki błęd-
nej identyfikacji C. auris przez systemy VITEC-2 i API 
20c. W systemie VITEC-2 szczepy C. auris określane 
są jako C. haemulonii [26], natomiast system API 20c 
również nie jest w stanie sprostać prawidłowej identyfi-
kacji gatunku C. auris, który jest błędnie oznaczany jako 
Rhodotorula glutinis [23]. Jak zauważono, cechami bio-
chemicznymi, które mogą być pomocne w prawidłowej 
identyfikacji C. auris są asymilacja d-melecytozy (MLZ) 
i N-acetyloglukozaminy (NAG). U C. auris próba przy-
swajania MLZ jest dodatnia, zaś NAG ujemna, pod-
czas gdy np. w przypadku C. pseudohaemulonii próby te 
dają odwrotne wyniki (próba MLZ jest ujemna, a NAG 
dodatnia) [26]. Podobnie przestawia się próbę asymi-
lacji bursztynianu i glukonianu (dodatnia dla C. auris, 
ujemna dla C. haemulonii i C. duobshaemulonii [21]. 
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli I nie 
można jednoznacznie stwierdzić, aby cechy te (poka-
zane w oznaczonych wierszach) stanowiły wyróżniki 
warunkujące wiarygodną identyfikację C. auris. Auto-
rzy publikacji dotyczących identyfikacji i różnicowa-
nia C. auris oraz gatunków podobnych nie są bowiem 
zgodni w kwestii wielu cech oznaczanych u analizowa-
nych gatunków grzybów. 

Producenci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
lekarzy i diagnostów, proponują coraz bardziej zaawan-
sowane metody identyfikacji drobnoustrojów. Techniki 
biologii molekularnej (PCR, sekwencjonowanie RNA 
rybosomalnego) w coraz większym wymiarze znajdują 
zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej. Według 
najnowszych doniesień prawidłowa identyfikacja 
gatunku C. auris jest możliwa z zastosowaniem metody 
MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/
Ionization – Time of Flight Analysis) [18, 19, 33] oraz 
technik molekularnych [4, 13, 33], które mimo wysokiej 
czułości i swoistości oraz coraz szerszego zastosowania 

ciągle nie stanowią stałego elementu procedur rutynowej 
diagnostyki mikologicznej. MALDI-TOF wprowadzona 
po raz pierwszy w 1988 r. stanowi połączenie jonizacji 
próbki z pomiarem jej masy przy użyciu spektrometru 
masowego. Umożliwia identyfikację drobnoustroju, 
określenie jego wrażliwości na antybiotyki, jak również 
ocenę czynników wirulencji poprzez określenie profilu 
białkowego badanego drobnoustroju – niepowtarzal-
nego i charakterystycznego dla gatunku – a następnie 
porównanie go z  bazą danych aparatu. Bazy danych 
dotyczące analizy białek, na których oparta jest metoda 
MALDI-TOF MS, są stale aktualizowane i poszerzane, 
aby wykonywana diagnostyka była nie tylko szybka, 
ale i  jak najbardziej wiarygodna, co stanowi dodat-
kowy argument przemawiający za skutecznością apa-
ratury wykorzystującej ten system identyfikacji [29]. 
Automatyczne spektro metry masowe produkowane 
przez Biomerieux i Bruker, przeznaczone do szybkiej 
identyfikacji drobnoustrojów, wykorzystujące tech-
nologię MALDI-TOF, jak donoszą Girard i wsp. oraz 
Prakash i wsp., mogą umożliwiać prawidłowe oznacze-
nie C. auris [19, 33]. Warunkiem prawidłowej identy-
fikacji szczepów tego gatunku jest jednak odpowied-
nia baza danych tych analizatorów obejmująca profil 
białkowy swoisty dla C. auris. W Polsce tylko nieliczne 
laboratoria diag nostyczne mające pracownię mikolo-
giczną czy mikrobiologiczną prowadzącą diagnostykę 
mikologiczną są wyposażone w ten sprzęt.

3.3. Czynniki chorobotwórczości 

Problemy, jakie nastręczają klinicystom inwazyjne 
kandydozy (IC) zmuszają do dokładnego poznania 
mechanizmów rozwoju tych zakażeń. Grzyby z gatunku 
C. auris prezentują szereg cech umożliwiających sku-
teczną inwazję organizmu gospodarza, jak i ochronę 
komórek przed stosowaną terapią. Do głównych czyn-
ników warunkujących chorobotwórczość C. auris oraz 
sprzyjających rozwojowi zakażenia zalicza się enzymy 
hydrolityczne: proteazy aspartylowe, fosfolipazy oraz 
hemolizyny [24]. Chatterejee i wsp., analizując genom 
C. auris metodą sekwencjonowania jego fragmentów, 
ujawnili szereg innych czynników: lipaz, transporterów 
oligopeptydów, transferaz mannozylowych, czynników 
transkrypcyjnych czy białek rybosomalnych, które 
mogą mieć istotny wpływ na jego zjadliwość i oporność 
na leki [10]. Pozostała jeszcze nie scharakteryzowana 
część genomu może kryć jeszcze więcej informacji sta-
nowiących o jej zjadliwości. Sharma i wsp. w swoich 
badaniach dotyczących porównania opisanej części 
genomu C. auris i genomu C. albicans wykazali obec-
ność wspólnych dla obu gatunków czynników wiru-
lencji. Zaliczają się do nich ortologi kodujące enzymy 
hydrolityczne, transportery jonowe, przenośniki ami-
nokwasów i metabolitów oraz liczne adhezyny [38].
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Pseudostrzępki – [36] [21] + [36] [21] + [21] + [36] + [1] [25] + [36]

Wzrost w 40°C + [36] – [35] BD – [35] [5] + [1] NW[25] + [35] [5]

Wzrost w 42°C + [36] [21] – [21] [35] – [21] – [35] NW[1] + [35]

Wzrost w 37°C + [5] [36] [21] OD[5] + [5] + [5] + [25] BD
Wzrost w obecności
0.01% cykloheksimidu – [36] + [35] BD NW[35] + [1] [25] – [35]

Fermentacja cukrów
Glukoza + [36] + [25] BD BD + [1] [25] BD
Sacharoza S[36]+ [5] + [5][25] + [5] – [5] Z [1] [25] BD
Trehaloza S[36] +/S/OD[35] [25] BD – [35] Z[1] [25] – [35]

Galaktoza – [36] – [25] BD BD Z [1] [25] BD
Maltoza – [36] –/S/OD[35] [25] BD – [35] + [1] [25] – [35]

Laktoza – [36] – [25] BD BD – [1] [25] BD
Rafinoza – [36][5] – [5] [25] S/OD[35] + [5] – [35] [5] – [25] – [35]

Asymilacja
Glukoza + [36] + [25] BD BD + [1] [25] BD
Sacharoza + [36] + [25] BD BD + [1] Z[25] BD
Maltoza +[36] + [25] BD BD + [1] [25] BD
D-trehaloza + [36] + [35] [25] BD – [35] + [1] Z [25] + [35]

D-rafinoza + [36] + [35] BD + [35] – [1] [25] – [35]

D-melecytoza (MLZ) + [36] [5] [26] +/O[5] + [25] + [5] + [5] – [26] – [1] Z [25] NW
Inulina S [36][5] –/S[5] [25] + [5] – [5] – [25] BD
Skrobia rozpuszczalna + [36] – [35] [25] BD + [35] + [1] [25] – [35]

Rybitol S [36] OD [35] + [25] BD + [35] Z[1] [25] + [35]

Galaktytol + [36] +/OD[35] – [25] BD BD – [1] [25] BD
D-mannitol + [36] + [25] BD BD + [1] [25] BD
Sorbitol + [36] BD BD BD + [1] BD
Cytrynian + [36] BD BD BD + [25] BD
D-galaktoza – [36] [5] +[5] [25] + [5] + [5] + [1] [25] BD
L-sorboza – [36] [5] – [5] [25] V[35] +[5] OD[35] +[5] Z[25] + [35]

D-celobioza – [36] – [35] [25] BD – [35] – [1] [25] + [35]

Laktoza –[36] – [25] BD BD – [1] [25] BD
Melibioza – [36] – [25] BD BD – [25] BD
D-ksyloza – [36] OD [35] – [25] BD OD [35] + [1] [25] – [35]

L-arabinoza – [36] [5] – [35] [5] [25] S[5] Z[5] Z[1] [25] BD
D-arabinoza – [36] [5] – [5] [25] Z[5] Z[35] – [5] Z[1] [25] + [35]

Ryboza – [36] OD[35] [25] BD + [35] Z[1] [25] + [35]

L-mannoza – [36] BD BD BD – [1] BD
D-glukozamina – [36] + [35] [5] – [21] BD + [35] [5] Z[1] [25] – [35]

N-acetyloglukozamina (NAG) – [36] [26] + [21] – [21] – [21] + [26] + [1] Z[25] NW
Metanol – [36] [5] S/–[5] – [25] S/– [5] – [5] – [25] BD

Etanol – [36] [5] +/NW[5] + S/NW[5] OD[35] [5] + [25] + [35]

  S/OD[35] – [25]

Glicerol – [36] [5] + [5] [25] + [5] + [5] Z[1] [25] BD
Erytrytol – [36] – [25] BD BD – [25] BD
Α-metyl-D-glukoza – [36] – [25] BD BD Z[1] [25] BD

Tabela I
Cechy fenotypowe Candida auris i gatunków podobnych

Cecha C. auris C. haemulonii C. duobshae-
mulonii

C. pseudo-
haemulonii C. albicans C. ruelliae
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Wymienione elementy stanowią ważne ogniwo 
procesu kolonizacji i rozwoju zakażenia. Ich obecność 
wpływa także, jak uważają autorzy, na zdolność C. auris 
do tworzenia struktury biofilmu. Bytowanie w organi-
zmie C. auris w postaci biofilmu może stanowić kolejny 
istotny problem terapeutyczny. Komórki Candida spp. 
otoczone matrix/śluzem są dodatkowo chronione przed 
działaniem antybiotyków, jak i komórek układu odpor-
nościowego gospodarza. Oh i wsp. [32] w swoich bada-
niach nie potwierdzili wyników Chatterjee i wsp. [10], 
bowiem nie stwierdzili w badaniach in vitro wytwarza-
nia struktury biofilmu przez C. auris. Porównywali oni 
szczepy od pacjentów hospitalizowanych w szpitalach 
w Korei Południowej: C. haemulonii i C. pseudohaemu-
lonii izolowane z przypadków bakteriemii, które cha-
rakteryzowała wysoka zdolność do tworzenia biofilmu, 
ze szczepami C. auris izolowanymi z  ucha zewnętrz-
nego [32]. Dokładne poznanie biologii biofilmów tego 
gatunku z pewnością wymaga jednak dalszych analiz.

3.4. Lekooporność szczepów C. auris

Gatunek C. auris stanowi poważne wyzwanie dla 
lekarzy klinicystów także ze względu na brak sku-
tecznych metod leczenia. Wykazuje on oporność na 
dostępne preparaty przeciwgrzybicze nie tylko pierw-
szego rzutu, ale również „ostatniej szansy” – echino-
kandyny. Wiele szczepów tego gatunku cechuje wielo-

lekowa oporność (multidrug resistance, MDR), zaś 
wartości minimalnego stężenia hamującego (minimal 
inhibitory concentration, MIC) dla C. auris są podwyż-
szone dla wszystkich trzech klas leków przeciwgrzy-
biczych [3, 4, 10, 11, 21, 33, 37]. Lee i wsp. w swoich 
badaniach wykazali u  badanych szczepów C. auris 
wyższą oporność na flukonazol w porównaniu z innymi 
szczepami Candida spp. [26]. Podobnych spostrzeżeń 
dokonał Prakash i wsp. [33] oraz Khillan i wsp. [22]. 
Chowdhary i  wsp. w przeprowadzonych przez siebie 
oznaczeniach obejmujących 15 szczepów określili leko-
oporność szczepów C. auris na następujących pozio-
mach: flukonazol – 100%, worykonazol – 73%, flucyto-
zyna – 47%. Wykazali przy tym dla 40% szczepów MIC 
dla kaspofunginy na poziomie ≥ 1 µg/ml [11]. Mimo 
to echinokandyny wciąż są lekami z wyboru w terapii 
zakażeń wywoływanych C. auris, natomiast w skrajnych 
przypadkach (zgodnie z zaleceniami CDC) stosowane 
są koktajle z różnych klas leków przeciwgrzybiczych 
w  dawkach większych niż stosowane rutynowo [8]. 
Według Sharma i wsp. jedną z przyczyn oporności 
C. auris na szereg antybiotyków może być obecność 
transporterów ABC (ATP-binding cassette) i  MFS 
(major facilitator superfamily) [38].

Zgodnie z wytycznymi CDC w przypadku zakażeń 
grzybiczych wywołanych przez C. auris przed podjęciem 
terapii zaleca się wykonanie mykogramu. Rekomen-
duje się także ponowne jego wykonanie w przypadku 

NW – nieustalony wynik, S – słaba reakcja, O – reakcja opóźniona, Z – reakcja zmienna, S/O – reakcja słaba i opóźniona, OD – opóźniona reakcja 
dodatnia, BD – brak danych

Salicyn – [36] Z[35] [25] BD – [35] – [25] + [35]

D-glukonian – [36] [5] + [21] + [5] – [21] + [5]– [21] + [5] – [1] Z [25] BD
DL-mleczan – [36] BD BD BD NDA BD
Bursztynian – [36] [5] + [21] + [5] – [21] + [5] – [21] +[5] + [25] NW
Inozytol – [36] BD BD BD – [1] [25] BD
Heksadekan – [36] BD BD BD Z[25] BD
2-keta-D-glukonian – [36] [5] BD BD BD + [1] [25] BD

Ksylitol – [36][5] S/+/NW[5] + [5] + [35] [5] + [1] Z [25] + [35]
  OD[35]

Arbutyna NW[5] – [5] + [5] NW[35] [5] BD + [35]

L-ramnoza – [5] + [5] [25] S [5] + [5] – [25] BD
Źródło N

Siarczan amonu + [36] BD BD BD BD BD
Kadaweryna + [36] BD BD BD BD BD
L-lizyna + [36] BD BD BD + [25] BD
Azotan sodu – [36] BD BD BD BD BD
Azotan potasu – [36] BD BD BD BD BD
Etylamina – [36] BD BD BD + [25] BD

Tabela I c.d.

Cecha C. auris C. haemulonii C. duobshae-
mulonii

C. pseudo-
haemulonii C. albicans C. ruelliae
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braku skuteczności leczenia przeciwgrzybiczego w celu 
ewentualnej modyfikacji stosowanej terapii. Niepoko-
jące są jednak doniesienia Khillan i wsp. o trudnościach 
w  oznaczaniu lekooporności C. auris. Podobnie, jak 
w przypadku identyfikacji patogenu, oznaczanie leko-
oporności grzybów tego gatunku przy użyciu aparatu 
VITEC-2 oraz metodą wg zaleceń CLSI (The Clinical 
& Laboratory Standards Institute) może generować 
różne wyniki. Stanowi to realne zagrożenie dla pacjen-
tów poddawanych terapii celowanej na podstawie 
różnych metod oznaczenia [22]. Kathurla i wsp. także 
wskazują na rozbieżności w wynikach oznaczania leko-
oporności uzyskanych trzema metodami: referencyjną 
CLSI, E-testem i przy użyciu aparatu VITEC-2 [21].

4. Działania prewencyjne

W świetle ostatnich doniesień epidemiologicznych 
na temat nowego gatunku C. auris pojawia się koniecz-
ność pogłębienia badań dotyczących rozprzestrzeniania 
się szczepów tego gatunku w placówkach medycznych 
oraz w środowisku [4, 11], a także opracowanie w jak 
najbliższym czasie strategii działań prewencyjnych pro-
wadzących do eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych 
ze szczególnym uwzględnieniem patogenów miko-
logicznych w środowisku szpitalnym oraz wśród per-
sonelu. W krajach, gdzie C. auris jest już obecny, grzyb 
ten stanowi poważny problem, a procedury ulegają 
zaostrzeniu. W Wielkiej Brytanii wprowadzone zostały 
zalecenia dla placówek służby zdrowia dotyczące pre-
wencji i monitorowania zakażeń szpitalnych wywoły-
wanych przez C. auris [34]. Również w  USA Centra 
Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Con-
trol and Prevention, CDC) wydały specjalne zalecenia 
mające na celu zwiększenie czujności wobec zakażeń 
wywołanych szczepami tego gatunku. Nacisk położony 
jest na izolację pacjentów zakażonych C. auris, mini-
malizację kontaktów z personelem medycznym oraz 
innymi pacjentami [6]. 

5. Podsumowanie

Zakażenia grzybicze, mimo iż obarczone są często 
wysoką śmiertelnością [15], nadal nie są postrzegane 
jako istotne klinicznie czynniki etiologiczne chorób 
zakaźnych oraz przyczyna zgonów z nimi związanych. 
Mimo ogromnych postępów współczesnej medycyny 
zjawisko rozpowszechniających się zakażeń grzybiczych 
wciąż stanowi poważny problem, zarówno w kontekście 
zdrowotnym, epidemiologicznym, jak i ekonomicznym. 
C. auris jest tego najświeższym przykładem jako gatu-
nek łatwo rozprzestrzeniający się, charakteryzujący się 
szeroką opornością na dostępne środki przeciwgrzybi-

cze oraz wyposażony w liczne czynniki chorobotwór-
czości. W tym kontekście pojawia się rzadko dotąd 
rozpatrywane ryzyko przekazywania genów oporności 
innym patogenom grzybiczym. Wszystkie te czynniki 
sprawiają, że C. auris stanowi znaczące zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. Wraz z odkryciem tego patogenu 
równolegle pojawił się problem skutecznej z nim walki. 
Ze względu na szybkie, międzykontynentalne rozprze-
strzenianie się C. auris, należy wziąć pod uwagę praw-
dopodobne ryzyko jego transmisji także do Polski. 
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1. Wprowadzenie

Występowanie związków nitroaromatycznych (nitro - 
arenów) w środowisku jest w znacznej mierze konse-
kwencją działalności człowieka. Powstają one w wyniku 
niepełnego spalania paliw kopalnych oraz reakcji nitro-
wania. Stanowią ważną klasę chemikaliów przemysło-
wych, są powszechnie stosowane w produkcji m.in. 
barwników, polimerów, środków ochrony roślin, far-
maceutyków, materiałów wybuchowych i innych [18]. 
Związkom tym nadano 3.  stopień ryzyka, najwyższy 
stopień zagrożenia i toksyczności [87]. Wykazano, że 
większość z  nich wykazuje właściwości mutagenne 
i  kancerogenne dla człowieka oraz stanowi poważne 
zagrożenie dla środowiska [97]. Niestety, szerokie spek-
trum zastosowań nitroarenów w połączeniu z odpor-
nością na degradację doprowadziły do ich akumulacji 
w  środowisku naturalnym prowadząc do skażeniem 
gleby, wód gruntowych oraz atmosfery [60].

Wykorzystanie zdolności żywych organizmów do 
asymilacji i rozkładu ksenobiotyków, w tym nitroare-

nów, jest obecnie najbardziej skuteczną i ekonomicz-
nie opłacalną metodą usuwania tych zanieczyszczeń 
ze środowiska. Mikroorganizmy (zwłaszcza bakterie) 
odgrywają w tym procesie decydującą rolę [86]. Bak-
terie z zanieczyszczonych środowisk szybko adoptują 
się do obecności chemikaliów poprzez modyfikację 
już istniejących bądź wykształcenie nowych dróg ich 
metabolizmu. 

W niniejszej pracy przedstawiono charakterys-
tykę związków nitroaromatycznych, dokonano prze- 
glądu technik bioremediacyjnych wykorzystywanych 
do oczysz czenia wód i gruntów nimi skażonych oraz 
przedstawiono przykłady ich wykorzystania.

2. Charakterystyka nitrozwiązków aromatycznych

2.1. Właściwości chemiczne i synteza nitroarenów

Związki nitroaromatyczne posiadają co najmniej 
jedną grupę nitrową (-NO2) dołączoną do pierście-
nia aromatycznego. W zdecydowanej większości są to 
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związki otrzymywane syntetycznie, chociaż zidentyfi-
kowano kilka produktów biologicznych, które można 
zaliczyć do grupy nitroarenów [46].

Nitrowanie jest głównym typem reakcji wykorzysty-
wanym w przemysłowej syntezie tych związków. Polega 
ono na wprowadzeniu grupy nitrowej do pierścienia aro-
matycznego. W tym celu używana jest mieszanina nitru-
jąca, w skład której wchodzą dwa kwasy – azotowy oraz 
siarkowy. W ich obecności dochodzi do wytworzenia 
kationu nitroniowego (+NO2) o  silnych własnościach 
elektrofilowych. Ulega on substytucji elektrofilowej do 
pierścienia aromatycznego [59]. Przebieg reakcji przed-
stawiono na przykładzie nitrowania benzenu (rys. 1).

Reakcji nitrowania na skalę przemysłową podda-
wane są m.in. benzen, chlorobenzen, anilina, fenol, 
toluen, naftalen. W zależności od warunków prowa-
dzenia procesu można otrzymać mono-, di- oraz poli-
nitropochodne arenów, gdzie grupa nitrowa znajduje 
się w pozycji orto, meta lub para [42].

2.2. Syntetyczne nitrozwiązki aromatyczne

Właściwości chemiczne grupy nitrowej sprawiły, że 
związki nitroaromatyczne wykorzystywano do produk-
cji wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych 
(1,3,5-trinitrofenol, 2,4,6-trinitrotoluen). Wykorzysty-
wane są również do produkcji szerokiej gamy pesty-
cydów (insektycydów, herbicydów, fungicydów itp.). 
Ponadto, wiele leków wywodzi się od nitrozwiązków 
aromatycznych. Przykładowo, paracetamol sprzedawany 
bez recepty jako środek przeciwbólowy i przeciwgorącz-
kowy, produkowany jest na drodze jednostopniowej 
redukcyjnej acetamidacji p-nitrofenolu [9]. Związki 
nitroaromatyczne (głownie aniliny) znalazły zastosowa-
nie w produkcji szerokiej gamy środków chemicznych 
(pianki poliuretanowe, gumy, barwniki azowe, chemika-
liów fotograficzne, lakiery) [101]. W Tabeli I przedsta- 
wiono przemysłowe zastosowanie głównych klas nitro-
związków aromatycznych z uwzględnieniem ich wpływu 
na organizmy żywe oraz w Tabeli II wpływ nitroarenów 
na wybrane organizmy na przykładzie nitrobenzenu.

3. Nitrozwiązki aromatyczne w środowisku

Nitroareny mogą powstawać w wodach, powietrzu 
atmosferycznym i glebach. W środowiskach wod-
nych, światło słoneczne katalizuje reakcje nitrowania 
i halogenowania naturalnie występujących związków. 

Naświetlanie wody morskiej zawierającej fenol prowa-
dzi do produkcji nie tylko 2- i 4-nitrofenolu, ale rów-
nież chlorofenoli i bromofenoli [15]. W  powietrzu, 
węglowodory uwolnione na skutek procesów spala- 
nia i niepełnego spalania paliw kopalnych służą jako 
substraty do nitrowania w reakcji z atmosferycznym 
dwutlenkiem azotu [72].

Większość ze znanych nitrozwiązków aromatycz-
nych stanowią syntetycznie otrzymane związki che-
miczne. Zidentyfikowano również nitroareny będące 
produktami aktywności metabolicznej różnych grup 
bakterii, grzybów i roślin. Podobnie jak w przemyśle, 
biosynteza nitroarenów może zachodzić na drodze 
substytucji elektrofilowej (rozdz. 2.1) bądź przy udziale 
wyspecjalizowanych enzymów N-oksygenaz na drodze 
bezpośredniego utlenienia [110]. 

Mikroorganizmy produkują związki z tej grupy na 
drodze metabolizmu wtórnego. Wiele bakterii z rodzaju 
Streptomyces jest znanych z produkcji antybiotyków. 
Niektóre z nich zawierają nitroaromatyczne kompo-
nenty (np. chloramfenikol produkowany przez Strep-
tomyces venezuelae). Wybrane bakterie Gram-ujemne 
(m.in. szczepy Pseudomonas, Burkholderia, Corallo-
coccus exiguus, Cystobacter ferrugineus, Myxococcus 
fulvus, Enterobacter agglomerans) produkują pyrrolni-
trin, chloronitroaromatyczny metabolit o aktywności 
przeciwgrzybicznej [46]. Badania trufli Stephanospora 
caroticolor ujawniły, że syntetyzują one chloronitroaro-
matyczne związki. Pełnią one funkcję repelentów, gdyż 
warunkują intensywną barwę grzyba [63]. Nitrowanie 
aminokwasów aromatycznych jest też mechanizmem 
modyfikacji funkcjonalnej białek u ssaków [82].

4. Zagrożenia związane z nitrozwiązkami
 aromatycznymi

Związki nitroaromatyczne stanowią zagrożenie 
dla ludzi i innych organizmów (patrz tabela I i  II). 
Na drodze metabolizmu nitroarenów często docho-
dzi do powstawania bardziej toksycznych pochodnych 
– hydroksyloamin. Wykazują one właściwości toksyczne 
oraz mutagenne wobec DNA. Podczas gdy toksyczność 
jest konsekwencją elekrofilowych właściwości tych 
związków, mutagenność to wynik reakcji z guaniną 
(mutacje punktowe) [19]. U ssaków, za transformację 
ksenobiotyków odpowiada flora bakteryjna przewodu 
pokarmowego. W zależności od enzymów uczestni-
czących w modyfikacji tych związków, pochodne mają 
właś ciwości bardziej toksyczne (rola bakteryjnych 
nitroreduktaz) lub mutagenne (acetylotransferaz) 
[1]. Ponadto, właściwości toksyczne są konsekwencją 
oddziaływania z innymi cząsteczkami np. arylamin 
z  oksyhemoglobiną [67]. Związki nitroaromatyczne 
mogą oddziaływać z grupami tiolowymi białek, przez 

Rys. 1. Reakcja nitrowania benzenu z wykorzystaniem
mieszaniny nitrującej
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Tabela I
Charakterystyka wybranych grup nitrozwiązków aromatycznych – zastosowanie przemysłowe

oraz wpływ na organizmy żywe

Nazwa
związku

Struktura
chemiczna Zastosowanie przemysłowe Wpływ na organizmy żywe

Nitrobenzen
[C6H5NO2]

•	produkcja	1,3-dinitrobenzenu,	synteza	innych	
związków organicznych

•	wyjściowy	materiał	do	produkcji	aniliny
 (min. 95% produkcji) [11]
•	rozpuszczalnik	w	rafinacji	ropy	naftowej	oraz	

produkcji eterów celulozy, octanu celulozy 
[108]

•	główny	półprodukt	w	syntezie:	poliuretanów,	
lakierów, barwników, farb, kosmetyków oraz 
farmaceutyków

Dawne wykorzystanie:
•	przemysł	spożywczy	–	substytut	esencji	mig-

dałowych 
•	rozpuszczalnik	m.in.	w:	farbach	drukarskich,	

atramencie, przyborach piśmienniczych
•	dodatek	do	środków	dezynfekujących,	per-

fum, mydeł, past do butów
•	zamiennik	„aromatu	kwiatowego”,	interme-

diat barwników
•	stosowany	w	rafinacji	olejów	smarowych	itd.	

[108]

•	prowadzi	do	methemoglobinemii
 – upośledzenie przenoszenia tlenu [107]
•	uszkodzenie	organów	wewnętrznych
 m.in. śledziony i wątroby przy bezpo-

średniej ekspozycji
•	silne	działanie	neurotoksyczne	[53]

p-nitroanilina
[C6H6N2O2]

•	półprodukt	w	produkcji	barwników	
•	zastosowanie	w	przemyśle	farmaceutycznym
 – produkcja Nitroquanilu (lek antymala- 

ryczny) [11]
•	synteza	azotowego	barwnika	Para	Red	[111]
•	przemysł	włókienniczy	–	barwnik,	trwale	

wiążący się z włóknem [70]

•	methemoglobinemia
•	działanie	rakotwórcze	–	podwyższone	

ryzyko zapadalności na raka pęcherza 
moczowego, gruczołu krokowego oraz 
cewki moczowej [51]

2-nitrotoluen

4-nitrotoluen
[C7H7NO2]

•	przemysł	włókienniczy	–	produkcja	barwni- 
ków i wybielaczy

•	2-nitrotoluen: intermediat w przemyśle
 agrochemicznym [11]

•	2-nitrotoluen	–	methemoglobinemia
•	działanie	mutagenne	–	indukcja	dzie-

dzicznych wad genetycznych
•	działanie	kancerogenne	–	podwyższona	

zachorowalność na raka ludzi narażo- 
nych na długotrwały kontakt [21]

Dinitrotolueny

2,4-dinitrotoluen

2,6-dinitrotoluen
[C7H6(NO2)2]

•	produkcja	elastycznych	pianek	poliuretano-
 wych wykorzystywanych w przemyśle meblar- 

skim i pościelowym
•	produkcja	amunicji,	materiałów	wybucho- 

wych, barwników, samochodowych poduszek
 powietrznych [21, 52]

•	stwierdzono	podwyższony	poziom	
śmiertelności na choroby serca i układu 
naczyniowego u pracowników naraża-
nych na bezpośredni kontakt

 z DNT
•	niekorzystny	wpływ	na	układ	nerwowy
 przy bezpośredniej ekspozycji orga- 

nizmu [21, 52]

2,4,6-trinitrotoluen
(TNT)
[C7H5(NO2)3]

•	materiał	wybuchowy	stosowany	w	amuni- 
cji wojskowej i cywilnej, górnictwie, 

 kopalnictwie
•	substrat	wieloskładnikowych	materiałów
 wybuchowych [34]

•	uszkodzenie	wątroby	oraz	niedo- 
krwistość

•	podrażnienie	błon	śluzowych
•	leukocytoza	lub	leukopenia,	bóle
 mięśni, nieprawidłowości pracy serca
 i podrażnienie nerek [23]
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co doprowadzają do ich inaktywacji [29]. Znane są 
przypadki bezpośredniego zakłócania procesów meta-
bolicznych. 2,4-dinitrofenol czy kwas pikrynowy roz-
przęgają szlak przekazu elektronów w trakcie fosfory-
lacji oksydacyjnej, czego konsekwencją jest inhibicja 
wytwarzania siły protonomotorycznej, a co z tym zwią-
zane – produkcji ATP [40]. Ponadto, w trakcie ich roz-
kładu emitowane są toksyczne gazy m.in. tlenki azotu 
(NOx) [60]. Niektóre z nitrozwiązków aromatycznych 
zostały wymienione na liście zanieczyszczeń prioryte-
towych Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska 
[24]. Są to m.in. m-, p-, o- nitroanilina, pochodne nitro-
benzenu (chlorek nitrobenzoylu, nitrobenzotriazol, 
kwas siarkowy 3-nitrobenzenu, trifluorek 3-nitroben-
zenu), 2-nitrofluoren.

Skutkiem powszechnego stosowania nitroarenów jest 
skażenie gleb i wód gruntowych. Rocznie do środowiska 
dostaje się 10 tys. ton nitrobenzenu [89]. W 2009 roku na 
terenie Stanów Zjednoczonych odnotowano 70 składo-
wisk odpadów zawierających nitroaromatyczne mate-
riały wybuchowe lub ich chemiczne prekursory [23]. 
Wytwarzanie, magazynowanie i używanie amunicji ska-
ziło środowisko nitro arenami. Do wykrywania mate-
riałów zalęgających w gruntach, mających specyficzne 
chemiczne właściwości spektralne, można wykorzystać 
urządzenia teledetekcyjne tj. lidar. Nitroaromatyczne 
materiały wybuchowe absorbują silnie promieniowa-
nie ultrafioletowe, ale wykazują niską fluorescencję, 
więc bezpośrednie ich wykrywanie nie jest możliwe. 
Związki te można wykryć w glebie przy pomocy syn-

•	2,4-dinitrofenol – substrat do produkcji 
antyseptyków i barwników

•	dodatek	do	materiałów	wybuchowych
•	pestycyd	[11]
•	2,4,6-trinitrofenol (tzw. kwas pikrynowy)
 – materiał wybuchowy stosowany w amunicji
 wojskowej oraz jako żółty barwnik jedwabiu
 (dawne zastosowanie)
•	pikrynian	amonu	–	stosowany	do	trawienia
 szlifów na elementach stalowych [59]

Mononitrofenole
2-nitrofenol
(o-nitrofenol)

4-nitrofenol
(p-nitrofenol)
[C6H5NO3]

•	synteza	barwników
•	wykorzystanie	w	produkcji	wywoływacza
 fotograficznego 
•	p-nitrofenol – produkcja środków owadobój-

czych oraz herbicydów (zwłaszcza
 w uprawach ryżu) [11]
•	synteza	leków	(acetaminofenu	–	substytut
 aspiryny) [78]

•	methemoglobinemia
•	podrażnienie	dróg	oddechowych	(przy	

wdychaniu)
•	podrażnienie	błon	śluzowych	jamy	

nosowej, gardła, przełyku, przewodu 
pokarmowego itd.

•	niebezpieczeństwo	kumulacji	w	orga- 
nizmie

•	działanie	szkodliwe	na	organizmy	wod-
ne – długotrwałe niekorzystne zmiany 
w środowisku wodnym [54, 55]

Polinitrofenole

2,4-dinitrofenol

2,4,6-trinitrofenol
[C6H4N2O5]

Tabela I c.d.

Nazwa
związku

Struktura
chemiczna Zastosowanie przemysłowe Wpływ na organizmy żywe

Selenastrum capricornutum (algi) inhibicja wzrostu 96  43 [108]
Scenedesmus obliquus (sinice) inhibicja wzrostu 48  67,7 [28]
Ceriodaphnia dubia (wioślarki) śmiertelność 24  54 [28]
Lymnaea stagnalis (ślimak) śmiertelność 24 116 (98–139) [108]
Brachydanio rerio (ryby) śmiertelność 96 113 [108]
Culex pipiens (komar)* śmiertelność 48  70 [108]

Tabela II
Toksyczność nitrobenzenu wobec organizmów

W badaniach posłużono się testem EC50 ( half maximal effective concentration)
* w tym eksperymencie wykorzystano test LD50 (ang. median lethal dose)

Organizm Badany efekt Czas ekspozycji
[godz.]

Stężenie
[mg/l] Referencje
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tetycznych polimerów, które wykazują zmiany fluores-
cencji w obecności materiałów wybuchowych. 

Potencjalne zagrożenie dla środowiska stanowią 
również awarie w zakładach produkcyjnych wytwa-
rzających lub/i wykorzystujących związki nitroaroma-
tyczne. Najbardziej znany przypadek skażenia środo-
wiska tymi chemikaliami, miał miejsce 13 listopada 
2005 r., gdy eksplodowała jednostka nitrowania (stoso-
wana w pierwszym etapie produkcji aniliny) w fabryce 
chemicznej w Chinach. Szacuje się, że około 100 ton 
benzenu i nitrobenzenu zostało przy tej okazji uwol-
nione do rzeki Songhua [62]. 

5. Biodegradacja nitrozwiązków aromatycznych

Zwiększony poziom świadomości organów zarzą-
dzających oraz społeczeństwa na temat zagrożeń zwią-
zanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i składowa-
niem nitrozwiązków aromatycznych doprowadziły 
do wzrostu zainteresowania oraz rozwoju badań nad 
opracowaniem bezpiecznych technologii ich unieszko-
dliwiania i usuwania ze środowiska.

Znanych jest kilka konwencjonalnych metod neu-
tralizacji omawianej klasy substancji: (foto-) utle-
nianie, hydroliza, parowanie, spalanie, adsorpcja itd. 
[48]. Metody fizykochemiczne posiadają jednak liczne 
wady i ograniczenia. Przykładowo, spalanie i procesy 
pogłębionego utleniania (AOPs) nie są ekonomicznie 
opłacalne ani bezpieczne ekologicznie [60]. Podczas 
filtracji, ekstrakcji i adsorpcji na żywicy, niepożądane 
związki są jedynie odseparowywane, jednak procesy te 
nie prowadzą to do ich degradacji.

Techniki biologiczne, takie jak bioremediacja i fito - 
remediacja stanowią alternatywę dla tradycyjnych 
metod usuwania ksenobiotyków ze środowiska [113]. 
Poszukiwania skutecznej biotechnologii usuwania 
nitrozwiązków (badania w szczególności skupiały się 
na TNT) zostały rozpoczęte już w latach 70. XX wieku.

5.1. Mikrobiologiczna degradacja związków
 aromatycznych

Związki nitroaromatyczne wykazują dużą stabil-
ność w środowisku. Wynika to z faktu, że w dużych 
ilościach pojawiły się w nim wraz z rozpoczęciem przez 
człowieka działalności przemysłowej. Z ewolucyjnego 
punktu widzenia jest to wydarzenie stosunkowo nie-
dawne. W  konsekwencji, metaboliczne ścieżki ich 
rozkładu nie są bardzo powszechne w przyrodzie [79]. 
Opisano stosunkowo niewiele drobnoustrojów, które 
posiadają zdolność wykorzystywania nitroaromatycz-
nych związków jako źródło azotu i/lub węgla i energii. 
Ponadto, wykazują one niskie tempo wzrostu, co jest 

prawdopodobnie konsekwencją wysokiej toksyczności 
i słabej rozpuszczalności tych związków [83]. 

Wykazano, że oporność nitrozwiązków na biode-
gradację jest związana z obecnością w ich strukturze 
grup nitrowych. Utrudniają one elektrofilowy‚ atak’ 
tlenu na pierścień aromatyczny. Dodatkowy wpływ na 
stopień degradacji znitrowanych związków aromatycz-
nych ma pozycja i rodzaj podstawników (orto-, meta-, 
para-) [60]. Jak w przypadku wszystkich arenów, pro-
blem stanowi również rozerwanie stabilnej struktury 
aromatycznej. Im więcej pierścieni, tym mniej podatny 
na degradacje jest związek.

Asymilacja zanieczyszczeń organicznych obecnych 
w środowisku bytowania mikroorganizmów wypływa 
w  istotny sposób na ich metabolizm. Pierwszy etap 
degradacji mikrobiologicznej związany jest indukcją 
syntezy i aktywacją aparatu enzymatycznego biorącego 
bezpośredni udział w procesie rozkładu lub modyfi-
kacji zanieczyszczenia. Kluczowymi enzymami zaan-
gażowanymi w degradację i przemiany ksenobioty-
ków aromatycznych są mono- oraz dioksygenazy [95]. 
W konsekwencji aktywności tych enzymów może dojść 
do rozszczepienia pierścienia aromatycznego, na skutek 
czego związki hydrofobowe przekształcane są w formy 
łatwiej przyswajalne przez mikroorganizmy [113]. Pier-
wotnie uważano, że katabolizm takich związków jest 
wyłącznie procesem tlenowym, w którym tlen mole-
kularny jest substratem towarzyszącym, wykorzysty-
wanym do zainicjowania ataku i rozerwania cyklicznej 
struktury. Wraz z rozwojem badań nad mechanizmami 
mikrobiologicznego rozkładu arenów, zaobserwowano 
iż istnieją mikroorganizmy zdolne do przeprowadza-
nia tych procesów w warunkach anaerobowych [36]. 
Na rysunku 2. przedstawiono różne strategie rozkładu 
związków nitroaromatycznych.

W literaturze nadal opisywane są nowe ścieżki 
degradacji związków nitroaromatycznych. Z reguły 
różnią się od znanych szlaków katabolicznych rodza-
jem produktów pośrednich powstających w trakcie pro-
cesu biodegradacji. Identyfikowane są również bakterie 
zdolne do rozkładu związków dotąd uznawanych za 
niedegradowane. Przykładem może być szczep Pseudo-
monas sp. JHN wykazujący zdolność do rozkładu fun-
gicydu 4-chloro-3-nitrofenolu (CNP) z wytworzeniem 
intermediatu w postaci 4-chlororezorcyny. Jak donoszą 
autorzy pracy jest to pierwszy szczep bakteryjny wyka-
zujący zdolność do mineralizacji CNP [5].

5.1.1. Degradacja tlenowa (aerobowa)

W warunkach aerobowych degradacji podlegają 
głównie związki mono- i dinitroaromatyczne. Ogólna 
strategia wykorzystywana przez drobnoustroje w celu 
degradacji nitrozwiązków aromatycznych jest ana - 
lo giczna do tej stosowanej w oksydacyjnej ścieżce 
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rozkładu aminokwasów i węglowodorów aromatycz-
nych. Polega ona na konwersji substratu do fenoli, chi-
nonów i katecholi, które w dalszej kolejności rozkładane 
są do intermediatów cyklu kwasów trójkarboksylowych 
(cykl Krebsa) [48].

Nitroareny z jednym podstawnikiem hydroksylo-
wym w pierścieniu, np. nitrofenole czy chlorofenole, są 
modyfikowane przez NAD(P)H-zależne monooksyge-
nazy [38]. Są to enzymy indukcyjne, pochodne cyto-
chromu P-450. Wykorzystują NAD(P)H by rozbić tlen 
cząsteczkowy, który w kolejnym kroku wprowadzany 
jest do pierścienia aromatycznego [75, 60]. Na skutek 
ich aktywności grupa nitrowa odłącza się od pierścienia. 

W przypadku 4-nitofenolu (4-NP) poznano dwa 
alternatywne szlaki rozkładu tego związku różniące 
się rodzajem produktu pośredniego powstającego po 
hydroksylacji. Pierwsza ścieżka degradacji 4-NP, opi-
sana w 1991 roku przez Gibsona i Spaina dla szczepu 
Moraxella sp., zakłada hydroksylację 4-nitrofenolu 
przez zależną od NADPH monooksygenazę z jed-
noczesnym uwolnieniem azotynu i akumulacją ben-
zochinonu, który jest niestabilnym inetrmediatem 

przekształcanym w dalszej kolejności w hydrochinon, 
ulegający dalej rozkładowi do produktów pośrednich 
cyklu kwasów trójkarboksylowych.

Alternatywny szlak degradacji 4-nitrofenolu charak-
teryzuje szczep Arthrobacter sp., w przypadku którego 
produktem początkowego etapu degradacji z udziałem 
monooksygenazy jest 4-nitrokatechol, podlegający 
następnie hydroksylacji w pozycji 3 lub 4, co prowadzi 
do powstania 1,2,4-benzenotriolu. W dalszej kolejności 
dochodzi do rozszczepienia pierścienia aromatycznego 
benzenotriolu w pozycji otro i kolejnych przekształceń 
których efektem jest wytworzenie intermediatów cyklu 
Krebsa [60]. Jest to jeden z przykładów obrazujących 
złożoność szlaków rozkładu nitroarenów (patrz. Roz-
dział 5.1.3). 

Związki aromatyczne, które nie posiadają w swej 
strukturze grupy OH, ulegają reakcji hydroksylacji, 
która katalizowana jest przez enzymy z grupy dioksy-
genaz hydroksylujących. Wprowadzają one dwie grupy 
hydroksylowe do struktury pierścienia aromatycz- 
nego z uwolnieniem jonu azotynowego. Produkt reak- 
cji przekształcany jest do katecholu [105]. Przykładem 

Rys. 2. Schematyczne przedstawienie przebiegu enzymatycznych reakcji rozkładu związków nitroaromatycznych
Na podstawie: [60, 86, 99, 106, 115].
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jest rozkład nitrobenzenu przeprowadzany przez Coma-
momonas sp. [73].

Kolejnym istotnym etapem jest rozerwanie struk-
tury aromatycznej. Wyróżnia się dwie główne rodziny 
dioksygenaz rozszczepiających zaangażowanych w de- 
gra dację związków aromatycznych. Są to dioksygenazy 
intradiolowe oraz ekstradiolowe [14]. W  przypadku 
pierwszej grupy, geny tych enzymów zlokalizowane są 
na chromosomie. Katalizują one rozerwanie wiązania 
między dwoma hydroksylowanymi atomami węgla 
leżącymi w pozycji orto w pierścieniu aromatycznym 
(rozszczepienie typu orto). Produktem tych prze-
mian jest kwas cis,cis-mukonowy bądź jego pochodne 
(Rys. 2). Dioksygenazy ekstradiolowe, które katalizują 
otwarcie pierścienia typu meta, kodowane są przez geny 
zlokalizowane w większości przypadków na plazmi-
dzie. W tym przypadku pęka wiązanie między węglem 
hydroksylowanym i sąsiednim węglem bez grupy 
hydroksylowej [38]. Produktem aktywności tych enzy-
mów jest semialdehyd kwasu 2-hydroksymukonowego 
lub pochodne tego związku (Rys. 3). 

W ostatnim etapie mikrobiologicznej degradacji 
arenów, alifatyczne łańcuchy kwasowe są utleniane 
do związków wchodzących do centralnych szlaków 
metabolicznych [6]. Kwas cis,cis-mukonowy, produkt 
reakcji rozszczepienia typu orto, ulega przemianom do 
substratów cyklu Krebsa m.in. bursztynylo-CoA oraz 
acetylo-CoA. W szlaku ekstradiolowym (meta) produk-
tem otwarcia pierścienia jest semialdehyd 2-hydroksy-
mukonowy lub jego pochodne. Związki te przekształ-
cane są do intermediatów różnych szlaków (np. aldehyd 
octowy, pirogronian, szczawiooctan, fumaran) [38].

5.1.2. Redukcyjny rozkład nitroarenów

Tak jak opisano powyżej, związki nitroaromatyczne 
mogę ulegać rozkładowi na skutek ataku tlenu na pier-
ścień aromatyczny i następujących po nim reakcjach. 
W  przypadku związków o większej liczbie podstaw-
ników rozkład następuje drogą redukcji, co może 
zachodzić zarówno w warunkach anaerobowych jak 
i aerobowych. Wraz ze wzrostem liczby podstawników 
nitrowych, elektrony z pierścienia silniej odciągane są 
na tlen grup nitrowych. Struktura cykliczna wykazuje 

deficyt elektronów, co uniemożliwia atak katalizowany 
przez oksygenazy [86].

Sposób rozkładu zależy również od rodzaju pod-
stawników, w szczególności tych w pozycji para. Wzrost 
potencjału do redukcji grupy nitrowej jest uzależniony 
od grupy funkcyjnej wg następującego porządku: 
NH2 < OH < CH < H3COOH < NO2 [69]. Oznacza to, 
że redukcja pierwszej grupy nitrowej do grupy ami-
nowej zachodzi łatwiej niż kolejnych podstawników. 
Zredukowanie wszystkich trzech podstawników w tri-
nitrotoluenie możliwe jest wyłącznie w ściśle beztle-
nowych warunkach (warunki silnie redukcyjne). Pro-
ces przeprowadzają Clostridium sp. i Desulfovibrio sp. 
[97]. W wielu przypadkach do przeprowadzenia reakcji 
wymagane jest egzogenne źródło węgla, które pozwa-
lają utrzymać odpowiedni potencjał redoks [86]. 

Bardzo często, produktem tej reakcji jest związek 
azotu wykorzystywany przez mikroorganizmy jako 
źródło tego pierwiastka [86]. Zaobserwowano również, 
że bakterie Pseudomonas putida szczepu JLR11 wyspe-
cjalizowały się w wykorzystywaniu trinitrotoluenu jako 
ostatecznego akceptora elektronów. Przeprowadzają 
redukcję TNT w celu wytwarzania siły protonomoto-
rycznej [26–27].

Redukcyjny rozkład nitroarenów następuje w dwo-
jaki sposób: (1) poprzez rozerwanie pierścienia aro-
matycznego przy udziale transferaz, które dołączają do 
niego dwa atomy wodorku (H–), (2) na skutek redukcji 
grup azotowych przez nitroreduktazy do hydroksy-
loamin lub amin (typu I niewrażliwych na tlen oraz 
typu II wrażliwych na tlen). W pierwszym przypadku 
ze związków di- i trinitroaromatycznych (np. TNT czy 
kwas pikrynowy) powstaje tzw. kompleks wodorkowy 
Meisenheimera (Hydride-Meisenheimer Complex) [97]. 
Po odczepieniu grupy azotowej ulega on rearomatyzacji 
[85]. Tą drogę rozkładu zaobserwowano m.in. u droż-
dży Geotrichum candidum AN_Z4. Kompleks ulga 
konwersji do dinitroarenów, które są łatwiej biodegra-
dowalne niż wyjściowy związek [73, 93].

Nitroreduktazy typu I katalizują reakcję redukcji 
na drodze stopniowego pobierania z NAD(P)H dwóch 
elektronów i przenoszenia ich na związek, który ulega 
transformacji. Enzymy należące do II typu przeprowa-
dzają redukcję, w której pierwszym etapem jest addycja 

Rys. 3. Reakcje rozszczepienia pierścienia aromatycznego węglowodorów aromatycznych
Droga orto i meta, wg Vaillancourt i wsp. [105], zmodyfikowany.
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jednego elektronu. Na skutek tego powstaje rodnik 
anionu nitrowego. Zidentyfikowano je u  szczepów 
Escherichia coli i Clostridium sp. [4, 68, 80]. Bakterie 
mogą posiadać oba typy nitroreduktaz. Przykładowo, 
z zasiedlających nasze jelita Bacteroides fragilis wyizolo-
wano aż cztery nitroreduktazy [56].W przyrodzie częś-
ciej identyfikowane są enzymy należące do typu I [86]. 

Nitroreduktazy są bardzo rozpowszechnione w świe-
cie mikroorganizmów. Zostały zidentyfikowano u bak-
terii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich jak i u przedsta-
wicieli Archea. Jest to prawdopodobnie konsekwencją 
zdarzeń horyzontalnego transferu ich genów [45] 
i świadczy o istotnej roli jaką te enzymy pełnią w adap-
tacji do środowiska. Enzymy te mają szeroki wachlarz 
substratów – związki aromatyczne, flawiny, chinony, 
jony żelaza i anion chromianowy. Jest to prawdopodob-
nie konsekwencją dużej plastyczności miejsca aktyw-
nego i dużej zmienności aminokwasowej uczestniczą-
cych w interakcji z substratem [86].

5.1.2.1. Rozkład beztlenowy (anaerobowy)
W warunkach beztlenowych nitrozwiązki aroma-

tyczne redukowane są do nitrozo-pochodnych, hydro-
ksyloamin lub amin, które są często bardziej toksyczne 
niż związek wyjściowy. Redukcja grupy nitrowej prze-
biega na drodze stopniowej addycji par elektronowych 
pobranych z ko-substratów. Reakcje te katalizowane są 
enzymatycznie przez nitroreduktazy [7]. 

Bakterie beztlenowe rzadko przeprowadzają pełną 
konwersję związków nitroaromatycznych do dwutlenku 
węgla czy metanu [84]. Zdolne są do tego bakterie meta-
nogenne (degradacja nitrofenolu) jak Methanobacte-
rium formicium [35, 39]. Przeprowadzenie całkowitej 
degradacji np.: dinitrotoluenów, mononitrofenoli, trini-
trotoluenu możliwe jest dzięki współdziałaniu z bakte-
riami tlenowymi w konsorcjach [2, 43]. Niektóre grzyby 
(np. Phanerochaete chrysosporium) są zdolne do minera-
lizacji TNT. Wykorzystują zewnątrzkomórkowe, niespe-
cyficzne peroksydazy, dzięki którym mogą degradować 
szeroką gamę związków nitroaromatycznych [25, 96].

5.1.3. Degradacja nitrobeznezu
 – przykład alternatywnych ścieżek rozkładu

Tak jak wspominano wcześniej, rozkład związków 
aromatycznych może zachodzić wieloma drogami. 
Nawet w przypadku jednej substancji mamy do czy-
nienia ze ścieżkami alternatywnymi przeprowadzanymi 
przez różne grupy mikroorganizmów. Dobrym przykła-
dem tego zjawiska jest degradacja nitrobenzenu. Jego 
rozkład może przebiegać według dwóch alternatywnych 
ścieżek: częściowej redukcji bądź oksydacji (Rys. 3). 
Pierwszy szlak opisany został dla szczepu Pseudomo-
nas pseudoalcaligenes JS45 wyizolowanego z gleb i wód 
gruntowych zanieczyszczonych nitrobenzenem. Począt-

kowym etapem degradacji nitrobenzenu jest częściowa 
redukcja grupy nitrowej przy udziale nitroreduktazy 
nitrobenzenu, w wyniku której dochodzi do powsta-
nia hydroksyaminobenzenu. Ulega on transformacji 
enzymatycznej do 2-aminofenolu, będącego charak-
terystycznym intermediatem tej ścieżki katabolicz- 
nej. W  kolejnym etapie dochodzi do rozszczepienia 
pierścienia aromatycznego 2-aminofenolu, co katali-
zowane jest przez dioksygenazy. Powstały w wyniku 
tej reakcji produkt – semialdehyd 2-aminomukonowy 
ulega dalszym przekształceniom, aż do wytworzenia 
produktów pośrednich wchodzących w cykl kwasów 
trójkarbo ksylowych [94]. Kolejne badania potwierdziły 
istnienie wielu szczepów bakteryjnych degradujących 
nitrobenzen według przedstawionej powyżej ścieżki. 
Należą do nich m.in. zidentyfikowane w ostatnich 
latach mikro organizmy takie jak: Rhodococcus sp. NB5, 
zdolny do całkowitej degradacji 1000 mg nitrobenzenu 
w ciągu 144 h [65] oraz Pseudomonas sp. a3, którego 
immobilizowane komórki są w stanie degradować 
300 mg nitrobenzenu w czasie 10 godzin w obecności 
dodatkowych związków aromatycznych w postaci ani-
liny i fenolu [114].

Drugi szlak degradacji nitrobenzenu poznany został 
w 1995 roku przez Nishino i Spain’a, którzy wyizolo-
wali bakterie z rodzaju Comamonas sp. szczepu JS765. 
Bakterie wykorzystują ścieżkę oksydacyjną degradacji 
nitrobenzenu. Reakcję inicjują dioksygenazy poprzez 
wprowadzenie dwóch grup hydroksylowych do pier-
ścienia aromatycznego (patrz. Rys. 4). Skutkiem tego 
jest uwolnienie azotynu oraz powstanie katecholu, 
degradowanego w dalszej kolejności według szlaku 
meta z udziałem 2,3-dioksygenazy katecholowej. 
Nishino i Spain zauważyli, że ścieżka częściowej reduk-
cji jest częściej spotykana wśród mikroorganizmów, niż 
ścieżka oksydacyjna. Tylko jeden spośród 155 przeba-
danych szczepów wytwarzał enzymy i intermediaty 
specyficzne dla szlaku oksydacyjnego.

6. Bioremediacja

Metabolizm ksenobiotyków przez mikroorganizmy 
zależy w znacznej mierze od rodzaju i właściwości danej 
substancji oraz dostępnego aparatu enzymatycznego. 
Mogą ulegać całkowitej degradacji do wody i dwu-
tlenku węgla (mineralizacja), bądź też być przekształ-
cane w produkty o mniejszej lub większej toksyczności 
niż związek wyjściowy, co określane jest mianem bio-
transformacji [41].

Bioremediacja jest definiowana jako proces, 
w którym odpady ulegają biologicznej degradacji lub 
transformacji do nieszkodliwych pochodnych lub do 
poziomu poniżej wartości granicznych ustalonych 
przez organy regulacyjne [60]. Wyróżnia się dwie grupy 



NITROZWIĄZKI AROMATYCZNE – CHARAKTERYSTYKA I METODY BIODEGRADACJI 297

Rys. 4. Ścieżki rozkładu nitrobenzenu
Na podstawie: Ju i Parales [46].
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zabiegów. W procesie bioremediacji podstawowej bierze 
udział wyłącznie autochtoniczna mikrobiota skażonego 
terenu. Wykorzystując zanieczyszczenie jako źródło 
węgla i/lub energii, przyczynia się do obniżenia stęże-
nia toksycznych związków. Bioremediacja inżynieryjna 
obejmuje technologie biostymulacji i bioaugmentacji. 

Biostymulacja ma na celu pobudzenie autochto-
nicznej mikrobioty środowiska do degradacji zanie-
czyszczeń. Podejmowane działania ukierunkowane 
są na stworzenie optymalnych warunków do wzrostu 
i aktywności mikroorganizmów. Przykładowo, dostęp-
ność tlenu jest częstym czynnikiem limitującym degra-
dację zanieczyszczeń. Obecnie znanych jest wiele metod 
umożliwiających napowietrzanie np. wentylacja z wyko-
rzystaniem układu drenów, mechaniczna uprawa gruntu 
(spulchnianie) oraz wtłaczanie rozcieńczonych roztwo-
rów nadtlenku wodoru i innych środków utleniających 
[10]. Proces rozkładu zanieczyszczeń może być limito-
wany przez stężenie pierwiastków biogennych tj. azotu 
czy fosforu, których niedobór może być uzupełniony 
poprzez zaaplikowanie odpowiednich pożywek [12].

Wprowadzenie do skażonego środowiska bakterii 
o  wysokim potencjale do degradacji ksenobiotyków 
okreś lane jest jako bioaugmentacja. Metoda bioaug-
mentacji wykorzystywana jest w przypadku gdy natu-
ralna mikrobiota nie wykazuje pożądanej aktywności 
neutralizacyjnej wobec zanieczyszczeń [10]. Mikro orga-
nizmy w postaci inokulum dostarczane są w  miejsce 
skażenia. Drobnoustroje izolowane są z innych stano-
wisk bądź pochodzą z miejsca zanieczyszczonego i po 
okresie adaptacji są ponownie do niego wprowadzone.

Często stosuje się strategie łączące biostymulację 
z  bioaugmentacją. Przykładowo Kao i wsp. (2016) 
testowali efektywność rozkładu TNT przez Achromo- 
bacter sp. BC09 i Citrobacter sp. YC4 wyizolowane 
z  gleby zanieczyszczonej tym związkiem. Wydajność 
nie była zadowalająca, dlatego dostarczono egzogen-
nego źródła węgla w postaci sacharozy (0.25%) co 
zoptymalizowało proces. Analogiczny eksperyment 
przeprowadzono dla Klebsiella sp. i Achromobacter sp. 
(wyizolowanych z gle by i osadu ściekowego). Mikro-
organizmy również wykorzystywały TNT jako źródło 
azotu i doprowadziły do jego całkowitej degradacji 
w ciągu 10 dni. W tym przypadku jako źródło węgla 
wykorzystano melasę (8 g/l) [90].

Nie wyklucza się również rozwiązań opartych na 
genetycznie modyfikowanych mikroorganizmach 
(GMM), co wciąż budzi jednak wiele obaw i kontro-
wersji. Wykorzystanie GMM w bioremediacji ma służyć 
zwiększeniu efektywności rozkładu związków trudno 
degradowalnych [3]. Przykładowo, Cho i wsp. (2002) 
otrzymali szczep E. coli 22A11 z  fosforoorganiczną 
hydrolazą (OPH) o  aktywności hydrolazy parationu 
metylowego, która przeprowadza reakcję rozkładu 
związku nitroaromatycznego 25 razy szybciej niż enzym 

wyjściowy. Kadiyala i  wsp. (2003) uzyskali rekombi-
nowane wektory, w których sklonowano geny nitrore-
duktazy (nfs1) z Enterobacter cloacae, nitroreduktazy 
nitrobenzenu (nbzA) i mutazy hydroksylaminobenzenu 
(habA) z P. pseudoalcaligenes JS 45. Wydajność procesu 
biokonwersji z  wykorzystaniem transformowanych 
komórek E. coli szczepów JS 995 i JS 996 była wysoka, 
a reakcja zachodziła szybko (wydajność reakcji powyżej 
64% w ok. 20 minut). Bak terie mogą być wykorzystane 
do przeprowadzania reakcji przekształcenia nitro-
związków aromatycznych do o-aminofenoli. Związki 
te znajdują zastosowanie w przemyśle aeronautycznym 
i farmaceutycznym. Ich synteza chemiczna jest skom-
plikowana dlatego poszukiwana jest inna, prostsza stra-
tegia ich wytwarzania. Ponadto, pochodne fenolowe 
wykazują większą podatność na biodegradację, co jest 
istotne z uwagi na aspekty oczyszczania środowiska.

6.1. Bioremediacja związków nitroaromatycznych
 – przykłady realizacji

Wybór strategii bioremediacji uzależniony jest od 
rodzaju i poziomu zanieczyszczenia oraz od charak-
teru terenu poddawanego rekultywacji. Dekontami- 
nacja zanieczyszczeń metodą bioremediacji inżynie-
ryjnej może być prowadzona in situ bądź ex situ [58]. 
Technologie in situ odnoszą się do usuwania zanie-
czyszczeń w miejscu skażenia bez konieczności trans-
portu materiału. Wykorzystywana jest w przypadku 
rozległych skażeń lub terenów, z których niemożliwe 
jest usuniecie zanieczyszczonego materiału. W  dru-
gim przypadku zanieczyszczony materiał jest usuwany 
z  pierwotnej lokalizacji i przenoszony do specjalnie 
przygotowanych instalacji, w których poddawany jest 
zabiegom oczyszczania [60].

6.1.1. Bioremediacja inżynieryjna in situ

Znane jest wiele metod mikrobiologicznego oczysz-
czaniu gruntów in situ. Jednak w przypadku związków 
nitroaromatycznych niewiele z nich znalazło zasto-
sowanie w  oczyszczaniu w dużej skali. Przykładowo 
kompostowanie, choć w większości wypadków stoso-
wane jest jako strategia ex situ, zostało wykorzystane 
w  testach wielkoskalowych na miejscu skażenia. Jest 
to proces, w którym dochodzi do mikrobiologicznej 
degradacji związków organicznych w warunkach pod-
wyższonej temperatury (40–50°C). Istotna jest również 
dostępność ko-metabolitów, czyli łatwo przyswajalnych 
substratów wzrostowych. Metoda ta okazała się być 
skuteczna w przypadku gleby i osadów zanieczyszczo-
nych związkami ropopochodnymi, chlorofenolami, 
wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, 
herbicydami, pestycydami oraz związkami nitroaro-
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matycznymi. Przykładem wielkoskalowej realizacji 
jest kompostowanie gleb zawierających związki wybu-
chowe – TNT, RDX i HDX [116]. Autorzy podkreślają, 
że w  eksperymencie doszło do degradacji biotycznej 
jak i abiotycznej.

Inna metoda to landfarming. Jest to metoda ex situ, 
gdyż zanieczyszczona gleba jest oddzielona od gruntu 
nieprzepuszczalną folią. Jej podobieństwo do metod 
in situ wynika z możliwość przeprowadzania procesu 
w dużej skali oraz blisko terenu skażenia, co znacznie 
obniża koszty przedsięwzięcia. Przyspieszenie natural-
nego procesu oczyszczania jest możliwe dzięki dodawa-
niu nawozów (stymulacja wzrostu mikroorganizmów) 
oraz zaorywaniu gruntu (poprawa struktury i warun-
ków powietrznych gleby). W pracy Widrig i wsp. (1997) 
zastosowano omawianą strategię wobec terenu zanie-
czyszczonego TNT (badania pilotażowe). Glebę wzbo-
gacono w bogatą w związki odżywcze melasę. Auto-
rzy zaznaczają, że przeprowadzone przez testy mogą 
znaleźć zastosowanie w wielkoskalowym oczyszczaniu 
terenów zanieczyszczonych nitrozwiązkami. 

Na uwagę zasługuje również ryzoremediacja. 
W  przypadku tej technologii efektywność degradacji 
zależy od współpracy roślin i bakterii, które zasiedlają 
wnętrze ich korzeni (mikroorganizmy z grupy endo-
fitów). Zauważono, że poszczególne gatunki roślin 
mogą promować występowanie konkretnych genotypów 
w zależności od rodzaju zanieczyszczenia. Przykładowo, 
w glebach zanieczyszczonymi związkami nitro- aroma-
tycznymi zaobserwowano wzrostu liczby kopii genu 
reduktazy 2-nitrotoluenu ntdAa u bakterii zamieszku-
jących korzenie trawy. Nie zauważono tego w analogicz-
nym eksperymencie badającym mikroorganizmy zasie-
dlające kostrzewę trzcinową (Festuca arundinacea) [91].

W przypadku oczyszczania wód na uwagę zasługuje  
echnologia przepuszczalnych barier reaktywnych (perme - 
able reactive barriers – PRBs). Zanieczyszczenia przepły-
wają przez filtr, na którym mogą zostać zimmobilizo-
wane mikroorganizmy. Jest to możliwe dzięki porowatej 
konstrukcji tej instalacji. Ulegają one precypitacji bądź 
sorpcji, a następnie biodegradacji na filtrze. W pracy 
przetestowano skuteczność rozkładu nitrobenzenu i ani- 
liny przez konsorcjum związane na nośniku przy po- 
mocy perlitu i torfu. Substancje zostały zmineralizowane 
po mniej niż 3 dniach, podczas gdy wolnym komórkom 
zajęło to od 3 do 5 dni. Kluczowe dla powodzenia pro-
cesu jest odpowiedni poziom natlenienia, co zostało 
uzyskane dzięki zastosowaniu technologii napowietrza-
nia. Bakterie zostało wyizolowane z terenów chłodnych 
(średnia roczna temperatura wynosi 10°C), na których 
znajdowała się fabryka aniliny i poligon. W jego skład 
wchodziło 19 gatunków z rodzaju Pseudomonas, które 
stanowiły 98% populacji mikroorganizmów oraz przed-
stawiciele Achromobacter, Acidovorax, Afipia, Chryseo-
bacterium, Delftia i Stenotrophomonas [66]. 

6.1.2. Bioremediacja inżynieryjna ex situ

Technologie ex situ znajdują zastosowanie, gdy 
w  zanieczyszczonym środowisku istnieje zagrożenie 
migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych. Ta stra-
tegia umożliwia lepszą kontrolę procesu, a degradacja 
następuje szybciej niż w strategiach in situ [58]. Jest ona 
jednak bardziej kosztowna, gdyż wymagają przetrans-
portowania zanieczyszczonego materiału oraz wytwo-
rzenia odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej, 
w której odbywać się będzie rozkład zanieczyszczeń.

Technologie ex situ obejmują wiele metod w zależ-
ności od charakteru zanieczyszczeń poddawanych neu-
tralizacji. Do najpopularniejszych z nich należą: metoda 
bioreaktorowa, filtrów zraszanych (dotyczy oczyszcza-
nia z zanieczyszczeń ciekłych), pryzmowania, kompo-
stowania, przeorywania (stosowana wobec odpadów 
stałych) oraz biopłuczki i biofiltry do oczyszczania 
emisji gazowych [12].

Bioremediacjia ex situ z zastosowaniem bioreaktorów 
jest wykorzystywana przy oczyszczaniu gleby silnie ska-
żonej np. zanieczyszczonej TNT. Materiał przenoszony 
jest ze źródła do bioreaktorów, gdzie w kontrolowanych 
warunkach (temperatura, pH, napowietrzanie itd.) 
następuje jego dekontaminacja. W procesie tym, gleba 
mieszana jest z wodą w stosunku 1:1 (w/w) [26]. Do 
homogennej zawiesiny dodawany jest ko-substrat, np. 
skrobia, który jest wykorzystywany przez autochtoniczne 
bakterie. Dochodzi tu do zjawiska ko-meta bo lizmu, 
co w tym przypadku oznacza degradacje kseno biotyków 
przy równoczesnym wykorzystywaniu związków stano-
wiących łatwo przyswajalne źródło węgla i energii [64]. 
Ko-substrat jest dawcą elektronów wykorzystywanych 
do redukcji grup nitrowych. Funk i współpracownicy 
(1993) opublikowali wyniki badań potwierdzające 
wysoką skuteczność tej metody. Odnotowano redukcję 
stężenia TNT z 3000 mg do 1 mg/kg gleby po 5 miesią-
cach. Równie wydajne oczyszczanie gleby przeprowa-
dzono przy użyciu R. pyridinivorans NT2 do degradacji 
mieszaniny 4-nitrotoluenu (4-NT), 2,4-dinitrotoluenu 
(2,4-DNT) i 2,6-dinitrotoluenu (2,6-DNT). Zawartość 
zanieczyszczeń spadła o 86–88% w ciągu 60 dni [61].

W przypadku TNT procesy mikrobiologicznej trans- 
 formacji najwydajniej przebiegają, gdy zanieczyszczony 
materiał poddawany jest warunkom tlenowym i bez-
tlenowym naprzemiennie. Na skutek dodania łatwo 
przyswajalnego źródła węgla zużywany jest tlen obecny 
w bioreaktorze, a z czasem w reaktorze wytwarza się 
środowisko beztlenowe. Również metoda komposto-
wania pryzmowego, w której naprzemiennie wystę-
pują warunki tlenowe i beztlenowe, okazała się być 
skuteczna w dekontaminacji gleb zanieczyszczonych 
materiałami wybuchowymi [13, 83]. 

Schrader i Hess [88] (2004) zaproponowali postępo-
wanie, które zakłada połączenie degradacji biotycznej 
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z abiotyczną. Działania te obejmują zmieszanie skażo-
nej gleby z wysoką koncentracją nadtlenku wodoru. 
W  reakcji powstają kwasy organiczne, które ulęgają 
transformacji przez mikroorganizmy dodane do bio-
reaktora w postaci osadu czynnego. W porówna-
niu z  zastosowaniem wyłącznie metody chemicznej, 
metoda łączona jest bardziej wydajna – nastąpił wzrost 
mineralizacji TNT z 41 i 34% do 73 i 64% (warianty 
różnią się ilością dodanej gnojowicy). 

6.2. Ograniczenia procesu bioremediacji
 i strategie ich przezwyciężania

Pomimo identyfikacji wielu taksonów wykazują-
cych zdolność do degradacji nitroarenów i poznania 
warunków optymalizujących ten proces, zakres rozkła-
danych substancji jest ograniczony. Bioremediacja tej 
grupy związków napotyka kilka problemów: 

•	 związki	nitroaromatyczne	są	toksyczne	względem	
mikroorganizmów. Zaobserwowano zróżnicowa-
nie wrażliwości na TNT w zależności od budowy 
ściany komórkowej bakterii – bakterie Gram-
-dodatnie są bardziej wrażliwe niż Gram-ujemne 
[30, 31, 57],

•	 charakteryzują	się	niską	biodostępnością	–	są	słabo	
rozpuszczalne i łatwo ulegają sorpcji na cząstkach 
gleby,

•	 często	w	środowisku	obecne	są	mieszaniny	wielu	
związków, co spowalnia proces degradacji. W eks- 
 perymencie prowadzonym przez Karlová i wsp. 
(2016) zaobserwowano dwukrotny spadek degra-
dacji 4-nitrotoluenu (4-NT) po dodaniu 4-nitro-
fosforanu (4-NP). Wydajność degradacji 4-NP nie 
uległa zmianie w stosunku do warunków kontrol-
nych (bez 4-NT). 4-NP wpływał bezpośrednio na 
spowolnienie degradacji 4-NT (inhibicja kompe-
tytywna) i pośrednio, poprzez obniżanie zdolności 
adaptacyjnych mikroorganizmów, 

•	 systemy	 enzymatyczne	 drobnoustrojów	 nie	 są	
przystosowane do przeprowadzenia pełnej mine-
ralizacji zanieczyszczeń, gdyż szlaki rozkładu nie 
są wystarczająco złożone [60]. Dlatego bardziej 
efektywnie proces ten przeprowadzają konsorcja 
bakteryjne niż pojedyncze szczepy [77].

•	w	 środowisku	 zanieczyszczonym	 nitroarenami	
występują również inne związki toksyczne w tym 
inhibitory procesu bioremediacji jak np. metale 
ciężkie czy farmaceutyki [22, 76].

W poniższych akapitach rozwinięto niektóre z wyżej 
wymienionych problemów.

Istotnym problemem w przypadku bioaugmentacji 
jest spadek liczby mikroorganizmów wprowadzanych 
do skażonego środowiska na co wpływ ma szereg czyn-
ników biotycznych i abiotycznych m.in. wahania tem-

peratury, zmiany poziomu wilgotności, niski poziom 
pierwiastków biogennych, niewystarczająca zawartość 
tlenu, drapieżnictwo (Protozoa) czy zbyt wysokie stęże-
nie toksycznych zanieczyszczeń. W celu zabezpieczenia 
mikroorganizmów przed szkodliwym wpływem śro-
dowiska, podejmowane są próby immobilizacji drob-
noustrojów na różnego typu nośnikach. Powszechnie 
stosowanymi materiałami są: agar, agaroza, alginian, 
poliuretan, żelatyna, guma gellan czy żele z dodatkiem 
alkoholu poliwinylowego [103].

Wu i współpracownicy (2012) sprawdzili efek-
tywność rozkładu zanieczyszczeń przez immobilizo-
wane bakterie. Wykorzystano szczep Pseudomonas sp. 
a3 zdolny do degradacji nitrobenzenu. Jako nośnik 
zastosowano alginian sodu w połączeniu z alkoholem 
poliwinylowym, których stężenie wynosiło kolejno 
3 i  9%. Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły, 
że immobilizowane komórki Pseudomonas sp. a3 są 
zdolne do bardziej wydajnego rozkładu wieloskładni-
kowych mieszanin zanieczyszczeń aromatycznych niż 
komórki wolne. Bakterie zamknięte w nośniku całko-
wicie usuwają z podłoża nitrobenzen (stężenie począt-
kowe wynosiło 300 mg/l) oraz anilinę i fenol (150 mg/l) 
w czasie 10 godzin. Zaobserwowano również ich pod-
wyższoną tolerancję na niesprzyjające warunki środo-
wiska takie jak wysokie zasolenie (10% NaCl) i kwaso-
wość (pH 4–5) [114].

Zwiększenie dostępności związków możliwe jest 
dzięki wykorzystaniu metod fizykochemicznych. 
Islam i  współpracownicy (2015) usunęli TNT i hek-
sogen (RDX) z gleb wykorzystując metodę ekstrakcji 
przegrzaną wodą w temperaturze 175°C (subcriti-
cal water extraction). Wadą takich metod jest jednak 
zagrożenie degradacji gleby (utrata struktury gruzeł-
kowatej, wypłukanie biogenów i zabicie większości 
mikro organizmów). Metodą bardziej przyjazną środo-
wisku jest stosowanie biosurfaktantów. Są to związki, 
które zmniejszają napięcie powierzchniowe, dzięki 
czemu kontakt bakterii z hydrofobowym zanieczysz-
czeniem jest ułatwiony. Niektóre bakterie są zdolne 
do wytwarzania związków o takich właściwościach. 
Szczep Rhodococcus pyridinivorans NT2 wyizolowany 
z gleby zanieczyszczonej pestycydami, zaczyna produ-
kować biosurfaktanty (są to pochodne trehalozy m.in. 
gliko lipidy) w trakcie metabolizmu 4-nitrotoluenu. 
Są to związki zdolne do emulsyfikacji zanieczyszcze-
nia. Co ciekawe, takie emulsje są stabilne nawet przez 
24 godziny, co pozwala bakteriom przeprowadzać „uła-
twioną” degradację zanieczyszczeń dłużej. Wytwarza-
nie biosurfaktantów jest skorelowane z cyklem komór-
kowym bakterii – zaczynają być produkowane, gdy 
komórki wkraczają w stacjonarną fazę wzrostu [61]. 

Otoczki wspomnianego szczepu mają charakter sil-
nie hydrofobowy. Zawierają kwasy mykolowe, gliko-
lipidy, kwasy tłuszczowe i wielocukry. To również jest 



NITROZWIĄZKI AROMATYCZNE – CHARAKTERYSTYKA I METODY BIODEGRADACJI 301

mechanizm adaptacji bakterii do obecności związków 
aromatycznych w środowisku. Dochodzi wówczas do 
zmiany nasycenia i długości kwasów tłuszczowych 
oraz mykolowych błony komórkowej, zawartości 
kwasów rozgałęzionych i wzrostu lipofiliowości [16]. 
Takie adap tacje są powszechne wśród bakterii żyjących 
w warunkach wysokiej hydrofobowości środowiska. 
Podobne zmiany zaobserwowano u  Staphylococcus 
haemolyticus po ekspozycji na toluen [71] czy Arthro-
bacter chlorophenolicus na m.in. 4-nitrofenol [104]. 

Jedną ze strategii zwiększających efektywność 
oczysz czania jest stosowanie biopreparatów. Są to 
konsorcja mikroorganizmów, które „współpracują” 
przy rozkładzie zanieczyszczeń. Bakterie umożliwiają 
rozkład związków poprzez przeprowadzanie poszcze-
gólnych etapów szlaku. Współdziałanie może być rów-
nież oparte na promocji rozwoju innych grup bakterii 
w konsekwencji dostarczania im niezbędnych do wzro-
stu substratów. Biopreparaty znajdują zastosowanie 
w warunkach oczyszczania in situ jak i ex situ.

Istnieje wiele mikroorganizmów wykorzystanych 
jako komponenty biopreparatów zwiększających efek-
tywność degradacji nitrozwiązków aromatycznych. 
Jako przykład mogą posłużyć dwa szczepy Pseudo- 
monas oznaczone symbolami S1 i S2, które zmie- 
szano w  stosunku 5:1 tworząc konsorcjum. Preparat 
został zastosowany do biodegradacji 4-nitrofenolu 
(PNP) zawartego w glebie skażonej pestycydami fos-
foranowymi. Wyniki badań potwierdziły synergistyczne 
działanie wyizolowanych szczepów bakteryjnych, 
które prowadzi do przekształcenia PNP w 4-nitroka- 
techol. Całkowitą degradację związku osiągnięto już 
po upływie 120 godzin od inokulacji medium hodo-
wlanego [81].

Inny przykład to konsorcjum zawierające cztery 
gatunki bakterii z rodzaju Bacillus (Bacillus subtilis 
RSE165, Bacillus megaterium RSA32, Bacillus cereus 
RSB80 i Bacillus lexus RSD127) zdolne do rozkładu 2,4-
DNT. Nie zidentyfikowano dotychczas szczepu bakterii 
zdolnego do jego samodzielnej degradacji. Konsorcjum 
wykazywało lepszy wzrost na podłożu wzbogaconym 
w ksenobiotyk, niż szczepy hodowane oddzielnie. Bak-
terie są zdolne do jego degradacji przy najwyższym 
dotychczas odnotowanym w literaturze stężeniu tego 
związku (0,3 mg/ml) [92].

Wykorzystanie konsorcjum znalazło zastosowanie 
przy oczyszczaniu wspomnianego wcześniej heksogenu 
(RDX). Zaobserwowano, że bakterie szczepu Gordonia 
sp. KTR9 wykorzystują ten związek jako źródło azotu. 
Produktem końcowym ich metabolizmu jest 4-nitro-
-2,4-diazabutanal (NDAB). Aby się go pozbyć, do 
hodowli tych bakterii dodano Methylobacterium sp. 
JS178. W efekcie doszło do mineralizacji zanieczyszcze-
nia, gdyż dwa szczepy rozłożyły związek przeprowadza-
jąc różne etapy szlaku degradacji. Autorzy wnioskują, 

że dwuskładnikowe konsorcjum może zostać wykorzy-
stane do całkowitej degradacji heksogenu [20]. 

Innym przykładem konsorcjum bakteryjnego jest 
bioprodukt BACTREM. W opisie patentowym PL 
219151 B1 jest opisany jako szczepionka bioreme-
diacyjna zawierająca kompozycję 11 szczepów, wyse-
lekcjonowanych z terenów zanieczyszczonych (gleby 
i wody) jedno- i wielopierścieniowymi węglowodorami 
aromatycznymi, nitrozwiązkami, pestycydami, meta-
lami ciężkimi i farmaceutykami. BACTREM jest pro-
duktem organiczno-mineralnym zawierającym kom-
pozycję szczepów tlenowych bakterii saprofitycznych, 
pożywkę oraz nośnik sprzyjające rozwojowi tych bak-
terii. Według producenta tego preparatu, spółki BAC-
Trem typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prze-
znaczony jest do bioremediacja gleby, hałd, wycieków, 
składowisk skażonych węglowodorami aromatycznymi, 
związkami nitrowymi, metalami ciężkimi w warunkach 
tlenowych i względnie beztlenowych oraz wspomagania 
procesów biodegradacji przy kompostowaniu, w przy-
domowych oczyszczalniach ścieków oraz w glebie pod 
uprawy. Preparat osadzony na złożu biologicznym 
może zostać również wykorzystany do oczyszczania 
wód odciekowych, przemysłowych i innych [8]. Kom-
pozycja, zastosowanie szczepionki bioremediacyjnej 
do usuwania zanieczyszczeń i sposób oczyszczania 
zostały opatentowane również w USA, Rosji, Ukrainie, 
Chinach i krajach Unii Europejskiej. Zespół badawczy 
BACTrem Sp. o.o. wykazał bardzo wysoką skuteczność 
biopreparatu na terenach byłej rafinerii w  Gorlicach 
co zostało potwierdzone przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Krakowie. Analiza skażenia 
wykazała obecność w tej glebie WWA, BTX, olejów 
mineralnych, nitrozwiązków jak również wysokich 
stężeń metali ciężkich: ołowiu, miedzi, niklu, cynku 
i chromu. W zanieczyszczonej glebie podanej działaniu 
biopreparatu w określonym stosunku objętościowym 
już po 7 dniach odnotowano redukcję zanieczyszczeń 
o ponad 80% w stosunku do stanu wyjściowego, która 
utrzymywała się także po upływie miesiąca oraz kolej-
nych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia bioremediacji 
wyznaczonego terenu.

7. Podsumowanie

O konieczności oczyszczania środowiska decydują 
nie tylko względy zdrowotne ale również gospodar-
cze i  ekonomiczne. Składowiska odpadów niebez-
piecznych bądź tereny nimi zanieczyszczone generują 
ogromne koszty, stąd zainteresowanie wielu podmio-
tów gospodarczych ich neutralizacją. Ponadto, z roku 
na rok rośnie społeczna świadomość dotycząca ochrony 
środowiska. Obowiązek oczyszczania środowiska 
z okreś lonych ksenobiotyków jest regulowany licznymi 
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rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Ministra Środo-
wiska, pozostającymi w zgodzie z aktualnymi dyrek-
tywami Unii Europejskiej (UE). Obecnie obowiązują 
następujące Rozporządzenia Ministra Środowiska: 
(i) z  dnia 9  września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (ii) z dnia 
9  listopada 2011 r. w sprawie sposobu kwalifikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priory-
tetowych (wdrożenie dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego 2000/60/WE; 2008/105/WE; 2009/90/WE) 
(iii) z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w  sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
(iv) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska po zmianach, po zmianach obowiązująca 
od 1 stycznia 2017. Niniejsza ustawa dokonuje w zakre-
sie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrek- 
tyw Unii Europejskiej: 87/217/EWG; 91/692/EWG; 
92/43/EWG; 96/59/WE; 1999/94/WE; 2000/53/WE; 
2002/49/WE; 2004/107/WE; 2008/50/WE; 2008/56/WE; 
2008/98/WE; 2009/147/WE; 2010/75/UE; 2009/28/WE; 
2012/18/UE; 166/2006/WE. Każde z tych rozporzą-
dzeń czy ustaw podlega nowelizacji zgodnie ze zmie-
niającymi się dyrektywami UE. Wprowadzane zmiany 
czynią przepisy coraz bardziej restrykcyjne w stosunku 
do poprzednich. Przykładem mogą być zmiany, które 
weszły w życie od 1 stycznia 2017 roku w procedurze 
ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), m.in. są 
nowe wytyczne w zakresie karty informacyjnej przed-
sięwzięcia oraz raportów OOŚ. Zgodnie z nowymi regu-
lacjami prawnymi na inwestora będzie mogła zostać 
nałożona kara pieniężna w  wysokości od 500 zł do 
1.000.000 zł. Kara będzie grozić inwestorowi zarówno 
w sytuacji, kiedy przedsięwzięcie będzie w trakcie 
realizacji, jaki i wtedy, kiedy będzie już zrealizowane. 
Zmiany, wynikające wprost z dyrektywy 2010/75/UE, 
dotyczą również zmniejszania poziomu emisji zanie-
czyszczeń z instalacji przemysłowych. Dodatkowo upo-
rządkowano system prawny: dotyczący ochrony i rekul-
tywacji powierzchni ziemi. Doprecyzowano przepisy 
dotyczące dokonywania oceny wystąpienia zanieczysz-
czenia powierzchni ziemi oraz określenia sposobów 
prowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych. 
Wszystkie proponowane zmiany mają przyczynić się 
do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi i środowiska.

W związku z powyższym, przywrócenie pierwot-
nego stanu wód, powietrza i gleby to problem priory-
tetowy. Spośród metod stosowanych do neutralizacji 
zanieczyszczeń występujących w glebie, hałdach czy 
odpadach, techniki bioremediacji są zazwyczaj bar-
dziej ekonomicznie opłacalne niż tradycyjne metody 
dekontaminacji. Poza tym, większość zanieczyszczeń 

przed ostających się do środowiska może być uniesz-
kodliwiane na miejscu skażenia (in situ) co czyni pro-
cedurę oczyszczania prostszą i bezpieczniejszą. Warto 
zauważyć, że bioremediacja oparta na naturalnej zdol-
ności mikroorganizmów do degradacji toksycznych 
zanieczyszczeń zyskała większą akceptację ze strony 
społeczeństwa niż inne technologie umożliwiające ich 
usuwanie. Należy pamiętać, że pełna mineralizacja 
zanieczyszczeń jest zjawiskiem rzadkim. Efektywność 
bioremediacji gruntów zanieczyszczonych nitrozwiąz-
kami aromatycznymi może być wspomagana przez 
współdziałanie konsorcjów mikroorganizmów zdol-
nych do rozkładu różnych związków lub przeprowa-
dzających poszczególne etapy często bardzo złożonych 
szlaków rozkładu. Takie biopreparaty mogą być również 
wykorzystane do neutralizacji skutków awarii systemów 
przesyłowych ropy i jej pochodnych, a także w przy-
padku katastrof ekologicznych.

W niniejszej pracy przedstawiono przegląd technik 
stosowanych w bioremediacji związków nitroaroma-
tycznych w większości reprezentujących badania pilo-
tażowe. Pomimo wielu lat badań, w literaturze nadal 
braknie doniesień o wielkoskalowych eksperymentach. 
Z drugiej strony istnieje wiele doniesień o nowych sys-
temach usprawniających ten proces. Można się zatem 
spodziewać, że eksperymenty w większej skali nieba-
wem zostaną przeprowadzone.
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1. Wprowadzenie

Obecnie biotechnologia mikroorganizmów to głów - 
ny komponent globalnego przemysłu głównie farma-
ceutycznego, spożywczego, chemicznego i rolniczego. 
Dzięki zdolnościom do przeprowadzania procesów 
syntezy i degradacji różnego rodzaju związków mikro-
organizmy stały się obiektem zainteresowania mię-
dzy innymi biotechnologii zielonej, czerwonej i białej. 
Odgrywają kluczową rolę w degradacji biopolimerów 
odnawialnych, takich jak celuloza, hemiceluloza, lignina 
i chityna, do prostych oligomerów czy cukrów mono-
merycznych, które mogą zostać wykorzystane bezpo-
średnio w przemyśle ale mogą też być dalej metaboli-
zowane przez mikroorganizmy. Spośród tych surowców 
odnawialnych chityna jest niezwykle wartościowym bio-
polimerem, drugim po celulozie pod względem wystę-
powania w przyrodzie (1010–1011 ton rocznie), stanowią-
cym bogate źródło węgla i azotu. Jest homopolimerem 
prostego cukru (N-acetyloglukozaminy) i  wymaga 
specyficznych enzymów, chitynaz, do jej hydrolizy. 
Produkty hydrolizy mogą znaleźć zastosowanie m.in. 
w rolnictwie, przemyśle spożywczym, farmacji, medy-
cynie czy gospodarce odpadami. Głównym źródłem 
chitynaz są drobnoustroje, które chitynę wykorzystują 
jako źródło składników pokarmowych [11]. Enzymy 

te występują również u roślin, gdzie pełnią różne funk-
cje podczas wzrostu i rozwoju [42]. Spełniają również 
funkcję obronną przed patogenami grzybowymi nie 
tylko u roślin [36], ale również u zwierząt [9], a podczas 
infekcji wywo łanej przez wirusy, bakterie czy grzyby 
uznawane są za czynniki wirulencji [21, 52].

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wiedzy 
na temat chitynaz produkowanych przez bakterie oraz 
ich wykorzystania w różnych działach biotechnologii.

2. Źródła chityny i jej struktura

Chityna razem z celulozą należy do najczęściej 
występujących w przyrodzie polimerów. Jest skład-
nikiem ścian komórkowych grzybów, egzoszkieletów 
i  osłonek jaj stawonogów (owadów i skorupiaków), 
powłok nicieni, a także muszli mięczaków. Występuje 
głównie w kompleksach z białkami lub innymi polisa-
charydami, jak np. β-1,3-glukanem, będącym również 
budulcem ścian komórkowych grzybów [36]. Skoru-
piaki stanowią potencjalnie największe źródło chityny, 
co warto podkreślić, uznawanej za odpad poproduk-
cyjny stanowiący nawet 75% całkowitej wagi skorupia-
ków takich jak kraby, krewetki i kryl. Sucha masa chi-
tyny w tych odpadach stanowi od 20% do 58%, a zatem 
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jest wartym zainteresowania surowcem odnawialnym, 
który w porównaniu do celulozy, jest nie tylko bogatym 
źródłem węgla, ale także i azotu [25, 52]. 

Chityna jest nierozgałęzionym polimerem β-1,4-N-
acetyloglukozaminy (GlcNAc), połączonej wiązaniami 
β-1,4-glikozydowymi. Jest ona swą budową zbliżona do 
celulozy jednak zamiast grupy hydroksylowej (-OH) 
przy C2 posiada grupę acetyloaminową (NH.CO.CH3). 
Jest to polisacharyd krystaliczny występujący w natu-
rze w trzech postaciach: α-chityny, β-chityny i γ-chityny 
[43]. α-Chityna jest najbardziej rozpowszechnioną, izo-
morficzną i zwartą formą ze względu na antyrównoległe 
rozmieszczenie łańcuchów chityny, co sprzyja tworzeniu 
silnych wiązań wodorowych. β-Chityna jest luźno upa-
kowana, a łańcuchy ułożone są w sposób równoległy, 
w większej odległości od siebie, o słabszych siłach między-
cząsteczkowych, które powodują, że jest to forma mniej 
stabilna [62]. Ponadto nie jest możliwa synteza β-chityny 
z roztworu w warunkach in vitro [88]. Mieszaniną obu 
tych form jest natomiast polimorficzna γ-chityna.

3. Chitynazy – budowa i działanie

Chitynazy, są szeroko rozpowszechnionymi biał-
kami enzymatycznymi należącymi do większej grupy 
enzymatycznej – hydrolaz glikozydowych (GH). Do tej 
grupy należą wszystkie enzymy hydrolizujące wiąza-
nia glikozydowe w polisacharydach, oligosacharydach 
i glikozydach. Jest to bardzo liczna grupa i w oparciu 

o sekwencje aminokwasowe ich domen katalitycznych 
podzielono je na ponad 115 rodzin. Chitynazy przypo-
rządkowano do rodziny 18, 19, 20 i 48 hydrolaz gliko-
zydowych [36, 42].

Chitynaza katalizuje hydrolizę wiązań β-gliko zy- 
do wych pomiędzy węglem C1 i C4 dwóch sąsiednich 
N-acetyloglukozamin w łańcuchu chityny – Rys. 1 [18, 
57]. Ze względu na mechanizm działania wyodrębniono 
dwa rodzaje chitynaz: endochitynazy (EC 3.2.1.14) 
i egzochitynazy (EC 3.2.1.52) [65, 67]. Endochitynazy 
rozszczepiają wiązania losowo wewnątrz polimeru chi-
tyny, tworząc rozpuszczalne oligomery N-acetylogluko-
zaminy (GlcNAc), o małej masie cząsteczkowej, takie 
jak chitotetroza, chitotrioza i dimer N,N’-diacetylochi-
tobioza. Natomiast egzochitynazy możemy podzielić 
na dwie podkategorie: chitobiozydazy (EC 3.2.1.29), 
obecnie zwane też N-acetyloheksozoaminidazami 
(EC 3.2.1.52), które katalizują stopniowe uwalnianie 
N,N’-diacetylochitobiozy działając od niezreduko-
wanego końca mikrofibryli chityny oraz 1-4-β-N-
acetylglukozoaminidazy (EC 3.2.1.30), które rozszcze-
piają produkty oligomeryczne powstałe w  wyniku 
działania endochitynaz i chitobiozydaz generując przy 
tym monomery GlcNAc bez mono- lub oligosachary-
dów [11, 55, 57] (Rys. 1). Bakterie mają zdolność do 
całkowitej degradacji chityny. Powstałe we wcześniej-
szych etapach hydrolizy chityny cząsteczki N-acety-
loglukozaminy są hydrolizowane przez transferazę 
acetyloglukozaminy do glukozaminy, a następnie do 

Rys. 1. Enzymatyczna hydroliza chityny
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octanu, amoniaku i fruktozo-6-fosforanu dzięki obec-
ności transferazy glukozamino-6-fosforanu [12, 37].

Wiele organizmów ma zdolność do syntezy enzy-
mów chitynolitycznych. Na podstawie podobieństwa 
sekwencji aminokwasowych chitynaz z różnych orga-
nizmów zostały podzielone na pięć podstawowych klas 
i przypisane do rodziny 18, 19 i 20 hydrolaz glikozylo-
wych. Bakterie wytwarzają chitynazy należące głównie 
do rodziny GH 18 a niektóre bakterie z rodzaju Strep-
tomyces do GH 19 [44]. Do rodziny GH 18 zaliczane są 
również wszystkie chitynazy grzybowe [29], podobnie 
jak chitynazy wytwarzane przez owady [91]. Sekwencje 
kodujące chitynazy z tej rodziny są również szeroko 
rozpowszechnione u wirusów oraz u zwierząt i roślin 
wyższych. Natomiast chitynazy z rodziny GH 19 wystę-
pują głównie u roślin wyższych i jak już wspomniano 
u niektórych bakterii [36, 42]. Uważa się, że różne jest 
pochodzenie tych 2 rodzin hydrolaz ponieważ różnią 
się sekwencją aminokwasową, strukturą trójwymia-
rową (3D), oraz mechanizmem molekularnym reakcji 
katalitycznych [56, 86]. Chitynazy zaklasyfikowano 
jako enzymy zachowujące (GH 18) lub inwertujące 
(GH 19) konfigurację na anomerycznym atomie węgla 
w powstałym produkcie [6]. Do rodziny 20 hydrolaz 
glikozydowych należą N-acetyloglukozoaminidazy bak-
teryjne, grzybowe lub ludzkie [13, 57]. 

Struktura chitynaz bakteryjnych złożona jest z sek-
wencji sygnalnej, domeny katalitycznej, domeny wią-
żącej chitynę oraz domeny fibronektyny III lub regionu 
bogatego w serynę bądź treoninę [57]. Domeny kata-
lityczne odgrywają główną rolę w procesie hydrolizy 
chityny, jednak w zależności od rodziny hydrolaz 
różnią się strukturą przestrzenną. Bakteryjne chity-
nazy z rodziny GH 18 posiadają domenę katalityczną 
(CatD-catalytic domain) w formie 8 fałdowań typu 
(β/α) TIM-barrel (beczułka) z resztami katalitycznymi 
na β-końcu nr 4; domeny wiążącej chitynę (CHBD -chi-
tin-binding domain); a także domeny fibronektyny III 
(fibronectins III domain – FnIII) lub kadheryny. Z kolei 
domeny katalityczne chitynaz należących do GH 19 są 
bogate w struktury α-helikalne [38]. Obecność domeny 
wiążącej chitynę zwiększa powinowactwo do sub-
stratu i wydajność hydrolizy chityny, co wskazuje na 
kluczową rolę tych domen [51]. Domeny FnIII, nato-
miast nie wydają się być bezpośrednio zaangażowane 
w wiązanie chityny, ale mogą być istotne dla aktywności 
enzymu, prawdopodobnie wpływając na jego właści-
wości i strukturę oraz lokalizację przestrzenną domeny 
katalitycznej i domeny wiążącej chitynę [88]. 

W oparciu o homologię sekwencji oraz różnice 
w strukturze chitynazy z rodziny GH 18 zostały podzie-
lone na trzy podrodziny A, B, i C. Podrodzina A posiada 
dodatkowy region fałdowania β+α, który pogłębia 
szczelinę centrum aktywnego. Takiego dodatkowego 
regionu nie posiadają podrodziny B i C [75]. 

Chitynazy są bardzo zróżnicowaną grupą enzymów. 
Różnią się od siebie rozmiarem, od 20 kDa do około 
120 kDa przy czym wielkość większości bakteryjnych 
chitynaz mieści się w zakresie od ~ 20 do 60 kDa. Dla 
porównania wielkość chitynaz roślinnych mieści się 
w zakresie ~ 25–40 kDa, natomiast owadzich w zakresie 
~ 40–85 kDa. Również optimum temperaturowe i pH 
ich działania jest bardzo zróżnicowane i zależy głów-
nie od źródła pozyskania bakterii. Optymalna tempe-
ratura działania chitynaz bakteryjnych waha się zwykle 
w przedziale 40–50°C, choć chitynazy z Streptomyces sp. 
M-20 działają w 30°C [40], a chitynazy termostabilne 
mogą działać nawet w 80°C, jak chitynaza z Streptomy-
ces thermoviolaceus OPC-520 [81]. Większość chitynaz 
optimum aktywności osiąga w pH kwaśnym lub obo-
jętnym, ale wiele bakterii produkuje enzymy działające 
nawet w zakresie pH od 8 do 10, w tym wcześniej już 
wspomniany S. thermoviolaceus OPC-520 [81].

Tak szerokie spektrum temperatur i pH w ramach 
których chitynazy bakteryjne wykazują optimum aktyw-
ności stwarza duży problem z określeniem poziomu tej 
aktywności, ale przede wszystkim daje możliwość ich 
szerokiego aplikacyjnego zastosowania do różnych pro-
cesów zachodzących w odmiennych warunkach. 

4. Pozyskanie chitynaz bakteryjnych, optymalizacja 
 warunków hydrolizy i oznaczanie aktywności

Izolacja ze środowiska bakterii produkujących chi-
tynazy nie jest procesem skomplikowanym, ponieważ 
polega głównie na dodaniu chityny koloidalnej do pod-
łoży izolacyjnych. Najczęściej bakterie chitynolityczne 
izolowane są z gleby. Przy czym Gram-dodatnie pro-
mieniowce (Actinomycetes), w szczególności te należące 
do rodzaju Streptomyces są potencjalnie największym 
źródłem zewnątrzkomórkowych endo- i egzochitynaz. 
Oprócz promieniowców obecność chitynaz stwier-
dzono również u bakterii z rodzaju Bacillus, Pseudomo-
nas, Serratia, Enterobacter, Aeromonas, a także Vibrio 
czy Stenotrophomonas [21, 52].

Wykazanie obecności chitynaz u bakterii jest pierw-
szym etapem w długotrwałym procesie jakim jest 
optymalizacja warunków działania enzymu, co jest 
konieczne do określenia jego potencjału aplikacyj-
nego. Jak już wspomniano jest to grupa enzymów bar-
dzo zróżnicowania pod względem optimum działania. 
Dlatego konieczne jest dopracowanie warunków reakcji 
enzymatycznej w celu uzyskania jak największej wydaj-
ności. Zwiększenie aktywności chitynaz bakteryjnych 
uzyskuje się poprzez dodatek do pożywek substratów 
dla chitynazy, chityny koloidalnej, chito-oligosacha-
rydów czy elementów ścian komórkowych grzybów, 
a nawet N-acetyloglukozaminy [24, 26]. Gomaa [24] 
wykazał, że na aktywność chitynaz u Bacillus thurin-
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giensis i Bacillus licheniformis wpływ mają czas i tem-
peratura inkubacji, pH pożywki, stężenie substratu. 
Najwyższą aktywność tego enzymu stwierdzono 
w 5 dniu inkubacji. Taką samą zależność zaobserwo-
wano dla Streptomyces sp. NK1057 [54]. Opóźnienie 
takie może wynikać z faktu, że chityna jest związkiem 
o wysokiej masie cząsteczkowej i organizmy potrzebują 
dłuższego czasu do jego rozłożenia. Wielokrotnie rów-
nież potwierdzono wpływ zastosowania różnych źródeł 
węgla czy azotu na aktywność chitynolityczną. General-
nie dodatek glukozy jest uznawany za represor syntezy 
chitynaz, w tym również ekspresji genów kodujących 
te enzymy [19]. Z kolei dodatek organicznego źródła 
azotu, jak np. kazeiny odbija się korzystniej na aktyw-
ności chitynaz niż zastosowanie związków nieorga-
nicznych [24, 83]. Dopasowanie składu pożywek oraz 
warunków hodowli (temperatura i pH) może spowodo-
wać nawet 20-krotny wzrost aktywności chitynaz [24]. 

Aktywność chitynaz oznaczana jest różnymi meto-
dami przy czym najczęściej wykorzystywana jest 
metoda kolorymetryczna, wiskozymetryczna i radio-
chemiczna. Metoda kolorymetryczna oparta jest na 
określaniu monomerów N-acetylo-D-glukozaminy, 
uwalnianych z koloidalnej chityny w warunkach utle-
niających. Najczęściej stosowanym sposobem mie-
rzenia zawartości cukrów redukujących jest metoda 
Schales z kwasem 3,5-dinitrosalicylowym (DNS) 
i żela zo cyjankiem [68]. Następnie spektrofotometrycz-
nie można oznaczyć zmianę zabarwienia wynikającą 
z redukcji żelazocyjanku. Jest to metoda stosunkowo 
prosta, ale posiada wiele wad, jak niewrażliwość przy 
niskich stężeniach, niska specyficzność, a  ponadto 
długi czas reakcji, czy konieczność podgrzewania 
mieszaniny reakcyjnej, które z kolei utrudniają zasto-
sowanie tej metody w badaniach wysokoprzepusto-
wych [20]. W metodzie wiskozymetrycznej aktywność 
chitynazy ocenia się poprzez monitorowanie zmian 
lepkości rozpuszczonych pochodnych chityny, takich 
jak glikol etylenowy chityny, karboksymetylochityna 
i  6-O-hydroksypropylochityna. Metoda ta jest bar-
dziej czuła do oznaczania aktywności endochitynaz 
niż inne metody, jednak jej skuteczność silnie zależy 
od stopnia polimeryzacji substratów jak i siły jonowej 
i pH roztworu [32]. Metoda radiochemiczna wykorzy-
stuje znakowaną trytem chitynę. Aktywność chitynazy 
bada się przez ustalenie radioaktywności powstałych 
rozpuszczalnych w wodzie, chito-oligosacharydów. Jest 
to najbardziej czuły sposób jednak wymagający spe-
cjalistycznego sprzętu. Do oceny aktywności chitynaz 
możliwe jest również wykorzystanie detekcji substratu 
i produktów działania enzymu opartą o spektrometrię 
masową z jonizacją próbki (MALDI-TOFF MS). Jest to 
metoda najbardziej wydajna, ponieważ wymaga jedynie 
2 µl próby, jest wysokoprzepustowa i w związku z tym 
można ją wykorzystać na skalę przemysłową [60]. 

5. Rola chitynaz bakteryjnych w biotechnologii
 zielonej

Bakterie zdolne do hydrolizy chityny mogą być 
wykorzystane w biotechnologii zielonej jako biopesty-
cydy do zwalczania grzybów (biofungicydy) oraz owa-
dów (bioinsektycydy).

Biofungicydy
Wiadomo, że grzyby należą do najgroźniejszych 

czynników chorobotwórczych powodujących ogromne 
straty w rolnictwie. W celu ograniczenia ich rozwoju 
stosuje się powszechnie syntetyczne związki chemiczne 
zwane fungicydami. Alternatywą dla nich są biofungi-
cydy, do których zalicza się mikroorganizmy. Mogą one 
ograniczyć rozwój chorób grzybowych poprzez pro-
dukcję substancji biologicznie czynnych, w tym rów-
nież enzymów trawiących ściany komórkowe grzybów. 
Do mikroorganizmów wykorzystujących ten mecha-
nizm należy zaliczyć bakterie produkujące chitynazy 
zdolne do zwalczania grzybów [69, 76] należących do 
rodzajów: Fusarium, Penicillium, Alternaria, Botrytis, 
Cladosporium, Aspergillus, Rhizoctonia Phytophthora, 
Pythium czy Colletotrichum, powodujących duże straty 
w rolnictwie. Wśród bakterii najczęściej wykorzystywa-
nych jako biofungicydy występują bakterie z rodzaju 
Streptomyces, Bacillus czy Pseudomonas (Tab. I). 

Prapagdee i wsp. [59] wykazali ograniczenie rozwoju 
grzybów Colletotrichum gloeosporioides i Sclerotium 
rolfsii wykorzystując przesącz kultury wyizolowanego 
z ryzosfery szczepu Streptomyces hygroscopicus SRA14, 
głównie ze względu na obecność zewnątrzkomórkowej 
chitynazy. Nagpure i wsp. [53] potwierdzili, że szczep 
Streptomyces sp. MT7, zdolny do produkcji chitynaz był 
skuteczny w ograniczeniu rozwoju grzybów powodu-
jących gnicie drewna. Choudhary i wsp. [10] wykazali, 
że szczep S. exfoliatus MT9 ogranicza rozwój wielu 
patogenów owoców. Również wiele bakterii z rodzaju 
Bacillus hamuje wzrost grzybów wykorzystując do tego 
celu chitynazy. Na przykład, B. thuringiensis spp. col-
meri hamował wzrost wielu fitopatogenów m.in., Rhi-
zoctonia solani, Botrytis cinerea, Penicillium glaucum 
i Sclerotinia fuckeliana [47]. Chitynazy z Bacillus cereus 
QQ 308 hamowały wzrost patogenicznych grzybów, 
takich jak Fusarium oxysporum, Fusarium solani oraz 
Pythium ultimum [8]. Inny szczep B. cereus CH2 dzięki 
chitynazom hamował kiełkowanie zarodników Verti-
cillium dahliae, co uniemożliwiło dalszy rozwój tego 
grzyba i  zabezpieczyło bakłażana przed więdnięciem 
naczyniowym wywoływanym przez tego grzyba [45]. 
Inny szczep z tego samego gatunku B. cereus IO8, jak 
i B. thuringiensis UM96 hamował rozwój powszechnie 
występującego B. cinerea odpowiedzialnego za gnicie 
owoców i  obumieranie kwiatów [28, 49]. Również 
szczepy należące do B. circulans czy B. pumilus mają 
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zdolność do hamowania rozwoju patogenów grzybo-
wych wywołujących m.in. więdnięcie czy zgnilizny 
[23, 41]. Innym bogatym źródłem chitynaz są bakte-
rie z rodzaju Pseudomonas, a w szczególności szczepy 
fluo rescencyjne. Chitynazy z bakterii fluorescencyjnych 
z rodzaju Pseudomonas jak i same bakterie zapobiegały 
rozprzestrzenianiu F. oxysporum fa. sp. dianthi, grzyba 
powodującego więdnięcie goździka [2] oraz grzybów 
B. capsici cinerea, R. solani, Diaporthe phaseo lorum 
i Colletotrichum lindemuthianum wywołujących m.in. 

zgnilizny, raki czy antraknozy [30]. Chitynazy produko-
wane przez szczepy Pseudomonas wyizolowane z ryzos-
fery ciecierzycy (Cicer arietinum L.) i fasoli złotej (Vigna 
radiata L.) wykazały zdolność hamowania wzrostu 
grzybni Pythium aphanidermatum i R. solani w warun-
kach in vitro [70]. Stwierdzono również synergiczny 
efekt chitynaz oraz β-1,3-glukanaz wytwarzanych 
przez fluorescencyjne szczepy Pseudomonas na zaha- 
mowanie wzrostu grzybów Phytophthora capsici czy 
R. solani wywołujących zgnilizny [3]. Przeciwgrzybowe 

Streptomyces sp. M-20 Botrytis cinerea [40]

Streptomyces sp. MT7 Phanerochaete chrysosporium, Schizophyllum commune, Gleophyllum trabeum,
 Polyporus agaricans, Polyporus friabilis, Coriolus versicolor, Postia placenta [53]

Streptomyces sp. NK1057 Fusarium oxysporum [54]

Streptomyces exfoliatus MT9 m.in. grzyby z rodzajów Alternaria, Aspergillus niger, Botryodiplodia,
 Colletotrichum, Fusarium, Geotrichum, Penicillium, Phoma, Rhizopus [10]

Streptomyces griseus Fusarium solani, F. oxysporum, F. moniliforme, Colletotrichum dematium,
 Rhizopus stolonifer [61]

Streptomyces viridificans Pythium aphanidermatum, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani,
 Colletotrichum dematium [26]

Streptomyces hygroscopicus SRA14 Colletotrichum gloeosporioides, Sclerotium rolfsii [59]

Bacillus thuringensis NM101-19 m.in.grzyby z rodzajów Rhizoctonia, Trichoderma harzianum, Fusarium, 
 Penicillum, Aspergillus, Pythium [24]

Bacillus thuringiensis spp. colmeri Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Penicillium chrysogenum, P. piricola, 
 P. glaucum, Sclerotinia fuckelian [47]

Bacillus thuringiensis UM96 Botrytis cirenea [49]

Bacillus licheniformis NM120-17 m.in.grzyby z rodzajów Rhizoctonia, Trichoderma harzianum, Fusarium, 
 Penicillum, Aspergillus, Pythium [24]

Bacillus circulans GRS 243 Phaeoisariopsis personata [41]
Bacillus cereus CH2 Verticillium dahliae [45]
Bacillus cereus IO8  Botrytis cinerea [28]
Bacillus cereus YQQ 308 Fusarium oxysporum, F. solani, Pythium ultimum [8]

Bacillus pumilus SG2 Fusarium graminearum, Magnaporthe grisea, Sclerotinia sclerotiorum,
 Trichoderma reesei, Botrytis cinerea, Bipolaris sp. [23]

Fluorescencyjne Pseudomonas Fusarium oxysporum fa. sp. dianthi [2]
Fluorescencyjne Pseudomonas Phytophthora capsici, Rhizoctonia solani [3]

Fluorescencyjne Pseudomonas Botrytis cirenea, Rhizoctonia solani, Diaporthe phaseolorum,
 Colletotrichum lindemuthianum [30]

Pseudomonas sp. Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia solani [70]
Vibrio pacini  Mucor racemosus, Trichoderma viride, Zygorhynchus heterognmus, Candida albicans [4]
Enterobacter sp. NRG4  Fusarium moniliforme, Aspergillus niger, Mucor rouxi, Rhizopus nigricans [14]
Rhizobium sp.  Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Curvularia lunata, Fusarium oxysporum, F. udum [73]
Aeromonas hydrophila SBK1  Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum [27]
Aeromonas caviae Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum  [33]
Alcaligenes xylosoxydans Fusarium udum, Rhizoctonia bataticola [83]
Stenotrophomonas maltophilia  Fusarium oxysporum [74]
Serratia marcescens GPS 5 Phaeoisariopsis personata [41]
Serratia marcescens B2 Botrytis cinerea [72]

Tabela I
Bakterie produkujące chitynazy i ich wykorzystanie do zwalczania patogenów grzybowych (biofungicydy)

Bakterie Patogen grzybowy Piśmiennictwo
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działanie chitynaz wykazano również u szczepów bak-
terii należących do innych rodzajów, np. Vibrio pacini 
[4], Enterobacter sp. NRG4 [14], Serratia marcescens 
[41, 72], Rhizobium sp. [73], Aeromonas hydrophila 
SBK1 [27], Stenotrophomonas maltophilia [74] czy Aero-
monas caviae [33]. 

Bioinsektycydy
Aktualnie do walki ze szkodliwymi owadami naj-

powszechniej stosowane są syntetyczne insektycydy 
o  wysokiej klasie toksyczności (I, II, III klasa), co 
stwarza zagrożenie dla środowiska w tym roślin, zwie-
rząt i ludzi. Istnieje zatem wielka potrzeba opracowa-
nia skutecznych ale bezpiecznych metod zwalczania 
owadów. Bakterie produkujące chitynazy mogą być 
przydatne w opracowaniu bezpiecznych bioinsektycy-
dów, gdyż dzięki chitynazom,, hydrolizującym główny 
komponent ciała owadów, są w stanie uniemożliwić ich 
rozwój. Chociaż najczęściej wykorzystywane są w tym 
celu chitynazy produkowane przez grzyby, szczegól-
nie te atakujące owady, to jednak istnieją doniesienia 
o wykorzystaniu chitynaz bakteryjnych (Tab. II). 

Bakterie stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę 
dla grzybów owadobójczych ze względu na ich szybsze 
tempo namnażania, a w konsekwencjizwiększenie szyb-
kości zabijania owadów. Owadobójcze działanie chity-
naz polega gównie na wspomaganiu i synergistycznym 
działaniu z produkowanymi przez bakterie toksynami. 
Przykładem takiego działania może być Bacillus spha-
ericus, który z powodzeniem stosowany jest od lat do 
zwalczania komarów. Jego skuteczność w niszczeniu 
larw komarów jest związana z produkcją krystalicznych 
toksyn binarnych [58]. Chitynaza z B. sphaericus może 
wspomagać toksyczność toksyny binarnej przeciwko 
larwom szkodnika światłówki Spodoptera exigua [48]. 
Endochitynaza ChiAII z S. marcescens podobnie jak 
same bakterie w połączeniu z białkiem endotoksyny 
CrylC z  B. thuringiensis również wykazują wysokie 
działanie owadobójcze wobec larw tego szkodnika [1, 
63]. Białka o aktywności chitynolitycznej wyizolowano 
z  pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (outer mem-
brane vesicles – OMV) produkowanych przez bakterie 
Photorhabdus luminescens akhurstii oraz Xenorhab-

dus nematophilus i  wykazano ich aktywność bójczą 
przeciwko larwom słonecznicy orężówki po podaniu 
doustnym [39]. Skuteczne okazało się zastosowanie 
chitynaz produkowanych przez trzy szczepy promie-
niowców przeciwko Drosophila melanogaster w wyniku 
zakłócania tworzenia stadium poczwarki [22]. Badania 
przeprowadzone na entomopatogenicznych bakteriach 
B. thuringiensis skupiają się głównie na określaniu sku-
teczności pod względem dawki letalnej i wrażliwości 
poszczególnych stadiów rozwoju takich owadów jak 
tantniś krzyżowiaczek (Plutella xylostella), słonecz- 
nica orężówka (Helicoverpa armigera) czy Compsilura 
concinnata [16–17, 50].

Reasumując, bakterie chitynolityczne w charakterze 
biofungicydów czy bioinsektycydów w szeroko pojętym 
rolnictwie stanowią alternatywę dla chemicznych syn-
tetycznych środków ochrony roślin. Co więcej, dzięki 
inżynierii genetycznej udało się uzyskać rośliny transge-
niczne z przeniesionymi z bakterii genami kodującymi 
chitynazy, co zwiększyło ich odporność na patogeny 
grzybowe. Rośliny ryżu, do których wprowadzono gen 
chiC kodujący bakteryjną chitynazę z rodziny GH19 
były morfologicznie normalne i płodne, a dodatkowo 
charakteryzowały się zwiększoną odpornością na 
Magnaporthe grisea powodującą choroby liści [34]. 
Wprowadzenie do pszenicy genu kodującego chitynazę 
z Pseudomonas fluorescens P5 spowodowało zwiększe-
nie odporności tej rośliny na Gaeumannomyces grami-
nis var. tritici, a także ryżu i bawełny na R. solani [87]. 
W ostatnich latach zmieniło się jednak nastawienie do 
roślin transgenicznych dlatego ważniejsze wydaje się 
skupienie uwagi na możliwości zastosowania chitynaz 
jako biopestycydów do bezpośredniej ochrony roślin.

6. Wykorzystanie chitynaz w biotechnologii białej

Chitynazy mogą też znaleźć zastosowanie w bio-
technologii przemysłowej nazywanej białą, zajmującej 
się przetwarzaniem surowców odnawialnych, między 
innymi takich jak chityna.

Źródłem chityny jak już wspomniano są owoce 
morza w postaci odpadów poprodukcyjnych. Na te 

Streptomyces sp. Drosophila melanogaster [22]

Bacillus thuringiensis Plutella xylostella, Compsilura concinnata,
 Helicoverpa armigera [16, 17, 50]

Bacillus sphaericus Culex quinquefasciatus [5]
Bacillus sphaericus DL5789 Spodoptera exigua  [48]
Serratia marcescens Spodoptera littoralis [63]
Serratia marcescens Spodoptera littoralis [1]

Tabela II
Bakterie chitynolityczne wykorzystywane do zwalczania owadów

Bakteria Owady Piśmiennictwo
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odpady składają się głównie pancerzyki skorupia- 
ków, takich jak krewetki czy kraby. Ich degradacja 
zmniejsza zanieczyszczenie środowiska wodnego 
przez przemysł związany z produkcją owoców morza 
[31, 77]. Źródłem bakterii chitynolitycznych utylizują-
cych te odpady może być zarówno środowisko morskie, 
w tym odpady krewetkowe [78], a nawet gleba [79]. 
Wielokrotnie udowodniono skuteczność chitynaz pro-
dukowanych przez bakterie należące do rodzaju Bacil-
lus czy Pseudomonas w degradacji pancerzy krewetek 
czy krabów [7, 84–85] (Tab. III). 

Rekombinowane chitynazy wykorzystuje się do 
depolimeryzacji biomasy chityny, a bioaktywne mono 
czy oligosacharydy mają szerokie spektrum biotech-
nologicznych zastosowań, między innymi jako biona-
wozy [15, 66], lub substraty do produkcji kosmetyków 
[15]. Innym podejściem do efektywnego wykorzystania 
odpadów chityny jest wytwarzanie białka z pojedyn-
czych komórek (single cell protein – SCP), kiedy to 
produkty degradacji chityny służą jako źródła węgla 
lub substancji odżywczych do produkcji biomasy [64]. 

Obiektem zainteresowań biotechnologii białej są 
także grzyby w tym drożdże, które są wykorzystywane 
do produkcji protoplastów służących do badań nad 
syntezą ścian komórkowych oraz syntezą i wydziela-
niem enzymów. Dahiya i wsp. [13–14] wykazali, że chi-
tynazy z  Enterobacter sp. NRG4 są bardzo skuteczne 
w uzyskiwaniu protoplastów Trichoderma reesei, Pleu-
rotus florida, Agaricus bisporus czy A. niger. Kompleks 
enzymatyczny z Bacillus circulans WL-12 o wysokiej 
aktywności chitynazy skutecznie generował proto-
plasty Phaffia rhodozyma [35], natomiast chitynaza ze 
Streptomyces była zdolna do wytworzenia protoplastów 
Aspergillus oryzae i F. solani [71]. Proces uzyskiwania 
protoplastów grzybowych jest bardziej wydajny gdy ma 
miejsce współdziałanie chitynaz z β-1,3-glukanazami 
w tym procesie, bo jednocześnie hydrolizowane są dwa 
polisacharydy będące komponentami ściany komórko-
wej grzybów tj. chityna i glukan [18]. Dodanie oczysz-
czonej chitynazy A pozyskanej z Streptomyces cyaneus 

SP-27 do α-1,3-glukanazy z B. circulans KA-304 zwięk-
szyło wydajność tworzenia protoplastów z Schizophyl-
lum commune [89]. Mieszanina chitynazy  I i α-1,3-
glukanazy z B. circulans KA-304 zwiększyła wydajność 
uzyskiwania protoplastów S. commune [90].

7. Wykorzystanie chitynaz w biotechnologii czerwonej

Chitynazy są również w kręgu zainteresowań bio-
technologii czerwonej wykorzystywanej w ochronie 
zdrowia, szczególnie w zakresie produkcji nowych 
biofarmaceutyków. 

Produktem działania chitynaz są chitooligosa-
charydy, które są badane pod kątem wykorzystania 
medycznego. Potwierdzono antynowotworowe dzia-
łanie oligosacharydów polegające na zahamowaniu 
wzrostu lub ograniczeniu przerzutów nowotworów 
u myszy po podaniu N-acetylochitoheksozy [80, 82]. 
Chitynazy pochodzenia bakteryjnego również wyka-
zują działanie antynowotworowe. Chitynazy z Bacillus 
amyloliquefaciens V656 użyto do zhydrolizowania chi-
tozanu, a uzyskane hydrolizaty (GlcNAc)6 hamowały 
proliferację linii CT26 komórek raka okrężnicy [46]. 
Enzymy te również stanowią doskonały marker wielu 
groźnych chorób powodowanych przez bakterie m.in. 
przez Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes 
czy Pseudomonas aeruginosa [21]. 

Wiele chorób zakaźnych przenoszonych jest przez 
owady, a chitynazy jak już wspomniano mogą zostać 
wykorzystane do zwalczania komarów. Chitynaza 
z B. sphearicus może wspomagać toksyczność toksyny 
binarnej przeciwko Culex quinquefasciatus [5].

8. Podsumowanie

Kluczową rolę w rozwoju światowej gospodarki 
odgrywają biopolimery odnawialne. Chityna, drugi po 
celulozie najczęściej występujący biopolimer, jest nie 

Bacillus subtilis biodegradacja odpadów pancerzyki skorupiaków [7]
Bacillus cereus TKU006 biodegradacja odpadów pancerzyki skorupiaków [85]
Pseudomonas aeruginosa K-187  biodegradacja odpadów pancerzyki skorupiaków [84]
Streptomyces sp. uzyskiwanie protoplastów Aspergillus oryzae, Fusarium solani [71]
Streptomyces cyaneus SP-27 uzyskiwanie protoplastów Schizophyllum commune [89]
Bacillus circulans WL-12  uzyskiwanie protoplastów Phaffia rhodozyma [35]
Bacillus circulans KA-304 uzyskiwanie protoplastów Schizophyllum commune [90]

Enterobacter sp. NRG4 uzyskiwanie protoplastów Trichoderma reesei, Pleurotus florida, [14]
  Agaricus bisporus, A. niger

Tabela III
Bakterie chitynolityczne wykorzystywane w biotechnologii białej

Bakterie Proces Surowiec Piśmiennictwo
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tylko bogatym źródłem węgla, ale również azotu. Sko-
rupiaki stanowią potencjalnie największe źródło chityny, 
choć występuje ona również w ścianach komórkowych 
grzybów czy egzoszkielecie owadów. Degradacja chi-
tyny jest katalizowana w reakcji enzymatycznej przez 
chitynazy, które rozszczepiają wiązania β-glikozydowe 
pomiędzy węglem C1 i C4 dwóch sąsiednich N-acety-
loglukozamin. Są to enzymy powszechnie występujące 
w przyrodzie, jednak kluczową rolę w hydrolizie chityny 
odgrywają chitynazy bakteryjne, głównie ze względu 
na ich łatwiejsze pozyskiwanie, co stwarza ogromną 
możliwość wykorzystania ich w rolnictwie, przemyśle 
czy medycynie. Chitynazy bakteryjne jak i  produkty 
ich działania, chitooligomery mogą być wykorzystane 
w  biotechnologii zielonej jako biopestycydy do zwal-
czania grzybów (biofungicydy) oraz owadów (bioinsek-
tycydy), a także w biotechnologii białej, do degradacji 
odpadów, czy wreszcie w biotechnologii czerwonej 
głównie do produkcji biofarmaceutyków. Ze względu 
na szerokie spektrum wykorzystania chitynaz poznanie 
dokładnego mechanizmu ich działania może przyczynić 
się do powiększenia potencjału aplikacyjnego chitynaz. 
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1. Wstęp

Pęcherzyki błonowe (OMV, Outer Membrane Vesic-
les) są strukturami o nanometrycznych wymiarach, 
które przenoszą różnorodne substancje chemiczne, 
często nierozpuszczalne lub hydrofobowe [47, 50]. 
Wśród nich wyróżnić można białka błonowe i  cyto-
plazmatyczne, lipidy, kwasy nukleinowe (RNA i DNA), 
komponenty ściany komórkowej (LPS i peptydoglikan) 
oraz drobnocząsteczkowe metabolity wtórne (toksyny, 
czynniki immunomodulujące, substancje warunkujące 
quorum sensing) [36, 37, 47, 50]. W obrazie mikrosko-
powym OMV widoczne są jako drobne, sferyczne, 
gęste elektronowo organelle o wymiarach w  zakre-
sie 50–250 nm [36]. Pęcherzyki błonowe warunkują 
dostarczenie substancji do miejsca docelowego w efek-

tywnym stężeniu oraz ochronę przed czynnikami śro-
dowiskowymi, tj. działaniem nukleaz i peptydaz [37, 
53]. Pęcherzyki wytwarzane są we wszystkich fazach 
wzrostu mikroorganizmów i produkowane są zarówno 
przez bakterie Gram-ujemne, jak i Gram-dodatnie [37, 
50]. Dotychczas nie uzyskano mutantów bakterii cał-
kowicie pozbawionych zdolności do sekrecji OMV, co 
sugeruje, że proces ten zależny jest od wielu genów [37]. 

Początkowo uważano, że OMV są przypadkowym 
produktem powstałym w wyniku obrotu katabolicznego 
ściany komórkowej lub lizy komórki mikroorganizmu. 
Obecnie są jednak rozpatrywane jako system sekrecji, 
kluczowy dla fizjologii drobnoustrojów [47, 50, 53]. 
Wydzielanie pęcherzyków błonowych łączy się z adap-
tacją mikroorganizmów do niekorzystnych warunków 
środowiska. Odpowiedź ta polega na promowaniu 
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tworzenia agregatów bakteryjnych i biofilmów oraz 
usuwaniu antybiotyków, przeciwciał i bakteriofagów 
z powierzchni komórki przez aktywną sekrecję OMV 
do środowiska zewnętrznego [53]. Pęcherzyki Mora-
xella catarrhalis mają zdolność łączenia się z przeciw-
ciałami skierowanymi przeciwko bakterii, co warun-
kuje uniknięcie opsonizacji i bezpośredniego kontaktu 
drobnoustroju z komórkami odpornościowymi [54]. 
U mutantów ΔyieM Escherichia coli nadprodukujących 
pęcherzyki błonowe, wykazano 10-krotny wzrost sekre-
cji OMV. Proces ten skorelowany był ze zwiększonymi 
zdolnościami przetrwania przy traktowaniu mutantów 
antybiotykami degradującymi błonę komórkową, poli-
myksyną B i kolistyną. Dodatkowo, inkubacja fagów 
litycznych T4 z E. coli, przy obecności 1 μg OMV, redu-
kowała skuteczność bakteriofagów o 90% [42].

Pęcherzyki błonowe mogą uczestniczyć w transpor-
cie materiału genetycznego, determinującego zacho-
dzenie horyzontalnego transferu genów (HGT), lub 
związków zaangażowanych w  komunikację między-
drobnoustrojową [9, 53]. Kliniczne szczepy Pseudomo-
nas aeruginosa izolowane od pacjentów z mukowiscy-
dozą wydzielają przy pomocy OMV silnie hydrofobowe 
czynniki sygnalne, związane z wirulencją tego pato-
genu, tj. 2-heptylo-3-hydroksy-4-chinolon (PQS, Pseu-
domonas Quinolone Signal) [44]. Jednym z pierwszych 
mikroorganizmów, u  których wykazano zdolność do 
przenoszenia materiału genetycznego przez transport 
pęcherzykowy był Haemophilus influenzae. OMV trans-
portujące DNA wpływało na ochronę kwasu nukleino-
wego przed nukleazami i enzymami restrykcyjnymi 
oraz umożliwiało zachodzenie modyfikacji gene-
tycznych. Stąd też nazwane zostały transformasomami 
(transformasomes) [25]. Dziś wiadomo, że pęcherzyki 
tych bakterii zwierają także inne czynniki wirulen-
cji jak endopeptydaza IgA, lipooligosacharyd (LOS), 
adhezyna P5 czy białka metabolizmu hemu [59]. 
U mikroorganizmów wykazano również zdolność do 
rozpowszechniania genów oporności poprzez pęche-
rzyki błonowe. Plazmid oporności na penicylinę 
u  Neisseria gonorrhoeae może być przenoszony za 
pośrednictwem OMV na szczepy wrażliwe [12]. Podob-
nie pęcherzyki błonowe szczepów Acinetobacter bau-
mannii produkujących metalo-β-laktamazę, warun-
kującą oporność na karbapenemy, inicjowały zdolność 
do rozkładu tych antybiotyków u szczepów wrażli-
wych tej bakterii [56]. W doświadczeniu Schaar i wsp. 
[57] wykazano, że OMV wydzielane przez M. catarrha-
lis KR526 zawierały aktywną β-laktamazę i w stężeniu 
25 μg/ml kompletnie hydrolizowały 2,5 μg/ml amo-
ksycyliny. Pęcherzyki tego mikroorganizmu wpływały 
także protekcyjnie względem innych bakterii patogen-
nych układu oddechowego, H. influenzae i Streptococ-
cus pneumoniae. To sugeruje, że OMV mogą wywierać 
efekt ochronny względem różnych drobnoustrojów, 

bytu jących w tej samej niszy ekologicznej, wzmacniając 
ich zdolności przetrwania.

W niniejszej pracy dokonano przeglądu wiedzy 
dotyczącej zdolności Helicobacter pylori do sekrecji 
pęcherzyków błonowych. Szczególną uwagę zwrócono 
na zaangażowanie pęcherzyków w  formowanie bio-
filmu i agregatów bakteryjnych oraz generowanie 
zmienności genetycznej.

2. Sekrecja pęcherzyków błonowych u H. pylori

Do zakażenia H. pylori dochodzi najczęściej w dzie-
ciństwie, a objawy kliniczne mogą ujawnić się po wielu 
latach. Drobnoustrój ten zasiedla śluzówkę żołądka, 
gdzie zdolny jest do przetrwania mimo stosowanych 
terapii. Przetrwałe infekcje indukują chroniczne zapa-
lenie błony śluzowej żołądka, co łączone jest z rozwo-
jem choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy oraz 
nowotworem żołądka [4]. Podobnie jak większość bak-
terii Gram-ujemnych, H. pylori jest zdolny do sekrecji 
pęcherzyków błonowych, których wielkość mieści się 
w  zakresie 20–300 nm [48]. Mikroorganizm ten nie-
rzadko mimo braku bezpośredniej adhezji do komórek 
epitelium posiada zdolność inicjowania zapalenia błony 
śluzowej żołądka [24]. Pęcherzyki błonowe warunkują 
skuteczne przekraczanie bariery epitelialnej i  dostar-
czenie czynników wirulencji bezpośrednio do komó-
rek docelowych. Taka strategia umożliwia uniknięcie 
bezpośredniego kontaktu z komórkami gospodarza 
i ochronę przed szkodliwym działaniem układu odpor-
nościowego [24, 63]. 

Bakterie H. pylori wydzielają OMV w  hodowlach 
płynnych, stałych lub w formie biofilmu, zarówno 
w warunkach in vitro i in vivo [31, 53]. Skład oraz ilość 
pęcherzyków błonowych determinowane są przez fazę 
wzrostu i czynniki środowiskowe. Zaobserwowano, 
że H. pylori izolowany podczas logarytmicznej fazy 
wzrostu posiada spiralny kształt i wydziela relatywnie 
niską ilość OMV, zaś w fazie stacjonarnej przyjmuje 
kształt kokoidalny, wydzielając duże ilości pęcherzy-
ków [48]. W  badaniu Keenan i  wsp. [32] wykazano 
wpływ zmiany stężenia żelaza na ilość i budowę lipo-
polisacharydu (LPS) w produkowanych pęcherzykach 
H. pylori. U  bakterii wzrastających w optymalnych 
warunkach LPS na powierzchni wydzielanych OMV 
występował liczniej (1,94 ± 0,07 μg/mg białek OMV) 
niż przy obniżonym stężeniu żelaza (0,75 ± 0,19 μg/mg 
białek OMV). Co więcej, ekspresja terminalnej jed-
nostki Lewisy w  obrębie struktury LPS H. pylori była 
15-krotnie zredukowana w warunkach obniżonego 
stężenia żelaza. Bytujący w jamie ustnej Porphyromo- 
nas gingivalis produkuje dwie formy LPS, różniące się 
właś ciwościami łańcucha polisacharydowego: O-LPS 
(neutralny) i  A-LPS (ładunek ujemny). Pęcherzyki 
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błonowe mutantów P. gingivalis o zredukowanej ilości 
A-LPS, występujące naturalnie w dużych ilościach, 
posiadały zmieniony profil białek błony zewnętrznej 
(OMP, Outer Membrane Proteins). Sugeruje to, że LPS 
może wpływać na skład i proces formowania pęche-
rzyków [22].

3. Proteom pęcherzyków błonowych H. pylori

Białka znajdujące się w OMV posiadają różnorodne 
funkcje i należą do białek strukturalnych, białek błony 
zewnętrznej i wewnętrznej, poryn, kanałów jonowych, 
enzymów cytoplazmatycznych i  peryplazmatycznych 
oraz białek związanych z odpowiedzią mikroorganizmu 
na stres [37]. W doświadczeniu Mullaney i wsp. [46] 
oraz Olofsson i wsp. [48] badano proteom pęcherzyków 
wydzielanych przez H. pylori. Dominującą grupę stano-
wiły białka błony zewnętrznej (31%) i białka cytopla-
zmatyczne (22%) [46]. W stosunku do pro teomu błony 
zewnętrznej całej komórki bakterii, 77% wszystkich 
białek tego kompartymentu znajdowało się w obrębie 
OMV. Sugeruje to, że grupowanie substancji w trakcie 
formowania pęcherzyków jest procesem selektywnym i 
nie zachodzi w wyniku biernego oderwania fragmentu 
błony komórkowej bakterii. Pośród zidentyfikowanych 
białek w pęcherzykach błonowych H. pylori należy 
wyróżnić cytotoksynę VacA, onkoproteinę CagA, 
podjednostki ureazy, proteazę HtrA, transpeptydazę 
γ-glutamylową, katalazę, NapA, OipA oraz adhezyny 
BabA i SabA [46, 48]. W  badaniu powinowactwa 
adhezyn na powierzchni OMV szczepów 17875/Leb 
(BabA+, SabA–) i  17875/sLex (BabA–, SabA+) stwier-
dzono podobny poziom łączenia z receptorami epite-
lium śluzówki żołądka w porównaniu z całą komórką 
bakterii. Wskazuje to na obecność w pełni funkcjonal-

nych i prawidłowo sfałdowanych białek adhezyjnych na 
powierzchni pęcherzyków błonowych, które warunkują 
zajście interakcji z komórkami gospodarza i internali-
zację tych organelli [48]. Co więcej, w doświadczeniu 
weryfikującym zdolność OMV H. pylori do induko-
wania odpowiedzi zapalnej zaobserwowano wzrost 
sekrecji prozapalnej cytokiny IL-8 w  sposób zależny 
od dawki pęcherzyków. Aktywność wykazano wzglę-
dem obu testowanych typów komórek, tj. żołądka 
(AGS) i jelita (T84), natomiast wzrost stężenia IL-8 
był 12-15-krotnie wyższy w przypadku linii komórek 
T84 [46]. Bezpośrednia interakcja OMV H. pylori z ko - 
mórkami gospodarza umożliwia bak terii pozostanie 
w bezpiecznej odległości, warunkującej ochronę przed 
działaniem układu odpornoś ciowego i możliwość prze-
trwałego infekowania śluzówki żołądka. Wydzielanie 
pęcherzyków błonowych u H. pylori jest rozpatrywane 
jako alternatywny sposób transportu czynników wiru-
lencji, toksyn i związków immunomodulujących, celem 
pozyskiwania substancji odżywczych oraz interferencji 
z  odpowiedzią gospodarza skierowaną przeciw temu 
mikroorganizmowi [46, 48, 53] [Tabela I].

4. Transport czynników wirulencji poprzez OMV

Ze względu na silne właściwości adhezyjne pęche-
rzyków błonowych oraz ich małe rozmiary, organelle 
te mogą wchodzić w specyficzne interakcje z komór-
kami gospodarza, w miejscach niedostępnych lub 
trudno dostępnych dla całej komórki drobnoustroju 
[36]. Zaobserwowano, że do endocytozy OMV H. pylori 
dochodzi przy pomocy tratw lipidowych, tj. mikrodo-
men w błonie komórkowej bogatych w sterole i sfingo-
lipidy. Poziom internalizacji uległ znacznemu obniże-
niu przy usunięciu cholesterolu z błon komórkowych 

Toksyczność względem Indukowanie podwyższonej sekrecji cytokin prozapalnych [13, 23]
komórek eukariotycznych Wakolizacja [27]
 Formowanie mikrojąder [25]
 Indukcja apoptozy [27]
 Zaburzenie homeostazy żelazowej [25]
 Obniżenie wewnątrzkomórkowego stężenia glutationu [25, 29]
 Modyfikowanie proliferacji komórki [1]
Zdolność chronicznej infekcji Uniknięcie bezpośredniego kontaktu z komórkami odpowiedzi immunologicznej [1, 27]
 Pozyskiwanie substancji odżywczych z komórek gospodarza [1, 13]
 Tworzenie agregatów bakteryjnych i biofilmów [19, 21, 26]
 Przyleganie do powierzchni abiotycznych [19]
 Rozprzestrzenianie genów oporności i genów wirulencji [5, 7]
 Uzyskiwanie nukleotydów i energii przez metabolizm eDNA [32]

Tabela I
Wirulencja H. pylori warunkowana sekrecją pęcherzyków błonowych i zależnym od wydzielania OMV transportem eDNA

Adaptacja H. pylori Efekt działania Piśmiennictwo
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gospodarza oraz przy zastosowaniu filipiny lub metyl-
β-cyklodekstryny [27, 49]. Odmienne wyniki uzyskano 
w doświadczeniu Parker i wsp. [52], gdzie penetracja 
komórki eukariotycznej przez OMV H. pylori odby-
wała się w sposób niezależny od cholesterolu i zależny 
od klatryny. Dodatkowo, wykazano że toksyna VacA 
związana z pęcherzykami promuje proces internalizacji.

4.1. Toksyna VacA

Toksyna wakuolizująca VacA warunkuje tworzenie 
aniono-selektywnych kanałów w błonach endosomów, 
co związane jest z wypływem zawartości komórki do 
środowiska zewnętrznego i poboru niezbędnych sub-
stancji przez H. pylori [9]. Aktywna biologicznie tok-
syna VacA może być zlokalizowana na powierzchni 
pęcherzyków błonowych tych bakterii lub wydzielana 
na zewnątrz komórki w postaci niezwiązanej [31]. Trak-
towanie komórek RK13 (komórki nerki królika) dawką 
50 µg/ml OMV szczepu toksynogennego H. pylori 
ATCC49503 (VacA+) powodowało wakuolizację 49% 
badanych komórek. Efekt ten był dużo silniejszy niż 
w kontroli lub po zastosowaniu pęcherzyków mutan-
tów VacA (odpowiednio 4 i 3%) [63]. W  doświad-
czeniu Chitcholtan i wsp. [9] dostrzeżono trzykrotny 
wzrost formowania mikrojąder w komórkach epitelium 
żołądka (AGS) traktowanych OMV szczepu H. pylori 
ATCC49503 i brak tego efektu pod wpływem działa-
nia pęcherzyków, pochodzących od nietoksynogennych 
mutantów VacA. Tworzenie mikrojąder miało podobny 
przebieg zarówno przy inkubacji AGS z całymi komór-
kami bakterii, jak i wyłącznie z OMV. Co więcej, wyka-
zano że pęcherzyki H. pylori wpływają na zaburzenie 
homeostazy żelazowej komórki i obniżenie poziomu 
glutationu. Glutation zaś moduluje potencjał oksyda-
cyjno-redukcyjny disiarczków, modyfikując właści-
wości białek w mikrośrodowisku żołądka, i jest naj-
aktywniej wykorzystywanym substratem transferazy 
γ-glutamylowej. Limitowanie glutationu przyczynia 
się do promowania zależnych od stresu oksydacyjnego 
uszkodzeń komórek śluzówki żołądka i inicjowania 
procesu karcynogenezy [6]. 

Ustalono, że białko VacA wzmacnia adhezję pęche-
rzyków do komórek eukariotycznych poprzez hamo-
wanie mechanizmów zależnych od LPS. Mimo pozy-
tywnej korelacji między obecnością tej toksyny na 
powierzchni OMV a poziomem internalizacji, VacA 
nie jest konieczna do skutecznej penetracji błony 
komórek gospodarza przez pęcherzyki [52]. Wolna, 
rozpuszczalna forma toksyny VacA jest zdolna do 
indukowania apoptozy komórek żołądka AGS, nato-
miast nie w komórkach białaczkowych Jurkat. Pęche-
rzyki błonowe związane z VacA inicjowały apoptozę tej 
linii komórek, sugerując zdolność promowania łącze-
nia się OMV z komórkami docelowymi przez toksynę 

wakuolizującą [63]. Podobną sytuację zaobserwowano 
u Aggregatibacter actinomycetemcomitans, której tok-
syna niszcząca leukocyty –  leukotoksyna, wykazuje 
większą aktywność, gdy związana jest z powierzch-
nią OMV niż z błoną komórkową bakterii. Pęcherzyki 
szczepów A. actinomycetemcomitans JP2, o silnej zdol-
ności do produkcji leukotoksyny, były 5–10-krotnie bar-
dziej toksyczne niż szczepu A. actinomycetemcomitans 
652 o  niskim poziomie produkcji tej substancji [30]. 
W przypadku pęcherzyków wydzielanych przez ente-
rotoksyczne E. coli (ETEC) 95% ciepłochwiejnej toksyny 
LT związanej jest z powierzchnią OMV [23, 34].

4.2. Onkoproteina CagA

Przykładem innego czynnika wirulencji związanego 
z powierzchnią pęcherzyków błonowych H. pylori jest 
białko CagA [48]. Proteina ta obecna jest w  dwóch 
formach: ufosforylowanej i nieufosforylowanej. Pierw-
sza wpływa na zmiany morfologiczne, adhezyjne 
i wzrost ruchliwości komórek eukariotycznych, druga 
zaś warunkuje niszczenie połączeń ścisłych między 
komórkami i oddziałuje na przebieg cyklu komórko-
wego gospodarza [46]. Białko CagA wykryto w OMV 
szczepu H. pylori J99, u którego brak funkcjonalnego 
systemu sekrecji typu IV, determinującego translokację 
tych makromolekuł do komórek gospodarza. Związa-
nie CagA z pęcherzykami może stanowić alternatywny, 
niezależny od T4SS, sposób przenoszenia tych czynni-
ków wirulencji [46, 48]. W badaniach Ismail i wsp. [24] 
określano wpływ pęcherzyków błonowych izolowanych 
od dwóch szczepów H. pylori, tj. ATCC49503 (CagA+) 
i  ATCC51932 (CagA–), względem komórek epitelial-
nych żołądka. Niezależnie od użytej dawki, OMV obu 
szczepów wpływały na obniżenie żywotności komórek 
epitelium oraz modyfikację aktywności proliferacji 
(podwyższenie przy niskich dawkach i obniżenie przy 
stężeniu ≥ 5 µg/ml). Różnice zaobserwowano w pozio-
mie indukcji produkcji IL-8 przez komórki epitelium, 
ponieważ 4-krotnie wyższy poziom zanotowano przy 
działaniu 50 µg/ml OMV szczepu CagA–. Doświadcze-
nie to dowodzi o możliwości aktywnej modulacji odpo-
wiedzią komórek eukariotycznych w sposób niezależny 
od przylegania bakterii.

4.3. Inne substancje

Substancje efektorowe znajdujące się w  obrębie 
pęcherzyków błonowych łatwiej pokonują barierę 
komórkową. Są chronione przed czynnikami degra-
dującymi i mogą być dostarczane w skoncentrowanej 
dawce do miejsca docelowego [63]. Innym czynni-
kiem związanym z OMV H. pylori jest białko NapA, 
czynnik chemotaktyczny neutrofili, indukujący wzrost 
produkcji wolnych rodników tlenowych (ROS, Reactive 
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Oxygen Species). Wzrost migracji neutrofili był skore-
lowany z dawką użytych OMV. Miał on na celu genero-
wanie stresu oksydacyjnego w komórkach gospodarza 
i zależne od tego procesu uwolnienie substancji odżyw-
czych dla mikroorganizmów [46]. Bakterie kolonizu-
jące błony śluzowe, wśród nich H. pylori, mają zdolność 
sekrecji peptydoglikanu za pośrednictwem transportu 
pęcherzykowego. Specyficzne rozpoznanie mureiny 
przez cytozolowy sensor NOD1 skutkuje wzrostem 
ilości NF-κB (Nuclear Factor kappa-light-chain-enhan-
cer of activated B cells) i indukcją wrodzonej odpowie-
dzi komórek gospodarza [27].

5. Udział OMV w formowaniu biofilmu

OMV H. pylori warunkują w znaczący sposób pato-
genność tej bakterii. Wpływają na szybkość proliferacji 
i zmianę morfologii komórek epitelialnych żołądka, in- 
dukują formowanie mikrojąder, kierują komórki euka- 
riotyczne na drogę apoptozy oraz stymulują wydziela-
nie cytokin prozapalnych tj. IL-6 i IL-8 [52]. Przenosząc 
czynniki wirulencji i modyfikując odpowiedź układu 
odpornościowego skierowaną przeciw tym drobno-
ustrojom odgrywają istotną rolę w kolonizowaniu niszy 
żołądka [36]. Pęcherzyki mogą również pełnić kluczową 
funkcję w zwiększaniu przeżywalności mikroorgani-
zmów przez promowanie formowania biofilmu.

5.1. Funkcje biofilmu

Populacje bakterii często tworzą wysoce zorgani-
zowane, gęste kompleksy zwane biofilmem [45]. 
W jego skład wchodzą komórki drobnoustrojów oraz 
zewnątrzkomórkowa macierz, która stanowi około 90% 
całej biomasy tej struktury i składa się z różnorodnych 
substancji, m.in. egzopolisacharydów, białek, lipidów 
i  eDNA (zewnątrzkomórkowego DNA) [13, 58, 67]. 
Biofilm stanowi środowisko chroniące komórki mikro-
organizmów przed niekorzystnymi czynnikami, w tym 
przed wahaniem temperatury, zmianami pH, promie-
niowaniem UV, swoistym i nieswoistym działaniem 
układu odpornościowego gospodarza oraz czynnikami 
przeciwdrobnoustrojowymi (enzymy degradujące, anty-
biotyki) [20, 21]. Co więcej, warunkuje również adhe-
zję, agregację komórek, tworzenie silnie uwodnionego 
środowiska (ochrona przed wysuszeniem), a  także 
sorpcję związków organicznych i nieorganicznych [13]. 

5.2. Zaangażowanie OMV w tworzenie biofilmu
 u różnych drobnoustrojów

W wielu badaniach zaobserwowano występowa-
nie licznych pęcherzyków błonowych w macierzy bio-
filmu [13, 36, 50, 51, 66, 67]. OMV zaangażowane są 

w koagregowanie komórek bakterii, tworzenie mikro-
kolonii i biowarstwy. W warunkach in vitro wykazano 
aktywny udział pęcherzyków P. gingivalis w promowa-
niu agregacji mikroorganizmów jamy ustnej, tj. Fuso-
bacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Strepto-
coccus spp., Actinomyces spp., Staphylococcus aureus 
oraz strzępkowej formy Candida albicans [26]. Poziom 
sekrecji pęcherzyków błonowych przez bakterie wzrasta 
znacznie podczas wystawienia na niekorzystne warunki, 
sugerując powiązanie procesu formowania biofilmu 
z wydzielaniem OMV. Uwalnianie pęcherzyków wpływa 
najprawdopodobniej na zwiększenie hydrofobowości 
powierzchni mikroorganizmów i wzrost zdolności do 
tworzenia biowarstwy [37]. U bakterii Myxococcus xan-
thus obserwacja struktury biofilmu wykazała obecność 
bardzo licznych OMV, znajdujących się praktycznie 
w każdej wolnej przestrzeni macierzy pozakomórkowej. 
Pęcherzyki pełniły kluczową rolę w agregacji komórek 
i  stabilizowaniu całej struktury biofilmu, proces ten 
zaś był warunkowany przez białka OMP obecne na 
powierzchni pęcherzyków. W niektórych komórkach 
dostrzeżono drobne deformacje kształtu celem utrzy-
mania kontaktu typu komórka-komórka, co ukazuje, że 
takie interakcje nie są jedynie wynikiem ścisłego upako-
wania mikroorganizmów w biofilmie [51].

5.3. Zaangażowanie OMV w tworzenie biofilmu
 u H. pylori

Doświadczenie wskazujące na zaangażowanie pęche- 
 rzyków błonowych w promowanie tworzenia biofilmów 
wykonano także dla H. pylori. Yonezawa i wsp. [66] 
badali zdolności różnych szczepów H. pylori do formo-
wania biowarstwy. Biofilmy wszystkich badanych szcze-
pów posiadały relatywnie niską biomasę (OD595 = ~ 0,2), 
za wyjątkiem jednego, TK1402 (OD595 = 1,5). Jest to 
kliniczny izolat, pochodzący od japońskiego pacjenta 
z chorobą wrzodową żołądka. Przy dokładnej analizie 
biofilmu zaobserwowano obecność licznych sferycz-
nych, pęcherzykowatych struktur w macierzy egzo-
poli sacharydu (EPS). Pęcherzyki te sprzyjały ścis łym 
interakcjom komórkowym i tworzeniu agregatów. 
Dodatkowo, formowanie biowarstwy innego szczepu 
H. pylori było wzmocnione przy obecności w podłożu 
OMV pochodzących z hodowli H. pylori TK1402. Wyka-
zano również, że obniżona suplementacja podłoża cie-
lęcą surowicą płodową (FCS, Fetal Calf Serum) wpływa 
linowo na redukcję tworzenia biofilmu u  H. pylori. 
W odróżnieniu od podłoża z 7% FCS, w którym szczep 
TK1402 wydzielał duże ilości OMV, przy braku suple-
mentacji nie wykryto obecności pęcherzyków. Obserwa-
cja ta ukazuje jak ściśle zdolność formownia biofilmu 
przez H. pylori jest sprzężona z wydzielaniem pęcherzy-
ków błonowych. W kolejnym badaniu Yonezawa i wsp. 
[67] analizowano skład białkowy pęcherzyków OMV 
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H. pylori TK1402 i wyizolowano 22 kDa proteinę, której 
nie odnaleziono w  OMV innych szczepów. Białko to 
było obecne po dwu- i trzydniowej inkubacji szczepu 
TK1402, ale nie jednodniowej. Z tego powodu wniosko-
wano o jego istotnej roli w inicjowaniu przylegania do 
powierzchni abiotycznych, agregacji komórek bak terii 
i tworzeniu biowarstwy u H. pylori TK1402.

Zdolność do formowania ustrukturyzowanego 
biofilmu i sekrecji licznych pęcherzyków błonowych 
udowodniono także u środowiskowych szczepów 
H. pylori MDC1, izolowanych z zooplanktonu mor-
skiego. Po 30 dniach inkubacji, w hodowli tej bakterii 
obserwowano agregaty form kokoidalnych, otoczone 
przez licznie występującą macierz zewnątrzkomórkową 
i pęcherzyki błonowe. W badaniu genu luxS, warun-
kującego zależną od autoinduktorów-2 (AI-2) aktyw-
ność quorum sensing, maksymalną ekspresję tego genu 
zaobserwowano w drugiej dobie hodowli, zaś w 30 dniu 
jego ekspresja nieznacznie przekraczała poziom detek-
cji. Autorzy artykułu sugerowali zmniejszenie ekspresji 
luxS jako rezultat dobrze zorganizowanej społeczności 
bakterii i  zmniejszonej potrzeby komunikowania się 
[8]. Obecnie wiadomo natomiast, że autoinduktory-2 
są czynnikiem rozpraszającym strukturę biofilmu 
H. pylori i stąd też synteza czynników AI-2 osiągała 
bardzo niski poziom [1].

5.4. Funkcja strukturalna zewnątrzkomórkowego
 DNA H. pylori

Zewnątrzkomórkowe DNA (eDNA) jest ważnym 
polimerem obecnym w macierzy biofilmu. Komponent 
ten pełni funkcję architektoniczną i warunkuje odpo-
wiednie rozmieszczenie mikroorganizmów w biowar-
stwie [15, 60]. Rola strukturalna eDNA została wyka-
zana w  wielu doświadczeniach przez redukowanie 
biomasy biofilmów różnych bakterii po traktowaniu 
DNazą  I. W  badaniu Grande i wsp. [18] udowod-
niono jednak, że użycie tego enzymu (0,1 i 1 mg/ml) 
nie wpływa w żaden sposób na żywotność komórek 
H. pylori ani na biomasę biofilmów. Efekt DNazy  I 
testowano względem kwasów nukleinowych pocho-
dzących od różnych etiologicznie szczepów H. pylori, 
tj. wzorcowym (ATCC43629), klinicznym (SDB60) 
i  środowiskowym (MDC1). Brak aktywności DNazy 
oraz uzyskanie różnych profili wewnątrz- i zewnątrz-
komórkowego DNA w analizie RAPD PCR (Random 
Amplification of Polymorphic DNA) wskazywał na 
uwalanie kwasu nukleinowego w procesie niezależ-
nym od lizy komórkowej. Co więcej, materiał gene-
tyczny chroniony był przed aktywnością degradacyjną 
enzymu. Zasugerowano sekrecję eDNA zakotwiczonego 
w pęcherzykach błonowych. Przypuszczenia te potwier-
dzili następnie Grande i wsp. [19], którzy ustalili, że 
H. pylori jest zdolny do sekrecji pęcherzyków zarówno 

w  fazie planktonicznej (pOMV), jak i biofilmowej 
(bOMV). W analizie właściwości fizykochemicznych 
pęcherzyków wykazano, że bOMV posiadają większe 
rozmiary i bardziej ujemny ładunek (293 nm, –30 mV) 
niż pOMV (124 nm, –25 mV). Silniej ujemny ładu-
nek korelował z 4-krotnie wyższą zawartością kwasu 
nukleinowego w bOMV. Dodatkowo wykazano, że 
znacznie większa część bOMV zawierała eDNA (30%) 
w porównaniu z pOMV (12%), zaś w obu przypadkach 
związek ten eksponowany był na powierzchni pęche-
rzyków. Pęcherzyki błonowe determinowały tworzenie 
wzajemnych połączeń między OMV-OMV oraz OMV-
-komórka, wspierając hipotezę o pełnieniu przez nie 
funkcji strukturalnej. Traktowanie zarówno pOMV, jak 
i bOMV, DNazą I nie wpływało na redukcję stężenia 
związanego z nimi DNA. Zintegrowanie kwasu nukle-
inowego z powierzchnią pęcherzyków wywierało efekt 
ochronny przed działaniem nukleaz, jednak moleku-
larna natura tego procesu nie została jeszcze poznana.

6. Zewnątrzkomórkowe DNA jako nośnik informacji

Zewnątrzkomórkowe DNA pełni bardzo ważną 
rolę w  utrzymaniu prawidłowej struktury biofilmu, 
natomiast jego kluczową funkcją jest udział w rekom-
binacji genetycznej w procesie horyzontalnego transferu 
genów (HGT). Istnieje silna korelacja między wysokim 
stopniem zorganizowania biofilmu a częstością rekom-
binacji genetycznych [41]. Macierz biowarstwy zapew- 
nia dogodne warunki ochronne przed niekorzystnymi 
czynnikami środowiskowymi, zaś ścisłe upakowanie 
komórek drobnoustrojów promuje sprawny mechanizm 
HGT [41, 45]. I tak np. stężenie eDNA w środowisku 
biofilmu Enterococcus faecalis było 1000-krotnie wyższe 
niż w otoczeniu tych bakterii w fazie wzrostu plank-
tonicznego [2]. Pęcherzyki błonowe mogą być jednym 
ze sposobów transportu eDNA i  przyczyniać się do 
zwiększenia genetycznej zmienności współwystępują-
cych mikroorganizmów oraz wpływać korzystnie na ich 
przetrwanie [36, 50]. Zewnątrzkomórkowe DNA może 
być pochodzenia chromosomalnego, plazmidowego 
lub fagowego [36]. Pobrane eDNA może stanowić dla 
drobnoustrojów źródło substancji odżywczych (węgla, 
azotu, fosforu), zwłaszcza w okresie niskiej ich zasob-
ności, lub zostać zintegrowane z genomem biorcy [62].

Bakterie znajdujące się wewnątrz biofilmu wyka-
zują niską wrażliwość na działanie antybiotyków. Przy- 
czyną tego jest zredukowany poziom metabolizmu 
komórkowego oraz obniżona zdolność penetracji gęstej 
struktury biowarstwy przez biocydy. Z tego powodu 
geny oporności na antybiotyki ulegają ekspresji naj-
częściej w  powierzchniowych warstwach biofilmu. 
DNA dyfundujące w obrębie macierzy EPS przyczy- 
nia się do rozprzestrzenienia genów umożliwiających 
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przetrwanie w warunkach presji środowiskowej, panują-
cej w danym mikrośrodowisku [45]. Zdolność do trans-
formacji poprzez eDNA i przenoszenie genów opor- 
ności na antybiotyki wykazano u różnych gatunków 
bakterii, a wśród nich M. catarrhalis [57], H. influenzae 
[25, 59], N. gonorrhoeae [12, 35], Acinetobacter baylyi 
[14], A. baumannii [56], P. aeruginosa [10] oraz Cam-
pylobacter jejuni [5].

6.1. Wpływ na wirulencję

Rozprzestrzenianie genów oporności w procesie 
HGT udowodniono również u H. pylori. Stwierdzono 
istnienie silnego związku między infekcją mieszaną 
H. pylori (zakażenie kilkoma szczepami bakterii) 
u pacjentów a opornością tych bakterii na antybiotyki 
[7, 16]. W doświadczeniu Cellini i wsp. [7] zademon-
strowali, że szczepy z mieszanych infekcji wykazywały 
wyższy poziom oporności w porównaniu do szczepów 
z zakażeń pojedynczych: klarytromycyna (odpowiednio: 
80% i 48%), moksifloksacyna (20 i 6%) oraz tynidazol 
(80% i 35%). Co więcej, szczepy wirulentne również 
częś ciej izolowano od osób z infekcją mieszaną. Feno-
typ VacA s1m1/s1m2 zidentyfikowano u 70% pacjentów 
z infekcją wywołaną przez kilka szczepów H. pylori i 42% 
pacjentów z infekcji pojedynczym szczepem. Podobną 
korelację uzyskano dla karcynogennego białka CagA, 
wykrytego u 97% szczepów H. pylori izolowanych od 
pacjentów z zakażeniem mieszanym i u 85% szczepów z 
pojedynczych infekcji. W innym doświadczeniu Marzio 
i wsp. [43] sprawdzano kolonizację różnych regionów 
żołądka przez H. pylori u  pacjentów dotychczas nie 
leczonych i po przebytej eradykacji. Połowa pacjentów 
z pierwotnym zakażeniem H. pylori i 2/3 pacjentów po 
leczeniu posiadała te drobnoustroje zarówno w regionie 
trzonu, jak i części przedodźwiernikowej żołądka. Opor-
ność drobnoustrojów kolonizujących cały żołądek była 
wyższa niż u tych kolonizujących jedynie część przed-
odźwiernikową. Hodowla in vitro mieszaniny dwóch 
szczepów, jednego izolowanego od pacjenta z nowotwo-
rem żołądka i drugiego od pacjenta z chłoniakiem typu 
MALT, prowadziła do uzyskania 60% chimerycznych 
klonów o bardziej zjadliwej kombinacji alleli genów 
vacA i  cagA [17]. Potwierdza to hipotezę o promocji 
HGT w populacjach mieszanych i możliwości genero-
wania H. pylori o mozaikowym genotypie [17, 19, 33].

6.2. Transformacja

Jednym z kluczowych sposobów tworzenia zmien-
ności mikroorganizmów jest transformacja. Proces 
ten umożliwia pobieranie zewnątrzkomórkowego 
DNA i użycie go w procesie rekombinacji genetycznej 
[38, 45, 53]. Kompetencja do transformacji może być 
procesem stałym lub indukowanym w warunkach in 

vitro poprzez wystawienie na związki chemiczne lub 
przez elektroporację. Stała, naturalna kompetencja do 
transformacji wywołana jest obecnością eDNA w bio-
filmach. Zewnątrzkomórkowe DNA zapewnia bliski 
kontakt komórek i utrzymanie struktury biowarstwy, co 
może inicjować proces transformacji [41]. Określono, 
że liza 1 komórki bakterii może zwiększyć lokalne stę-
żenie DNA do 100 μg/ml. Tak wysoka zawartość DNA 
w  środowisku o  dużym zagęszczeniu mikroorganiz-
mów sprawia, że biofilmy są idealnym środowiskiem 
do zachodzenia procesu HGT [3]. Na przykładzie 
Gram-dodatnich paciorkowców Streptococcus mutans 
wykazano 10–600-krotny wzrost aktywności procesu 
naturalnej transformacji w biofilmie w porównaniu do 
form planktonicznych [39]. Pozyskiwanie korzystnych 
genów (warunkujących oporność, kodujących enzymy 
związane z katabolizmem, zwiększających właściwości 
adhezyjne) odbywa się poprzez zintegrowanie DNA 
z chromosomem mikroorganizmu [41]. 

6.3. Naturalna kompetencja H. pylori

Bakteria H. pylori jest drobnoustrojem naturalnie 
kompetentnym i zdolnym do pobierania eDNA z ota-
czającego środowiska [11, 28, 61]. Częstość transfor-
macji jest zależna od szczepu biorcy oraz genów, które 
są pobierane przez mikroorganizm. Transformacja 
u H. pylori odbywa się za pośrednictwem 2-niciowego 
DNA i  jest procesem 1000-krotnie skuteczniejszym 
(10–5–10–6) niż przy użyciu 1-niciowego DNA. W komór-
kach H. pylori wykryto obecność bardzo wydajnego sys-
temu transportu i rekombinacji z krótkimi fragmentami 
nici kwasu nukleinowego tj. 1300 pz. Dla porównania 
średnia wielkość przenoszonych fragmentów u innych 
bakterii wynosi odpowiednio Streptococcus pneumoniae 
2000 pz, Neisseria meningitidis 5000 pz i Bacillus subtilis 
10000 pz. Taka strategia umożliwia sprawne zachodze-
nie procesu transformacji i uzyskiwanie różnorodnych 
wariantów tzw. quasi-gatunków H. pylori [40].

Pobieranie DNA przez H. pylori obywa się za po- 
śred nictwem systemu podobnego do T4SS tj. systemu 
comB [11, 28, 29]. Jest on ortologiczny do systemu virB 
Agrobacterium tumefaciens. System comB występuje u 
wszystkich szczepów H. pylori i wpływa na ich natu-
ralną kompetencję do poboru eDNA ze środowiska 
[29]. Dodatkowo u części szczepów może występować 
alternatywny system T4SS, zaangażowany w transloka-
cję karcynogennych białek CagA do komórek eukario-
tycznych [28, 29]. System poboru dsDNA u H. pylori 
jest dwuetapowy. Pierwszy etap warunkowany jest 
przez system comB i prowadzi do translokacji eDNA 
ze środowiska pozakomórkowego do przestrzeni pery-
plazmatycznej bakterii. Drugi etap determinowany 
jest przez kanał błonowy comEC, homologiczny do 
systemu B. subtilis i umożliwia transport nici DNA 
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przez błonę wewnętrzną do cytoplazmy. U mutantów 
H. pylori pozbawionych białek ComEC dochodziło do 
akumulowania DNA w przestrzeni peryplazmatycznej 
i braku efektywnej rekombinacji [61]. W doświadcze-
niu Yeh i  wsp. [65] uzyskano mutanty genu kodują-
cego białko HP1361 H. pylori, który jest homologiem 
ComE3 B. subtilis. Mutageneza doprowadziła do znacz-
nego spadku częstości transformacji H. pylori (< 10–9), 
natomiast była przywrócona przy komplementacji 
wektorem zawierającym HP1361. To ukazuje, że kanał 
ComEC jest kluczowy dla zachodzenia skutecznego pro-
cesu transformacji. Dorer i wsp. [11] infekowali myszy 
C57BL/6 specjalnie wyselekcjonowanym szczepem 
H. pylori MSD132, zdolnym do przeżycia w żołądku 
myszy co najmniej 28 tygodni. U mutantów ΔcomB10, 
niezdatnych do pobierania DNA ze środowiska, wyka-
zano niższy potencjał kolonizacji żołądka myszy niż 
u szczepów dzikich w 8 tygodniu infekcji. Wskazuje 
to na istotność procesu naturalnej kompetencji jako 
źródła nukleotydów i energii podczas chronicznej 
infekcji. Dodatkowo, u  mutantów ΔdprA (cytozolo-
wego czynnika kompetencji, promującego rekombi-
nację z  pobranym DNA) również ukazano obniżony 
poziom kolonizacji żołądka. Obserwacja ta dowodzi 
z kolei o roli naturalnej kompetencji jako mechanizmu 
zwiększającego żywotność mikroorganizmów przez 
generowanie zmienności i adaptacji do niekorzystnych 
warunków panujących w środowisku żołądka.

Pęcherzyki błonowe zdolne są do przenoszenia 
eDNA, z tego też powodu postuluje się określenie sys-
temu pęcherzykowego jako czwartego, alternatywnego 
dla koniugacji, transdukcji i transformacji, systemu 
rekombinacji genetycznej w procesie HGT. Mechanizm 
ten, w odróżnieniu od transformacji, miałby umożli-
wiać drobnoustrojom pobór DNA niezależnie od stanu 
ich kompetencji [64]. Naturalna, stała kompetencja 
do transformacji H. pylori wydaje się być niezasadna, 
ponieważ bakteria ta wydziela liczne OMV, zawierające 
eDNA, zdolne do indukowania rekombinacji. Z  tego 
powodu sekrecja pęcherzyków błonowych powinna 
być wystarczająca do zapewnienia H. pylori zmien-
ności genetycznej. Doświadczenie Fulsundar i wsp. [15] 
prowadzone na modelu Acinetobacter baylyi wyjaś niło 
zależność między produkcją OMV a transferem DNA, 
warunkowanym stałą kompetencją. Wydzielanie pęche-
rzyków zawierających plazmid oporności przez A. baylyi 
J26 indukowało syntezę β-laktamaz u szczepów wrażli-
wych. Co więcej, transfer DNA zachodził także w śro-
dowisku przy obecności DNaz (100 ng/ml). Natomiast 
komórki mutantów A. baylyi ΔcomA i  ΔcomB-F nie 
uległy transformacji. Przeprowadzone badania Renelli 
i wsp. [55] potwierdzają wyniki poprzednich badaczy, 
ponieważ zawierające DNA OMV P. aeruginosa PAO1 
nie generowały powstawania transformantów bakterii 
własnego szczepu lub E. coli DH5α. Sugeruje to, że do 

zajścia rekombinacji genetycznej wymagany był stan 
kompetencji bakterii-biorców. 

Pobór eDNA ze środowiska wymaga sprawnego 
systemu, umożliwiającego transfer kwasu nukleino-
wego przez dwuwarstwę lipidową (błonę zewnętrzną 
i wewnętrzną) do cytozolu komórki mikroorganizmu. 
Przyjęcie eDNA niezależnie od mechanizmu, tj. na 
drodze transformacji czy endocytozy pęcherzyków 
błonowych, wymaga aktywnego aparatu pobierającego 
materiał genetyczny i stanu kompetencji drobnoustro-
jów. Stąd też prawdopodobnie stan stałej kompetencji 
H. pylori promuje przyswojenie eDNA zakotwiczonego 
na powierzchni pęcherzyków błonowych, co zależne 
jest od kanałów comB oraz comEC, które uczestniczą 
także w procesie transformacji.

7. Podsumowanie

H. pylori jest bakterią zdolną do przetrwania w ślu-
zówce żołądka przez długi czas. Wydaje się, że przew-
lekłe bytowanie w organizmie gospodarza jest, między 
innymi, zależne od sekrecji pęcherzyków błonowych. 
OMV H. pylori posiadają małe rozmiary, co przyczynia 
się do ich skuteczniej adhezji i internalizacji z epitelium 
żołądka. Taki sposób dostarczania czynników wiru-
lencji umożliwia uniknięcie bezpośredniego kontaktu 
z komórkami gospodarza oraz ochronę przed układem 
odpornościowym. Dodatkowo, wydzielanie pęcherzy-
ków wzmacnia także zdolność do tworzenia agregatów 
komórek i biofilmu u tej bakterii. Bliski kontakt drob-
noustrojów zaś stymuluje zachodzenie procesu hory-
zontalnego transferu genów za pośrednictwem eDNA, 
zakotwiczonego na powierzchni pęcherzyków błono-
wych. Z rozważań przedstawionych w niniejszej pracy 
wynika, że stan naturalnej kompetencji do transfor-
macji i sekrecja OMV są najprawdopodobniej dwoma 
ściśle ze sobą związanymi procesami. Bez sprawnego 
aparatu determinującego pobór eDNA ze środowiska, 
niemożliwe jest przeprowadzenie przez mikroorganizm 
procesu rekombinacji z DNA, uzyskanym w  wyniku 
endocytozy pęcherzyków błonowych. System pęche-
rzykowy powinien być więc pojmowany jako alterna-
tywny, ale nie oddzielny od transformacji, mechanizm 
przyswajania kwasu nukleinowego ze środowiska. 
Z tego też powodu, naturalnie kompetentny H. pylori 
może przypuszczalnie w skuteczny sposób generować 
swoją zmienność i zwiększać możliwości przetrwania 
za pośrednictwem sekrecji eDNA poprzez OMV.
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1. Wprowadzenie

Potranslacyjne modyfikacje białek są istotnym pro-
cesem biologicznym, decydującym o strukturze i stabil-
ności, a w konsekwencji o funkcjonalności wielu protein. 
Jedną z najpospolitszych modyfikacji jest wprowadzanie 
mostków disiarczkowych, polegające na utlenianiu grup 
tiolowych cystein, z jednoczesnym uwolnieniem dwóch 
elektronów. W komórkach bakterii Gram-ujemnych 
proces ten zachodzi w utleniających warunkach panu-
jących w przestrzeni peryplazmatycznej. Generowanie 
mostków disiarczkowych jest etapem ograniczającym 
szybkość fałdowania białek. Chociaż in vitro zachodzi 
on spontanicznie, in vivo katalizowany jest przez zespół 
białek Dsb (disulfide bond). Badania prowadzone od 
ponad 20 lat zaowocowały szczegółową charakterystyką 
systemu Dsb modelowego mikroorganizmu, Escherichia 
coli K-12. W komórkach E. coli K-12 białka Dsb dzia-
łają w dwóch szlakach: utleniania (EcDsbA, EcDsbB) 
i izomeryzacji/redukcji (EcDsbC i EcDsbD). W szlaku 
utleniania pomiędzy resztami cystein w białkach two-
rzone są wiązania disiarczkowe, natomiast w szlaku 
izomeryzacji/redukcji – naprawiane są błędy szlaku 

utleniania. Monomeryczne, peryplazmatyczne białko 
EcDsbA, którego struktura zawiera charakterystyczną 
dla oksydoreduktaz tiolowosiarczkowych domenę tio-
redoksyny (TRX), katalizuje powstanie wiązania pomię-
dzy grupami tiolowymi cystein innych białek, zaraz 
po, lub czasami w trakcie, ich transportu przez błonę 
cytoplazmatyczną do pery plazmy. Kluczowe znaczenie 
dla funkcji tego enzymu ma zlokalizowany w dome-
nie TRX motyw aktywny CXXC oraz aminokwasowa 
reszta cis-proliny, odległa w strukturze pierwszorzędo-
wej, lecz sąsiadująca z motywem CXXC w strukturze 
trzeciorzędowej. Cysteiny motywu katalitycznego DsbA 
ulegają jednocześnie redukcji. Aby białko DsbA mogło 
przeprowadzić kolejny cykl reakcji, musi ono zostać 
ponownie utlenione. Za reoksydację enzymu EcDsbA 
odpowiedzialne jest EcDsbB (20 kDa), integralne białko 
błony cytoplazmatycznej, które zawiera cztery trans-
błonowe α-helisy (TM1-TM4) oraz dwie pętle pery-
plazmatyczne (P1, P2). W każdej z pętli tworzony jest 
mostek disiarczkowy. Z DsbB elektrony przekazywane 
są na ostateczne receptory przez kompleksy białkowe 
wchodzące w skład łańcucha oddechowego. W białkach, 
które w sekwencji aminokwasowej posiadają więcej niż 
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dwie cysteiny istnieje możliwość błędnego wprowadze-
nia wiązań disiarczkowych, szczególnie w przypadku 
kiedy do prawidłowego funkcjonowania białka wyma-
gane jest połączenie mostkiem reszt tiolowych cystein 
niesąsiadujących ze sobą. W  komórkach E. coli K-12 
nieprawidłowo wprowadzone wiązania są naprawiane 
przy udziale EcDsbC – izomerazy mostków disiarczko-
wych. Monomer EcDsbC (23 kDa) posiada C-końcową 
domenę tioredoksyny z motywem CXXC oraz N-koń-
cową domenę dimeryzacyjną, warunkującą przyjęcie 
przez ten enzym struktury V-kształtnego homodimeru. 
Niezbędnych do przeprowadzenia reakcji izomeryzacji 
elektronów dostarcza zakotwiczone w błonie wewnętrz-
nej, trójdomenowe białko EcDsbD, które transportuje 
je z cytoplazmatycznej tioredoksyny. Funkcjonowanie 
tych procesów zostało dokładnie opisane w kilku pra-
cach przeglądowych [3, 10, 45, 57].

W ostatnich latach udokumentowano, że systemy 
Dsb, funkcjonujące w komórkach prokariota, charak-
teryzują sie olbrzymią różnorodnością zarówno pod 
względem liczby białek Dsb, ich struktur, jak i wzajem-
nych interakcji. Wiele bakteryjnych genomów koduje 
kilka białek DsbA o różnej specyficzności substratowej, 
współpracujących z jednym lub kilkoma homologami 
EcDsbB [22]. W  komórkach innych brak jest DsbB, 
a  jego funkcję pełni homolog eukariotycznego białka 
–  reduktazy epitlenku witaminy K (VKOR-vitamin K 
epoxide reductase) lub paralog DsbB, białko DsbI o nie-
typowej strukturze. N-końcowy fragment DsbI, zawiera-
jący pięć domen transbłonowych, przypomina klasyczne 
DsbB, podczas gdy C-końcowa domena zlokalizowana 
w peryplazmie przybiera strukturę β-propelera [16, 39, 
63]. Chociaż większość opisanych jak dotąd homologów 
EcDsbA to białka monomeryczne, funkcję generowa-
nia mostków disiarczkowych w proteomach niektórych 
gatunków mikroorganizmów pełnią białka dimeryczne, 
o strukturach podobnych do izomerazy EcDsbC [9, 35, 
52]. Wyjątkowo rozbudowany system Dsb występuje 
w  komórkach Legionella pneumophila, gdzie funk-
cjonują dwa białka DsbA, dwa DsbB, dwa DsbD przy 
jednoczesnym braku DsbC [34–35]. Z drugiej strony, 
w komórkach Helicobacter pylori brak jest klasycznych 
białek DsbA/DsbB oraz DsbC/DsbD, a ich funkcję 
przejmują dwie nietypowe oksydoreduktazy HP0231 
i HP0377 [4, 53]. Obserwowana różnorodność dotyczy 
też białek z  nadrodziny DsbD transportujących elek-
trony niezbędne do procesu redukcji niektórych białek 
Dsb, między innymi DsbC. Opisano, jak dotąd, trzy 
membranowe białka zaangażowane w ten proces: DsbD, 
ScsB i CcdA [6–7, 32, 60]. Wiele przykładów różnorod-
ności systemów Dsb podano w pracach przeglądowych 
do których odsyłamy czytelnika [20, 22, 38].

Stale rosnąca liczba szczepów bakterii patogennych, 
opornych na stosowane w terapiach ludzi antybiotyki, 
stanowi poważne zagrożenie dla ludzkości. Skuteczna 

walka z chorobami zakaźnymi wymaga opracowania 
i wprowadzenia na rynek nowych klas leków, o odmien-
nych od antybiotyków mechanizmach działania. Na 
szeroką skalę prowadzone są aktualnie badania nad 
opracowywaniem leków blokujących procesy wiru-
lencji. Wiele czynników wirulencji licznych bakterii 
patogennych to białka pozacytoplazmatyczne, zawiera-
jące więcej niż jedną resztę cysteinową. Dla osiągnięcia 
właściwej struktury wymagają wprowadzania mostków 
disiarczkowych pomiędzy grupami – SH reszt cysteino-
wych. Tak więc ta potranslacyjna modyfikacja często 
decyduje o patogenności drobnoustrojów, a białka Dsb 
można rozpatrywać jako cele nowych leków antybakte-
ryjnych. Poznanie szczegółów mechanizmów ich dzia-
łania oraz rozwiązanie struktur jest pierwszym krokiem 
prowadzącym do badań aplikacyjnych, umożliwiających 
planowanie inhibitorów. Praca przeglądowa przedsta-
wia strategie stosowane w badaniach tiolowych oksydo-
reduktaz. Ich zastosowanie doprowadziło do pierwszych 
prób poszukiwania strategii blokowania procesów gene-
rowania mostków disiarczkowych. 

2. Analizy funkcjonowania białek Dsb in vivo

2.1. Wyznaczanie stanu redoks

Tiolowe oksydoreduktazy występują w komórkach 
w formie zredukowanej (cysteiny z grupami tiolowymi 
– SH) oraz w formie utlenionej (wytworzony mostek 
disiarczkowy pomiędzy grupami – SH cystein). Białka 
Dsb będące oksydazami odpowiedzialne za wprowa-
dzanie mostków disiarczkowych obecne są w komórce 
w formie utlenionej, podczas gdy izomerazy w formie 
zredukowanej. Obie formy konkretnego białka migrują 
w żelach SDS poliakrylamidowych z taką samą pręd-
kością. Aby określić stan redoks białka stosuje się 
najczęściej związek alkilujący wolne grupy tiolowe: 
AMS (4-acetamido-49-maleimidylstilbene-2,2-disul-
fonic acid). Kowalencyjne dołączenie odczynnika do 
wolnych grup tiolowych skutkuje zwiększeniem masy 
cząsteczkowej białka o 490 Da na każdą wolną grupę 
– SH i zmianą jego mobilności, wykrywaną metodą SDS 
PAGE z zastosowaniem odpowiednich surowic. Metoda 
ta nosi nazwę „ASM trapping” [12]. W niektórych eks-
perymentach zamiast AMS stosowany jest odczynnik 
MalPEG5000 (polyethyleneglycol (PEG)-conjugated-
malemide), którego połączenie z grupą – SH skutkuje 
zwiększeniem masy cząsteczkowej białka o 5 kDa [35].

2.2. Analiza fenotypowa zmutowanych szczepów

Unieczynnienie genów kodujących białka odpowie-
dzialne za generowanie mostków disiarczkowych prze-
ważnie, choć nie zawsze, wywołuje efekt plejotropowy. 
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Komórki pozbawione tych białek charakteryzują się 
podwyższoną wrażliwością na DTT, brakiem ruchli-
wości czy zwiększoną wrażliwością na działanie jonów 
metali ciężkich takich jak kadm czy miedź. Ponieważ 
podwyższone stężenie jonów miedzi skutkuje niewłaś-
ciwym zwijaniem białek, unieczynnienie białek Dsb 
o aktywności izomeryzacyjnej prowadzi do ich, pod-
wyższonej w stosunku do komórek typu dzikiego, wraż-
liwości na ten pierwiastek. Tak więc strategią dostarcza-
jącą informacji o funkcjonowaniu badanego białka jest 
skonstruowanie odpowiednich mutantów i ich analiza 
fenotypowa [2, 35, 52, 59]. Należy jednak zaznaczyć, że 
niektóre białka Dsb charakteryzują się niską specyficz-
nością substratową i wprowadzają mostki disiarczkowe 
tylko do jednego lub kilku substratów, a dla niektórych 
jak dotąd wszystkie analizy fenotypowe nie dały pozy-
tywnych rezultatów [2, 19, 29, 62].

Efekty fenotypowe, będące konsekwencją delecji 
genu dsbA lub dsbC w komórkach E. coli, zostały już 
dokładnie poznane. Są to wyżej opisana wrażliwość na 
DTT, utrata ruchliwości (brak funkcjonalnego białka 
FlgI), podwyższona wrażliwość na jony kadmu czy 
dodatkowo obniżenie aktywności alkalicznej fosfatazy 
w wypadku inaktywacji genu dsbA [30, 48]. Delecja 
genu dsbC skutkuje wzrostem wrażliwości na jony mie-
dzi i utratą mukoidalnego charakteru kolonii mutan-
tów w genie mdoG. Warunki stresowe, będące efektem 
mutacji mdoG, aktywują układ dwuskładnikowy Rcs, 
w sposób zależny od błonowej lipoproteiny RcsF, zawie-
rającej dwa mostki disiarczkowe. Uszkodzenie systemu 
Dsb (EcDsbC) uniemożliwia aktywację układu. Tak 
więc, mutanty E. coli w genie mdoG charakteryzują 
się mukoidalnym wzrostem, podczas gdy ten fenotyp 
nie występuje w  komórkach podwójnych mutantów 
mdoGdsbC [8, 25, 40]. Stosowaną często strategią, 
pozwalająca na zrozumienie funkcjonowania badanej 
tiolowej oksydoreduktazy, są eksperymenty komple-
mentacji mutacji dsbA lub/i dsbC w komórkach E. coli. 
Badane geny są klonowane w wektorach wahadłowych 
lub pod kontrolą indukcyjnych promotorów charak-
terystycznych dla komórek E. coli np. promotora genu 
arabinozowego [17, 35].

Ciekawych danych wyjaśniających mechanizmy funk- 
cjonowania tiolowych oksydoreduktaz dostarczają też 
eksperymenty mutagenezy specyficznej co do miejsca, 
dotyczące ich motywów katalitycznych lub analizujące 
funkcjonowanie hybrydowych białek, będących połą-
czeniem różnych domen białek Dsb [4, 26, 48, 51, 56].

3. Analizy funkcjonalne białek Dsb in vitro

Białka stosowane do analiz biochemicznych oczysz-
czane są standardowymi metodami z zastosowaniem 
układów ekspresyjnych funkcjonujących w komórkach 

E. coli. Najczęściej odpowiednie geny klonowane są 
w plazmidach z serii pET z pominięciem fragmentu 5’ 
kodującego sekwencję sygnalną, a następnie nadpro-
dukowane i oczyszczane z cytoplazmy komórek gospo-
darza z zastosowaniem chromatografii powinowactwa.

3.1. Test redukcji insuliny

Test ten jest powszechnie stosowany do określenia 
czy badane białko należy do rodziny oksydoreduktaz, 
niezależnie od tego, czy uczestniczy w szlaku utleniania 
czy redukcji wiązań disiarczkowych in vivo. Czwarto-
rzędowa struktura insuliny składa się z dwóch łańcu-
chów: A  i  B  połączonych ze sobą dwoma mostkami 
disiarczkowymi. Redukcja wiązań disiarczkowych 
skutkuje precypitacją łańcucha B insuliny. Kinetyka 
procesu jest monitorowana spektrofotometrycznie [37]. 
Ponieważ test mierzy właściwości redukujące białek, 
te o  aktywnościach izomeraz wykazują zdecydowa-
nie wyższą aktywność niż tiolowe oksydazy. I tak np. 
EcDsbA charakteryzuje tylko 10% aktyw ności EcDsbC. 
Niektóre homologi EcDsbA (MtDsbA czy SaDsbA) nie 
są zdolne do redukcji insuliny, co wskazuje na ich lekko 
odmienną strukturę oraz wąską specyficzność substra-
tową [23, 47]. W celu zwiększenia czułości testu moż-
liwe jest zastosowanie rekombinowanej insuliny, do 
której dołączono peptyd fluorescencyjny (FITC-insu-
line). Wzbudzenie fluorescencji światłem o określonej 
długości umożliwia precyzyjną detekcję zmian zacho-
dzących podczas eksperymentu. Inną modyfikacją 
metody jest powiązanie redukcji insuliny przez badaną 
tiolową oksydazę z utlenieniem GSH do GSSG i wyko-
rzystaniem przy pomiarze NADPH [64].

3.2. Określanie potencjału redoks

Tiolowo-disulfidowe oksydoreduktazy, w zależności 
od pełnionych funkcji, występują w komórce głównie 
w jednym z dwóch stanów: utlenionym bądź zreduko-
wanym. Tendencja białka do występowania w bardziej 
uprzywilejowanej formie wyrażana jest ilościowo jako 
jego potencjał redoks. Potencjał redoks jest określany 
eksperymentalnie przez pomiar względnych ilości frak-
cji białka w formie utlenionej i zredukowanej w stanie 
równowagi ze związkiem o znanym potencjale redoks, 
np. glutationem (parą redoks glutationu zredukowa-
nego – GSH i utlenionego – GSSG). Pomiary dokony-
wane są z wykorzystaniem dwóch strategii, w  zależ-
ności od obecności reszty tryptofanowej w sekwencji 
aminokwasowej białka: metodą fluorymetryczną lub 
analizując zmiany stanu redoks białka z  zastosowa-
niem odczynnika alkilującego AMS. Metoda fluory-
metryczna polega na monitorowaniu zmian fluorescen-
cji tryptofanu, uzależnionych od występowania białka 
w formie utlenionej lub zredukowanej. Potencjał redoks 
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białka wyznaczany jest zgodnie z równaniem Nernsta 
[37, 52, 66]. Oksydazy charakteryzuje potencjał redoks 
znacznie wyższy od potencjału redoks izomeraz. Naj-
niższym potencjałem redoks charakteryzują się cyto-
plazmatyczne tioredoksyny utrzymujące białka w tym 
przedziale komórkowym w stanie zredukowanym.

3.3. Analiza aktywności oksydacyjnej
 i izomeryzacyjnej

W celu weryfikacji zdolności badanej tiolowej oksy-
doreduktazy do generowania mostków disiarczkowych 
lub rearanżacji nieprawidłowo wprowadzonych most-
ków, stosowane są testy in vitro z oczyszczonymi biał-
kami, z zastosowaniem dwóch substratów: RNazy lub 
hirudyny. RNazaA jest polipeptydem składającym się ze 
124 aminokwasów, które w strukturze drugorzędowej 
tworzą cztery anty-równoległe β-kartki i trzy α-helisy. 
Białko stabilizowane jest przez cztery mostki disiarcz-
kowe (trzy wiązania -S-S- pomiędzy niesąsiadującymi 
cysteinami 26–84; 40–95; 58–110 i jedno między sąsia-
dującymi cysteinami w pozycjach 65–72). Prawidłowa 
lokalizacja mostków disiarczkowych jest kluczowa dla 

zachowania funkcji biochemicznych białka [49, 55]. 
Hirudyna, inhibitor trombiny, jest polipeptydem skła-
dającym się z 65 aminokwasów, które zorganizowane 
są w domenę N-terminalną, zawierającą trzy mostki 
disiarczkowe i domenę C-terminalną, która nie wyka-
zuje uporządkowanej organizacji bez stworzenia kom-
pleksu z trombiną. Oba substraty stosowane są w dwóch 
formach: jako białka o zredukowanych mostkach 
(cysteiny z grupami – SH) lub niepoprawnie zwinięte 
białka tzw. scrambled (sc) formy białek. Dla określenia 
aktywności RNazy stosowane są najczęściej dwa testy: 
test z zastosowaniem błękitu metylenowego MBAS 
(Methylene Blue Assay), w  którym poprzez pomiar 
absorbancji oceniana jest interkalacja cząsteczek 
barwnika do RNazy lub pomiar monitorujący zdol-
ność RNazy do rozkładu cyklicznego związku cCMP. 
Gdy jako substrat stosowana jest hirudyna, powstające 
kompleksy hirudyny z substratem rozdzielane są z 
wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cie-
czowej z fazą odwróconą (HPLC – High Performance 
Liquid Chromatography), a kinetyka reakcji może być 
także, w niektórych przypadkach, monitorowana flu-
orymetrycznie [4–5, 18, 26, 36, 46, 48, 51]. Rysunek 1 

Rys. 1. Schemat analizy aktywności oksydacyjnej lub 
izomeryzacyjnej białek Dsb in vitro z wykorzystaniem 

jako substratów hirudyny lub RNazy
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przedstawia zasady analizy aktywności oksydacyjnej 
lub izomeryzacyjnej białek Dsb.

3.4. Określenie wartości pKa nukleofilowej cysteiny
 motywu CXXC

Wartość pKa cysteiny pozwala określić w jakim pH 
cysteina występuje w równowadze w  formie uproto-
nowanej i  w  formie anionu tiolowego. Oksydoreduk-
tazy są aktywne w reakcjach wprowadzania mostków 
disiarczkowych, gdy pierwsza cysteina motywu CXXC 
występuje w formie anionu tiolowego. Poziom jonizacji 
tej cysteiny określa wartość pKa. Anion tiolowy charak-
teryzuje się wyższą absorbancją niż grupa tiolowa przy 
długości fali = 240 nm. Umożliwia to określenie wartości 
pKa kontrolując absorbancję przy tej długości fali, przy 
stopniowym obniżaniu pH [23]. Występuje ścisły zwią-
zek pomiędzy wartością pKa a potencjałem redukcyjnym 
białka – im niższa wartość pKa N-terminalnej cysteiny 
motywu CXXC tym wyższy potencjał redukcyjny.

3.5. Analizy oddziaływań pomiędzy DsbA a DsbB

EcDsbB, białko błony wewnętrznej o czterech do- 
menach transbłonowych, zawiera w sekwencji ami-
nokwasowej cztery cysteiny tworzące dwa mostki 
disiarczkowe. Pierwszy zlokalizowany w pierwszej pętli 
peryplazmatycznej (Cys41-Cys44) i drugi pomiędzy 
Cys104 i  Cys130 w drugiej pętli peryplazmatycznej. 
Oba są niezbędne w procesie reutleniania EcDsbA, 
przekazywania elektronów z DsbA na łańcuch odde-
chowy. W pierwszym etapie tej reakcji następuje atak 
zlokalizowanej na powierzchni białka DsbA Cys30 na 
mostek Cys104-Cys130, co doprowadza do powsta-
nia międzycząsteczkowego wiązania pomiędzy DsbA 
i DsbB (Cys30-Cys104). Zredukowana Cys130 atakuje 
mostek disiarczkowy w pierwszej pętli peryplazmatycz-
nej (Cys41-Cys44), dochodzi do powstania przejścio-
wego wiązania między Cys41 a Cys130. W następnym 
etapie następuje związanie ubichinonu, co doprowa-
dza do dalszego transportu elektronów i  odtworze-
nia struktury zarówno EcDsbA jak i EcDsbB. Proces 
przekazywania elektronów podczas reutleniania białka 
EcDsbA prezentuje rysunek  2. Badania strukturalne 
pozwoliły na identyfikację krótkiego peptydu EcDsbB 
odpowiedzialnego za wiązanie EcDsbA z  EcDsbB, 
jest to peptyd w obrębie którego, występuje Cys104 
(98PSPFATCDFM107) [27–28, 68]. Struktura EcDsbA, 
w powiązaniu z lekko zmienionym, ze względów meto-
dycznych peptydem, pochodnym EcDsbB, też została 
rozwiązana [15]. W  celu potwierdzenia reutleniania 
DsbA przez DsbB in vivo analizowany jest stan redoks 
tiolowej oksydazy w mutantach w genach homologach 
dsbB (AMS trapping) lub zdolność białka do kom-
plementacji mutantów E. coli dsbAdsbB. Opracowano 

też testy in vitro weryfikujące oddziaływania DsbB 
lub pochodnych od niego peptydów z DsbA. Można 
przy ich użyciu monitorować proces utleniania DsbA 
przez DsbB lub zdolność DsbA do utleniania natu-
ralnych lub syntetycznych substratów w obecności 
DsbB [2, 14–15]. 

3.6. Struktury białek Dsb

Rozwiązywane struktury białek Dsb (pojedyn-
czo lub w kompleksach z ich partnerami) pozwalają 
wniknąć głęboko w mechanizmy ich wzajemnych inte-
rakcji i zrozumieć jak stosunkowo niewielkie różnice 
w sekwencjach aminokwasowych mogą być odpowie-
dzialne za istotne zmiany w ich funkcjonowaniu. Jak 
dotąd, głównie na drodze krystalografii, rozwiązano 
wiele struktur monomerycznych białek DsbA. Ich 
porównanie, w połączeniu z analizami cech bioche-
micznych, pozwoliło na podział białek na dwie klasy 
i kilka podklas [44]. Rozwiązane zostały także struktury 
dimerycznych białek Dsb o różnych funkcjach [21, 43, 
67] oraz białek biorących udział w przekazywaniu elek-
tronów zarówno z peryplazmy na kompleksy białkowe 
łańcucha oddechowego, jak i z cytoplazmatycznej tio-
redoksyny do peryplazmy [28, 60–61, 65, 68].

3.7. Identyfikacja substratów białek Dsb

Istotnym elementem prowadzącym do zrozumienia 
funkcjonowania sieci Dsb jest identyfikacja substratów 
białek Dsb, celów działania zarówno tiolowych izome-
raz jak i oksydaz. Wstępnym etapem badań są przeważ-
nie analizy in silico, zidentyfikowanie w  proteomach 
bakteryjnych białek zawierających cysteiny, określenie 
liczby cystein oraz potencjalnej lokalizacji białka. Udo-
kumentowano, że reszty cysteinowe występują zdecy-
dowanie częściej w białkach cytoplazmatycznych niż 
pozacytoplazmatycznych. Dodatkowo zdecydowana 
większość białek pozacytoplazmatycznych posiada 
parzystą liczbę reszt cysteinowych. Ten trend nazwany 
został „up and down” co oznacza, że na przykład, liczba 
białek posiadających dwie reszty cysteinowe zdecydo-
wanie przewyższa liczbę tych posiadających trzy reszty 
cysteinowe. Tak więc pozacytoplazmatyczna lokaliza-
cja białka z parzystą liczbą cystein wskazuje z dużym 
prawdopodobieństwem, że w jego strukturze obecne 
są mostki disiarczkowe [9, 16]. Informacyjne są też 
analizy modelowania struktur białek, które pozwalają 
na przewidywania ułożenia mostków disiarczkowych, 
odpowiedzi na pytanie czy są tworzone pomiędzy sąsia-
dującymi czy niesąsiadującymi cysteinami. Dodatkowo 
w  ostatnich latach opracowano kilka metod in silico, 
które z zastosowaniem odpowiednich algorytmów sto-
sowane są do poszukiwań białek zawierających mostki 
disiarczkowe [41–42, 58]. Pierwsze analizy identyfiku-
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jące substraty białek Dsb obejmowały porównawcze 
badania subproteomów peryplazmatycznych szcze-
pów Salmonella enterica i E. coli typu dzikiego z odpo-
wiednimi izogenicznymi mutantami w genach dsb [1, 
24]. Prowadzone w następnych latach badania innych 
przedziałów komórkowych niż peryplazma wykazały, 
że wiele białek posiadających mostki disiarczkowe to 
białka o strukturze beta-baryłek, zlokalizowane w bło-
nie zewnętrznej [33, 40, 54]. W  badaniach porów-
nawczej proteomiki szczepów Pseudomonas aerugi-
nosa typu dzikiego i mutanta w genie PadsbA1 użyto 
preparatu białek peryplazmatycznych wzbogaconych 
o białka osłon komórkowych, co zaowocowało identy-
fikacją ponad dwudziestu uprzednio nieopisanych sub-
stratów PaDsbA1 [2]. Kompleksy tworzone pomiędzy 
białkami Dsb a ich substratami są przejściowe i trudne 
do wykrycia. Zastosowanie odpowiednich mutacji 
punktowych opóźniających rozwiązanie kompleksów 
pozwala na identyfikację substratów białek Dsb. Jedną 
ze stosowanych mutacji jest zamiana C-terminalnej 

cysteiny motywu CXXC na serynę (CXXC na CXXS). 
Wiadomo, że redukcja mostka disiarczkowego roz-
poczyna się od ataku nukleofilowego N-terminalnej 
cysteiny motywu CXXC na jej cel działania (mostek 
disiarczkowy). Powstałe międzycząsteczkowe wiązanie 
jest następnie szybko redukowane przez C-terminalną 
cysteinę. Zamiana tej cysteiny na serynę umożliwia 
utrwalenie i izolację kompleksów białkowych [11, 13, 
40, 50]. Także zamiana proliny (element tzw. pętli cis 
pro, biorącej udział w wiązaniu zarówno substratu jak 
i partnera redoks czyli DsbB) na serynę lub treoninę 
–  skutkuje nagromadzaniem kompleksów pomiędzy 
białkami Dsb a ich partnerem redoks lub substratami. 
Tę metodykę zastosowano po raz pierwszy do identy-
fikacji substratów EcDsbA, a ostatnio do identyfikacji 
substratów nietypowego białka DsbA2 Legionella pneu-
mophila o aktywności zarówno oksydazy jak i izome-
razy [29, 31]. Kompleksy białek Dsb z substratami, 
otrzymane z komórek badanych mikroorganizmów, 
są oczyszczane metodą chromatografii powinowactwa 

Rys. 2. Proces przekazywania elektronów podczas reutleniania białka EcDsbA przez EcDsbB
W pierwszym etapie reakcji następuje atak zlokalizowanej na powierzchni białka DsbA Cys30 na mostek Cys104-Cys130 
EcDsbB, co doprowadza do powstania międzycząsteczkowego wiązania pomiędzy DsbA i DsbB (Cys30-Cys104). Zredu-
kowana Cys130 atakuje mostek disiarczkowy w pierwszej pętli peryplazmatycznej (Cys41-Cys44), dochodzi do powstania 
przejściowego wiązania między Cys41 a Cys130. W następnym etapie następuje związanie ubichinonu (UQ), co dopro-

wadza do dalszego transportu elektronów i odtworzenia struktury zarówno EcDsbA jak i EcDsbB.
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i analizowane metodą SDS PAGE (z i bez DTT). Białka 
uwolnione z kompleksów są najczęściej identyfikowane 
na drodze spektrometrii mas.

4. Podsumowanie

Opisane w prezentowanym artykule eksperymen-
talne metody stosowane w analizie białek Dsb przyczy-
niły się do zrozumienia funkcjonowania potranslacyj-
nej modyfikacji protein w komórkach wielu gatunków 
patogennych bakterii oraz wyjaśnienia ich wpływu na 
procesy wirulencji. Uzyskane dane pozwoliły na zapo-
czątkowanie badań mających na celu opracowanie 
metod blokowania tych procesów. Wyniki pierwszych 
przeprowadzonych eksperymentów wskazują, że białka 
Dsb będą w przyszłości wykorzystane jako cele działa-
nia nowych leków antybakteryjnych.
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1. Wstęp

W leczeniu boreliozy z Lyme stosowana jest tzw. 
terapia empiryczna, dobrana na podstawie analizy wraż-
liwości na proponowany lek wszystkich gatunków bak-
terii, mogących wywołać podobny typ zakażenia oraz 
na podstawie oceny skuteczności klinicznej leczenia 
proponowanym antybiotykiem. Opierając się na danych 
zebranych z wielu ośrodków na świecie ustalono sche-
maty, obejmujące zarówno rodzaj antybiotyku, dawki 
i  czasokres jego podawania, a także stadium i  postać 
boreliozy z Lyme. Ocena lekowrażliwości krętków Bor-
relia burgdorferi wyhodowanych z materiału pobranego 
od pacjenta i wprowadzenie tzw. terapii celowanej, 
zgodnej z profilem wrażliwości na leki wyhodowanego 
szczepu w boreliozie z Lyme, na dzień dzisiejszy nie jest 
możliwa. Trudności z oznaczeniem lekowrażliwości in 
vitro krętków B. burgdorferi wynikają z kilku przyczyn. 
Dotychczas opracowano tylko jedno płynne podłoże 
hodowlane, na którym te krętki rosną, przy czym wzrost 
jest bardzo powolny, gdyż czas podziału komórki wynosi 
średnio około 14–16 godzin. Ponadto, rzadko udaje się 
izolacja szczepu z materiału pochodzącego od chorego, 

nawet po kilku miesięcznej hodowli, w związku z czym 
nie ma możliwości oceny różnorodności jak i lekowraż-
liwości uzyskiwanych izolatów [1, 10, 11, 12].

Jednak potrzeba określania lekowrażliwości krętków 
B. burgdorferi jest niewątpliwa ze względu na obserwo-
wane niepowodzenia w leczeniu, a w związku z tym 
często zbyt długie podawanie antybiotyków, prowa-
dzące u leczonych chorych do wystąpienia niepożąda-
nych działań stosowanego leku. Szacuje się, że około 
10–20% chorych poddanych 2–4  tygodniowej reko-
mendowanej antybiotykoterapii, nadal zgłasza objawy 
choroby, takie jak zmęczenie, bóle mięśni i stawów 
i  inne dolegliwości. Objawy takie mogą występować 
przez wiele miesięcy po leczeniu i określane są jako 
zespół po leczeniu boreliozy z Lyme (post-treatment 
Lyme disease). Nie którzy badacze sugerują możliwość 
przetrwania krętków w  organizmie chorego mimo 
terapii, ale jak dotychczas nie zostało to udowodnione. 

Podejmowane są coraz częściej próby opracowania 
metod oznaczenia wrażliwości na antybiotyki in vitro, 
ich standaryzacji i uzyskania porównywalnych wyni-
ków, z wykorzystaniem różnych modyfikacji propono-
wanych technik. 
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2. Hodowla i wzrost Borrelia burgdorferi sensu lato
 w warunkach in vitro

Krętki B. burgdorferi sensu lato są bakteriami o bar- 
dzo dużych wymaganiach wzrostowych, które nie rosną 
na żadnych powszechnie stosowanych płynnych i sta-
łych podłożach bakteriologicznych. Można je hodo-
wać wyłącznie na bardzo bogatym, płynnym podłożu 
Barbour-Stonner-Kelly’ego (BSK) i jego modyfikacjach, 
z dodatkiem surowicy króliczej. Na podłożu tym rosną 
jednak bardzo wolno, a wynik hodowli uzyskuje się po 
około 3 miesiącach inkubacji w temperaturze 31–34°C, 
w warunkach mikroaerofilnych, w atmosferze 5% dwu-
tlenku węgla. W wyższej temperaturze następuje zaha-
mowanie ich wzrostu. Dla uzyskania pojedynczych 
kolonii płynne podłoże BSK można zestalić agarem, 
co jednak nie skraca czasu hodowli. Z tego powodu 
klasyczne metody oznaczenia lekooporności, stosowane 
dla innych gatunków bakterii, w tym przypadku nie 
mają zastosowania [1]. 

Poza podłożem BSK, istnieje możliwość hodowli 
B. burgdorferi w komórkach linii tkankowych. Wyka-
zano, że krętki mogą rosnąć w komórkach wyprowa-
dzonych zarówno z tkanek kleszczy, jak i ssaków [5, 
15, 16]. Obserwowano krętki penetrujące komórki 
eukariotyczne tj. adhezję bakterii na ich powierzchni, 
następnie wnikanie do wnętrza komórki i tworze-
nie wakuoli z części błony komórkowej. Wewnątrz-
komórkowe namnażanie się krętków obserwowano 
zarówno w  hodowlanych komórkach kleszczy, jak 
i  ludzkich. Po kilku dniach komórki pękały, a uwol-
nione krętki przechodziły do przestrzeni międzyko-
mórkowych i wnikały do kolejnych zdrowych komórek 
[4, 5]. Podczas hodowli w komórkach linii wyprowa-
dzonych z tkanek kleszczy, u krętków obserwowano 
zmiany białek powierzchniowych oraz spadek liczby 
plazmidów [15]. 

3. Wrażliwość na antybiotyki Borrelia burgdorferi
 in vitro

Badania wrażliwości krętków B. burgdorferi sensu 
lato in vitro były od początku ograniczone z powodu 
stosowania niejednolitych procedur badawczych oraz 
braku standaryzacji metod. W związku z tym, pocho-
dzące z różnych laboratoriów wyniki badań wrażli wości 
in vitro tych bakterii, w tym wartości minimalnego stę-
żenia hamującego (MIC) jak i minimalnego stężenia 
krętkobójczego (MBC) oraz ich definicje, są często 
rozbieżne, a dane na temat antybiotykowrażliwości 
niespójne. Powoduje to, że np. wartość MIC dla peni-
cyliny G waha się od 0,003 µg/ml do 8 µg/ml, a MBC od 
0,05 µg/ml do > 50 µg/ml [2, 9, 11, 13, 14, 17]. Dodat-
kowo, dokładniejsze badania są ograniczone z powodu 

małej liczby dostępnych izolatów, szczególnie tych, uzy-
skanych od chorych niepoddających się leczeniu. 

Oznaczenie lekowrażliwości krętków B. burgdor-
feri prowadzone jest w podłożu BSK. Podjęte zostały 
próby opracowania zarówno metody oznaczenia war-
tości MIC jak i MBC oraz zobiektywizowania odczytu  
yników badań. W tym celu opracowano koloryme-
tryczne oznaczenie w oparciu o odczyt spektrofoto- 
metryczny zmian barwy podłoża na różnych etapach 
badania [9]. Ponieważ wśród wielu czynników, duży 
wpływ na uzyskiwane wyniki ma gęstość badanej 
zawiesiny bakteryjnej, faza jej wzrostu oraz czas inku-
bacji, przyjęto zakres gęstości stosowanego inoculum 
od 1 × 104 do 2,5 × 107 krętków/ml, a czas inkubacji od 
48 godzin do 10 dni. 

MIC krętków można oznaczać klasyczną metodą 
rozcieńczeń w probówkach lub na sterylnych płytkach 
mikrotitracyjnych. Płytki zapewniają dużą oszczęd-
ność stosowanych odczynników. Antybiotyk rozcień-
cza się w podłożu BSK i kolejne rozcieńczenia nakłada 
do probówek lub studzienek na płytce. Do podłoża 
z antybiotykiem dodaje się tę samą objętość zawiesiny 
krętków, zawierającą ściśle określoną liczbę komórek 
bakteryjnych. Ruchliwość krętków kontrolowana jest 
co 24 godziny [11].

W przypadku MBC postępowanie jest podobne jak 
w przy oznaczeniu MIC, jednak konieczne jest badanie 
sprawdzające żywotność [przeżycie] krętków po inku-
bacji z antybiotykiem. Utratę żywotności krętków po 
inkubacji z danym antybiotykiem określa się na 50% 
lub 90%. Na wynik ma wpływ zarówno stężenie badanej 
substancji, jak i czas inkubacji [17].

Wyniki badań wrażliwości B. bugrdorferi na anty-
biotyki in vitro, wykazują szeroki zakres wartości MIC, 
a szczególnie wartości MBC. Oprócz wcześniej wymie-
nionych czynników, na wynik badania wrażliwości 
krętków na antybiotyki wpływ ma surowica wzbogaca-
jąca podłoże hodowlane, która może powodować utratę 
aktywności bakteriobójczej niektórych antybiotyków, 
szczególnie, że dla określenia MBC konieczna jest kilku 
tygodniowa inkubacja krętków. Poza tym, antybiotyki 
mają najwyższą aktywność przeciwbakteryjną w czasie 
logarytmicznej fazy wzrostu bakterii. [10]. 

Heterogenność izolatów B. burgdorferi pod wzglę-
dem wrażliwości na antybiotyki in vitro była wykazy-
wana przez wielu badaczy. Tabela I przedstawia wyniki 
oznaczenia wrażliwości szeregu szczepów izolowanych 
od chorych z rumieniem wędrującym (EM), przed i po 
leczeniu antybiotykami stosowanymi rutynowo jako 
leki pierwszego wyboru, które wykonano w jednym 
laboratorium [11, 12]. Hodując krętki B. burgdorferi 
w  podłożu BSK, po 72  godzinach stwierdzano nie-
wielkie różnice w wartościach MIC i MBC zastosowa-
nych antybiotyków dla szczepów izolowanych przed 
i po leczeniu (Tabela  I). Należy jednak zaznaczyć, że 
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mieściły się one w zakresach przyjętych dla szczepów 
wrażliwych. Wartości MIC dla amoksycyliny, doksy-
cykliny, ceftriaksonu i cefuroksymu, a więc podstawo-

wych antybiotyków stosowanych w leczeniu różnych 
stadiów boreliozy z Lyme, były podobne do oznaczeń 
uzyskanych w innych laboratoriach [7, 8, 11]. Nato-
miast w tych samych badaniach (Tabela II), wartości 
MIC dla azytromycyny (0,027–0,22 mg/ml) były wyższe 
w porównaniu z MIC dla innych szczepów, badanych 
w  Europie oraz w Stanach Zjednoczonych [11, 14]. 
Obserwowano także różnice wrażliwości na antybiotyki 
izolatów należących do różnych genogatunków. War-
tości MIC i MBC amoksycyliny były znamienne wyższe 
dla szczepów B. afzelii niż dla B. garinii [7]. Generalnie 
stwierdzono, że szczepy B. garinii wykazują większą 
wrażliwość na wiele antybiotyków w porównaniu ze 
szczepami B. afzelii. 

Nowe grupy fluorochinolonów (klasa III i IV) są 
szeroko stosowane u dorosłych w leczeniu wielu zaka-
żeń jako alternatywa dla antybiotyków β-laktamowych. 
Niektóre fluorochinolony o szerokim spektrum dzia-
łania, mogą być skuteczne w  leczeniu niektórych 
postaci boreliozy z Lyme, jak rumień wędrujący czy 
Lyme arthri tis. Różnica zakresu wartości MIC pomię-
dzy pefloksacyną i  gemifloksacyną jest niebaga-
telna i  wynosi odpowiednio 4–64 i 0,03–0,25 µg/ml 
(Tabela III). Podobne różnice obserwowano w wartoś-
ciach MBC poszczególnych klas tych antybiotyków dla 
wielu szczepów B. burgdorferi sensu stricto [13].

Penicilina G i ceftriakson są aktywne przeciw kręt-
kom B. burgdorferi hodowanym w podłożu aksenicz-
nym, natomiast tracą swoją skuteczność, gdy krętki 
są hodowane w linii komórkowej Vero [3]. Wskazuje 
to, że hodowla krętków w linii komórkowej chroni je 
przed działaniem antybiotyków. Nie jest to jednak cecha 

Azytromycyna 0,0019 (0,0002–0,0039) 0,001 (0,0004–0,0019)
Amoksycylina 0,5 (0,0156–2) 0,625 (0,5–0,625)
Cefuroksym 0,125 (0,0312–0,125) 0,125 (0,0312–0,125)
Ceftriakson 0,0625 (0,0078–0,0625) 0,0312 (0,0156–0,0312)
Doksycyklina 0,25 (0,125–0,25) 0,25 (0,125–0,25)

Tabela I
Średnie wartości MIC dla 5 szczepów B. burgdorferi izolowanych

od chorych z rumieniem wędrującym przed i po leczeniu
antybiotykami [11]

Antybiotyk

Średnie wartości MIC w µg/ml (zakresy)
dla szczepów izolowanych:

przed leczeniem po leczeniu

Doksycyklina 0,25 (0,0625–0,5) 16,0 (2,0–32,0)
Erytromycyna 0,0312 (0,0079–0,0625) 4,0 (1,0–> 4,0)
Klarytromycyna 0,0079 (0,001–0,0156) 1,0 (0,25–4,0)
Amoksycylina 2,0 (0,125–4,0) > 16,0 (2,0–> 16,0)
Cefuroksym 0,25 (≤ 0,063–0,25) > 8,0 (1,0–> 8,0)
Ceftriakson 0,0625 (0,0156–0,125) 4,0(0,25–4,0)

Tabela II
Wartości MIC i MBC szczepów B. burgdorferi sensu lato

izolowanych od chorych

* zbadano18 szczepów, w tym:10 szczepów B. spielmanii, 2 szczepy B. burg-
dorferi sensu stricto, 3 szczepy B. afzelii i 3 szczepy B. garinii [14].

Antybiotyk
Średnie wartości MIC i MBC w µg/ml
(zakresy) dla izolowanych szczepów*

MIC MBC

 I Norfloksacyna 8,0 (1,0–16,0) >64,0 (8,0–> 64,0)
  Pefloksacyna  32,0 (4,0–64,0) >64,0 (16,0–> 64,0)
 II Fleroksacyna > 16,0 (4,0–> 16,0) >16,0 (16,0–> 16,0)
  Ofloksacyna  8,0 (1,0–16,0) >16,0 (8,0– > 16,0)
  Ciprofloksacyna 2,0 (0,25–8,0) >16,0 (4,0–> 16,0)
 III Lewofloksacyna 4,0 (0,5–8,0) 16,0 (4,0–> 16,0)
  Sparfoksacyna 1,0 (0,06–8,0) 8,0 (2,0– > 16,0)
  Grepafloksacyna 0,5 (0,06–2,0) 8,0 (2,0–> 16,0)
 IV Gatifloksacyna 1,0 (0,25–2,0) 16,0 (4,0–16,0)
  Trowafloksacyna 1,0 (0,25–2,0) 16,0 (1,0–16,0)
  Moksyfloksacyna 2,0 (0,25–2,0) 16,0 (4,0–16,0)
  Clinafloksacyna 1,0 (0,25–4,0) 8,0 (1,0–16,0)
  Sitafloksacyna 0,50 (0,06–4,0) 8,0 (1,0–16,0)
  Gemifloksacyna 0,12 (0,03–0,25) 4,0 (0,25–16,0)

Tabela III
Aktywność fluorochinolonów in vitro przeciw szczepom Borrelia burgdorferi sensu lato

* zbadano 11 szczepów izolowanych na terenie Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Szwajcarii [13].

Klasa Nazwa
Średnie wartośi MIC i MBC w µg/ml (zakresy)*

MIC MBC
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dotycząca wszystkich antybiotyków, bowiem liczba kręt-
ków rosnących w linii komórkowej w obecności erytro-
mycyny i doksycykliny ulegała znacznej redukcji [3]. 

Krętki wnikając do komórek eukariotycznych, 
namnażają się w nich i przeżywają [4, 5]. Jeżeli zatem 
do hodowli dodawane są antybiotyki słabo przenikające 
do tkanek i komórek gospodarza, to nie będą one sku-
tecznie niszczyły krętków, gdyż ich stężenie wewnątrz 
komórek będzie zbyt małe. Do tej grupy należą peni-
cylina i ceftriakson. Czynnikami decydującymi o zdol-
ności przenikania do tkanek jest: lipofilowość czą-
steczki antybiotyku, stopień wiązania z białkami krwi, 
pH w miejscu docelowym i wiele innych. Do antybio-
tyków łatwo przenikających do komórek gospodarza 
należą erytromycyna i doksycyklina. 

Chociaż leczenie boreliozy z Lyme w  większości 
przypadków jest skuteczne, szczególnie jeżeli zosta-
nie zastosowane we wczesnej fazie choroby, pewna 
grupa chorych, jak już wcześniej wspomniano, cierpi 
z  powodu zespołu po-boreliozowego, występującego 
po leczeniu boreliozy z Lyme. Mechanizm tego zjawi-
ska jest niejasny. Niektórzy badacze sugerują, że część 
populacji krętków B. burgdorferi nabiera oporności na 
podawane antybiotyki. Nie ma jednak, jak dotychczas 
jednoznacznych wyników badań. Ostatnio wykazano, 
możliwość izolacji DNA B. burgdorferi od pacjenta 
z objawami zespołu po-boreliozowego, wskazującego 
na utrzymywanie się krętków w organizmie gospo-
darza, mimo podawania antybiotyków. Podobnie, 
w badaniach prowadzonych na myszach, obserwowano 
ponowne wykrycie DNA B. burgdorferi po 12 miesią-
cach od podawania antybiotyków. W  tkankach tych 
myszy, mimo niemożności izolacji krętków, wykazano 
transkrypcję RNA wielu genów tych krętków [7].

Wyniki te sugerują, że B. burgdorferi stale może 
utrzymywać się w organizmie zakażonego człowieka 
mimo antybiotykoterapii. Wskazuje to, że obecnie 
stosowany schemat leczenia boreliozy z Lyme nie eli-
minuje całkowicie opornych szczepów B. burgdorferi 
(B. burgdorferi persisters), chociaż z drugiej strony, nie 
ma dowodów wskazujących na obecność żywych bak-
terii w organizmie tych chorych.

Z biblioteki leków amerykańskiej Agencji Żywności 
i Leków (FDA – Food and Drug Administration), zawie-
rającej 1524 substancje działające na stacjonarną fazę 
B. burgdorferi, wybrano 27 leków mających znacznie 
wyższą aktywność niż najważniejsze antybiotyki sto-
sowane w leczeniu boreliozy z Lyme, jak doksycyklina 
i amoksycylina [6]. Zaobserwowano, że antybiotyki te 
są aktywne i działają bójczo tylko na krętki namna-
żające się w fazie logarytmicznego wzrostu, natomiast 
w fazie stacjonarnej mają niewielką aktywność. W fazie 
stacjonarnej krętki te tracą spiralną morfologię i przy-
bierają kształt owalny bądź pałeczkowaty oraz tworzą 
agregaty komórek w formie mikrokolonii. Stwierdzono, 

że w warunkach in vitro dautomycyna i daptomycyna 
są aktywne przeciw hodowlom B. burgdorferi w fazie 
stacjonarnej tworzącej mikrokolonie. Dodanie tych 
antybiotyków, obok doksycykliny i cefuroksymu, do 
hodowli B. burgdorferi o strukturze biofilmu, powo-
duje całkowitą jego eliminację [8]. Nie można osiągnąć 
tego efektu działając tylko doksycykliną, cefuroksymu 
i ceftriaksonem ponieważ jest to grupa antybiotyków 
działających na krętki tylko w młodych hodowlach, 
będących w logarytmicznej fazie wzrostu [7, 8].

4. Podsumowanie

Chociaż nastąpił znaczący postęp wiedzy na temat 
wrażliwości in vitro szczepów B. burgdoferi sensu lato 
nadal niewiele wiadomo na temat wzajemnego oddzia-
ływania leków przeciwbakteryjnych i krętków. Nieznane 
są również mechanizmy, które te bakterie mogłyby 
wykorzystywać, aby uniknąć działania antybiotyku 
w warunkach in vivo. Obecnie istnieje potrzeba dalszych 
badań szczepów klinicznych, izolowanych od chorych 
po zakończeniu terapii, co pozwoliłoby wyjaś nić zagad-
nienia związane z „opornymi na leczenie” przypadkami 
boreliozy z Lyme. Zadanie to jest trudne do realizacji 
ponieważ wykrycie patogenu i izolacja szczepu z próbek 
materiału klinicznego – pochodzących ze zmian skór-
nych nie przekracza 40–70% przypadków, 20% w neu-
roboreliozie i mniej niż 1% w Lyme arthritis [1]. 

Jednak w świetle wzrastającej liczby zachorowań, 
a w konsekwencji rosnących kosztów leczenia boreliozy 
z Lyme, zagadnienie to staje się narastającym, ważnym 
problemem zdrowia publicznego.
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P U B L I K A C J E   M E T O D Y C Z N E   I   S T A N D A R D Y

1. Wstęp

Mikroorganizmy tworząc wielogatunkowe zbiorowi-
ska, wytwarzają sieć zależności między poszczególnymi 
grupami fizjologicznymi [9]. Procesy syntezy i degrada-
cji, przeprowadzane przez zbiorowiska mikroorga niz-
mów, powinny być postrzegane jako suma funkcji, za 
które odpowiadają zespoły drobnoustrojów, a nie tylko 
pojedyncze gatunki. Badania aktywności mikroorga-
nizmów w zbiorowiskach są niezbędne w celu poznania 
ekologii drobnoustrojów w biocenozach i powinny być 
analizowane w powiązaniu z istniejącymi warunkami 
środowiskowymi.

Różnorodność mikrobiologiczna może być ogra-
niczona w warunkach naturalnych poprzez nieodpo-
wiednie czynniki środowiskowe, do których należą 
m.in. ograniczone zasoby pokarmowe oraz zaburzenia 
ekologiczne i fizyczne czynniki przewyższające toleran-
cję organizmu, jak również interakcje międzygatun-
kowe uniemożliwiające występowanie lub utrzymanie 
gatunku w danym środowisku [18]. Stąd też niewątpli-

wie ważnym aspektem badawczym jest dobór i opra-
cowanie wskaźników do oceny i kształtowania bioróż-
norodności mikrobiologicznej środowiska glebowego 
i aktywności mikroorganizmów glebowych w różnych 
warunkach siedliskowych roślin oraz w różnych syste-
mach gospodarowania [20, 32].

Prawidłową strukturę gleby oraz jej żyzność warun-
kuje wzmożona aktywność biologiczna gleby, tzn. pra-
widłowy rozwój, liczbę oraz skład gatunkowy mikro-
organizmów, a także ich aktywność enzymatyczna. 
Drobnoustroje glebowe stanowią bardzo ważną funk-
cjonalnie grupę, należącą do organizmów zasiedlają-
cych glebę. Stąd też w badaniach nad występowaniem 
mikroorganizmów glebowych nie tylko ważna jest 
ich sama jakościowa i ilościowa obecność, ale przede 
wszystkim pełnione przez nie funkcje, ich rola w danym 
ekosystemie [8].

Fyllosfera wraz z zasiedlającymi ją organizmami 
ma duże znaczenie środowiskowe i rolnicze, głównie 
ze względu na wpływ mikroorganizmów na wzrost, 
rozwój a tym samym plonowanie roślin. Sprawia to, że 
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mikroorganizmy wraz z komórkami gospodarza tworzą 
kompleksowy ekosystem decydujący o wielu różnych 
procesach biologicznych. Mikroorganizmy kolonizują 
różne części roślin, występują na powierzchni liści, 
na korzeniach, w nasionach oraz międzykomórkowo 
i wewnątrzkomórkowo w tkankach i w wiązkach prze-
wodzących. Miejsca te cechują się innymi warunkami 
i innymi wydzielinami, które mogą być źródłem węgla 
i energii lub czynnikiem hamującym rozwój dla okreś-
lonych mikroorganizmów. Zasiedlenie powierzchni 
liści jest uzależnione od wielu czynników środowisko-
wych, od oddziaływań liść – środowisko oraz fizycz-
nych i genetycznych właściwości rośliny i mikroorga-
nizmów oraz sposobu uprawy i ochrony roślin. Często 
oddziaływanie to pozytywnie wpływa na rozwój roślin, 
przykładem może być wiązanie azotu atmosferycznego, 
poprawa nabycia składników odżywczych, ogranicze-
nie infekcji patogenów roślinnych lub też degradacja 
niektórych zanieczyszczeń środowiskowych [29, 34]. 
Badania z zakresu różnorodności mikroorganizmów 
w środowisku, w tym i na powierzchni roślin są waż-
nym aspektem nie tylko z naukowego punktu widzenia, 
ale również z powodu dokładnego zrozumienia inter-
akcji pomiędzy bioróżnorodnością a funkcją i strukturą 
konsorcjum mikroorganizmów.

W badaniach środowiskowych dąży się do wyko-
rzystywania metod diagnostycznych, które precyzyjnie 
i w krótkim czasie ocenią stan drobnoustrojów wystę-
pujących w danym środowisku. Szybkie i ciągłe zmiany 
środowiska glebowego czy też fyllosfery powodują 
potrzebę tworzenia precyzyjnych testów diagnostycz-
nych. Ponieważ większości drobnoustrojów nie można 
wyhodować na podłożach mikrobiologicznych, stąd też 
najskuteczniejszą metodą ich identyfikacji i analiz są 
metody biologii molekularnej. Badania środowiskowe 
coraz częściej koncentrują się na próbach oceny zmian 
w  strukturze zespołów mikroorganizmów zachodzą-
cych pod wpływem czynników abiotycznych i  bio-
tycznych. Poszukuje się specjalnych bioindykatorów, 
które określają dowolną, genetycznie kontrolowaną 
cechę fenotypową lub też dowolną różnicę genetyczną 
wykorzystywaną w celu ujawnienia polimorfizmu 
osobniczego. W ten sposób określane są różnice wystę-
pujące między poszczególnymi osobnikami, gatunkami 
i odmianami. Wskaźniki te nie powinny podlegać wpły-
wom czynników środowiskowych, a ich główną zasadą 
jest ujawnianie szerokiego zakresu zmienności badanej 
cechy [32, 40]. Dobry system markerowy jest przede 
wszystkim powtarzalny, tani, wiarygodny, łatwy w apli-
kacji i nie wymagający skomplikowanego sprzętu do 
detekcji uzyskanych produktów. Dobór optymalnego 
systemu w badaniach genetycznych niejednokrotnie 
nastręcza genetykom wiele trudności. Niemniej jed-
nak wśród wielu dostępnych systemów markerowych 
i związanych z nimi technik można wybrać takie, które 

właściwie zidentyfikują zmienność badanych sekwen-
cji nukleotydowych. Poszczególne systemy różnią się 
między sobą, co wynika z ich specyfiki oraz typu i po- 
ziomu polimorfizmu, który określają [9, 40]. Narzę-
dziami umożliwiającym analizę różnorodności mikro-
biologicznej są techniki biologii molekularnej, techniki 
genetyczne, a wśród nich jedną z najważniejszych jest 
łańcuchowa reakcja polimerazy, czyli PCR (Polymerase 
Chain Reaction), technika opracowana w latach 1980. 
Większość metod analizy bioróżnorodności opiera się 
właśnie na technice PCR. Są to między innymi PCR-
-RFLP, TRFLP, ARDRA, rep-PCR, RAPD [39].

Poniżej scharakteryzowano wybrane i  najbardziej 
popularne systemy molekularne wykorzystywane w ba- 
da niach bioróżnorodności mikroorganizmów, które 
bazują na technice PCR i właściwościach topnienia 
DNA: DGGE/TGEE, SSCP i Real Time PCR.

2. Elektroforeza w gradiencie denaturującym DGGE,
 elektroforeza w gradiencie temperatury TGGE

Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi bio logii 
molekularnej, pozwalającym monitorować zmiany 
genotypowe jest metoda PCR-DGGE. Elektroforeza ta 
łączy amplifikację metodą łańcuchowej reakcji polime-
razy z użyciem specyficznych lub ogólnych starterów 
z elektroforezą w gradiencie czynnika denaturującego. 

Elektroforeza w gradiencie denaturującym DGGE 
(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) [11–12, 
45, 53–54] i elektroforeza w gradiencie temperatury 
TGGE (Temperature Gradient Gel Electrophoresis) 
[45, 53–54, 65]. Są to wydajne techniki molekularne, 
w  których mogą być rozdzielane fragmenty DNA 
o  takiej samej długości, ale o różnej sekwencji [45, 
53–54]. Rozdzielanie fragmentów DNA powstałych 
w trakcie elektroforezy DGGE i TGGE jest zależne od 
zmniejszonej ruchliwości elektroforetycznej częściowo 
stopionych dwuniciowych cząsteczek DNA w  żelu 
poliakrylamidowym zawierającym liniowy gradient 
denaturatów DNA lub temperatury [45, 53–54]. Pier-
wotnie techniki te zostały opracowane w celu wykry-
wania punktowych mutacji w sekwencji DNA [11, 
35, 79]. Muyzer i  wsp. [55] rozszerzyli stosowanie 
metody DGGE do analizy mikrobiologicznej bio-
różnorodności genetycznej. DNA genomowy ekstra-
howany z  próbek środowiskowych, np. z  gleby jest 
amplifikowany za pomocą reakcji PCR przy użyciu 
uniwersalnych starterów, które są skierowane do 
części sekwencji 16S rRNA bądź 18S  rRNA [10, 50]. 
Pierwotnie proponowany system oparty był na regio-
nie V3 genu 16S rRNA [24]. Heuer i wsp. [25] opisali 
układ PCR-DGGE w oparciu o region V6 tego samego 
genu. Region ten charakteryzuje się największą zmien-
nością w całym genie rRNA, co teoretycznie pozwala 
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na najbardziej optymalne typowanie niemal wszystkich 
zbiorowisk bakteryjnych [3, 57]. 

Początkowo, konsorcja mikroorganizmów porów-
nywano wykorzystując amplikony otrzymane z  tak 
zwanych uniwersalnych starterów, np. specyficznych 
dla domeny Bacteria [2, 24, 55]. Później zostały opra- 
co wane specyficzne startery skierowane do grup 
drobnoustrojów, co skutkuje lepszą oceną niektórych 
populacji i  lepszą definicją złożonych wzorów kon-
sorcjów z  takich środowisk jak gleba czy ryzosfera. 
Niektóre z  tych specyficznych starterów skierowane 
są do docelowych dużych grup bakterii, takich jak 
α i β-Proteobacteria [1, 2] lub typu Actinobacteria [2, 
23]. Dokładniejsze startery opracowano także dla 
rodzaju Pseudomonas [2, 16, 42, 48, 83], Paenibacil-
lus [2, 7], Burkholderia [2, 66]. Opracowane zostały 
również startery oparte na sekwencji innych genów. 
Pierwszy zaprojektowany starter w analizy DGGE był 
oparty na genie rpoB, który koduje enzym polimerazę 
RNA [2, 59]. Do analizy DGGE wykorzystywane są, 
także inne geny funkcjonalne np. nifH, obecny w bak-
teriach wiążących azot [2, 64], czy gen mxaF obecny 
w Methylobacterium spp. i innych bakteriach metylo- 
troficznych [2, 13, 22]. Zaletą analizy na podstawie 
genów funkcjonalnych jest możliwość identyfika-
cji mikroorganizmów jak również ocena aktywności 
zbiorowości w danym procesie w środowisku [2]. Po 
reakcji amplifikacji otrzymujemy mieszaninę frag- 
mentów o takiej samej długości ale różnej sekwencji 
nukleotydowej, ponieważ w próbce znajduje się duża 
liczba różnych genotypów. Każdy z nich ma inną tem-
peraturę topnienia DNA. Używane w procesie ampli-
fikacji uniwersalne startery są bogate w sekwencje 
GC, mają dołączany tzw. „ogon” = „zacisk” GC, czyli 
fragment około 30 ÷ 40 par zasad GC, charakteryzujący 
się wysoką temperaturą topnienia, dzięki temu zapo-
biegamy całkowitemu rozszczepieniu (dysocjacji) nici 
DNA (przynajmniej część DNA pozostaje dwuniciowa). 
W przypadku braku „ogona” GC, DNA będzie ulegało 
denaturacji na pojedyncze nici [5, 8, 10, 35, 56, 87]. 
Najczęściej używanym „zaciskiem” GC jest zaprojek-
towany przez Muyzer i wsp. [55]: 5’-CCG CGC CGC 
CCG GCG CCC CCC GTC CCG CCG CCC CCG 
CCC G-3’. Istnieje jeszcze kilka „zacisków” GC obecnie 
używanych, które różnią się właściwościami topienia, 
a tym samym są przydatne w szczególnych warunkach 
[54, 79]. Po elektroforezie zostaje utworzony okreś-
lony wzór, czyli odcisk DNA tzw. „fingerprinting” 
określający genetyczną bioróżnorodność. Wynik ana-
lizy DGGE/TGGE przedstawia obraz składający się 
z prążków o różnych inten syw nościach. Intensyw ności 
prążków odpowiadają częstotliwości poszczególnych 
produktów PCR w mieszaninie reakcyjnej [79]. Wzory 
DNA można wzajemnie porównywać, a dobrze rozdzie-
lone prążki DGGE mogą zostać wycięte z żelu i mogą 

być poddane identyfikacji przy zastosowaniu techniki 
sekwencjonowania (Rys. 1) [87]. 

Rozdzielanie jest oparte na różnicy w ruchliwości 
częściowo stopionych cząsteczek DNA w żelach polia-
krylamidowych, zawierających liniowy gradient dena-
turantów DNA (mocznik i formamid). W gradiencie 
denaturacji, fragmenty DNA migrują pod wpływem 
pola elektrycznego, gdy fragment DNA osiąga pozycję 
w gradiencie, w którym się „topi”, to mobilność frag-
mentu szybko się zmniejsza [79]. Różnice w sekwencji 
w obrębie fragmentów DNA powodują różnicę w tem-
peraturze topnienia, a tym samym wpływają na roz-
dział w denaturujących żelach gradientowych [10, 30, 
51, 57, 66]. Po osiągnięciu swojego punktu denaturacji, 
jednoniciowe fragmenty DNA wykazują zmniejszoną 
ruchliwością elektroforetyczną zwaną retardacją [33]. 
Rożne warianty sekwencji fragmentów DNA będą 
więc odzwierciedleniem migracji w różnych pozycjach 
w  żelu, zgodnie ze stężeniem środka denaturującego 
[10]. Teoretycznie sekwencje DNA wykazujące różnice 
tylko w jednej z par zasad mogą być rozdzielone tech-
niką DGGE [10, 47]. Metoda TGGE wykorzystuje tą 
samą zasadę, jak DGGE, ale opiera się na gradiencie 
temperatur zamiast denaturantów chemicznych [10, 
30, 35, 56, 63]. 
Główne trudności i ograniczenia
metody DGGE/TGGE to:

•	dobór	odpowiedniego	startera	do	przedstawiania	
całej populacji mikroorganizmów,

•	 optymalizacja	warunków	elektroforezy,
•	 ograniczona	 czułość	 w	 wykrywaniu	 rzadkich	

członków populacji mikroorganizmów, 
•	 oddzielenie	 tylko	małych	 fragmentów	DNA	 do	

500 par zasad,
•	 odchylenia	 w	 reakcji	 PCR,	 które	 są	 mogą	 nie	

wyrazić prawdziwej różnorodności, ponieważ 
tylko gatunki dominujące ilościowo wykrywa się 
z powodu dużej ilości dostępnych wzorów DNA,

•	 zmienna	 efektywność	 ekstrakcji	 DNA	 –	 ocenia	
się, że metodą DGGE można wykryć tylko 1–2% 
populacji gatunków dominujących obecnych 
w reprezentatywnej próbce środowiskowej, 

•	 fragmenty	 DNA	 różniące	 się	 sekwencją	 mogą	
mieć podobne cechy mobilności w żelu poliakry-
lamidowym,

•	 zaburzenia	obrazu	różnorodności	zespołu	mikro-
organizmów z powodu występowania wielu genów 
16S  rRNA o nieco zmiennej sekwencji [5, 10, 
41–42, 44, 54–55, 73, 80].

Z kolei zaletami metod DGGE / TGGE są:
•	 śledzenie	zmian	w	populacji	drobnoustrojów	w od	- 

powiedzi na bodźce,
•	powtarzalność	metod	i	niskie	ich	koszty,
•	możliwość	analizowania	wielu	próbek	równocześ-

nie [10, 30, 35, 55]. 
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Metody DGGE/TGGE znajdują szerokie zastoso-
wanie w badaniach dotyczących ekologii mikroorga-
nizmów, a zwłaszcza w wykrywaniu i porównywaniu 
populacji drobnoustrojów, a także w analizie mikrobio-
logicznej różnorodności w obrębie różnych środowisk, 
w tym także gleb skażonych [5, 41]. 

Ji i wsp. [28] w glebach sztucznie zanieczyszczonych 
związkami z grupy monoaromatycznych węglowodo-
rów (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksylen), anali-
zowali zmiany w obrębie populacji mikroorganizmów, 
co w rezultacie wskazywało na wzrost liczby bakterii 
z grupy Acinetobacter i Bacillus. Inne obserwacje doty-
czące bakterii z grupy Sphingomonas wyizolowanych 
z  gleb zanieczyszczonych różnymi stężeniami WWA 
(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) wyka-
zały, że najmniejszą bioróżnorodność (w obrębie tego 
rodzaju) wykazują gleby zanieczyszczone WWA [37]. 
W glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochod-
nymi często wykształca się bardzo aktywna autochto-
niczna grupa drobnoustrojów wykorzystująca składniki 
zanieczyszczeń jako jedyne źródło węgla [14, 15]. 

Z kolei celem pracy Vendan i wsp. [82] było okreś- 
 lenie zmiany w profilach PCR-DGGE zbiorowisk bak-
teryjnych związanych z ryzosferą żeńszenia. Zaob-
serwowano różnice w dominacji intensywności pasm 
DNA w profilu, wskazujące na wahania w struktu-
rze populacji mikroorganizmów. Niektóre zespoły 
były intensywne w profilu DGGE gleby z ryzosfery, 
a inne były bardzo słabe, co wskazuje, że ich poziom 
w  populacji był niski. W glebie dominowały rzędy 
Actinomycetales z Actinobacteria, Sphingomonadales 
i  Rhizobiales z  α-Proteobacteria. Zaobserwowano, że 
gleba ryzosferowa jednorocznego jak i  dwuletniego 
żeńszenia jest bogata w bakterie z typu Actinobacte-
ria i  α-Proteobacteria. Mieszany skład organizmów 
odnotowano w trzecim i czwartym roku badań. Skład 
populacyjny bakterii w ryzosferze może zmieniać się 
dynamicznie i może mieć duży wpływ na rozwój roślin. 
Z kolei wiek rośliny jest jednym z ważniejszych czyn-
ników, które wpływają na mikrobiologiczną populację 
związaną z ryzosferą rośliny.

Yang i wsp. [86] analizowali mikroorganizmy zasie- 
d lające fyllosferę roślin uprawnych tj. cztery odmiany 
drzew cytrusowych, bawełnę, kukurydzę, buraki cu- 
krowe i zieloną fasolę. W badaniach wykorzystali tech-
nikę DGGE z ogólnymi starterami do genu 16S rRNA. 
Badania wykazały, że struktura konsorcjum mikroor-
ganizmów była podobna w różnych odmianach tego 
samego gatunku rośliny (odmiany drzew cytrusowych), 
a unikalna w różnych gatunkach roślin. W grupie drzew 
cytrusowych, podobne struktury mikroorganizmów 
wyróżniono w dwóch odmianach. 

Gomes i wsp. [19] badali bakteryjną różnorodność 
i  dynamikę populacji w ryzosferze dwóch odmian 
kukurydzy (Nitroflint i Nitrodent) uprawianych na 

glebach tropikalnych techniką elektroforezy TGGE 
opartej na analizie molekularnej genu 16S rRNA. Ana-
liza DNA została wykonana z bezpośrednio pobranych 
próbek glebowych w trzech różnych etapach wzrostu 
roślin. Wyznaczono liczbę bakterii tlenowych. Wzory 
prążków najbardziej dominujących populacji bakterii 
były generowane przez technikę TGGE opartą o gen 
16S rRNA powielony z całkowitego DNA przy udziale 
specyficznych dla eubakterii starterów. Aby zmniejszyć 
złożoność „odcisków palców” – „fingerprints” TGGE 
i  analizować mniej liczne populacje, wykorzystano 
startery specyficzne dla różnych grup filogenetycz-
nych (α-Proteobacteria i β-Proteobacteria oraz Actino-
mycetales). Porównanie wzorów TGGE wskazują, że 
różnorodność bakteryjna analizowana w  różnych 
fazach wzrostu roślin dla obu odmian była podobna. 
Porównanie profili TGGE α- i β-Proteobacteria i pro-
mieniowców obu odmian potwierdziły tę obserwację. 
Profile TGGE odzwierciedlają silne zmiany sezonowe 
w  populacji bakterii w ryzosferze, które mogą być 
również obserwowane z wzorów TGGE α- i  β-Pro-
teobacteria i  w  mniejszym stopniu dla promieniow-
ców. Wzory prążków z ryzosfery młodych roślin wyka- 
zywały zmniejszoną złożoność. Sekwencjonowanie 
dominujących populacji wykazało, że na wszystkich 
etapach wzrostu roślin zidentyfikowano komórki bak-
terii z rodzaju Arthrobacter.

Technikę TGGE z amplifikacją PCR fragmentu 16S 
rDNA zastosowano również z powodzeniem do porów-
nania populacji bakterii znajdujących się w ryzosferze 
i  fyllosferze transgenicznego ziemniaka z  ekspresją 
lizozymu T4 i nietransgenicznej rośliny ziemniaka. 
Wzory prążków TGGE fragmentów rDNA z  ryzo-
sfery były prawie identyczne dla rośliny transgenicznej 
i nietransgenicznej. W przeciwieństwie do tego, profile 
uzyskane z próbek z fyllosfery wykazywały mniejszy 
stopień złożoności, ale pokazywały dużo większe róż-
nice pomiędzy roślinami [23–24, 54]. 

3. Polimorfizm konformacji jednoniciowych
 fragmentów DNA, SSCP

Polimorfizm konformacji jednoniciowych frag-
mentów DNA, SSCP (Single Strand Conformation 
Polymorphism), jest to tzw. technika „odcisków palca” 
– „fingerprinting” mająca na celu rozdział elektrofore-
tyczny fragmentów DNA o tej samej długości zgodnie 
z ich różnicami w ruchliwości, wywołanymi zmianami 
w strukturze drugorzędowej [5, 33]. Metoda ta umoż-
liwia różnicowanie cząsteczek DNA o takiej samej 
dłu gości, ale różnej sekwencje nukleotydowej [10]. 
Technika SSCP została opracowana w celu wykrywa-
nia znanych lub nowych polimorfizmów lub mutacji 
punktowych w  DNA [10, 30, 35, 58]. Metoda PCR-
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-SSCP zaliczana jest w biologii molekularnej do jednej 
z najczęściej używanych technik przesiewowych, dzięki 
której można ujawnić nieznane mutacje w określonych 
genach [38]. Podstawą techniki PCR-SSCP jest dena-
turacja fragmentów DNA, czyli produktów PCR uzy-
skanych z zastosowaniem specyficznych starterów dla 
genu 16S rRNA, które następnie szybko się ochładza, 
przez co otrzymujemy jednoniciowe cząsteczki DNA 
–  ssDNA. Bezpośrednio po ochładzaniu cząsteczki 
rozdzielane są drogą elektroforezy poliakrylamidowej 
w warunkach niedenaturujących (Rys. 2) [33, 35–36]. 

Rozdzielanie oparte jest na subtelnych różnicach 
w sekwencji (dotyczy często pojedynczych par zasad), 
co skutkuje zmianą złożonej struktury drugorzędowej, 
co z kolei prowadzi do widocznej różnicy w ruchli-
wości w żelu podczas elektroforezy [62]. Jednoniciowe 
cząsteczki DNA-ssDNA o takiej samej długości roz-
dzielane są na żelu poliakrylamidowym na podstawie 
różnic spowodowanych ich złożoną strukturą drugo-
rzędową (zmianą konformacji) [10, 30, 33, 36, 38]. 
Gdy fragmenty DNA są jednakowej wielkości i nie 
ma substancji denaturującej, to ruchliwość elektrofo-
retyczna będzie zależna od sekwencji nukleotydowej 
DNA [30, 35]. Fragmenty DNA o zmienionej konfor-
macji (strukturze drugorzędowej) charakteryzują się 
inną mobilnoś cią niż fragmenty, w których nie wystę-
puje mutacja [38]. Głównym ograniczeniem techniki 
SSCP jest fakt, że niektóre pojedyncze nici DNA mogą 
występować w więcej niż jednej stabilnej konformacji. 
W wyniku tego, ta sama sekwencja DNA może wytwa-
rzać wiele prążków w żelu, reprezentujących więcej niż 
jeden zespół mikroorganizmów [10, 35, 76]. Dodat-
kowym utrudnieniem tej metody jest duża szybkość 
reannealingu nici DNA po początkowej denaturacji 
w czasie elektroforezy, który można usunąć przy zasto-
sowaniu fosforylowanego startera w czasie reakcji PCR, 
a  następnie zastosować specyficzne trawienie fosfo-
rylowanej nici przez egzonukleazę [62]. Metoda ta 

cechuje się niskim stopniem różnicowania mikroorga-
nizmów w porównaniu do np. AFLP – (Amplified Frag- 
ment Length Polymorphism) czy PFGE – (Pulsed-Field 

Rys. 1. Schemat techniki DGGE
Według [55], zmodyfikowano.
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Gel Electrophoresis). Ponadto, wielkość analizowanego 
produktu sięgająca tylko do 400 pz jest dodatkowym 
ograniczeniem tej metody [33].

Zalety techniki PCR-SSCP są podobne jak w tech-
nice DGGE/TGGE z dodatkową korzyścią, że nie 
wymagają zastosowania tzw. ogona GC, gradientowej 
budowy żeli poliakrylamidowych oraz specjalistycz-
nej aparatury [5, 10, 30, 36, 62]. W związku z tym jest 
łatwiejszą techniką w porównaniu do DGGE [62]. 
Podobnie jak w metodzie DGGE, prążki DNA mogą być 
wycinane z żelu, wzmacniane i podawane sekwencjo-
nowaniu. Jednakże, technika PCR-SSCP jest skuteczna 
tylko w przypadku małych fragmentów (pomiędzy 150 
i 400 par zasad) [56, 62]. Technika ta charakteryzuje 
się również wysoką powtarzalnością w porównaniu do 
innych technik „odcisków palca” „fingerprinting” [33].

Smalla i wsp. [69] badali zbiorowiska bakteryjne 
w czterech glebach ornych (gleba bielicowa, glina bru-
natna, piaszczysto ilasta i gliniasta). Analizy dokonano 
za pomocą technik należących do metod „odcisków 
palca” – „fingerprinting” – DGGE, TGGE oraz SSCP. 
Do badań użyto fragmenty genu 16S rRNA powielone 
z całkowitego DNA w czterech powtórzeniach dla każ-
dego rodzaju gleby. Wszystkie metody doprowadziły 
do podobnych wniosków: (a) grupy „odcisków palca”, 
korelują z właściwościami fizyko-chemicznymi gleb, 
(b)  występuje mała zmienność pomiędzy czterema 
powtórzeniami tej samej gleby, (c)  wzory prążków 
bielicowych i gleb brunatnych są bardziej podobne do 
siebie, niż do pozostałych dwóch gleb, oraz (d) „odciski 
palców” różnych typów gleby, ujawniły istotne różnice 
w teście permutacji.

Badania Gasser i wsp. [17], potwierdzają hipotezę, 
że ryzosfera jest ciekawym rezerwuarem bakterii, które 
są producentami polihydroksyalkanianu. Niewiele wia-
domo na temat ekologii bakterii produkujących poli-
hydroksyalkanian. Aby uzyskać przegląd występowania 
i różnorodności bakterii produkujących polihydroksyal-
kanian występujących w mikrośrodowiskach roślinnych 
wyizolowano całkowite DNA mikroorganizmów pocho-
dzące z różnych gatunków roślin (rzepak, rdest, oliwka, 
burak cukrowy, truskawka i winorośl) oraz od róż- 
nych mikrośrodowisk (fyllosfera, karposfera, ryzo sfera 
i  endosfera) i analizowano pod kątem występowania 
genów phaC. Do analizy występowania tej specyficznej 
grupy mikroorganizmów zastosowano technikę PCR-
-SSCP ze starterami specyficznymi dla genów kodują-
cych phaC, kluczowego enzymu w syntezie polihydrok-
syalkanianu. Ponadto, analizy zostały potwierdzone 
poprzez ilościową reakcję PCR (qPCR – quantitative 
PCR). Wyniki pokazują, że występuje wysoki stopień 
specyficzności szczepów wobec roślin. Brak pozytyw-
nych wyników dla mikrośrodowisk nadziemnych (fyl-
losfera i karposfera), natomiast w próbkach pochodzą-
cych z endo- i ryzosfery wykazano występowanie phaC. 

Ryzosfera buraka cukrowego zawierała najwyższą liczbę 
szczepów z wynikiem pozytywnym. Poza tym, wykryto 
nowe gatunki bakterii wytwarzające polihydroksyalka-
nian, na przykład Burkholderia terricola, Lysobacter 
gummosus, Pseudomonas extremaustralis, Pseudomonas 
brassicacearum i Pseudomonas orientalis.

4. Łańcuchowa reakcja polimerazy
 w czasie rzeczywistym, Real-time PCR

Łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywi-
stym oparta jest na metodzie PCR opracowanej przez 
Kary’ego Mullis’a w 1980, która pozwala naukowcom na 
zamplifikowanie określonych fragmentów DNA ponad 
miliard razy [51–52, 78]. Metody oparte na technice 
PCR są bodźcem napędzającym biologię molekularną 
i  ułatwiając badaczom manipulowanie DNA. PCR 
w  czasie rzeczywistym stanowi kolejny skok techno-
logiczny w biologii molekularnej, który stwarza nowe 
możliwości dla naukowców na całym świecie. Real-
-time PCR jest połączeniem ogromnej czułości reakcji 
PCR z dokładnością zapewnioną przez monitorowania 
produktów PCR w czasie rzeczywistym [78]. W trady-
cyjnej technice PCR uzyskane produkty analizuje się 
w fazie stacjonarnej (fazie plateau) czyli po zakończeniu 
reakcji PCR. Na tym etapie reakcji ilości produktów 
PCR są zbliżone, mimo, że powstały w wyniku powie-
lenia matryc, których wyjściowe stężenia były zróż-
nicowane. W fazie stacjonarnej brak proporcjonalnej 
zależności między stężeniem produktu reakcji PCR, 
a ilością kopii amplifikowanej sekwencji matrycowej. 
W związku z tym ten etap nie daje możliwości dokład-
nego wyznaczenia wyjściowej ilości sekwencji matryco-
wej. Wykorzystanie metody PCR do analiz ilościowych 
wymaga zastosowania takiego etapu reakcji, w którym 
zostanie utrzymana liniowa zależność między ilością 
kopii amplifikowanej sekwencji DNA, a wyznaczonymi 
parametrami kinetycznymi reakcji PCR. Określenie 
tych parametrów wymaga użycia technik umożliwia-
jących dokładne śledzenie przebiegu reakcji PCR [43, 
70]. PCR w czasie rzeczywistym rozwiązuje ten pro-
blem przez wykorzystanie faktu, że wydajna amplifika-
cji DNA występują na wczesnym etapie procesu reak-
cji i w związku z tym pomiar otrzymanego produktu 
następuje w fazie wykładniczej [78].

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia Higuchi i wsp. [26] w Roche Molecular Systems 
i Chiron po raz pierwszy zademonstrowali reakcje PCR 
w czasie rzeczywistym. Do mieszaniny reakcyjnej PCR 
dodano typowy barwnik fluorescencyjny o nazwie bro-
mek etydyny (EtBr), który interkaluje do dwunicio-
wego DNA. Fluorescencja bromku etydyny zwiększa 
się w wyniku związania go z kwasami nukleinowymi. 
Reakcja prowadzona była w świetle ultrafioletowym 
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(UV), które powoduje fluorescencję EtBr, a za pomocą 
kamery wideo sprzężonej z komputerem prowadzona 
była wizualizacja gromadzącego się DNA [49, 70, 78]. 
Pod wpływem światła UV bromek etydyny wbudowany 
w dwuniciowe DNA fluoryzuje, a intensywność świe-
cenia w kolejnych cyklach reakcji wzrasta wraz ze stę-
żeniem amplikonu [43, 70]. W związku z tym możliwe 
było monitorowanie zmian stężenia produktu w mie-
szaninie reakcyjnej PCR podczas trwania reakcji [6, 
78]. Następnie, technologia ta szybko stała się konku-
rencyjna w stosunku do innych metod i powszechnie 
stosowana [78]. PCR w czasie rzeczywistym odnosi się 
po prostu do amplifikacji DNA (PCR), która jest moni-
torowana. Pozwala ona badaczowi lepiej określić ilość 
wyjściowego DNA w próbce przed amplifikacją metodą 
PCR [78]. PCR w czasie rzeczywistym jest metodą 
„zbierania danych” w trakcie procesu PCR, łącząc w ten 
sposób amplifikację i detekcję w jednym kroku [85]. 
W reakcji real-time PCR dwuniciowe sekwencje DNA 
amplifikowane są gwałtownie, gdy wszystkie składniki 
mieszaniny reakcyjnej są świeże i dostępne.

Krzywa kinetyczna reakcji rozpoczyna się od linii 
podstawowej, a następnie przechodzi do fazy wykładni-
czej amplifikacji, a następnie przez liniową fazą (zwaną 
także fazą log) i ostatecznie kończy się fazą plateau [61, 
75, 84–85]. Podczas liniowej fazy (zwykle pierwszych 
10–15 cykli) reakcja PCR dopiero się zaczyna, a emi-
sja fluorescencji jest niska. W tym czasie wyznaczana 
jest tzw. fluorescencja tła (background). We wczesnej 
fazie wykładniczej intensywność fluorescencji rośnie, 
ponieważ zwiększa się ilość powstających produktów 
[43, 70, 85]. Fluorescencja osiąga wartość progową (Ft, 
fluorescence treshold) tzn. jest ona znacznie większa 
niż poziom tła, zwykle 10 × odchylenie standardowe 
(SD) od linii podstawowej (wielokrotność odchylenia 
standardowego tła) [74, 77]. Cykl, w którym to nastę-
puje znany jest w literaturze jako Ct – cykl progowy 
(Ct, threshold cycle) lub Cp – punkt graniczny, (Cp, 
crossing point). Wartość progowa jest reprezentatywna 
dla wyjściowej liczby kopii w oryginalnej matrycy i jest 
używana do obliczania wyników doświadczalnych. Im 
więcej kopii amplifikowanych sekwencji DNA znajduje 
się na początku reakcji, tym mniej cykli potrzeba, żeby 
intensywność fluorescencji przekroczyła poziom tła 
[21, 70, 77, 85]. Podczas fazy log-liniowej, PCR osiąga 
optymalną amplifikację w idealnych warunkach reak-
cji. Natomiast w etapie plateau, następuje ograniczenie 
składników reakcji, a intensywność fluorescencji spada 
(Rys. 3) [4, 85].

Bezwzględne oznaczenie ilościowe wymaga zasto-
sowania seryjnych rozcieńczeń standardów o znanych 
stężeniach, w  celu wygenerowania krzywej wzorco-
wej. Krzywą standardową tworzy liniowa zależność 
pomiędzy Ct i początkowa ilość całkowitego cDNA, co 
pozwala na określenie stężenia niewiadomych prób na 

podstawie ich wartości Ct [21, 85]. Metoda ta zakłada, 
że wszystkie standardy i próbki mają w przybliżeniu 
równą efektywność amplifikacji [85]. Ponadto, stężenia 
rozcieńczeń standardów powinny obejmować poziomy 
próbek eksperymentalnych i pozostawać w  zasięgu 
zakresów łatwych do wyliczenia i wykrywalnych w spe-
cyficznym urządzeniu do real-time PCR [85].

Kluczem w reakcji Real-time PCR jest zdolność do 
monitorowania przebiegu amplifikacji w czasie rze-
czywistym. Jest to realizowane dzięki szczególnej che-
micznej detekcji [78]. Ogólnie, chemiczne detektory 
dzielimy na specyficzne i niespecyficzne [68]. Zasto-
sowanie niespecyficznych cząsteczek fluorescencyj-
nych jest stosunkowo prostą techniką. Opiera się ona 
na wiązaniu barwników, np. SYBR Green czy wspom-
niany bromek etydyny, które interkalują pomiędzy 
dwie sąsiadujące pary zasad w  cząsteczce podwójnej 
nici DNA, zniekształcając strukturę podwójnej helisy 
[47, 65]. Barwnik związany z DNA powoduje emisję 
sygnału fluorescencyjnego, natomiast barwnik znaj-
dujący się w roztworze (to znaczy, że barwnik nie jest 
związany z DNA; wolny barwnik), charakteryzuje się 
niską fluorescencją [68, 71]. SYBR Green fluoryzuje 
50 razy jaśniej niż bromek etydyny, gdy jest związany 
z podwójną nicią DNA. W miarę postępu reakcji PCR, 
następuje zwiększenie ilości SYBR Green, który wiążąc 
się do dwuniciowego amplikonu, daje wzrost fluores-
cencji, która z kolei jest proporcjonalna do stężenia 
produktu (Rys. 4) [49, 71].

Wzrost sygnału fluorescencyjnego jest spowo-
dowany przez wszystkie powielone produkty DNA 
powstałe podczas reakcji, które niekoniecznie są spe-
cyficzne dla pożądanego produktu. Przy użyciu tej 
metody, startery muszą być starannie dobrane, a reakcja 
PCR zoptymalizowana tak, aby uniknąć tworzenia pro-
duktów nieswoistych np. dimery starterów [68, 70–71]. 
Spośród dostępnych chemicznych metod detekcji 
w  reakcji PCR w czasie rzeczywistym, zastosowanie 
barwników interkalujących jest najmniej kosztowne, 
nie wymaga syntezy specyficznych sond docelowych, 
i może być wykorzystywany z każdą parą starterów do 
mierzenia dowolnego genu. Tak więc, jest on szcze-
gólnie użyteczny w opracowywaniu analizy Real-time 
PCR, gdy znane są startery potrzebne do wytworzenia 
pojedynczego produktu z wysoką wydajnością (pośród 
dostępnych do wykrywania chemicznych PCR w czasie 
rzeczywistym, jest to najmniej kosztowne, a nie wymaga 
syntezy sondy i może być używany z dowolną parą star-
terów. Tak więc, jest on szczególnie użyteczny w opra-
cowywaniu testu ilościowego w  czasie rzeczywistym, 
gdy startery są już dostępne, które są znane do wytwo-
rzenia pojedynczego produktu z wysoką wydajnością 
[69, 71–72]. Innymi opisanymi specyficznymi barw-
niki wiążącymi się do dsDNA są np. BEBO, YOYO-1, 
TOTO-1, itd. jednak nie są szeroko stosowane [78].
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W celu zapewnienia, zwiększenia sygnału fluores-
cencyjnego, zwiększenia czułości i specyficzności moni- 
torowania przebiegu amplifikacji w czasie rzeczywi-
stym można zastosować hybrydyzację fluorescencyj-
nych sond oligonukleotydowych. Ustanowienie tego 
rodzaju analizy będzie bardziej czasochłonne i praco-
chłonne, ale dla przeprowadzanych badań będzie to 
miało pozytywny wpływ [68]. Jedną z najczęściej stoso-
wanych strategii jest zastosowanie sond molekularnych 
np. typu TaqMan [68]. Pod względem struktury sondy 
to jednoniciowe oligonukleotydy, które są podwójnie 
znakowane. Sonda na końcu 5’ jest reporterem fluores-
cencyjnym (barwnik florescencyjny), natomiast koniec 

3’ zawiera przyłączony wygaszacz [43, 68, 70, 78]. Jeśli 
sonda jest w stanie niezhybrydyzowanym, wygaszacz 
i  reporter są blisko siebie tzn., że są przyłączone do 
tego samego krótkiego oligonukleotydu to wygaszacz 
absorbuje fluorescencje reportera i nie zostanie wykryty 
żaden sygnał [70, 78]. Jest to przykład fluorescencyj-
nego transferu energii rezonansowej (zwane również 
jako transfer Förster), w którym energia przekazywana 
jest od „dawcy” – reporter do „biorcy” – wygaszacz [43, 
70]. Podczas amplifikacji sonda oligonukleotydowa jest 
degradowana przez polimerazę DNA mającą aktywność 
5’-egzonukleazową, przez co cząsteczka reporterowa 
jest oddzielona od wygaszacza co pozwala na wyzwole-
nie sygnału fluorescencyjnego [68, 78]. Przykładowymi 
fluorochromami wygaszającymi są TAMRA, DABCYL 
i  BHQ, natomiast wśród barwników re porterowych 
można wyróżnić FAM, VIC, NED, TET itd. (Rys. 5) [78]. 

Rys. 4. Schemat przedstawiający emisję sygnału fluorescencyjnego 
po związaniu się barwnika SYBR Green do dwuniciowego DNA

Na podstawie [66], zmodyfikowano.

barwnik SYBR Green; wolny barwnik
barwnik SYBR Green powodujący emisję
sygnału fluorescencyjnego

Rys. 5. Schemat przedstawiający analizę molekularną Real-time PCR z wykorzystaniem sondy typu TaqMan
Według [66, 70, 84] zmodyfikowano.

R – barwnik reporterowy
Q – wygaszacz

sonda w stanie nienaruszonym – brak fluorescencji

rozpoczęcie amplifikacji

cząsteczka reporterowa zostaje oddzielona
od wygaszacza przy udziale polimerazy DNA,
co pozwala na wyzwolenie sygnalu fluorescencyjnego

1.
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3.

4.
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QR
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Rys. 3. Wykres fluorescencji w zależności od cyklu Real-time PCR
Przedstawiono fazy reakcji na podstawie [80–81], zmodyfikowano.
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Bakteryjne więdnięcie lucerny (Medicago sativa), 
spowodowane przez Clavibacter michiganensis subsp. 
insidiosu (Cmi) jest ważną chorobą lucerny występu-
jącą na całym świecie. Patogen ten pochodzi z Ame-
ryki Północnej, a teraz pojawia się także w wielu innych 
krajach, Ameryki Południowej, Azji, Afryki i Oceanii 
[46]. Diagnoza zakażenia Cmi jest trudna, często bywa 
oceniana na podstawie objawów bakteryjnego więd-
nięcia, jednak może być mylona z innymi chorobami 
[46] lub uszkodzeniami spowodowanymi herbicydami. 
Dlatego ważne było zastosowanie szybkiej metody 
diagnostycznej potwierdzającej obecność patogenu. 
Dotychczas stosowane metody wykrywania i identyfi-
kacji tego patogenu polegały na klasycznych badaniach 
bakteriologicznych [46] lub badaniach serologicznych 
[31]. Celem badań Marfeat i wsp. [46] była ocena próby 
identyfikacji Cmi metodą PCR oraz opracowanie testu 
real-time PCR do wykrywania i ilościowego oznaczania 
Cmi w DNA ekstraktach z roślin. Prowadzone analizy 
opierały się na międzygenowym regionie ITS (Internal 
Transcribed Spacer) występującym pomiędzy genami 
16S i 23S rRNA. Badaniom poddano DNA pochodzące 
z zakażonych i niezakażonych roślin lucerny. Wyniki 
wskazują, że technika PCR w czasie rzeczywistym jest 
obecnie rutynowo stosowana do monitorowania bakte-
ryjnego więdnięcia roślin lucerny oraz w celu potwier-
dzenia występowania tożsamości kultur Cmi. Jest to 
przydatne narzędzie badawcze w badaniach epidemio-
logicznych patogenów, przyczyniające się do lepszego 
kontrolowania choroby.

Saragih i wsp. [67] użyli ilościowej reakcji PCR 
w  cza sie rzeczywistym (qPCR) – jako narzędzia do 
wykrywania i identyfikacji Cordyceps militaris w gle-
bie. Cordyceps militaris jest grzybem entomopatogen-
nym, który atakuje larwy i poczwarki motyli w  róż-
nych środowiskach np. w ściółce liści lub górnych 
warstwach gleby. Spośród ośmiu par starterów, para 
starterów CM2946F i CM3160R, temperatura wydłu-
żania wynosząca 65°C oraz liczba cykli równa 60 to 
najlepsze połączenie starterów i warunków, gdyż tylko 
takie połączenie wykazało specyficzność objawiającą 
się z pojedynczym pikiem krzywej topnienia w qPCR. 
W wyniku reakcji otrzymano jeden produkt o wielkości 
167 par zasad i przy zastosowaniu programu BLAST 
(The Basic Local Alignment Search Tool) określono 
podobieństwo sekwencji, wskazując na 99% stopień 
pokrewieństwa genomowego z C. militaris. Sposób ten 
wydaje się skuteczny w wykrywaniu C. militaris w gle-
bie i użyteczny do szybkiego i niezawodnego ilościowo 
oznaczania tej bakterii w różnych ekosystemach.

W glebie występuje kosmopolityczny grzyb, Thie- 
la viopsis basicola, który powoduje choroby w  wielu 
uprawach rolnych np. w Chinach jest czynnikiem 
sprawczym czarnej zgnilizny na roślinach tytoniu. 
Wczesna diagnoza i wykrycie patogena w  glebie są 

niezbędne do kontrolowania tej choroby w  warun-
kach polowych. Celem badań Huang i Kang [27] było 
opracowanie skutecznych i czułych metod, nadających 
się do wykrywania na dużą skalę T. basicola. W  celu 
szybkiego i  specyficznego wykrywania i  oznacza-
nia T. basicola zastosowano analizę real-time PCR. 
W oparciu o sekwencje nukleotydowe fragmentu ITS 
Thielaviopsis spp, zaprojektowano startery i sondy typu 
TaqMan. Łącząc test QPCR z wydajnym protokołem 
izolacji DNA można osiągnąć wysoki poziom detekcji. 
Taka analiza pozwala na wykrycie T. basicola w glebie 
w ciągu 4–5 godzin, a zanotowana granica wykrywal-
ności wynosi 3 zarodniki na reakcję qPCR.

W ważnych ekonomicznie uprawach występuje Her-
baspirillum seropedicae SmR1. Bakteria ta jest endofi-
tycznym diazotrofem, który promuje wzrost i rozwój 
roślin. Biorąc pod uwagę, że obecnie konieczne jest 
opracowanie szybkich metod monitorowania interakcji 
roślina-bakteria, celem badań Pereira i wsp. [60] było 
opracowanie metody PCR w czasie rzeczywistym do 
ilościowego oznaczania PGPB H. seropedicae w ryzos-
ferze siewek kukurydzy. W tym celu zostały zaprojekto-
wane odpowiednie pary starterów a ich specyficzność 
została zweryfikowana poprzez zastosowanie mate-
riału genetycznego DNA pochodzącego z 12 różnych 
gatunków bakterii. Test za pomocą qPCR ze starterami 
HERBAS1 i  HERBAS2 zastosowano do wykrywania 
i ilościowego oznaczenia szczepu H. seropedicae SmR1 
w  zaszczepionych korzeniach kukurydzy hodowanej 
in vitro w doniczkach. Materiał do badań zbierany był 1, 
4, 7 i 10 dni po zaszczepieniu. Szacunkowa liczba kopii 
DNA bakterii na gram korzeni w  przypadku roślin 
uprawianych w warunkach in vitro wynosiła około 106. 
Test z użyciem starterów HERBAS1 i HERBAS2 może 
być użyteczny do monitorowania interakcji roślina 
– bakterii H. seropedicae SmR1.

5. Podsumowanie

Najbogatszym rezerwuarem mikroorganizmów jest 
środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem 
ekosystemu glebowego i roślinnego. Gleba i rośliny to 
wysoce złożone i bogate pod względem liczebności 
i różnorodności mikroorganizmów środowiska. Mikro-
organizmy zasiedlające glebę odgrywają kluczowa rolę 
w prawidłowym przebiegu większości procesów zacho-
dzących w  glebie. Różnorodność i struktura zbioro-
wisk mikroorganizmów glebowych mają szczególne 
znaczenie dla funkcjonowania gleb. Mikroorganizmy 
zasiedlające powierzchniowe lub wewnętrzne tkanki 
roślin często pozytywnie wpływają na ich rozwój, 
przykładem może być wiązanie azotu atmosferycz-
nego, poprawa nabycia składników odżywczych, ogra-
niczenie infekcji patogenów roślinnych. Niewątpliwie 
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ważnym aspektem badań mikrobiologicznych jest do- 
bór i opracowanie wskaźników do oceny i kształtowa-
nia bioróżnorodności mikrobiologicznej środowiska 
glebowego i  roślinnego. Obecnie analiza różnorod-
ności biologicznej mikroorganizmów zasiedlających 
dane środowiska głównie opiera się na badaniach 
z zakresu biologii molekularnej. Są to metody szybkie, 
czułe i  powtarzalne. Warto wspomnieć, że dają one 
możliwość bezpośredniej oceny mikroorganizmów 
bez konieczności ich hodowli. Techniki DGGE/TGEE, 
SSCP i Real Time PCR są jednymi najczęściej wykorzy-
stywanych metod genetycznych wykorzystywanych do 
oceny bioróżnorodności. 

Publikacja została opracowana w ramach realizacji zadania 1.4 
Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016–2020.
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1. Wstęp

Typowanie szczepów bakterii w epidemiologii umoż-
liwia wykrycie epidemii, ustalenie jej źródła, sposobu 
transmisji i określenie obszaru na którym występuje. 
Narastająca wirulencja i oporność szczepów bakterii 
na antybiotyki oraz środki dezynfekcyjne, jak i moż-
liwość modyfikacji bakterii w celach bioterrorystycz-
nych powoduje, że typowanie szczepów staje się coraz 
ważniejszym badaniem we współczesnej mikrobiologii 
[53]. Typowanie bakterii na poziomie szczepu szcze-
gólnie pomocne jest w przypadku wykrywania zaka-
żeń i epidemii szpitalnych [88]. Wykrycie epi demii na 
oddziałach leczniczych może okazać się niemożliwe 
przy stosowaniu rutynowej diagnostyki [43]. W Unii 
Europejskiej (UE) zakażenia w zakładach opieki zdro-
wotnej są bezpośrednią przyczyną około 37 tysięcy zgo-

nów rocznie. Bezpośrednie koszty wynikające z zaka-
żeń szpitalnych wynoszą około 7  miliardów dolarów 
rocznie [23, 99]. W krajach rozwijających się odsetek 
pacjentów chorujących w wyniku zakażeń szpitalnych 
wynosi 15,5%, co stanowi wartość co najmniej dwu-
krotnie wyższą niż w krajach UE [1]. Jednym z czyn-
ników etiologicznych zakażeń szpitalnych jest pałeczka 
ropy błękitnej (Pseudomo nas aeruginosa), która posiada 
cechy pozwalające jej przetrwać w różnych środowi-
skach. Zasiedla ona przeważnie wilgotne środowiska, 
w  tym urządzenia sanitarne oraz rurki intubacyjne 
hospitalizowanych pacjentów [27, 70]. W  przypadku 
zakażeń dróg oddechowych u osób chorych na muko-
wiscydozę usunięcie jej jest praktycznie niemożliwe 
[27]. Oporne na karbapenemy szczepy bakterii Pseu-
domonas, Acinetobacter i Enterobacteriaceae odpowie-
dzialne za wywoływanie zakażeń szpitalnych zostały 
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uznane w 2017 roku przez Światową Organizację Zdro-
wia (WHO) jako te, dla których potrzeba opracowania 
nowych antybiotyków jest największa [100].

Do tej pory opisano wiele metod typowania bak-
terii. Techniki te różnią się od siebie głównie nakładem 
pracy niezbędnym do przeprowadzenia badania, kosz-
tem, stopniem trudności wykonania, umiejętnością 
rozróżniania szczepów bakterii (dyskryminacja) [35] 
i pra widłowym zaklasyfikowaniem do jednego szczepu 
bakteryjnego wszystkich epidemicznie powiązanych izo-
latów odpowiedzialnych za znane ognisko epidemiczne 
(Epidemiologic Concordance) [86]. Stwierdzono, że 
metody typowania bakterii uznaje się za użyteczne 
w  dochodzeniu epidemiologicznym, jeżeli posiadają 
wystarczająco dużą siłę dyskryminacji i  epidemiolo-
gicznej konkordancji, są proste w użyciu, pozwalają na 
typowanie wszystkich izolatów, a uzyskane wyniki są 
powtarzalne wewnątrzlaboratoryjnie. Dobra metoda 
powinna być również wystandaryzowana, aby można 
było uznać ją za odtwarzalną w innych laboratoriach. 
W przypadku typowania szczepów bakterii używane są 
zarówno metody fenotypowe, jak i genotypowe [29, 58].

Przedstawiona praca przeglądowa omawia wybrane 
metody typowania bakterii na podstawie najnowszych 
danych z piśmiennictwa.

2. Metody fenotypowe

W diagnostyce epidemiologicznej stosowane są 
metody fenotypowe, które klasyfikują bakterie na pod-
stawie cech fenotypowych mikroorganizmów. Do tych 
metod zalicza się biotypowanie, serotypowanie, typo-
wanie bakteriofagowe, ocena profili lekowrażliwości 
oraz metody analizy białek [29].

W związku z tym, że mikroorganizmy mają zdol-
ność do zmian ekspresji genów w zależności od śro-
dowiska, dwa genetycznie identyczne organizmy mogą 
fenotypowo być rozpoznawane jako różne. Poza tym 
istnieje możliwość powstania pojedynczych mutacji 
punktowych, insercji lub delecji, wśród izolatów jed-
nego szczepu, co może wpłynąć na zmianę fenotypu 
[58]. Przykładem może być szczep gronkowca złoci-
stego (Staphylococcus aureus) ludzko-specyficznego, 
u którego mutacja punktowa zmieniała jego tropizm 
na króliczo-specyficzny [92] lub mutacje insercyjne 
w  genie oprD, które spowodowały brak wrażliwości 
bakterii P. aeruginosa na karbapenemy [98].

2.1. Biotypowanie

Biotypowanie polega na określeniu biotypu lub 
wariantu ekologicznego bakterii [59]. Termin wariant 
ekologiczny używany jest w odniesieniu do biotypu, 
który jest powiązany z danym gatunkiem zwierzęcia 
[20]. Biotypowanie bakterii polega na ich klasyfika- 
cji na podstawie cech biochemicznych oraz na oce-

nie typu wzrostu kolonii bakteryjnej [20, 59]. Koszt 
wykonania biotypowania nie jest wysoki, a do wyko-
nania badań można wykorzystać różne testy automa-
tyczne (VITEK, Phoenix) lub manualne (API) systemy 
oznaczania cech biochemicznych [16, 19, 61]. Istnieje 
również możliwość oznaczenia biotypu za pomocą 
prostych testów biochemicznych, w tym wytwarzania 
H2S, produkcji DNaz oraz test na ureazę. Biotypowa-
nie nie wymaga konieczności posiadania specjalistycz-
nego sprzętu oraz jest łatwe w przeprowadzeniu. Mimo 
niskiego potencjału różnicującego metoda w niektórych 
laboratoriach wciąż jest wykorzystywana ze względu na 
jej niewielki koszt [8]. Badania przeprowadzone przez 
Minharro i  wsp. [25] wykazały przydatność łączenia 
biotypowania z  metodą genotypową jednoczesnej 
amplifikacji wielu loci o zróżnicowanej liczbie tande-
mowych powtórzeń (Multiple-Locus Variable Num-
ber Tandem Repeat Analysis, MLVA). W badaniu za 
pomocą biotypowania scharakteryzowano szczep Bru - 
cella abortus MLVA16. Badania te przyczyniły się także 
do lepszego zrozumienia epidemiologii i transferu 
szczepów B. abortus w Brazylii. 

2.2. Typowanie fagowe

Bakteriofagi są wirusami, które mogą powodować 
lizę bakterii. Właściwość tą wykorzystano do opra-
cowania metody fenotypowej polegającej na podziale 
szczepów bakterii ze względu na to, czy ulegają one 
lizie wywołanej przez specyficzne bakteriofagi [96]. 
Technika ta była przez wiele lat metodą referencyjną, 
wykorzystywaną w badaniach epidemiologicznych 
gronkowca złocistego oraz pałeczek salmonelli [2, 6]. 
Do fagotypowania używa się sprawdzonych w  bada-
niach epidemiologicznych zestawów bakteriofagów 
[6]. Siła dyskryminacji tej metody zależy od doboru 
zestawu fagów oraz badanych bakterii [96]. W badaniu 
nie wykorzystuje się drogiego specjalistycznego sprzętu, 
co stanowi zaletę tej metody [5]. Natomiast metoda 
wymaga doświadczenia pracowników oraz pomocy 
ośrodków referencyjnych w celu utrzymania i unowo-
cześniania systemu, co stanowi jej wadę. Najnowsze 
badania wykazały, że stare zestawy bakteriofagów wyko-
rzystywane do badań epidemiologicznych mogą dziś 
już nie działać w taki sam sposób jak dawniej. Wyka-
zano, że DNA fagów referencyjnych rekombinowało 
z DNA fagów, które występowały naturalnie w badanych 
szczepach bakterii, mogło to zmienić ich specyficzność 
względem badanych szczepów [78]. Wykazano również, 
że wykorzystanie tylko tej techniki może być niewy-
starczające do zidentyfikowania szczepu i źródła odpo-
wiedzialnego za epidemię. W Danii w latach 2007–2008 
fagotypowanie wykorzystano do badań epidemiologicz-
nych pałeczek Salmonella Typhimurium. W ciągu roku 
stwierdzono 1300 nowych zakażeń, jednak zastosowa-
nie tej metody nie przyczyniło się do wykrycia źródła 
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zakażenia. Dokonanie pełnej identyfikacji epidemii 
było możliwe po zastosowaniu dwóch innych metod: 
MLVA oraz elektroforezy w zmiennym polu elektrycz-
nym (Restriction Enzyme Analysis Pulse Field Gel 
Electrophoresis, REA-PFGE) [5].

2.3. Analiza profili lekowrażliwości

Jedną z fenotypowych metod typowania bakterii jest 
badanie profilu oporności na antybiotyki. Założono, że 
identyczne bakterie odpowiedzialne za powstawanie 
epidemii charakteryzują się identyczną lub podobną 
wrażliwością na antybiotyki. Metoda ta jest prosta oraz 
tania ze względu na rutynowość wykonywania antybio-
gramów [91]. Zaletą jest powszechne standaryzowanie 
wykonywania testów wrażliwości na antybiotyki [24]. 
Użyteczność tej metody zależy od stabilności opor-
ności na leki mikroorganizmów. Brak stabilności może 
powodować, że wykorzystanie analizy profilu lekow-
rażliwości może być nieprzydatne nawet we wstępnym 
różnicowaniu szczepów bakterii [91]. Na podstawie 
najnowszych badań wykazano brak korelacji pomiędzy 
profilami oporności a wynikami badań genotypowych 
bakterii Lactobacillus [101], Listeria monocytogenes [41] 
oraz Klebsiella pneumoniae [80], co może wskazywać na 
niewielką przydatność tej metody w typowaniu szcze-
pów. Sugeruje się stosowanie analizy profili oporności 
w połączeniu z innymi technikami genotypowymi. [80]. 

Udowodniono, że stosowanie analizy profilu leko-
wrażliwości bakterii w połączeniu z analizą bioinfor-
matyczną może podnieść efektywność wykrywania 
epidemii. Badania programu statystycznego WHO-
NET-SaTScan (WS) wykazują możliwość weryfikacji 
występowania epidemii szpitalnych na podstawie pro-
filu oporności izolatów i danych klinicznych. Metoda 
wykorzystująca program WS charakteryzuje się wyższą 
czułością w wykrywaniu epidemii szpitalnych niż ruty-
nowe metody oparte na sumowaniu przypadków izola-
cji różnych bakterii od pacjentów w określonym czasie. 
Dodatkowo wykorzystanie programu WS pozwala na 
analizę występowania epidemii w czasie rzeczywistym. 
Przeprowadzenie takiego badania jest proste i  mało 
czasochłonne. Potencjał różnicujący w porównaniu do 
metody referencyjnej REA-PFGE jest wciąż niski, dla-
tego sugeruje się wykorzystanie tej techniki we wstęp-
nym rozpoznawaniu epidemii szpitalnych [34, 84].

2.4. Metody analizy białek

Metody analizy białek obecnie podzielono na metody 
wykorzystujące elektroforezę oraz na nowe metody 
identyfikujące białka za pomocą spektro skopii masowej. 
Jedną z metod typowania opartych na rozdziale elektro-
foretycznym badających białka jest MLEE (Multi-Locus 
Enzyme Electrophoresis). Szczepy w metodzie MLEE 

różnicuje się w oparciu o ruchliwość elektroforetyczną 
izoenzymów komórkowych rozpuszczalnych w bufo-
rach wodnych. Ruchliwości izoenzymów zależy od ich 
składu aminokwasowego oraz ułożenia przestrzennego. 
Nośnikami elektroforetycznymi są zwykle żele skro-
biowe lub poliakryloamidowe. W celu uwidocznienia 
badanych enzymów na żelu dokonuje się jego reakcji 
ze specyficznym dla niego związkiem substratowym. 
Uzyskane wzory izoenzymów komórkowych są charak-
terystyczne dla danego szczepu [10, 81].

Metoda ta jest wykorzystywana do analizy bak-
terii, grzybów i pierwotniaków [10]. Siła dyskrymina-
cji techniki MLEE jest uznawana za wysoką, jednakże 
jest niższa niż metod molekularnych, takich jak MLST 
i PFGE [37]. Technika ta była wykorzystywana w typo-
waniu szczepów m.in. Mycobacterium tuberculosis lub 
S. aureus [13, 26]. Niższa siła różnicowania szczepów 
może być spowodowana przez identyczną ruchliwość 
elektroforetyczną różnych wariantów enzymów oraz 
z powodu braku zmian w sekwencji aminokwasowej 
enzymu w przypadku niewielkich substytucji w genach 
je kodujących [56].

2.5. Spektroskopia mas

Od pewnego czasu prowadzone są badania nad 
wykorzystaniem spektroskopii masowych (MS) do 
typo wania szczepów bakteryjnych. MS wykorzystuje się 
do identyfikacji bakterii z użyciem aparatów MALDI-
-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Ioniza-
tion – Time-of-Flight Mass Spectrometry). Przydatność 
tej metody do określenia szczepu bakterii była przed-
miotem badań w ostatnich latach. Wyniki tych badań 
wskazują, że wykorzystanie aparatów MALDI-TOF-
-MS w przyszłości może być przydatne do typowania 
szczepów. Badanie przy użyciu tego aparatu określono 
jako proste, szybkie oraz tanie [77]. Za pomocą MALDI 
TOF przeprowadzono retrospektywne badania izolo-
wanych od bydła bakterii Mannheimia haemolytica, 
w których wykazano istnienie dwóch głównych genoty-
pów, co było zgodne z wynikiem uzyskanym na podsta-
wie sekwencjonowania całego genomu [55]. W innych 
badaniach, w których do typowania szczepów Entero-
coccus faecalis użyto metody ADSRRS (Amplification 
of DNA Fragments Surrounding Rare Restriction Sites) 
oraz MALDI-TOF MS wykazano, że obydwie techniki 
mogą być wykorzystywane do identyfikacji szczepów 
mikroorganizmów [64]. Wyższą siłą dyskryminacji cha-
rakteryzowała się technika MALDI-TOF MS. Zaobser-
wowano także różnice w podziale izolatów na szczepy 
w zależności od zastosowanej metody. Według autorów 
spowodowane było to przez różnice w metodologii. 
W metodzie ADSRRS badane są polimorfizmy miejsc 
restrykcyjnych, a w przypadku MALDI-TOF MS białka 
„housekeeping” [64]. 



356 MARCIN BRZOZOWSKI, PAWEŁ KWIATKOWSKI, DANUTA KOSIK-BOGACKA, JOANNA JURSA-KULESZA

Najnowsze dane z piśmiennictwa naukowego doty-
czące narzędzi do analiz szczepów wskazują na możli-
wości wykorzystania w przyszłości tandemowych spek-
trometrów mas (MS/MS) o wysokiej rozdzielczości do 
analizy wielu tysięcy białek w krótkim czasie (Shotgun 
Proteomics). Do badań wykorzystuje się strawione 
białka wcześniej pozyskane z lizatów komórkowych. 
Najnowsze analizatory MS/MS różnicują białka róż-
niące się nawet jednym aminokwasem [82]. Badania 
białek przy użyciu nowoczesnych aparatów MS nazy-
wane są proteomiką następnej generacji [3]. Analizy 
wykorzystujące spektrometr MS/MS mogą zostać prze-
prowadzone w ciągu jednego dnia [22]. Ocena przy-
datności tej metody w typowaniu bakterii jest obecnie 
w trakcie badań. Pierwsza publikacja naukowa z wyko-
rzystaniem chromatografu cieczowego (MS/MS) wska-
zuje na przydatność tej metody nie tylko w typowaniu 
bakterii, ale również w badaniach białek bakteryjnych. 
Określenie dokładnej przydatności tej techniki w typo-
waniu szczepów wymaga dalszych badań [82].

3. Metody genotypowe

Metody genotypowe pozwalają na typowanie bak-
terii na podstawie różnic w ich genomach. Występowa-
nie tych różnic może być spowodowane rekombinacjami 
genetycznymi lub mutacjami powstałymi podczas repli-
kacji. Stwierdzono, że im więcej różnic w DNA mikro-
organizmów tym są one mniej spokrewnione. Metody 
genotypowe często charakteryzują się większą siłą dys-
kryminacji oraz konkordancji od metod fenotypowych. 
Spowodowane jest to zmiennoś cią fenotypową bakterii 
w zależności od środowiska oraz występowaniem zależ-
ności cech fenotypowych od genotypowych, niewielkie 
zmiany w  genotypie mogą odpowiadać dużym zmia-
nom fenotypowym. Zmiana cech fenotypowych może 
również wystąpić w wyniku horyzontalnego transferu 
genów pomiędzy mikroorganizmami, a transfer genów 
nie musi wpływać na wynik z badania genotypowego. 

W prezentowanej pracy metody genotypowe po- 
dzie lono na dwie główne grupy. Do pierwszej z nich 
zaliczono metody, w których nie wykorzystuje się 
sekwencjonowania DNA, w tym: REA-PFGE, RFLP, 
PCR-RFLP, AFLP, RAPR, MLVA i typowanie przy 
pomocy CHIPów-DNA. Natomiast do drugiej grupy 
zaliczono metody wykorzystujące odczyt kolejności 
nukleotydów w DNA.

3.1. Genotypowanie bez wykorzystania
 sekwencjonowania

3.1.1. REA-PFGE
Metoda REA-PFGE (Restriction Enzyme Analysis 

– Pulsed Field Gel Electrophoresis) została opracowana 

w 1984 roku i po wielu modyfikacjach została uznana 
za „złoty standard” w typowaniu molekularnym dro-
bnoustrojów [79]. Technika ta używana jest w labora-
toriach badawczych do analiz szczepów bakteryjnych 
wyizolowanych z środowisk szpitalnych i pozaszpi-
talnych [43, 87]. Metoda REA-PFGE jest przydatnym 
narzędziem w wykrywaniu lokalnych endemii lub epi-
demii wywołanych przez jeden szczep bakteryjny oraz 
w celu określeniu źródła pochodzenia nowych zakażeń. 
Jednak metodę tą trudno jest stosować w wieloośrod-
kowej diagnostyce epidemiologicznej ze względu na jej 
złożoność, czasochłonność i brak standaryzacji proce-
dur stosowania [97]. Pomimo tych wad wykorzystano 
metodę PFGE w międzynarodowych badaniach epide-
miologicznych prowadzonych przez PulseNet (Inter-
national Molecular Subtyping Network for Food-borne 
Disease Surveillance) [95]. Analiza makrorestryk-
cyjna genomowego DNA w połączeniu z elektroforezą 
w zmiennym polu elektrycznym wymaga izolacji i tra-
wienia DNA rzadko tnącym enzymem restrykcyjnym. 
Pofragmentowane DNA umieszczone w żelu agarozo-
wym poddawane są elektroforezie w pulsowym polu 
elektrycznym. Pulsacja pola elektrycznego polega na 
okresowej zmianie kierunku tego pola o określony kąt. 
Wymusza to zmianę konformacji i reorientację czą-
steczek co jest niezbędne do ich migracji w żelu. Czas 
wymagany do reorientacji (zwinięcie, obrót i relaksacja) 
zależy od wielkości molekuł DNA. Dłuższe cząsteczki 
DNA wymagają dłuższego czasu na reorientację, co 
powoduje ich wolniejszą migrację w żelu. Na szybkość 
migracji fragmentów kwasów nukleinowych wpływają 
również inne czynniki, w tym wartość natężenia pola 
elektrycznego, czas trwania elektroforezy, kąt zmiany 
kierunku pola elektrycznego, skład użytego żelu aga-
rozowego, temperatura oraz skład buforu użytego do 
elektroforezy [30]. W zależności od rozmieszczenia 
elektrod w komorach do elektroforezy wyróżnia się 
kilka odmian techniki PFGE. Najbardziej znanymi 
odmianami tej techniki są elektroforeza w zmiennym, 
homogennym polu o kształcie sześciokąta foremnego 
(Contour Clamped Homogenous Electric Field Electric 
Electrophoresis, CHEF), w której dwa pola elektryczne 
skierowane są do siebie pod kątem 120°, system PACE 
(Programmable Autonomously Controlled Electrodes) 
oparty na CHEF, w którym wszystkie elektrody kon-
trolują każdy parametr elektroforezy oraz elektroforeza 
w odwracalnym polu elektrycznym (Field Inversed Gel 
Electrophoresis, FIGE), w której kierunek pola elek-
trycznego jest co pewien czas zmieniany o 180° [66]. 
Wynikiem rozdziału elektroforetycznego jest charakte-
rystyczny dla danego szczepu układ prążków DNA na 
żelu. Do analizy pokrewieństwa szczepów na podsta-
wie wzorów DNA na żelu wykorzystuje się programy 
komputerowe lub metodę analizy zaproponowaną przez 
Tenover i wsp. [89]. W metodzie tej określa się stopień 
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pokrewieństwa poszczególnych szczepów bakterii na 
podstawie ilości tak samo ułożonych prążków. Izolaty, 
których układ prążków jest identyczny uznawane są 
jako nie do odróżnienia, w przypadku różnic od 2 do 
3 prążków blisko spokrewnione, a od 4 do 6 możliwie 
spokrewnione. W przypadku gdy pomiędzy izolatami 
występuje więcej niż 7 różnic w ułożeniu prążków takie 
izolaty uważane są jako szczepów niespokrewnione.

3.1.2. RFLP i PCR-RFLP
Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych 

(Restriction Fragments Length Polymorphism, RFLP) 
jest techniką wykorzystywaną w typowaniu bak terii 
i polega na analizie różnic w długości fragmentów DNA 
powstałych w wyniku trawienia genomowego DNA 
enzymami restrykcyjnymi często tnącymi. Uzyskane 
w ten sposób fragmenty DNA poddaje się elektrofore-
zie i przenosi na specjalną membranę, a następnie DNA 
jest hybrydyzowane z wyznakowanymi sondami. Połą-
czenie sond z DNA powoduje powstanie wzoru prąż-
ków na membranie charakterystycznych dla różnych 
klonów bakteryjnych [31, 53]. Metoda RFLP jest często 
wykorzystywana do typowania szczepów M. tuberculo-
sis oraz Yersinia pseudotuberculosis [31, 94]. 

PCR-RFLP jest modyfikacją podstawowej wersji 
techniki RFLP. Pierwszym etapem analizy PCR-RFLP 
jest amplifikacja znanego genu lub fragmentu DNA, 
który następnie poddawany jest działaniu odpowied-
niego enzymu. Uzyskane fragmenty DNA po rozdziale 
elektroforetycznym dają różne wzory restrykcyjne, 
wynikające z polimorfizmu amplifikowanej sekwencji 
i umożliwiają identyfikację różnych szczepów mikro-
organizmów. Zaletami techniki PCR-RFLP jest szyb-
kość, prostota wykonania oraz niski koszt badania [65]. 
Potencjał różnicujący tej techniki jest niezbyt wysoki, 
co jest wynikiem analizy jedynie miejsc restrykcyjnych 
dla badanego amplikonu, a nie całego genomu. Na siłę 
różnicującą metody wpływa również wybór ampli-
fikowanej sekwencji oraz odpowiednich enzymów. 
Metoda ze względu na swoją niską siłę dyskryminacji 
nie jest zalecana do stosowania w długoterminowych 
badaniach epidemiologicznych. W przypadku koniecz-
ności stosowania tej techniki do typowania bakterii 
izolowanych w długich odstępach czasu należy zasto-
sować jej odmianę PCR-RFLP dla wielu locus (Multi-
-Locus PCR-RFLP). Jednakże badanie wielu miejsc 
w  genomie wiąże się ze wzrostem kosztów i  praco-
chłonności metody oraz większą trudnością w inter-
pretacji wyników [68].

3.1.3. AFLP
Metoda AFLP-PCR (Amplified Fragment Length 

Polymorphism) po raz pierwszy została opisana 
w 1995 roku [93]. W technice tej wykorzystuje się dwa 
enzymy restrykcyjne jeden często (np. MspI) i  drugi 

średnio (np. EcoRI) tnący dające tzw. lepkie końce 5’. 
Polega na połączeniu krótkich dwuniciowych frag- 
mentów DNA (adaptorów) za pomocą enzymu ligazy 
z  lepkimi końcami pofragmentowanego wcześniej 
DNA. Po ligacji następuje amplifikacja selektywna. 
PCR przeprowadza się z zastosowaniem starterów 
o  sekwencji identycznej do sekwencji oligonukle-
otydu ligowanego adap tora, wydłużonych na końcu 3’ 
o  sekwencję miejsca restrykcyjnego oraz od jednego 
do czterech nukleo tydów selekcyjnych. Amplifikacja 
fragmentu DNA zachodzi tylko w sytuacji pełnej kom-
plementarności końca 3’ startera do fragmentu restryk-
cyjnego. W  przypadku badania dużych genomów 
(grzyby, pasożyty) przed PCR selektywnym dodatkowo 
stosuje się amplifikację wstępną. Sekwencje starterów 
do preamplifikacji w porównaniu do użytych w ampli-
fikacji selektywnej są wydłużone na końcu 3’ o jeden 
selektywny nukleotyd [93, 21]. 

W pierwotnej wersji metody AFLP jeden ze star-
terów wykorzystywanych do amplifikacji selektywnej 
był znakowany izotopowo. W udoskonalonej wersji 
tej metody do znakowania używa się barwników fluo-
rescencyjnych. Znakowanie starterów stosuje się w celu 
odczytania wyników po elektroforezie. Fluorescencyjne 
wyznakowanie umożliwia również analizę wyników za 
pomocą automatycznych sekwenatorów kapilarnych. 
Ze względu na złożoność uzyskiwanych wyników bada-
nia wymagana jest ich analiza za pomocą programów 
komputerowych [21, 74]. Zaletami metody AFLP jest 
wysoki współczynnik dyskryminacji porównywalny do 
techniki PFGE i losowej amplifikacji polimorficznych 
fragmentów (Random Amplified Polymorphic DNA, 
RAPD), możliwość korzystania z niewielkich ilości 
matrycy DNA, wysoka powtarzalność wyników oraz 
prostota ich archiwizacji, natomiast wadą tej techniki 
jest dość wysoki koszt badania oraz duża pracochłon-
ność [45, 74]. Metoda AFLP zaliczana jest do technik 
opartych o ligację adaptorów oligonukleotydowych. 
Do metod wykorzystujących adaptory w reakcji PCR 
należą: ADSRRS, IRS-PCR (Infequent Restriction Site 
PCR), PCR-MP (PCR Melting Profiles) [48], LM PCR/ 
Shifter (Ligation-Mediated PCR) [47].

3.1.4. RAPD
Metoda RAPD generuje profile genetyczne z uży-

ciem dużej liczby losowych krótkich starterów o dłu-
gości od 8 do 12 nukleotydów. Metoda ta nie wymaga 
znajomości sekwencji badanego DNA. Krótkie startery 
łączą się podczas reakcji PCR z wieloma komplemen-
tarnymi fragmentami DNA. Powstałe podczas amplifi-
kacji fragmenty DNA są rozdzielane elektroforetycznie, 
a uzyskany układ prążków DNA na żelu jest charakte-
rystyczny dla różnych szczepów bakterii [49].

Metoda wykorzystująca arbitralne startery (Appli-
cation of Polymerase Chain Reaction with Arbitrary 



358 MARCIN BRZOZOWSKI, PAWEŁ KWIATKOWSKI, DANUTA KOSIK-BOGACKA, JOANNA JURSA-KULESZA

Primer, AP-PCR) jest jedną z wersji techniki RAPD. 
W  wielu badaniach nie rozróżnia się tych metod. 
W technice AP-PCR amplifikacja składa się z  trzech 
etapów, pierwszy etap przebiega w warunkach reakcji, 
umożliwiających starterom przyłączenie się do matrycy 
w wielu niespecyficznych miejscach. Natomiast w kolej-
nych etapach amplifikacji ustala się warunki blokujące 
niekomplementarne połączenia starterów z DNA [74]. 
Zaletami metody RAPD jest brak konieczności znajo-
mości sekwencji DNA w celu przeprowadzenia bada-
nia, niski koszt i łatwość wykonania. Wadą metody jest 
niska powtarzalność wyników zależna od wielu czynni-
ków, w tym jakości matrycy DNA, użytych odczynni-
ków oraz warunków reakcji PCR co stwarza trudności 
w wykorzystaniu tej techniki do badań wieloośrodko-
wych [49, 74]. W porównaniu do PFGE metoda RAPD 
charakteryzuje się niższym współczynnikiem dyskry-
minacji, przy czym RAPD wykazuje się większą typo-
walnością szczepów [4]. 

3.1.5. Mikromacierze (CHIP DNA)
Mikromacierze są płytkami z regularnie ułożonymi 

polami z przytwierdzonym do nich DNA. Każde pole 
zawiera inną znaną sekwencję DNA tzw. sondę. Zasto-
sowanie mikromacierzy umożliwia ilościowe wykrywa-
nie danych sekwencji DNA w genomach dzięki hybry-
dyzacji sond z badanym materiałem genetycznym. 
Procedura badania polega na wyznakowaniu wyizolo-
wanego DNA. Do znakowania wykorzystuje się różne 
znaczniki m.in. fluorescencyjne, chemiluminescencyjne 
lub radioizotopy. Następnie wyznakowane DNA pod-
daje się hybrydyzacji z sondami DNA na macierzy. Nie-
zhybrydyzowane fragmenty DNA są usuwane. Sygnał 
pochodzący z wyznakowanego DNA połączonego 
z sondami jest odczytywany za pomocą skanera. Uzy-
skane dane są następnie analizowane przy użyciu spe-
cjalistycznego oprogramowania [12]. Od kilkunastu lat 
trwają badania nad mikromacierzami, które eliminowa-
łyby konieczność znakowania badanego DNA oraz co 
się z tym wiąże zakupu aparatury do odczytu. W tym 
celu zaproponowano wykorzystanie elektronicznych 
sensorów, które wykrywałyby sekwencje DNA łączące 
się do sond [7]. Najnowsze wyniki badań wykazały 
wysoką efektywność 2D-grafenowych tranzystorów 
polowych (FET) i  specjalnych sond dwuniciowych 
w wykrywaniu polimorfizmów pojedynczych nukleoty-
dów na macierzy. Podczas łączenia się badanego DNA 
do sondy mierzono ładunek elektrycznym układu. Na 
podstawie wartości zmian ładunku analizowano jaka 
sekwencja łączyła się z sondą [36].

Wprowadzone w ostatnich latach mikromacierze 
o wysokiej gęstości pól dochodzących nawet do setek 
tysięcy umożliwiają wykrywanie bardzo dużej ilości 
sekwencji [46]. Do typowania bakterii wykorzystuje 
się mikromacierze typu CHIP-DNA. Umożliwiają 

one identyfikację szczepów oraz uzyskanie informacji 
dotyczących ekspresji genów i oporności na antybiotyki 
[17]. Sekwencje, które nie znajdują się na macierzy nie 
mogą być wykryte [74]. Prowadzone są badania z uży-
ciem chipów DNA do określenia serotypów szczepów 
bakterii Escherichia coli wytwarzających shiga-toksyny,  
które są nietypowalne lub częściowo typowalne za 
pomocą klasycznych zestawów surowic [28]. 

Przydatność mikromacierzy do typowania bakterii 
została wykazana w wielu wcześniejszych badaniach, 
w których stwierdzono wysoką konkordancję chipów 
DNA z  sekwencjonowaniem całego genomu (Whole 
Genome Sequencing, WGS) [40, 85]. Jednak ilość infor-
macji dostarczana za pomocą WGS jest znacznie więk-
sza od uzyskanych przy użyciu mikromacierzy. Obecnie 
koszt chipów DNA jest porównywalny z kosztem typo-
wania za pomocą WGS. W przyszłości może to spowo-
dować zastąpienie metod typowania bakterii za pomocą 
hybrydyzacji, sekwencjonowaniem całego genomu [85].

3.1.6. MLVA
MLVA to technika molekularna typowania mikroor-

ganizmów różnicująca bakterie na podstawie zmiennej 
liczby powtórzeń tandemowych (Variable Number of 
Tandem Repeats, VNTR) w ich DNA. Duża zmienność 
VNTR w obrębie mikroorganizmów umożliwia iden-
tyfikację szczepów bakterii. Badanie MLVA polega na 
amplifikacji sekwencji VNTR oraz określeniu ich dłu-
gości. Na podstawie pomiaru długości różnych sekwen-
cji VNTR mikroorganizmy dzielone są na szczepy [63]. 

Metodę wykorzystuje się do identyfikacji szczepów 
bakterii szybko ewoluujących, których różnicowanie 
może być niemożliwe przy zastosowaniu innych metod 
molekularnych, w tym PFGE. W sieci PulseNet tech-
nika MLVA wykorzystywana jest jako metoda uzupeł-
niająca dla PFGE i umożliwia różnicowanie bakterii 
posiadających podobny wzór PFGE [14]. Zaobserwo-
wany w badaniach brak różnorodności pulsotypów 
bakterii E. coli O157:H7 izolowanych w Kanadzie, 
spowodował problemy w różnicowaniu przypadko- 
wych pojedynczych zakażeń od potencjalnych epidemii. 
Dopiero połączenie stosowania metod MLVA i PFGE 
pozwoliło na optymalne różnicowanie szczepów E. coli 
O157:H7 [72].

Wysoki współczynnik dyskryminacji metody spo- 
wodowany jest szybkimi zmianami w regionach 
o  zmiennej liczbie tandemowych powtórzeń. Duża 
dynamika zmian w regionach VNTR bakterii rzeczy-
wiście spokrewnionych może być przyczyną błędnego 
zaklasyfikowania ich do bakterii niespokrewnionych 
[67]. W porównaniu do metody PFGE procedura 
MLVA jest dużo prostsza i szybsza, a samą metodę 
łatwiej jest standaryzować. Ze względu na brak stan-
daryzacji dla wielu bakterii, protokoły jej wykonania 
są udoskonalane [54].



METODY GENOTYPOWE I FENOTYPOWE WYKORZYSTYWANE W TYPOWANIU DROBNOUSTROJÓW 359

3.2. Metody genotypowe wykorzystujące
 sekwencjonowanie

Sekwencjonowanie jest coraz częściej wykorzysty-
wanym narzędziem do typowania bakterii. Spowo-
dowane jest to stałym spadkiem kosztów wykonania 
badania, a także ulepszaniem sekwenatorów oraz metod 
sekwencjonowania przez naukowców i koncerny bio-
technologiczne. Postęp, który dokonał się w ostatnich 
latach w tym obszarze nauki jest ogromny.

3.2.1. Technologia sekwencjonowania
W 1977 roku powstała pierwsza powszechnie uży-

wana technika sekwencjonowania, zwana metodą 
Sangera. Pierwsze aparaty wykorzystywane do auto-
matycznego sekwencjonowania DNA odczytywały 
sekwencję o długości do 1000 pz. W przypadku badań 
z zastosowaniem dłuższych sekwencji nukleotydowych 
stosowano metodę „shotgun” polegającą na sekwen-
cjonowaniu fragmentów DNA nachodzących na siebie. 
Uzyskane sekwencje DNA następnie są łączone w całość. 
Jedną z technik, która była kamieniem milowym w roz-
woju sekwencjonowania było pirosekwencjonowanie 
pozwalające na odczyt kolejności nukleotydów w cza-
sie rzeczywistym [33]. Do rozwoju sekwencjonowania 
przyczyniło się wprowadzenie nowych sekwenatorów 
tzw. drugiej generacji umożliwiających szybki odczyt 
milionów sekwencji DNA. Ogromną popularność zyskał 
system wprowadzony przez firmę Solexa produkowany 
później przez firmę Illumina. W  technice tej badane 
oligonukleotydy łączone są za pomocą adaptorów do 
stałego podłoża, a następnie amplifikowane i sekwencjo-
nowane. Podczas przyłączania kolejnych zasad zachodzą 
barwne reakcje wskazujące, który nukleotyd został przy-
łączony do badanej sekwencji [33, 37]. Wykorzystując 
tą technologię firma Illumina jako pierwsza stworzyła 
aparat HiSeqX, który jest w stanie zsekwencjonować 
ludzki genom za kwotę mniejszą niż 1000$ [38]. 

Jedną z najnowszych metod sekwencjonowania jest 
sekwencjonowanie pojedynczych cząsteczek DNA w cza- 
sie rzeczywistym (Single Molecule Real Time Sequen-
cing, SMRT). Firmą produkującą tego typu sekwenatory 
jest Pacific Biosciences. Metoda opracowana przez tę 
firmę rozpoczyna się od immobilizacji badanego DNA 
z  polimerazą na powierzchni specjalnego falowodu 
optycznego o wielkości w skali nano (Zero-Mode Wave-
guides, ZMW). Podczas amplifikacji do DNA wbu-
dowywane są nukleotydy wyznakowane barwnikami 
fluorescencyjnymi o różnym spektrum emisyjnym. 
Powoduje to powstawanie sygnałów świetlnych, które 
są wyłapywane za pomocą falowodu ZMW [33, 71, 90]. 

Do najnowszych technik sekwencjonowania kolejnej 
generacji należy również odczyt sekwencji DNA przy 
wykorzystaniu nanoporów. Sekwencjonowanie przy 
użyciu tej technologii przypomina w działaniu licznik 

Coultera lub technologię TRPS (Tunable Resistive Pulse 
Sensing), które stosowane są do mierzenia wielkości 
cząsteczek w skali mikro lub nano. Sekwencjonowanie 
przeprowadza się w komorach z roztworami elektro-
litów oddzielonych membraną, na której znajduje się 
por o  wielkości nie większej niż kilka nanometrów. 
W  każdej komorze zlokalizowane są również elek-
trody. Podłączenie napięcia elektrycznego do komory 
wymusza ruch jonów roztworu przez nanopor. Podczas 
przechodzenia ujemnie naładowanej nici DNA przez 
nanopor następuje częściowe zablokowanie przepływu 
elektrolitów. Ze względu na różnice w wielkości nukleo-
tydów, każdy z czterech nich powoduje inną zmianę 
w przepływie jonów. Na podstawie zmian w przepływie 
jonów można określić kolejność wbudowanych nukleo-
tydów w nici DNA [32]. Pierwszą firmą, która opra- 
cowała sekwenatory w technologii nanoporów jest 
Oxford Nanopore Technologies. Obecnie oferowany 
przez tę firmę aparat MinION, wielkością przypomina 
telefon komórkowy. Urządzenie to nie jest drogie, 
najtańszy zestaw startowy z aparatem MinION kosz-
tuje około 1000$ [62]. Wadą tych sekwenatorów jest 
duży odsetek błędów (kilkadziesiąt procent) podczas 
odczytu kolejności nukleotydów DNA. Stwierdzono, 
że ilość błędów zmniejsza się wraz z pojawianiem się 
nowszych, udoskonalonych sekwenatorów wykorzystu-
jących nanopory [44].

3.2.2. MLST i SLST
Metody MLST (Multi-Locus Sequence Typing) 

i  SLST (Single-Locus Sequence Typing) to metody 
typowania służące do identyfikacji szczepów mikro-
organizmów na podstawie różnic w sekwencjach ich 
genów. W technice MLST bada się sekwencje genów 
niezbędnych do przeżycia mikroorganizmów tzw. 
housekeeping [74]. Geny te są uważane za reprezen-
tatywne dla całego genomu. Zazwyczaj sekwencjonuje 
się 6–7 genów o długości od 450 do 500 pz [67]. Nato-
miast w metodzie SLST sekwencjonowaniu podlega 
jeden fragment DNA. Często stosowaną techniką SLST 
jest typowanie spa, w której badany jest polimorficzny 
region genu kodującego białko A bakterii S. aureus. 
Technika ta pomimo niższego potencjału różnicującego 
niż PFGE, jest bardzo często wykorzystywana do różni-
cowania szczepów S. aureus. Metoda ta charakteryzuje 
się niskim kosztem, jest łatwa i szybka w przeprowa-
dzeniu oraz wysoce powtarzalna [74]. Wyniki uzyskane 
z wykorzystaniem metody MLST są powtarzalne i łatwo 
porównywalne pomiędzy laboratoriami. Technika ta jest 
głównie wykorzystywana do globalnych badań epide-
miologicznych, jednakże może być stosowana do badań 
szczepów na małym obszarze [54, 74]. W wieloośrodko-
wych badaniach epidemiologicznych z użyciem metody 
MLST pomocne są globalne bazy danych sekwencji 
i typów sekwencyjnych (ST), których adresy internetowe 
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zamieszczone są w bibliografii [39, 60, 69]. Bazy danych 
zapewniają również dostęp do instrukcji wykonania 
badań techniką MLST ponad stu mikroorganizmów 
[39, 74]. Wadami MLST są wysoki koszt oraz praco-
chłonność w porównaniu do innych technik. Jednakże 
według niektórych autorów zastosowanie najnowszych 
sekwenatorów może obniżyć koszty i czas wykonania 
badania prawie dziesięciokrotnie w  porównaniu do 
standardowego badania MLST. Badanie przeprowa-
dzone przez Chen i wsp. [15] wykazały, że przy wyko-
rzystaniu jednego z najnowszych sekwenatorów (PacBio 
RS II) do typowania grzybów Cryptococcus neoformans 
średni koszt analizy w porównaniu do konwencjonal-
nego MLST, opartego o sekwencjonowanie Sangera, jest 
mniejszy około dziewięciokrotnie, a w przypadku piro-
sekwencjonowania w aparacie Roche 454 pięciokrotnie 
(~ 9$ za jeden genom).

Obok klasycznej metody MLST stosowane są rów-
nież jej rozwinięcia, w tym eMLST (extended MLST), 
rMLST (ribosomal MLST), cgMLST (core genome 
MLST) i  wgMLST (whole genome MLST). Badanie 
eMLST jest to rozszerzenie standardowej metody 
o badanie dodatkowych miejsc w genomie lub wydłu-
żenie długości badanych sekwencji [15, 103]. Tech-
nika rMLST polega na badaniu różnic w 53 genach 
kodujących podjednostki białek rybosomalnych [42]. 
Metody te charakteryzują się większą siłą dyskrymina-
cji niż konwencjonalny MLST. W technikach cgMLST 
i wgMLST do przeprowadzenia typowania niezbędne 
są informacje dotyczące całego genomu, dlatego 
omówiono je w podrozdziale dotyczącym WGS.

Wraz ze wzrostem wydajności i spadkiem kosz-
tów sekwencjonowania bezpośrednie badanie DNA 
w próbkach środowiskowych (metagenomika) staje się 
efektywną metodą charakterystyki mikroorganizmów. 
Zaletą metagenomiki jest pominięcie etapu izolacji 
i  hodowli, co znacznie przyspiesza przeprowadzenie 
badania. Metoda MLST znalazła również zastosowanie 
w metagenomice. Zolfo i wsp. [103] wykazali możli-
wość efektywnego typowania bakterii z próbek środo-
wiskowych przy użyciu programu MetaMLST. Autorzy 
ci stwierdzili, że metoda umożliiwia identyfikację 96% 
badanych typów sekwencyjnych (ST) w metagenomach, 
przy 100% specyficzności. Metoda ta została wyko-
rzystana do analizy setek metagenomów skóry, jamy 
ustnej i przewodu pokarmowego. Ponadto zastosowa-
nie MetaMLST umożliwiło poznanie szczepu bakterii 
Helicobacter pylori pozyskanego z mumii, której wiek 
szacuje się na 5300 lat [103].

3.2.3. WGS- wgSNP, cgMLST, wgMLST
Sekwencjonowanie całych genomów jest coraz częś-

ciej wykorzystywaną techniką w typowaniu mikro-
organizmów. W porównaniu do innych technik ilość 
informacji dostarczonych jako wynik sekwencjono-

wania całego genomu jest dużo większa. Z  jednego 
badania można uzyskać informacje pozwalające na 
różnicowanie bakterii na podstawie ich całego DNA jak 
i danych umożliwiających przeprowadzenie analiz 
MLST, rMLST oraz typowania spa [11]. Wyróżniono 
kilka głównych koncepcji w opisywaniu różnic w sekwen-
cji DNA pomiędzy mikroorganizmami: (1)  metodę, 
w której porównuje się polimorfizm pojedynczych 
nukleotydów (whole genome Single-Nucleo tide Poly-
morphism, wgSNP), (2) metodę, w której porównuje się 
polimorfizm typu insercja-lub-delecja oraz (3) podejś-
cie tzw. „gene-by-gene”.

Analiza wgSNP polega na różnicowaniu bada-
nych sekwencji na podstawie występowania różnych 
wariantów SNP w DNA. Stwierdzono, że im więcej 
różnic SNP pomiędzy dwoma organizmami tym są one 
mniej spokrewnione. W przeszłości dużym problemem 
w przypadku tej metody była konieczność posiadania 
referencyjnych genomów, do których badane sekwencje 
SNP były porównywane. Jednakże dostępne dziś nowe 
narzędzia bioinformatyczne według badań pozwalają 
na rozwiązanie tego problemu [9, 52]. W porównaniu 
do metod cgMLST i wgMLST metoda ta charakteryzuje 
się minimalnie większą siłą dyskryminacji.

Inną metodą analizy różnic w sekwencji DNA jest 
analiza polimorfizmu typu insercja-lub-delecja (indel). 
Niewiele wiadomo na temat występowania indeli 
i mechanizmów ich ewolucji u mikroorganizmów. Wiel-
kość mutacji indel może wahać się od 1 pz do nawet 
kilkumilionów. Wyróżnia się indele małe o długości do 
100 pz oraz duże o długości ≥ 100 pz [83, 102]. W przy-
padku dużych indeli występuje często problem z  ich 
identyfikacją za pomocą narzędzi bioinformatycznych. 
Steglich i wsp. [83] wykazali możliwości efektywnego 
wykrywania indeli długich o wielkości do 2 321 pz za 
pomocą programu ScanIndel, który wykrywał długie 
indele z czułością 97%.

Metody cgMLST i wgMLST są coraz częściej stoso wa - 
nymi metodami różnicowania typowania mikroorgani z - 
mów. W metodach tych badane sekwencje porównuje się 
z sekwencjami genów referencyjnych. Sposób ten nazy- 
wany jest podejściem „gene-by gene”. Identyczne podej-
ś cie stosowane jest w metodzie MLST, badane sekwencje 
„house-keeping gene” porównywane są z genami refe-
rencyjnymi. W technice cgMLST badane są sekwencje 
genów zakonserwowanych ewolucyjnie dla danego 
gatunku, które występują np. u 95% wszystkich szcze-
pów z danego gatunku. W metodzie wgMLST oprócz 
genów konserwatywnych badane są dodatkowo geny 
pomocnicze. Technika ta może być badaniem całoge-
nomowym pod warunkiem poszerzenia badania o mię-
dzygenowe regiony DNA oraz pseudogeny. W odróżnie-
niu od metod analizy SNP, w analizach „gene-by-gene” 
oznacza się ujawnione allele, które następnie porównuje 
są pomiędzy badanymi mikro  organizmami [18, 56, 73].
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3.2.4. Zalety i wady WGS

Współczynnik dyskryminacji WGS jest nieporów-
nynywalny z innymi technikami. Za pomocą badań 
wgSNP wykazano, że w genomie S. aureus opornego 
na metycylinę musi nastąpić średnio 467 pojedynczych 
mutacji, żeby różnica była wykrywana przy pomocy 
metody PFGE. Ponadto w badaniach z użyciem WGS 
udowodniono, że niektóre szczepy badane za pomocą 
metody PFGE uznawane za identyczne były w rze-
czywistości różne [76]. Uzyskane za pomocą sekwen- 
cjonowania informacje są wysoce powtarzalne, a róż-
nice pomiędzy szczepami mogą być dokładnie mie-
rzone za pomocą programów bioinformatycznych 
[51]. Kolejną zaletą WGS jest możliwość odczytywa- 
nia informacji z sekwencji nukleotydowej dotyczących 
cech wirulencji oraz wrażliwości na antybiotyki bada-
nych bakterii. Jednakże obecność sekwencji kodującej 
dany czynnik nie zawsze musi oznaczać, że bakteria 
będzie go wytwarzać [50, 76]. 

Metoda typowania WGS nie jest pozbawiona wad. 
Ilość informacji generowanych podczas sekwencjono-
wania jest ogromna, przez co występuje problem z ich 
cyfrowym przechowywaniem. Pomimo, że pojemność 
nośników danych w komputerach wzrosła w ciągu 
ostatnich dwudziestu latach 10 000-krotnie, to bada-
cze obawiają się, że jest to zbyt mało. Ilość informa-

cji generowanych podczas sekwencjonowania narasta 
dziś znacznie szybciej niż możliwość przechowywania 
danych. Dużym problemem jest również szybkość 
analizy badanych sekwencji. Jeżeli ilość informacji 
z  sekwencjonowania będzie przyrastać w  obecnym 
tempie lub szybciej, to nawet najszybsze komputery 
nie będą w stanie przetwarzać ich w efektywny sposób. 
Również dużym problemem jest wizualizacja wyników 
sekwencjonowania. Na diagramach, wykresach oraz 
grafikach niemożliwe będzie przedstawienie wszyst-
kich informacji uzyskanych w skutek sekwencjonowa-
nia genomu. Koszt przeprowadzenia typowania WGS 
dzięki rozwojowi sekwenatorów nowych generacji 
jest coraz mniejszy. Jednak w przypadku wdrożenia 
techniki do rutynowej diagnostyki epidemiologicz-
nej koszty WGS prawdopodobnie byłyby wciąż zbyt 
wysokie, ponieważ wiele małych i średnich laborato-
riów medycznych nie posiada wystarczających środków 
na zakup tak drogiej aparatury. Kolejnym dużym pro-
blemem jest złożoność typowania WGS i obecnie nie-
wielka ilość specjalistów potrafiących wykonać badanie 
oraz prawidłowo zinterpretować wyniki [51, 74]. Jed-
nak ze względu na stały rozwój technologii sekwencjo-
nowania uważa się, że w przyszłości sekwencjonowanie 
całego genomu może stać się „złotym standardem” nie 
tylko w typowaniu szczepów bakteryjnych, ale również 
w diagnostyce mikroorganizmów. 

Rys. 1. Publikacje naukowe wykorzystujące metody fenotypowe
Analiza liczby publikacji naukowych dla metod fenotypowych wykorzy-
stywanych w typowaniu bakterii na podstawie danych zawartych w bazie 

PubMed w dwóch podanych przedziałach czasowych.
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Rys. 2. Publikacje naukowe wykorzystujących metody genotypowe
Analiza liczby publikacji naukowych dla metod genotypowych wykorzy-
stywanych w typowaniu bakterii na podstawie danych zawartych w bazie 

PubMed w dwóch podanych przedziałach czasowych.
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4. Popularność metod typowania bakterii
 w badaniach biomedycznych na podstawie
 analizy bazy PubMed

W celu sprawdzenia częstości wykorzystania róż-
nych metod typowania bakterii w ostatnich 10 latach 
w badaniach biomedycznych wykorzystano bibliogra-
ficzną bazę danych z dziedziny medycyny i nauk po- 
krewnych (PubMed). W wyszukiwarce bazy w opcjach 
zaawansowanych wpisano kombinacje słów kluczowych 
na podstawie pracy Sabat i wsp. [74]. Wykorzystano 
następujące kombinacje słów kluczowych dla metod 
fenotypowych: biotyping [AND] typing, serotyping 
[AND] typing, phage typing, susceptibility profile 
[AND] typing, MLEE [AND] typing, MALDI-TOF 
MS [AND] typing; oraz dla metod genotypowych: 
PFGE [AND] typing, RFLP [AND] typing, PCR-RFLP 
[AND] typing, AFLP [AND] typing, RAPD [AND] 
typing, microarray [AND] typing, MLVA [AND] 
typing, MLST [AND] typing, SLST [AND] typing 

Tabela I
Porównanie różnych metod wykorzystywanych w typowaniu mikroorganizmów

Metoda typowania
szczepów

Potencjał
różnicujący

Czas
wyko-
nania1

(dni)

Enzymy
restrykcyjne

(ERs)
Startery Najważniejsza

aparatura

Najważniejsze
materiały

lub odczynniki

1 Czas wykonania badania liczony od momentu wyhodowania bakterii na podłożu

oraz WGS [AND] typing. Przyjęto, że zainteresowa-
nie daną metodą rośnie, gdy liczba publikacji nauko-
wych w danym przedziale czasowym jest większa niż 
w poprzednim przedziale czasowym. Przeanalizowano 
wszystkie typy publikacji naukowych w dwóch prze-
działach czasowych: od 01.01.2007 do 31.12.2011 roku 
oraz od 01.01.2012 do 31.12.2016 roku. 

Ilości wyników uzyskanych podczas przeszukiwa-
nia bazy PubMed świadczą, że metody genotypowe 
były częściej opisywane w publikacjach niż metody 
fenotypowe. Na podstawie analizowanych publi-
kacji naukowych dla metod fenotypowych w  typo- 
waniu bakterii stwierdzono, że w latach 2007–2011 
i  2012–2016 w  badaniach najczęściej opisywano 
odpowiednio metody typowania fagowego i MALDI-
-TOF MS (Rys. 1). Ponadto odnotowano wzrost zain-
teresowania metodami MALDI-TOF MS i analizą 
profili lekowrażliwości, natomiast spadek metodami 
MLEE i typowania fagowego. Jednakże w przypadku 
analizy profili leko wrażliwości według naszej analizy 

Biotypowanie niski 1 brak brak brak testy biochemiczne
Analiza profili niski 1 brak brak brak krążki z antybiotykami,
lekowrażliwości      e-testy
Typowanie fagowe średni 1 brak brak brak zestaw fagów do typowania

MLEE średni/wysoki kilka dni brak brak aparat do bufory i roztwory barwiące
     elektroforezy

MALDI-TOF MS wysoki 1 brak brak spektrometr brak informacji
     MALDI-TOF MS
     komora PFGE,
REA-PFGE wysoki 2–4 rzadko tnące brak moduły zasilający ERs, proteazy
     i chłodzący

PCR-RFLP średni 1 często tnące startery flankujące termocykler ERs, startery, polimeraza
    wskazaną sekwencję

AFLP wysoki 2 para dwóch startery selektywne termocykler ERs, ligaza, adaptory,
   różnych ERs    startery, polimeraza

RAPD wysoki 1 brak startery arbitralne termocykler startery, polimeraza
    (8–12 nt)
     stacja przygotowa- zestaw do izolacji i znako-
CHIP DNA wysoki 1–2 często tnące brak nia DNA i odczytu wania DNA, CHIP-DNA
     mikromacierzy

MLVA wysoki 1 brak startery flankujące termocykler startery, polimeraza
    sekwencję VNTR
    startery flankujące  startery, polimeraza
MLST i SLST wysoki 1–2 brak sekwencję genów sekwenator i zależne od używanego
    housekeeping   sekwenatora

WGS bardzo 1–2 brak brak sekwenator zależne od używanego
 wysoki     sekwenatora
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duże zainteresowanie tą metodą wynika z faktu czę-
stego wykorzystywania tej techniki do charakteryzo-
wania szczepów, a nie ze względu na jej efektywność 
w typowaniu mikroorganizmów. Natomiast analizując 
wykorzystanie metod genotypowych w typowaniu bak-
terii zauważono, że w  latach 2007–2011 i 2012–2016 
najczęściej stosowano odpowiednio metody PFGE 
i MLST (Rys. 2). Stwierdzono także wzrost zaintereso-
wania badaczy metodami genotypowymi w typowaniu 
bakterii, w tym metodami PFGE, MLST oraz WGS.

5. Podsumowanie

Typowanie szczepów mikroorganizmów jest szcze-
gólnie ważne w przypadku wykrywania epidemii, okreś-
lenia dróg oraz wektorów umożliwiających szerzenie 
się patogenów. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat 
opracowano wiele technik umożliwiających różnico-
wanie szczepów mikroorganizmów. Wśród technik 
typowania patogenów wyróżniono metody fenoty-
powe i genotypowe. Metody fenotypowe w porówna-
niu do metod molekularnych posiadają często dużo 
niższy wskaźnik dyskryminacji oraz konkordancji co 
może spowodować, że nie będą w stanie potwierdzić 
lub zaprzeczyć istnieniu epidemii na danym obszarze. 
Przewagą metod fenotypowych nad genotypowymi 
może być fakt, że obecność sekwencji kodujących dane 
białko nie musi oznaczać, że jest ono produkowane. 
Pomimo, że w wielu przypadkach metody fenotypowe 
nie są wystarczające do efektywnego przeprowadzenia 
dochodzenia epidemiologicznego, to wciąż mogą być 
przydatne w opisywaniu badanych epidemii. Metody 
genotypowe ze względu na dużą siłę różnicowania 
szczepów są dziś rutynowo używane w diagnostyce 
epidemiologicznej, jednak ich wykorzystanie wiąże 
się z  wyższymi kosztami badania niż w przypadku 
innych technik. W tabeli I porównano omawiane 
metod typowania bakterii. Prawdopodobnie w  przy-
szłości obecnie stosowane metody typowania zostaną 
zastąpione przez nowsze techniki, w tym analizę białek 
za pomocą spektroskopii masowej oraz sekwencjono-
wanie całych genomów bakteryjnych. Jednak wysoka 
cena urządzeń koniecznych do przeprowadzenia badań 
ogranicza jej przydatność w rutynowej diagnostyce. 
Prawdopodobnie problem ten w niedalekiej przy-
szłości zostanie wyeliminowany ze względu na spadek 
cen zarówno sekwencjonowania, jak i aparatury wyko-
rzystywanej do tego celu.
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Warszawa, 08.06.2017 r.

Szanowni Państwo Członkowie PTM

Poniżej przekazujemy szereg informacji o naszej aktualnej działalności.
 1. Został uruchomiony system rejestracji uczestników Konferencji „90 lat PTM”.
 Zmianie uległy niektóre terminy związane z Konferencją.
 Do 19.06.br. jest ustalony nowy termin nadsyłania abstraktów na naszą Konferencję.
 Zniżka na opłatę rejestracyjną obowiązuje do 07 lipca br.
 Zależy nam, aby w konferencji uczestniczyły zwłaszcza osoby wybrane w Oddziałach jako delegaci na Walne 

Zgromadzenie Delegatów PTM w Bydgoszczy. Zgodnie z obowiązującym Statutem PTM osoby, które otrzy-
mały mandat delegata pełnią swoją funkcję przez 4 lata, czyli cały okres trwania kadencji ZG PTM. Osoby 
te zachowują więc swój mandat na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w Krakowie, na którym 
będziemy zmieniać Statut PTM. Bardzo zachęcamy do udziału w Konferencji

 2. Zwróciliśmy się do firmy EthicalMedTech – Conference Vetting System (www.ethicalmedtech.eu) o umiesz-
czenie naszej Konferencji na ich platformie, co miało świadczyć o transparentności i etyczności postępowania 
podczas organizacji naszej Konferencji. Podnosiły tę sprawę firmy BioMériux oraz Izba Producentów i Dys-
trybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związek Pracodawców. Z otrzymanej odpowiedzi wynika jednak, że 
na razie do systemu nie są wprowadzane konferencje krajowe i tym samym sprawa jest nieaktualna. Wobec 
tego ponownie poprosiliśmy powyższe firmy o rozważenie możliwości wsparcia finansowego naszego Towa-
rzystwa, poprzez zostanie Członkiem Wspierającym PTM, zamieszczenie reklam związanych z mikrobiologią 
w czasopismach PTM oraz udział jako sponsorzy lub wystawcy na naszej Konferencji.

 3. Pani dr hab. Jolanta Solecka prof. NIZP – PZH wyraziła zgodę na objęcie funkcji Redaktora Naczelnego Polish 
Journal of Microbiology (PJM) (Editor-in-Chief). Pani prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny – członek Prezy-
dium ZG PTM, zgodziła się działać w Redakcji PJM jako Zastępca Redaktora Naczelnego (Deputy Editor). 
Obsługa redakcji PJM będzie prowadzona przez zespół prof. J. Soleckiej w NIZP – PZH. Przekazanie spraw 
przez dotychczasowy zespół i objęcie obowiązków redakcji PJM przez nowy zespół osób odbywać się będzie 
stopniowo w ciągu kilku miesięcy br.

 Prosimy o przesyłanie do biura PTM propozycji osób ze stopniem naukowym doktora z Państwa Oddzia-
łów, którzy mogliby podjąć się recenzowania manuskryptów przesyłanych do działów PJM: Environmental 
Microbiology, Medical Microbiology, Microscopic Fungi, Molecular Microbiology, Virology.

 4. W czerwcu br. zacznie działać nowa strona internetowa kwartalnika Postępy Mikrobiologii, po czym przy-
stąpimy do porządkowania strony internetowej PJM.

 5. Główna Komisja Rewizyjna, po otrzymaniu wyjaśnień, przyjęła raport finansowy PTM za 2016 r. przygoto-
wany przez firmę Unirach z Bydgoszczy.

 6. W dniu 07.06.br. zorganizowaliśmy zebranie Prezydium ZG PTM w trybie korespondencyjnym, aby przyjąć 
szereg uchwał, w tym o przyjęciu 20 nowych członków zwyczajnych PTM, Srebrnego Członka Wspierającego 
PTM oraz o objęciem patronatem PTM II Ogólnopolską Konferencję „Działania przeciwdrobnoustrojowe”.

 7. Trzeba rozważyć problem obniżenia kosztów wydawania czasopism PM i PJM, wydaje się celowe zrezygno-
wanie z obligatoryjnego rozsyłania zeszytów czasopism do członków PTM. Dysponujemy internetowymi, 
aktualnie poprawianymi, wydaniami PM i PJM, do których wszyscy mają dostęp za darmo. W przypadku 
wersji papierowych zeszytów czasopism – ich druk i wysyłka są bardzo kosztowne. Zmniejszenie nakładu do 
120 drukowanych egzemplarzy rozsyłanych do bibliotek oraz członków Rad Redakcyjnych i Redakcji czaso-
pism pozwoli na zmianę formy druku na cyfrowy – tańszy. Zmiany te można by wprowadzić od nowego roku.

 Jeżeli ktoś chciałby otrzymywać wersję papierową zeszytów, już nie w ramach rocznej składki PTM, lecz 
w drodze prenumeraty, wnosiłby dodatkowa opłatę, która obniżona byłaby dla członków PTM. Sprawa będzie 
omawiana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, na razie jest sygnalizowana członkom 
ZG PTM do przemyślenia.

POST. MIKROBIOL.,
2017, 56, 3, 367–374
http://www.pm.microbiology.pl
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368 KOMUNIKATY I INFORMACJE

 Nieopisana w Statucie zasada darmowego rozsyłania zeszytów czasopism do członków PTM obowiązywała 
od dawna i była dużym, ale kosztownym przywilejem. Obecnie Towarzystwa nie stać na tę formę, a w dobie 
dostępu do wersji internetowej, traci również sens drukowania zeszytów. Wiele czasopism przechodzi obecnie 
na ogólnie dostępne wersje elektroniczne.

 8. Będziemy się kontaktować z Institute of Scientific Information (ISI) w Filadelfii (USA) zawiadującą przyznawa-
niem Impact Factor, aby uzyskać informacje, co możemy zmienić w formie naszych czasopism, aby nie utracić 
aktualnego współczynnika IF, a wprowadzić zmiany zmierzające do zmniejszenia kosztów wydawniczych, np. 
wydania tylko internetowe lub zmniejszenia nakładu tylko do 120 egzemplarzy (tańszy druk cyfrowy).

 9. Rozważany jest pomysł, aby w Postępach Mikrobiologii zamieszczać artykuły w języku angielskim, autorów 
krajowych i zagranicznych, co powinno poprawić cytowalność tego czasopisma.

10. Rozważany jest pomysł, aby podczas wszystkich konferencji współorganizowanych przez PTM, członkowie 
naszego Towarzystwa otrzymywali zniżki na opłaty rejestracyjne. Obecnie ma to miejsce w przypadku kon-
ferencji „90 lat PTM” i konferencji „Mikrobiologia Farmaceutyczna”. Organizatorzy przyszłych konferencji 
z udziałem PTM proszeni są o przemyślenie przedstawionej propozycji.

11. Rozważany jest pomysł, aby w przypadku pozyskania Członka Wspierającego PTM czy sponsora, przez dany 
Oddział Terenowy PTM, połowa środków finansowych przekazana przez Członka Wspierającego PTM lub 
sponsora mogła być wykorzystana na potrzeby statutowe przez Oddział PTM, który pozyskał dodatkowe 
środki finansowe. 

12. Bardzo się cieszymy, że firma Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, przystąpiła 
do PTM jako Srebrny Członek Wspierający PTM.

13. Zauważalny jest w ostatnim czasie wzrost płacenia zaległych składek PTM, za co bardzo dziękujemy.
 Liczby osób płacących składkę PTM za dany rok: do 24.03.br. wynosiły: 2015 r. – 646, 2016 r. – 674, 

2017 r. – 179. a na dzień 05.06.br. wynoszą – i wzrosły odpowiednio: 2015 r. – 669 (+ 23), 2016 r. – 735 (+ 61), 
2017 r. – 524 (+ 345). 

14. Informujemy, że laureatem tegorocznej nagrody FEMS-Lwoff Award został Pan prof. Jeff Errington, Dyrektor 
The Centre for Bacterial Cell Biology w Newcastle University. 

15. Złożyliśmy wniosek do FEMS o dofinansowanie Konferencji „90 lat PTM” w ramach FEMS Meeting Organizer 
Grant.

16. Pani prof. Beata Sadowska poinformowała, iż przygotowała wstępny dokument zawierający stanowisko PTM 
oraz propozycję rozwiązań kwalifikacyjnych dla absolwentów kierunku Mikrobiologia ubiegających się o wpis 
na Listę Diagnostów Laboratoryjnych, który został przesłany Pani dr J. Jursie-Kulaszy oraz Pani dr E. Stefaniuk 
z prośbą o przeanalizowanie.

17. Na naszą prośbę Redaktorzy Naczelni czasopism Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej oraz Przegląd 
Epidemiologiczny wyrazili zgodę na udostępnienie materiałów archiwalnych ze swoich czasopism, dotyczą-
cych zasłużonych polskich mikrobiologów. Materiały te zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTM 
w zakładce Historia > Wspomnienia o Mikrobiologach, za co bardzo dziękujemy.

18. Na stronie internetowej PTM zamieszczane są informacje przekazywane przez Zarządy Oddziałów Tereno-
wych PTM dotyczące lokalnej działalności. Prosimy o zapoznanie się ze stroną PTM, która jest na bieżąco 
aktualizowana.

19. Prężnie działa strona PTM na facebooku, liczba polubień przekroczyła wartość 300. Dziękujemy Paniom, 
które wprowadzają nowe informacje na stronę facebooka i stronę PTM. 

20. Na przełomie maja i czerwca odbyła się VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mikrobiologia Farmaceu-
tyczna, współorganizowana przez PTM, na której omówiono zasady funkcjonowania Sekcji Mikrobiologia 
Farmaceutyczna. Na naszej stronie internetowej w zakładce Struktura > Sekcje znajdują się propozycje utwo-
rzenia szeregu Sekcji zajmujących się szczególnymi obszarami mikrobiologii. Osoby zainteresowane współ-
pracą, wymianą informacji, doświadczeń i wiedzy w danych obszarach mikrobiologii mogą przystępować do 
danych sekcji – jednej lub kilku. Zachęcamy do włączania się w działalność tych Sekcji.

 Pozdrawiamy serdecznie,
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INFORMACJA O KONFERENCJACH WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGÓW

ORAZ Z PATRONATEM PTM W 2017 r.

Konferencja Jubileuszowa
90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

PTM wczoraj – dziś – jutro
Kraków, 22–23 września 2017 r.

Komunikat I

Konferencja Jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów organizowana jest przede wszystkim z okazji 
90-tej rocznicy powołania naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie w 2017 roku przypada rocznica 160-lecia uro-
dzin Ojca mikrobiologii polskiej profesora Odona Bujwida oraz 130-lecia wygłoszenia przez niego w Krakowie 
słynnych pięciu „odczytów o bakteryjach”. W 2017 roku upływa także 90 lat od powołania ogólnoświatowego sto-
warzyszenia towarzystw mikrobiologicznych International Society of Microbiology, obecnie International Union 
of Microbiological Societies (IUMS), którego współzałożycielem było PTM.

Konferencji towarzyszyć będzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikro-
biologów, które podejmie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PTM.

Tematyka konferencji, poza częścią poświęconą historii polskiej mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem 
roli prof. O. Bujwida oraz działalności PTM, będzie również dotyczyła przeglądu osiągnięć naukowych różnych 
dyscyplin mikrobiologii. 

Planuje się zorganizowanie sesji wykładowej, na którą zostaną zaproszeni najwybitniejsi polscy naukowcy 
z różnych dyscyplin mikrobiologii oraz kilku sesji plakatowych, na których wszyscy mikrobiolodzy, a zwłaszcza 
Delegaci na Walne Zgromadzenie PTM będą mogli przedstawić wyniki swoich prac.

Planuje się również stworzenie warunków umożliwiających zorganizowanie stoisk wystawowych przez różne 
firmy działające w obszarze mikrobiologii.

Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów będzie okazją do poznania początków polskiej 
mikrobiologii i serologii, do dyskusji, przeglądu sesji plakatowych, do integracji pokoleń mikrobiologów, do 
rekreacji w czasie spotkań koleżeńskich w uroczym klimacie dawnej stolicy Polski. 

Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i Uniwersytet Jagielloński.

Termin nadsyłania streszczenia plakatu: 19.06.2017 r.

Termin powiadomienia o akceptacji streszczenia: 26.06.2017 r.

Opłaty zjazdowe:

Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) członkowie PTM
W terminie do dnia 07.07.2017 r.: 100 zł; w terminie po 07.07.2017 r.: 150 zł

Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) nie będący członkami PTM – udział czynny
W terminie do dnia 07.07.2017 r.: 200 zł; w terminie po 07.07.2017 r.: 250 zł

Członkowie PTM 
W terminie do dnia 07.07.2017 r.: 300 zł; w terminie po 07.07.2017 r.: 400 zł

Osoby nie będące członkami PTM
W terminie do dnia 07.07.2017 r.: 400 zł; w terminie po 07.07.2017 r.: 500 zł
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Konferencja BioMillenium 2017
„Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii”,

Gdańsk, 6–8 września 2017 r.

Szanowni Państwo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji BioMille-
nium 2017 – „Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii”, która odbędzie się w dniach 6–8 września 
2017 na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. 

Głównym organizatorem Konferencji jest Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politech-
niki Gdańskiej oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Współorganizatorami są również 
Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Gdański 
Oddział Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Chorób Zakaźnych.

Prezentowane zagadnienia będą podzielone na pięć tematycznych sesji: 
● Biotechnologia: w medycynie, w przemyśle, w ochronie środowiska,
● Mikrobiologia: kliniczna, molekularna
Konferencja rozpocznie się wykładem przedstawiającym sylwetkę, zainteresowania i osiągnięcia naukowe 

zmarłego w tym roku prof. hab. dr Józefa Kur, założyciela Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii 
Politechniki Gdańskiej oraz naukowca, który swoimi pracami nie tylko wniósł wiele do mikrobiologii i biotech-
nologii, ale był ich wielkim popularyzatorem. Przewidujemy wykłady plenarne, prezentacje ustne, sesję plakatową 
oraz warsztaty praktyczne prowadzone przez firmy. 

Mamy nadzieję, że prezentacje wyników Państwa badań naukowych pokażą, że biotechnologia nie jest 
wciąż dziedziną „nauki przyszłości”, ale już dziś przyniosła rozwiązania stosowane w wielu gałęziach przemysłu 
i w medycy nie oraz że mikrobiologia nie jest „skostniałą dziedziną”, ale obszarem nauki, w którym zarówno 
tworzy się, jak i wykorzystuje nowoczesne technologie. Wierzymy, że Konferencja będzie okazją do nawiązania 
kontaktów umożliwiających efektywną współpracę. Wszystkim, którzy wezmą udział w Konferencji, życzymy 
miłego pobytu w Gdańsku. 

Szczegółowy program i informacje zostaną przesłane w następnym komunikacie.

Organizatorzy Konferencji BioMillenium 2017 
Kontakt: 583 472 417 – sekretariat oraz 583 472 383; 583 476 412; 583 472 406; 583 472 302

Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska
– MIKROBIOT 2017,

Łódź, 19–21 września 2017 r.

W imieniu Organizatorów, Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału 
w IV edycji konferencji naukowej „Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska” – MIKROBIOT 2017, 
która odbędzie się w Łodzi w dniach 19–21 września 2017 r. 

Głównym celem Konferencji jest wymiana informacji naukowej w zakresie mikrobiologii, immunologii i bio-
technologii, w tym badań czynników chorobotwórczości drobnoustrojów, reakcji organizmu człowieka na zaka-
żenia, epidemiologii zakażeń, struktury i fizjologii mikroorganizmów środowiskowych, możliwości ich wyko-
rzystania w procesach biotechnologicznych oraz w eliminacji skażeń środowiska, a także dotyczących interakcji 
drobnoustrojów z innymi organizmami w różnych mikroniszach środowiskowych.
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Wzorem poprzednich edycji konferencji MIKROBIOT, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
środowisk naukowych z całej Polski i spotkały się z uznaniem gości z zagranicy, również podczas zbliżającej się 
IV edycji MIKROBIOT 2017 wykłady plenarne wygłoszą wybitni naukowcy, między innymi z Niemiec, Portugalii, 
Francji czy Włoch. Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski. W ramach konferencji MIKROBIOT 
2017 odbędą się cztery sesje tematyczne: 

1. Mikrobiologia kliniczna i immunologia
2. Biotechnologia mikrobiologiczna
3. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa
4. Genetyka i genomika drobnoustrojów

Konferencja pod patronatem PTM

II Ogólnopolska Konferencja „Działania przeciwdrobnoustrojowe”
Bydgoszcz, 16.09.2017 r.

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz ze Stowarzyszeniem „Rozwój Mikrobiologii” organizują II Ogólnopolską 
Konferencję „Działania przeciwdrobnoustrojowe.

Pragniemy spotkać się w szerokim gronie specjalistów, aby poznawać nowe możliwości, jak również ograni-
czenia działań przeciwdrobnoustrojowych oraz zagrożenia wynikające z obecności drobnoustrojów.

Powyższe zagadnienia są wyzwaniem dla współczesnej medycyny, farmacji, kosmetologii, higieny, epidemio-
logii i mikrobiologii. W związku z tym, tematyka Konferencji adresowana jest nie tylko do osób zajmujących się 
dezynfekcją i sterylizacją, ale także do osób związanych z produkcją żywności, leków, kosmetyków, mikrobiologów 
różnych specjalności oraz diagnostów laboratoryjnych, immunologów, epidemiologów i lekarzy.

Powyższe zagadnienia będą omawiane w aspekcie klinicznym, diagnostycznym i prewencyjnym. Przewidzie-
liśmy dla Państwa trzy sesje naukowe:

1. Procesy dezynfekcji i sterylizacji w obszarze medycznym i przemysłowym 
2. Działania przeciwdrobnoustrojowe w szpitalu i w warunkach polowych 
3. Związki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym oraz sesje plakatowe.

W ramach każdej sesji przewidziane są krótkie wystąpienia ustne uczestników.

INFORMACJE O KONFERENCJI:

Aule A i B budynku REKTORATU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13–15

Planowane rozpoczęcie rejestracji od godz. 900

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii”
85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

Telefony: Informacje ogólne – tel. 52 585 35 01, 52 585 38 38 

Płatności – tel. 52 585 36 73 e-mail: rozw_mikrob@cm.umk.pl
 do 31.07.2017 r. –  90 zł/osoba
 od 01.08.2017 r. – 100 zł/osoba

Organizatorzy nie zapewniają noclegu, ani nie pokrywają kosztów przejazdu
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Konferencja pod patronatem PTM

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROMIKROBIOLOGICZNA
HYDROMICRO 2017:

DROBNOUSTROJE – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA
17–19 września 2017, Olsztyn

Szanowni Państwo!
Bardzo serdecznie zapraszamy na IX Ogólnopolską Konferencję Hydromikrobiologiczną, organizowaną 

w dniach od 17 do 19 września 2017 roku przez Katedrę Mikrobiologii Środowiskowej Wydziału Nauk o Środo-
wisku Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Będzie to dziewiąte ogólnopolskie spotkanie środo-
wisk naukowych związanych z mikroorganizmami ekosystemów wodnych. Poprzednie spotkania odbywały się 
w: Słupsku-Ustce (2000), Toruniu (2002), Zielonej Górze-Łagowie (2004), Mikołajkach (2006), Warszawie-Wierzbie 
(2008), Gdańsku (2010), Wrocławiu (2013) oraz Gliwicach (2015).

Tematyka konferencji obejmuje: mikroorganizmy wód śródlądowych, podziemnych i morskich, mikroor-
ganizmy w inżynierii środowiska, sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków, transmisję mikro- 
organizmów patogennych drogą wodną, zanieczyszczenia biologiczne w systemach wodnych biobezpieczeństwo 
i bioremediację wód, diagnostykę organizmów wodnych, mikrobiologię przemysłową i biotechnologię.

Językiem konferencji jest język polski lub angielski Zgłoszenia (w postaci wypełnionej karty zgłoszenia uczest-
nictwa – do pobrania ze strony www.hydromicro2017.pl należy przesłać do 30 maja 2017 roku na adres: hydro-
micro@uwm.edu.pl Streszczenia w języku polskim lub angielskim przygotowane wg schematu zamieszczonego 
na stronie Konferencji prosimy przesyłać droga mailową do 30 czerwca 2017 roku. Konferencja odbędzie się 
w Olsztynie, w atrakcyjnie usytuowanym hotelu Omega. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM

Konferencja pod patronatem PTM

IV edycja konferencji
„Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości”

Wrocław, 24 listopada 2017

Szanowni Państwo,
Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski Oddział Polskiego Towarzy-

stwa Mikrobiologów i Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego zapraszają na IV edycję 
konferencji pt. „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości”.

Konferencja  ma na celu prezentację badań z zakresu mikrobiologii i parazytologii jakie są prowadzone aktual-
nie w krajowych jak i zagranicznych jednostkach naukowych. Pragniemy również udokumentować historyczny 
dorobek polskich naukowców w tych dziedzinach. W tym roku szczególną uwagą objęty będzie problem uwa-
runkowanych środowiskowo chorób infekcyjnych i inwazyjnych, których czynnikami etiologicznym są patogeny 
transmitowane przez stawonogi (wektory), głównie hematofagiczne kleszcze i komary, a także ukazanie skutecz-
nych sposobów zapobiegania i monitorowania tych zagrożeń. 

Podczas konferencji planowana jest prezentacja praktycznych osiągnięć 20-letniej współpracy Instytutu Gene-
tyki i Mikrobiologii UWr z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia w zakresie biologicznego 
(mikrobiologicznego) zwalczania komarów na terenie Aglomeracji Wrocławskiej. Ważnym celem konferencji jest 
także integracja środowiska naukowego oraz ukazanie osiągnięć naukowych młodych adeptów nauki. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:
http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl

 Organizator:  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
 Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
  ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
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Konferencja pod patronatem PTM

7 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska
Lwów, 26–29 września 2017 r.

http://cellbiol.lviv.ua/2017/

Rudolf Weigl był wybitnym polskim mikrobiologiem austriackiego pochodzenia. Pracował w czasach między-
wojennych we Lwowie (dzisiejsza Ukraina) w dziedzinach mikrobiologii lekarskiej, parazytologii, immunologii 
oraz biotechnologii, opracowując przy tym pierwszą skuteczną szczepionkę przeciwko durowi plamistemu. 

Mikrobiolodzy polscy i ukraińscy od 2003 r. organizują naprzemiennie w Polsce i Ukrainie dwustronne (później 
międzynarodowe) konferencje Weiglowskie w dziedzinie mikrobiologii i dyscyplinach pokrewnych. Poprzednie 
konferencje Weigowskie odbywały się we Lwowie (2003), Warszawie (2007), Odessie (2009), Wrocławiu (2011), 
Czerniowcach (2013) oraz w Gdańsku (2015). Kolejną, 7 konferencję Weiglowską zaplanowano zorganizować we 
Lwowie, mieście, gdzie R. Weigl pracował. 

Główne tematy konferencji to mikrobiologia ogólna, mikrobiologia lekarska, mikrobiologia środowiskowa, 
immunologia oraz biotechnologia. Konferencja odbędzie się w przepięknym Lwowskim Budynku Uczonych. 
Głównymi uczestnikami konferencji będą mikrobiolodzy ukraińscy i polscy, jednak przewiduje się także udział 
naukowców z innych krajów (Austria, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy, USA, Japonia). W konferencji weźmie 
udział około 250 uczestników. Oprócz programu naukowego, przewidziane są: wycieczka po Lwowie, koncert, 
recepcja oraz na życzenie – bankiet, spektakl w Operze Lwowskiej, a także wycieczka do pobliskich zamków. 
Konferencja przyczyni się do nawiązania bliższych kontaktów z naukowcami z Ukrainy oraz wzmocnieniu przy-
jacielskich stosunków między naszymi narodami.

Planuje się, ze opłata konferencyjna wyniesie 140 Euro oraz 110 Euro dla młodych naukowców. Koszty obejmą 
3 obiady, recepcję, 5 poczęstunków podczas przerw na kawę, wycieczka po mieście oraz materiały konferencyjne. 
Dodatkowo płatne będą bankiet (około 40 Euro) oraz spektakl w operze Lwowskiej (10 Euro). Po konferencji 
można będzie odwiedzić zamek Oleski (1 dzień), Poczajow i Krzemieniec (1 dzień) lub Kamieniec Podolski (2 dni), 
wycieczki te są płatne dodatkowo.

Ukrainian Society of Cell Biology

For the attention of specialists in the field of microbiology, biotechnology, immunology.
Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine, All-Ukrainian Public Organization “Ukrainian 
Society of Cell Biology” inform you about:
7th International Weigl Conference that will be held on September 26–29, 2017 in Lviv, Ukraine, in the main 
building of Ivan Franko Lviv National University.

List of planned sessions:
1. Microbial cell biology.
2. Microbial biotechnology.
3. Environmental microbiology.
4. Metabolism and regulation.
5. Medical microbiology.
6. Immunology.
7. Microbe-host cell interaction.
8. Microbial genetics.
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Participation of leading foreign and ukrainian scientists is expected in the Conference.
Working language – English.

weigl2017@gmail.com
Early bird registration & payment (till May 31, 2017): 110 € / 90 €.

Materials received after the deadline will not be accepted. Each person may submit up to 3 abstracts.
Invitation letters to the participants of the conference will be sent by email before 1st September 2017.

Complete information is presented on the website: http://www.cellbiol.lviv.ua/2017

CONTACT INFORMATION OF ORGANIZING COMMITTEE REPRESENTATIVES
Address: Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Drahomanov Street, 14/16, Lviv, 79005 Ukraine.

Dmytruk K.V., Head of Secretariat  Barska M.L., Executive Secretary
PhD, Senior Scientist  of Ukrainian Society of Cell Biology, PhD
Phone: 00 380 32 261 21 63  Phone: 00 380 32 261 2142
FAX: 00 380 32 261 2108  FAX: 00 380 32 261 2108
е-mail: dmytruk@cellbiol.lviv.ua  е-mail: barska@cellbiol.lviv.ua
 dmytruk77@gmail.com

CZLONKOWIE WSPIERAJĄCY PTM

Złoty Członek Wspierający PTM
od 27.03.2017 r.

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions
ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce k. Krakowa

tel. (12) 414 00 60, 506 184 673, fax (12) 414 00 66
www.hcseurope.pl

Firma projektuje profesjonalne systemy utrzymania czystości i higieny dla klientów o szczególnych wymaganiach 
higienicznych, m.in. kompleksowe systemy mycia, dezynfekcji, osuszania rąk dla pracowników służby zdrowia, 
preparaty do dezynfekcji powierzchni dla służby zdrowia, systemy sterylizacji narzędzi.

Srebrny Członek Wspierający PTM
od 07.06.2017 r.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl
tel. (61) 44 20 100, fax (61) 44 23 936

www.chifa.com.pl

Aesculap Chifa Sp. z o.o. jest członkiem grupy B. Braun, jednej z wiodących na świecie firm medycznych, 
produkującej i dystrybuującej miedzy innymi preparaty do antyseptyki rąk, skóry, błon śluzowych, do mycia 
i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz powierzchni.
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