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Alternatywne metody przeciwdziałania tworzeniu 

biofilmu przez wybrane patogeny 

1. Wprowadzenie  

W otaczającym nas świecie mikroorganizmy mogą występować w postaci 

wolnych komórek (formy planktoniczne) lub tworząc specyficzną strukturę 

– biofilm. Biofilm jest strukturą biologiczną utworzoną przez komórki 

należące do jednego lub kilku gatunków mikroorganizmów, które przylegają 

do siebie lub/i powierzchni oraz są otoczone wytwarzaną przez nie macierzą 

pozakomórkową utworzoną z polimerów zewnątrzkomórkowych [1].  

Struktura ta naturalnie występująca w przyrodzie, znalazła zastosowanie 

w wielu dziedzinach ochrony środowiska. Obecnie wykorzystywana jest 

m.in. do oczyszczania ścieków, bioremediacji zanieczyszczonych gleb lub 

wód gruntowych oraz biologicznego ługowania metali. Nie mniej jednak, 

jako układ złożony z populacji mikroorganizmów (czasem również 
patogenów) może wykazywać negatywne oddziaływanie na zdrowie 

człowieka i jego otoczenie. 

2. Negatywne aspekty aktywności biofilmu  

Drobnoustroje współtworzące biofilm wykazują większą oporność 

na antybiotyki i środki dezynfekcyjne w stosunku do komórek 

pozostających w stanie wolnym [2]. Powyższą sytuację można tłumaczyć 

spowolnieniem proliferacji komórek oraz ich metabolizmu w błonie 

biologicznej. Biorąc również pod uwagę fakt, iż większość leków działa 

na komórki aktywne metabolicznie, to przejście w fazę stacjonarną 

niektórych mikroorganizmów wewnątrz biofilmu, może powodować 

obniżenie ich podatności na substancje przeciwbakteryjne [3, 4]. Ponadto 

produkowane przez drobnoustroje polimery zewnątrzkomórkowe (EPS – ang. 

Extracellular Polymeric Substances), mogą znacznie utrudniać dyfuzję 

leków w głąb biofilmu. Skutkiem powyższego jest znacznie utrudnienie 

leczenia wywołanych przez nie infekcji.  

Kolejną wadą jest fakt, że obecność błony biologicznej może 

powodować biodeteriorację, czyli niszczenie materiałów w skutek 
                                                                   
1 Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, 

katarzyna.kowalska@polsl.pl 
2 Katedra Ochrony Powietrza, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 22B 
3 Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 
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działalności organizmów żywych. Biofilm może również stanowić poważne 

zanieczyszczenie mikrobiologiczne, co z kolei skutkuje wzrostem kosztów 

związanych z oczyszczaniem produktów w przemyśle medycznym [2]. 

Negatywne oddziaływanie biofilmu jest szczególnie widoczne w przypadku 

implantów, gdzie stanowi on zanieczyszczenie o charakterze mikrobiolo-

gicznym (często antybiotykoopornymi mikroorganizmami). Biofilm, który 

tworzy się na ich powierzchni stanowi szczególne zagrożenie głównie 

z dwóch powodów. Po pierwsze, prowadzi do biodeterioracji materiału, 

z którego wykonany jest implant. Po drugie, może również prowadzić 

do reakcji zapalnych w organizmie. 
Niepożądane działanie biofilmu wymusiło konieczność opracowania 

metod mających na celu jego usunięcie lub też ograniczenie jego rozwoju. 

Trudność eliminacji tej struktury biologicznej może wynikać z faktu, 

że polimery zewnątrzkomórkowe otaczające tę strukturę, znacznie utrudniają 

dyfuzję substancji przeciwdrobnoustrojowych w jego wnętrze, a same 

mikroorganizmy wykazują zwiększoną opornością na nie.  

Biorąc to pod uwagę, rozwiązaniem zdaje się być przeciwdziałanie 

adhezji komórek mikroorganizmów do powierzchni, które jest pierwszym 

etapem formowania biofilmu (Rysunek 1).  

 

Rysunek 1. Etapy tworzenia biofilmu z zaznaczonym etapem adhezji komórek do powierzchni. 

1: pojedyncze komórki zasiedlają powierzchnię. 2: stałe przyczepienie komórek do podłoża 

i produkcja EPS. 3 i 4: dojrzewanie biofilmu i rozwój jego struktury. 5: Uwolnienie pojedynczych 
komórek z biofilmu (opracowanie własne na podstawie [5]) 

2.1. Czynniki sprzyjające adhezji mikroorganizmów do materiałów  

Tworzeniu biofilmu sprzyjają takie czynniki, jak: skład medium, 

tzn. obecność białek, polimerów czy innych cząstek, które wspomagają 

adhezję komórek. Innymi parametrami są właściwości fizyczne 

powierzchni materiału, wśród których można wymienić: ładunek 

elektryczny, hydrofobowość oraz swobodną energię powierzchniową [6, 7].  

Ponadto na tworzenie biofilmu pozytywnie wpływają obecne 

w strukturze komórki wici, fimbrie, białka powierzchniowe czy EPS [6, 8]. 
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3. Wybrane patogeny występujące w formie biofilmu  

Wiele mikroorganizmów może występować w postaci biofilmu, jednak 

szczególną uwagę zwracają patogenne bakterie, które występując w tej 

formie są bardziej oporne na działanie antybiotyków i środków 

dezynfekcyjnych niż w formie planktonicznej. Wśród nich można wyróżnić 

takie mikroorganizmy, jak: Helicobacterpylori, Staphylococcus aureus, 

Porphyromonas gingivalis, Listeria monocytogenes. 

Helicobacter pylori są Gram-ujemnymi bakteriami, które są dobrze 

adaptowane do przebywania w środowisku kwaśnym (płyn żołądkowy). 

Helicobacter pylori są odpowiedzialne za chorobę wrzodową żołądka 

i dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej żołądka oraz raka żołądka [9]. Innymi 

Gram-ujemnymi patogenami są anaerobowe bakterie Porphyromonas 

gingivalis. Powodują one zapalenie przyzębia, choroby układu pokarmowego 

i oddechowego [10]. 

Wśród Gram-dodatnich patogennych bakterii można wymienić m.in. 

Staphylococcu saureus, które powodują m.in. ropne zakażenia skóry, 

tkanek miękkich, zapalenie powięzi czy zapalenie płuc oraz Listeria 

monocytogenes powodujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsę, 

zapalenie płuc [11, 12]. 

Wszystkie te patogeny mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia 

i życia człowieka, więc zapobieganie tworzenia przez nie biofilmu zdaje się 

być ważnym aspektem badań. 

4. Przeciwdziałanie adhezji komórek do powierzchni  

Działanie antyadhezyjne, a więc zapobiegające przyczepianiu się komórek 

mikroorganizmów do powierzchni, można uzyskać na kilka sposobów, 

m.in. poprzez:  

 fizykochemiczną modyfikację powierzchni materiału;  

 pokrycie powierzchni materiału środkiem przeciwinfekcyjnym 

(np. biosurfaktantem, srebrem, syntetycznym antybiotykiem);  

 wprowadzenie do otoczenia (graniczącego z materiałem) czynnika 

toksycznego [13].  

4.1. Substancje roślinne wykazujące działanie antyadhezyjne  

Wśród roślin, z których wyizolowano preparaty o działaniu hamującym 

adhezję komórek można wymienić m. in. zieloną herbatę, żurawinę, żeń-szeń.  

Zielona herbata (Camellia sinensis) to powszechnie wykorzystywana 

roślina zawierająca polifenole, taninę, teinę i katechiny. Alkoholowy 

ekstrakt z liści ww. rośliny wykorzystano w celu ograniczenia adhezji 

bakterii z rodzaju Helicobacter pylori do komórek nabłonkowych żołądka. 

Uzyskana wartość IC50 kształtowała się na poziomie 1,10-1,26 mg/mL, 
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natomiast wartość MIC (minimalnego stężenia hamującego) wyniosła 0,01-

0,05 mg/mL. Ważnym aspektem działania tych substancji jest selektywność, 

ograniczają one tworzenie biofilmu przez H. pylori bez znaczącego 

wpływu na bakterie komensalne. Ponadto, związki te wykazują zdolność do 

niszczenia wytworzonego już biofilmu. Prawdopodobnie wynika to z faktu, 

że są one analogami glikokoniugantów na powierzchni komórek [14]. 

Inną rośliną mogąca znaleźć zastosowanie w hamowaniu adhezji komórek 

patogenów jest żeń-szeń właściwy (Panax ginseng). Bakterie z rodzaju 

Prophyromonas gingivali zostały poddane działaniu polisacharydów 

uzyskanych z wyciągu z korzenia ww. rośliny. Wyznaczona przez badaczy 

wartość IC50 kształtowała się na poziomie 2,10-3,02 mg/mL. Podobnie, jak 

w poprzednim przypadku, wykazano selektywny wpływ na różne rodzaje 

bakterii, który polegał na hamowaniu tworzenia biofilmu przez badane 

patogeny, przy braku efektu na komensalne bakterie (Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium bifidum) [15]. 

Tabela 1. Hamowanie adhezji komórek mikroorganizmów patogennych przy użyciu substancji 

wyizolowanych z wybranych roślin [14, 15] 

Badany patogen 

Organizm 

produkujący 

substancję 

o działaniu anty-

adhezyjnym 

Stężenie 

substancji, 

mg/mL 

Inhibicja adhezji 

komórek, % 

Helicobacter pylori Camellia 

sinensis 

0,3-2,0 20-80 

Porphyromonas 

gingivalis 

Panax ginseng 1,1-2,1 50 

5. Substancje wyizolowane z mikroorganizmów wykazujące 

działanie antyadhezyjne  

Wśród związków o właściwościach antyadhezyjnych wytwarzanych przez 

drobnoustroje, szczególną grupę stanowią biosurfaktanty. Są to związki 

powierzchniowo czynne o charakterze amfifilowym, które mogą modyfikować 

właściwości powierzchni materiału m.in. poprzez zmianę hydrofobowości 

[2, 13]. Biosurfaktanty są również zdolne do modyfikacji hydrofobowości 

powierzchni komórek bakteryjnych, co w konsekwencji prowadzi do 

zmniejszenia ich adhezji do powierzchni stałych. Ten efekt jest zależny od 
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hydrofobowości komórek mikroorganizmów, jak również typu lipopeptydów 

i ich koncentracji [16].  
Najczęściej wykorzystywanymi biosurfaktantami są glikolipidy 

i lipopeptydy. Przedstawicielami pierwszej grupy związków jest ramnolipid 

uzyskany z bakteryjnego szczepu Pseudomonas aeruginosa [17] oraz 

soforolipid otrzymany z drożdży z gatunku Yarrowia [18]. Z kolei 

przedstawicielami lipopeptydów są wyizolowane z Bacillus subtilis ituryna 

i surfaktyna [16].  

 

Rysunek 2. Wybrane biosurfaktanty: A) monoramnolipid, B) diramnolipid, C) soforolipid – 
forma laktonowa, D) soforolipid – forma kwasowa, E) ituryna, F) surfaktyna [19, 20, 21, 22] 

Jednym z ciekawszych kierunków badań jest ocena właściwości 

antyadhezyjnych surfaktyny. Wyniki eksperymentu dowiodły, że ww. substancja 

jest związkiem powodującym zmniejszenie adhezji komórek takich 

patogenów, jak: Staphylococcus aureus (42-66%), Listeria monocytogenes 

(37-66%), jednak stopień inhibicji uzależniony jest od temperatury. Wraz 

ze spadkiem temperatury wzrasta stopień inhibicji adhezji komórek 

bakteryjnych. Dla jednakowego stężenia surfaktyny (1 mg/mL) hamowanie 

tworzenia biofilmu w temperaturze 35oC kształtowało się na poziomie 34-

42%, podczas gdy w 4°C wynosiło już 63-66%. Odnotowano zatem prawie 

dwukrotnie większą inhibicję procesu przyłączania komórek do materiału [2]. 
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Badania inhibicji tworzenia biofilmu przez Staphylococcus aureus były 

również prowadzone przy użyciu biosurfaktantu pozyskanego z Yarrowia 

lipolytica UCP 0988 (uprzednio zwanego Candida lipolytica). Wyniki 

badań wykazały, że substancje pozyskane z ww. grzybów powodowały 

hamowanie adhezji komórek patogenu sięgające nawet 98%. Działanie tego 

biosurfaktantu związane jest prawdopodobnie z jego właściwościami 

przeciwbakteryjnymi [23]. 

Tabela 2. Hamowanie adhezji komórek mikroorganizmów patogennych przy użyciu substancji 

produkowanych przez wybrane mikroorganizmy [1, 5, 6] 

Badany patogen 

Organizm 

produkujący 

biosurfaktant 

Stężenie 

biosurfaktant

u, mg/mL 

Inhibicja 

adhezji 

komórek, % 

Listeria 

monocytogenes 

Bacillus subtilis 1,000 37-66 

Staphylococcus 

aureus 

Bacillus subtilis 1,000 42-66  

Lactobacillus 

paracasei 

50,000 67 

Yarrowia lipolytica 0,012 98 

6. Wady i zalety stosowania substancji pochodzenia naturalnego  

Przewaga substancji pochodzenia naturalnego, nad tymi sztucznie 
syntetyzowanymi wynika m.in. z ich:  

 niskiej toksyczności;  

 biodegradowalności;  

 zróżnicowania chemicznego (m. in. glikolipidy, lipopeptydy, kwasy 
tłuszczowe, fosfolipidy);  

 zachowania skuteczności nawet w warunkach ekstremalnych 
(temperatury, odczynu środowiska, zasolenia);  

 możliwości pozyskiwania z surowców odnawialnych, co obniża 
koszty produkcji [2, 13, 24].  

Podana powyżej jako zaleta biodegradowalność, może stanowić 
jednocześnie wadę substancji ograniczającej tworzenie biofilmu, ze względu 
na możliwość rozkładu, a co za tym idzie ograniczony czas wykazywania 
właściwości antyadhezyjnej.  
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7. Podsumowanie i wnioski  

Biofilm często stanowi poważne zanieczyszczenie bądź zagrożenie 

mikrobiologiczne, co wymusza wprowadzenie technik mających na celu 

jego eliminację. Złożoność powyższych procesów powoduje, że wzbudzają 

one duże zainteresowanie, prowadzące do doskonalenia technik pozwalających 

na eliminację lub hamowanie jego powstawania w miejscach niepożądanych 

poprzez zastosowanie związków pochodzenia naturalnego o działaniu 

antyadhezyjnym. Substancje takie mogą znaleźć szczególnie zastosowanie 

w implantologii. Biofilm, który tworzy się na powierzchni implantów 

stanowi szczególne zagrożenie głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, 

prowadzi do biodeterioracji materiału, z którego wykonany jest implant. 

Po drugie, może również prowadzić do reakcji zapalnych w organizmie. 

Związki wykazujące aktywność antyadhezyjną, mogłyby być stosowane 

na powierzchni implantów, prowadząc do hamowania tworzenia biofilmu 

i jego negatywnego działania na materiał implantu i zdrowie pacjenta. 

Ponadto, stosowanie naturalnych substancji mogłoby znaleźć również 

zastosowanie jako środki pomocnicze w niektórych lekach. Ich działanie 

antyadhezyjne oraz w niektórych przypadkach – prowadzące do niszczenia 

dojrzałego biofilmu, mogłoby poprawić działanie leku, ponieważ jak już 

wcześniej wspomniano, formy planktoniczne mikroorganizmów charak-

teryzują się niższą opornością na leki i środki dezynfekcyjne, niż 

te występujące w postaci biofilmu. Istotną cechą tych związków jest 

selektywność, dzięki czemu przeciwdziałają one tworzeniu biofilmu przez 

bakterie patogenne, bez wpływu na bakterie komensalne. Podsumowując, 

naturalne związki o działaniu antyadhezyjnym stanowią aktualny i ciekawy 

temat badań, nad którym należy nadal pracować, ponieważ są to substancje, 

które mogą znaleźć szerokie zastosowanie w medycynie. 

Uwagi ogólne/Podziękowania  

Katarzyna Kowalska i Michał Kowalski są stypendystami Programu 

stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska – DoktoRIS. 
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Alternatywne metody przeciwdziałania tworzeniu biofilmu przez 

wybrane patogeny 
 

Biofilm jest jednym z niepożądanych zanieczyszczeń o charakterze mikrobiologicznym. 
Składa się on z populacji różnych mikroorganizmów, w tym często patogenów, które 

stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Bakterie tworzące biofilm wykazują 

większą oporność na antybiotyki i środki dezynfekcyjne w porównaniu do form 

planktonicznych. Sprawia to, że usunięcie tej biologicznej struktury jest znacznie trudniejsze 
niż tych samych organizmów w postaci wolnych komórek. Rozwiązaniem jest stosowanie 

substancji przeciwdziałających adhezji komórek do powierzchni, a więc utrudniających 

zachodzenie pierwszego etapu tworzenia biofilmu. Związki te mogą być pozyskiwane 

zarówno z innych mikroorganizmów (np. biosurfaktanty produkowane przez Yarrowia 
lipolytica, Bacillus subtilis, Bacilluscirculans), jak i roślin (np. ekstrakty z żurawiny, żeń-

szenia, zielonej herbaty). Z wysoką skutecznością mogą one hamować tworzenie biofilmu 

przez takie patogeny, jak: Helicobacterpylori (powodujące zapalenie błony śluzowej 

żołądka, chorobę wrzodową), Staphylococcusaureus (powodujące m.in. ropne zakażenia 
skóry, tkanek miękkich), Porphyromonasgingivalis (powodujące choroby układu 

pokarmowego i oddechowego), Listeriamonocytogenes (powodujące zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych, sepsę, zapalenie płuc). Ze względu na selektywne działanie oraz 

niską toksyczność związki te stanowią dobrze rokujący przedmiot badań. 
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Alternative methods of anti-biofilm formation of selected substances 

 
Biofilm is one of the undesirable microbial contamination. Populations of different 

microorganisms, commonly pathogens which are serious threat to human health, form this 
biological structure. Biofilm-forming bacteria are more resistant to antibiotics and 

disinfectants than the planktonic forms. Therefore, elimination of biofilm is much more 

difficult than the removal of the same organism as free cells. Usage of substances capable 

of cell adhesion to surface inhibition (first step of biofilm formation) may be promising 
solution. These compounds may be produced by other microorganisms (eg. biosurfactants 

from Yarrowia lipolytica, Bacillus subtilis, Bacillus circulans), as well as plants (eg. extracts 

from cranberries, ginseng, green tea). The substances inhibit biofilm formation with high 

efficiency in case of pathogens such as Helicobacter pylori (causing gastritis, peptic ulcer), 
Staphylococcus aureus (causing purulent skin and soft-tissue infections), Porphyromonas 

gingivalis (causing gastrointestinal and respiratory diseases), Listeria monocytogenes 

(causing meningitis, sepsis, pneumonia). Due to the selective activity and low toxicity, the 

substances are promising subject of research. 
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Lekooporność szczepów Haemophilus influenzae 

izolowanych od pacjentów ambulatoryjnych 

z objawami infekcji górnych dróg oddechowych 

w świetle obecnych rekomendacji 

w antybiotykoterapii 

1. Wstęp 

Haemophilus influenzae to względnie beztlenowa Gram-ujemna 

pałeczka będąca częstym czynnikiem etiologicznym wielu infekcji, przede 

wszystkim górnych dróg oddechowych. Patogen ten jest najczęstszą 

przyczyną zaostrzeń w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 

oraz jest drugą najczęściej izolowaną bakterią u pacjentów z objawami 

zapalenia ucha środkowego i zapalenia zatok przynosowych [1, 2]. Może 

wywoływać również zapalenie spojówek, zapalenie nagłośni, zapalenie 

płuc oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jednak w związku 

z wprowadzeniem szczepionek przeciwko Hib (H. influenzae serotyp b) 

w krajach rozwiniętych, częstość występowania tych inwazyjnych form 

zakażeń znacząco spadła [3, 4]. Notuje się jednak wzrost liczby szczepów 

nietypowych NTHi (ang. non-typeable H.influenzae) [5].W poniższej pracy 

skupiono się wyłącznie na zakażeniach górnych dróg oddechowych (w tym 

ucha środkowego) u pacjentów ambulatoryjnych. 

Najważniejszym mechanizmem oporności na antybiotyki β-laktamowe 

H.influenzae jest mechanizm enzymatyczny – wytwarzanie β-laktamaz, 

choć coraz częściej w Polsce i na całym świecie donosi się o zwiększaniu 

się odsetka szczepów opornych na ampicylinę, a niewytwarzających  

β-laktamazy, tzw. BLNAR (ang. beta-lactamase-non producing amipicillin-

resistant). Oporność typu BLNAR wiąże się ze zmianami w budowie 

i funkcji PBP (ang. penicillin binding protein; białko wiążące penicyliny). 

                                                                   
1 email:mk.marcin.kulczynski@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie 

Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl/ 
2 email: michael.luniewski@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie 
Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl/ 
3 email: a.olender@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl/ 

mailto:mk.marcin.kulczynski@gmail.com
http://www.umlub.pl/
mailto:michael.luniewski@gmail.com
http://www.umlub.pl/
mailto:a.olender@umlub.pl
http://www.umlub.pl/


 
 

Marcin Kulczyński, Michał Łuniewski, Alina Olender 

 

18 

Donosi się również o izolowaniu szczepów, które jednocześnie wytwarzają 

β-laktamazę oraz wykazują zmiany w białku PBP – BLPACR (ang. beta-

lactamase-producing amoxicillin/clavulanate-resistant) [6]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest retrospektywna analiza lekooporności szczepów 

H.influenzae izolowanych od pacjentów ambulatoryjnych z objawami 

infekcji górnych dróg oddechowych, którzy zgłosili się do Laboratorium 

Mikrobiologicznego działającego przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 

Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2011-2014. 

Uzyskane wyniki następnie przeanalizowano w świetle aktualnych 

rekomendacji w antybiotykoterapii w odniesieniu do Narodowego 

Programu Ochrony Antybiotyków a także do światowych badań w zakresie 

leczenia i lekooporności drobnoustroju H. influenzae. Porównanie 

wyników z aktualnymi doniesieniami na temat antybiotykooporności oraz 

rekomendacjami postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu 

oddechowego pozwoli na ocenę, czy obecne rekomendacje obowiązujące 

w Polsce od 2010 roku mogą wymagać rewizji, a także, czy występują 

różnice w oporności szczepów H. influenzae w porównaniu do wyników 

uzyskanych przez badaczy w innych krajach. 

Podczas diagnostyki mikrobiologicznej zidentyfikowano również florę 

towarzyszącą, której obecność może mieć znaczenie przy podejmowaniu 

leczenia zakażeń, szczególnie jeśli szczepy towarzyszące mogą być oporne 

na antybiotyki, wobec których wrażliwość wykazuje H. influenzae.W pracy 

nie analizowano lekowrażliwości flory towarzyszącej. 

3. Materiały i metody 

3.1. Identyfikacja gatunkowa i wykonanie antybiogramów 

Wymazy od pacjentów pobierano z gardła, jamy nosowej lub ucha, 

w zależności od problemu klinicznego, z którym zgłaszali się badani. 

Hodowla drobnoustrojów odbywała się na wybiórczym podłożu agarze 

czekoladowymz dodatkiem PolyViteX (bioMerieux). Identyfikację 

prowadzono zgodnie z rutynową diagnostyką mikrobiologiczną obejmującą 

wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama oraz 

użycie pasków do identyfikacji biochemicznej API NH (bioMérieux) 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

Identyfikację flory towarzyszącej przeprowadzono według tych samych 

standardów, dostosowując rodzaj podłoża oraz rodzaj testów biochemicznych 

API dla odpowiedniej grupy drobnoustrojów (API Candida do identyfikacji 
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drożdżaków, API Staph do identyfikacji gronkowców, API 20 Strep do 

identyfikacji paciorkowców, API Coryne do identyfikacji maczugowców). 

Badanie oporności H. influenzaena antybiotyki (antybiogramy) wykonano 

zgodnie z zaleceniami EUCAST (European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing) metodą dyfuzyjno-krążkową. Zastosowano podłoże 

Mueller-Hinton agar z 5% odwłóknioną krwią końską i 20 mg/L β-NAD 

(MH-F). Hodowlę przeprowadzano w temperaturze 36°C w atmosferze 

wzbogaconej o 5% CO2 przez 18-20 godzin. Oporność lub wrażliwość 

określono na podstawie tabeli wartości granicznych stref zahamowania 

wzrostu [7, 8]. 

Krążki z antybiotykami (Becton Dickinson) zawierały: β-laktamy 

(penicylinę, ampicylinę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, cefuroksym, 

cefaklor, aztreonam), makrolidy (erytromycynę, klarytromycynę, azytro-

mycynę), ciprofloksacynę, tetracyklinę oraz trimetoprym/sulfametoksazol 

(kotrimoksazol). 

3.2. Zebranie i opracowanie danych 

Dane dotyczące 155 badań, w których wyizolowano szczepy 

H. influenzae, tzn. miejsce pobrania, florę towarzyszącą oraz oznaczenie 

lekowrażliwości H. influenzae, określono na podstawie wyników badań 

z okresu od maja 2011 do czerwca 2014 roku, wykonywanych 

w Laboratorium Mikrobiologicznym działającym przy Katedrze i Zakładzie 

Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie. 

Dane statystyczne opracowano przy użyciu programów Microsoft Excel 

2010 oraz STATISTICA 10. Otrzymane wyniki odniesiono do Rekomendacji 

postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010 

dostępnych na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 

(http://www.antybiotyki.edu.pl/) oraz do aktualnych badań naukowych. 

4. Analiza wyników badań 

4.1. Badanie lekowrażliwości wyizolowanych szczepów 

H.influenzae 

4.1.1. Wyniki badania wrażliwości wobec antybiotyków  

β-laktamowych 

Zbadano wrażliwość wobec antybiotyków z grupy penicylin (penicylina, 

ampicylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym), cefalosporyn 

(cefuroksym, cefaklor) oraz aztreonamu należącego do grupy monobaktamów.  
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Wyniki prezentują się następująco: 

W grupie penicylin: 

 100% badanych szczepów (10/10) było oporne na penicylinę; 

 39,3% badanych szczepów (57/145) było oporne na ampicylinę; 

 13,2% badanych szczepów (20/151) było oporne na amoksycylinę 

z kwasem klawulanowym. 

W grupie cefalosporyn: 

 23,6% badanych szczepów (35/148) było oporne na cefuroksym; 

 wszystkie badane szczepy (10) były wrażliwe na cefaklor; 

 1 z 16 badanych szczepów (6,3%) był oporny na aztreonam. 

4.1.2. Wyniki badania wrażliwości wobec makrolidów 

Zbadano wrażliwość wobec trzech antybiotyków makrolidowych: 

erytromycyny, klarytromycyny oraz azytromycyny. Wyniki prezentują 

się następująco: 

 36,4% badanych szczepów (4/11) było oporne na erytromycynę; 

 17,7% badanych szczepów (25/141) było oporne na klarytromycynę; 

 wszystkie badane szczepy (137) były wrażliwe na azytromycynę. 

4.1.3. Wyniki badania wrażliwości wobec ciprofloksacyny 

Zbadano wrażliwość wobec ciprofloksacyny z grupy fluorochinolonów. 

Wszystkie badane szczepy (44) były wrażliwe na ten chemioterapeutyk. 

4.1.4. Wyniki badania wrażliwości wobec tetracykliny 

Zbadano wrażliwość wobec tetracykliny 24,4% badanych szczepów 

(11/45) było oporne na ten antybiotyk. 

4.1.5. Wynik badania wrażliwości wobec 

trimetoprymu/sulfametoksazolu 

Zbadano wrażliwość 141 szczepów wobec trimetoprymu/sulfametoksazolu. 

23 z nich (16,3%) były oporne wobec tego chemioterapeutyku. 

4.2. Identyfikacja flory towarzyszącej 

Najczęstszą florą towarzyszącą 155 izolatom H. influenzae była naturalna 

flora fizjologiczna gardła: Neisseria spp. – 118 przypadków (76,1%) oraz 

paciorkowce zieleniejące (Streptococcus viridans) – 114 izolatów (73,5%). 

Dosyć często (25,2%, 39 razy) współwystępowały inne paciorkowce: 

24 przypadki Streptococcus pneumoniae (15,5%) oraz 11 przypadków 

paciorkowców β-hemolizujących w tym 10 to Streptococcus pyogenes, 

a 1 izolat to paciorkowiec β-hemolizujący gr. C. 43 próbki (27,7%) zawierały 
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Staphylococcusaureus, a 46 próbek (29,7%) – gronkowce koagulazoujemne. 

W 28 przypadkach odnotowano współwystępowanie szczepów Moraxella 

catarrhalis (18,1%). Obecność bakterii Haemophilus parainfluenzae 

stwierdzono w 13 posiewach (8,4%), a dyfteroidów w 9 (5,8%). 

Sporadycznie stwierdzano współwystępowanie innych bakterii: 

po jednym szczepie Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa oraz 

Klebsiella pneumoniae, a także 2 szczepy Escherichia coli. 

Czternastokrotnie (9%) stwierdzano obecność drożdżaków Candida 

albicans. 

Z powyższych danych wynika więc, że w badanej grupie pacjentów 

najczęstsze było współwystępowanie wraz z H.influenzae w ich górnych 

drogach oddechowych bakterii o niskim potencjale patogenności, tzn. flory 

fizjologicznej (głównie Neisseriaspp. i S. viridans).Ich obecność nie 

wymaga wdrażania antybiotykoterapii, o ile nie występują groźne postacie 

zakażenia (jak infekcyjne zapalenie wsierdzia, wywoływane przez 

S.viridans). Średnio często występowały drobnoustroje, które mogą być 

współodpowiedzialne za występowanie objawów zakażenia górnych dróg 

oddechowych u chorych, tzn. S. aureus, S. pyogenes, S. pneumoniae czy 

M.catarrhalis. Są to patogeny, których współobecność należy zawsze brać 

pod uwagę, wdrażając leczenie przeciwko H.influenzae. Bardzo rzadko 

stwierdzano obecność groźnych dla życia K. pneumoniaei P. aeruginosa.  

Szczególnie należy zwrócić uwagę na dobór antybiotykówu chorych, 

u których badanie mikrobiologiczne wykryło współwystępowanie 

drożdżakówz rodzaju Candida, ponieważ stosowanie antybiotyków jest 

czynnikiem sprzyjającym rozwojowi grzybów. 

4.3. Podsumowanie wyników i dyskusja 

Z powyższych danych wynika, że najczęściej izolatyH.influenzae były 

oporne wobec penicyliny (100%), ampicyliny (39,3%) i erytromycyny 

(36,4%). W przypadku penicyliny zaznaczyć jednak należy, że zbadano 

lekowrażliwość jedynie u losowych 10 szczepów, ponieważ antybiotyk ten 

nie jest rekomendowany w rutynowych antybiogramach dla H.influenzae. 

Warto jednak zauważyć, że w przypadku ampicyliny, antybiotyku z tej 

samej grupy, próba badana obejmuje 145 szczepów, gdzie potwierdzenie 

znajduje wysoki stopień oporności wobec antybiotyków z grupy penicylin 

bez dodatku inhibitora β-laktamaz.Wyniki te wskazują na małą 

skutecznośćtych antybiotyków w empirycznym leczeniu zakażeń górnych 

dróg oddechowych z podejrzeniem etiologii H.influenzae. Szczególnie duża 

oporność wobec leków z grupy penicylin sugeruje, że ich stosowanie 

w infekcjach górnych dróg oddechowych jest wątpliwe, a lepszym 

wyborem będzie w tym przypadku zastosowanie amoksycyliny z kwasem 
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klawulanowym, lub innej pochodnej penicyliny z inhibitorem β-laktamazy, 

w przypadku bowiem amoksycyliny/klawulonianu ujawniono oporność 

u 13,2% szczepów. Ampicylina i inne penicyliny bez dodatku inhibitora  

β-laktamazy mogą być stosowane, o ile wynik badania mikrobiologicznego 

wskazuje na wrażliwość wyizolowanego szczepu. W przypadku erytromycyny 

również zbadano lekowrażliwość jedynie u 11 losowo wybranych 

szczepów, jednak powyższy wniosek o niestosowaniu tego leku w terapii 

empirycznej znajduje uzasadnienie w rekomendacjach NPOA, które wśród 

możliwych do zastosowania makrolidów wymieniają azytromycynę 

i klarytromycynę, nie zaś erytromycynę [1]. 

Amoksycylina/klawulonian pozostaje skutecznym lekiem w terapii 

zakażeń wywołanych przez H.influenzae. Według Rekomendacji 

postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010 

w Narodowym Programie Ochrony Antybiotyków (NPOA) około 

6% szczepów izolowanych w Polsce wytwarza β-laktamazę [1]. W badaniu 

własnym 36 szczepów spośród 145 (24,8%) jest opornych na ampicylinę 

i jednocześnie wrażliwych na amoksycylinę/klawulonian, co sugeruje 

możliwe zwiększanie się odsetka szczepów produkujących β-laktamazę, 

tym bardziej więc konieczne jest leczenie tych infekcji penicylinami 

z inhibitorami β-laktamaz. Podobnie wysokie wyniki uzyskali badacze 

z Hiszpanii (Garcia-Cobos, Moscoso, Pumarola i wsp.) – 33,3% szczepów 

wytwarzało β-laktamazę [9]. W innych badaniach odsetki te wynosiły 

27,5% [10] czy 17,4% [11]. Jednocześnie zauważono, że 20 spośród 

145 szczepów (13,8%) jest opornych jednocześnie na ampicylinę, jak 

i amoksycylinę/klawulonian. Wyniki te sugerują istnienie innego mechanizmu 

oporności u tych szczepów – zmian w białkach PBP (szczepy BLNAR oraz 

BLNACR [ang. beta-lactamase-nonproducing amoxicillin/clavulanate-

resistant]) lub zmian w białkach PBP z jednoczesną produkcją β-laktamazy 

(szczepy BLPACR). Należy prowadzić dalsze badania w celu ustalenia, 

czy, i w jakim zakresie odsetek szczepów BLNAR, BLNACR i BLPACR 

wzrasta w Polsce, zwłaszcza, że w wielu krajach te mechanizmy oporności 

stają się istotnym problemem klinicznym. W badaniu z Francji z 2012 roku 

(Dabernat, Delmas) 16,9% szczepów wykazywało obecność mechanizmu 

BLNAR, a kolejne 6,4% BLNACR [10]; libańscy naukowcy (Kassaa, 

Hamze, Dabboussii wsp.) w 2014 roku stwierdzili występowanie 

mechanizmu BLNAR u 15,3% szczepów [11]; natomiast w japońskiej 

pracy z 2014 roku (Kiyosuke, Nagasawa, Hottai wsp.) odsetek szczepów, 

u których wykryto zmiany w białkach PBP w mechanizmie BLNAR 

wyniósł aż 26,4% [12]. 

Dosyć często wśród szczepów H.influenzae izolowanych od lubelskich 

pacjentów występowała oporność wobec tetracykliny (24,4%) 

i cefuroksymu (23,6%). Wyniki te odbiegają od opracowania NPOA, które 
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określawrażliwość drobnoustroju wobec tetracyklin jako „wysoką”, 

a wobec cefalosporyn II generacji jako „powszechną” i zalecają stosowanie 

ich w terapii zakażeń H. influenzae [1].Wyniki badań własnychwskazują 

na wyższą oporność na te antybiotyki również dlatego, że badacze z innych 

krajów otrzymywali w swych pracach niewielkie odsetki szczepów 

opornych wobec tych antybiotyków: w pracy z Arabii Saudyjskiej (Al-Mazrou, 

Shibl, Kandeil i wsp.) wszystkie badane izolaty były wrażliwe 

na cefuroksym [13], natomiast tylko 5% szczepów wykazywało oporność 

wobec tego antybiotyku w badaniu z Tajlandii z 2014 roku (Intakorn, 

Sonsuwan, Noknu i wsp.), a 10% wobec tetracykliny[14]. Żaden badany 

szczep nie był oporny wobec tetracykliny w badaniu hiszpańskich naukowców 

(Puig, Grau, Marti i wsp.) z 2014 roku [15]. 

U około co szóstego badanego szczepu stwierdzono oporność wobec 

klarytromycyny i trimetoprymu/sulfametoksazolu (odpowiednio: 17,7% 

i 16,3%). W przypadku stosowania makrolidów, które są rekomendowane 

w leczeniu zakażeń wywołanych przez H.influenzae [1] lepszym wyborem 

będzie azytromycyna, wobec której wszystkie szczepy były wrażliwe (przy 

braku innych opcji terapeutycznych). Potwierdzają to też wyniki innych 

publikacji [16]. Z kolei w przypadku trimetoprymu/sulfametoksazolu 

odnotowaliśmy niższy odsetek szczepów opornych (16,3%) niż przedstawiają 

to rekomendacje Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (33%). 

Wyższe wyniki uzyskiwali również badacze w innych krajach: 23% 

szczepów opornych [15] i 33% [14]. Potrzebne są dalsze badania 

na gruncie polskim w celu określenia, czy faktycznie dochodzi do spadku 

oporności szczepów H.influenzae wobec kotrimoksazolu. 

Wszystkie badane szczepy były wrażliwe wobec ciprofloksacyny. 

Rezultat ten pokrywa się zarówno z Rekomendacjami postępowania 

w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010 [1], jak 

i z innymi badaniami wrażliwości wobec fluorochinolonów [14†17]. 

W badaniu własnym określono również, czy istnieje zależność pomiędzy 

rokiem, w którym wyizolowano szczepy (2011, 2012, 2013, 2014), 

a odsetkiem szczepów opornych wobec ampicyliny, amoksycyliny z kwasem 

klawulanowym, cefuroksymu, klarytromycyny, trimetoprymu/sulfa-

metoksazolu i tetracykliny. Zbadano, czy wraz z upływającym czasem odsetek 

izolowanych szczepów opornych wzrasta, maleje, czy pozostaje niezmieniony. 

W przypadku amoksycyliny/klawulonianu, trimetoprymu/sulfametoksazolu 

i tetracykliny nie znaleziono takiej korelacji; odsetek szczepów opornych 

stale kształtuje się na podobnym poziomie. W przypadku klarytromycyny 

znaleziono słabą dodatnią korelację (przy poziomie istotności α=0,05) 

częstości występowania szczepów opornych w czasie. W 2014 roku 

szczepy oporne na klarytromycynę stanowiły 27,3% wszystkich badanych 

szczepów w porównaniu do wartości oscylujących w okolicach 10% 
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w latach poprzednich. Również w przypadku cefuroksymu stwierdzono 

dodatnią korelację umiarkowanie silną – w 2014 roku aż 67,4% 

wyizolowanych szczepów H.influenzae było opornych wobec cefuroksymu. 

W latach 2011-2013 ten odsetek kształtował się na poziomie ok. 4%. 

Z kolei w przypadku ampicyliny stwierdzono słabą korelację ujemną tzn. 

w kolejnych latach liczba izolowanych szczepów opornych była mniejsza: 

26,7% szczepów opornych w 2014 roku w porównaniu do najwyższego 

wyniku w 2011 – 56,7%. Z uwagi jednak na krótki okres prowadzenia 

badań i słabość powyższych korelacji, nie można wyciągać ogólnych 

wniosków dotyczących teoretycznego wzrostu lub spadku odsetka 

szczepów opornych na powyższe antybiotyki w populacji ogólnej. Wyniki 

te jednak zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia wieloośrodkowych 

badań na dużej próbie pacjentów w celu obserwacji poziomów oporności 

szczepów H.influenzae na poszczególne antybiotyki, gdyż nie można 

wykluczyć, że w przypadku niektórych leków odsetek szczepów opornych 

może się zmieniać w sposób istotny statystycznie. 

Zbadano również czy istnieje zależność między ilością wyizolowanych 

od pacjentów szczepów bakterii chorobotwórczych towarzyszących 

H.influenzae, a ilością antybiotyków, na które H. influenzae był oporny, 

ale nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji. 

Sprawdzono także, czy istnieje korelacja pomiędzy miejscem, z którego 

pobrano wymaz (nos lub gardło; w przypadku ucha dane były 

niewystarczające do oceny) a wielolekoopornością. Takiej korelacji 

również nie stwierdzono, jednak poczyniono przy tej okazji ciekawą 

obserwację: średnio co czwarty szczep H.influenzae był jednocześnie 

oporny na co najmniej dwa antybiotyki spośród wymienionych: 

ampicylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefuroksym, 

klarytromycyna, trimetoprym/sulfametoksazol. 

Sprawdzono również czy istnieje korelacja pomiędzy współwystępowaniem 

gronkowca złocistego S.aureus wraz z H.influenzae, a opornością tego 

drugiego wobec ampicyliny. Istnienie takiej zależności można byłoby 

wiązać np. ze zjawiskiem poziomego transferu genów oporności między 

S. aureus(który jest powszechnie oporny na antybiotyki z grupy penicylin 

[1]) a H. influenzae. Nie znaleziono jednak istotnej statystycznie korelacji. 

5. Wnioski 

Najwyższą wrażliwość H.influenzaestwierdzono na amoksycylinę 

z kwasem klawulanowym, cefaklor, azytromycynę i ciprofloksacynę, 

co wskazuje, że są to antybiotyki najbardziej skuteczne w leczeniu infekcji 

górnych dróg oddechowych wywołanych przez ten gatunek bakterii. 

Wyniki te są zgodne z Rekomendacjami postępowania w pozaszpitalnych 
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zakażeniach układu oddechowego 2010 wg Narodowego Programu Ochrony 

Antybiotyków (NPOA). 

Stosowanie penicylin bez dodatku inhibitora β-laktamazywygląda 

na bezzasadne z uwagi na powszechną oporność szczepów H.influenzae 

wobec tej grupy antybiotyków. Możliwe jest stosowanie tych leków tylko 

w przypadku, gdy wynik badania mikrobiologicznego wskazuje na 

wrażliwość wyizolowanego szczepu, natomiast zastosowanie empiryczne 

penicylin może się wiązaćz dużym odsetkiem niepowodzeń 

terapeutycznych. 

Amoksycylina z kwasem klawulanowym pozostaje skutecznym 

antybiotykiem w terapii empirycznej zakażeń H.influenzae. Warto jednak 

zwrócić uwagę na to, że 13,2% wyizolowanych szczepów drobnoustroju 

było opornych na ten lek. To może sugerować upowszechnianie się nowych 

form oporności związanych z modyfikacjami białka PBP (szczepy 

BLNAR, BLNACR, BLPACR), które zaczynają stanowić istotny problem 

kliniczny w niektórych krajach. W związku z tym należy stale monitorować 

odsetek szczepów opornych wobec amoksycyliny/klawulonianu. 

Wysoki odsetek szczepów opornych na ampicylinę, lecz wrażliwych 

na amoksycylinę/klawulonian (24,8%) może sugerować wzrost odsetka 

szczepów wytwarzających β-laktamazę. Sprawę tę również należy na 

bieżąco monitorować. 

Pomimo ujęcia w rekomendacjach NPOA jako lek skuteczny, 

cefuroksym w badaniu własnym generował duży odsetek oporności. Należy 

prowadzić wieloośrodkowe badania w populacji polskiej, aby sprawdzić, 

czy lek ów nie staje się nieskuteczny w leczeniu infekcji wywołanych przez 

H.influenzae. 

Najwyższą wrażliwość H. influenzae spośród makrolidów stwierdzono 

wobec azytromycyny. 

H. influenzae wykazuje wysoką wrażliwość na ciprofloksacynę. 

Zarówno w badaniu własnym, jak i rekomendacjach NPOA, nie 

stwierdzono wśród izolowanych szczepów oporności wobec tego 

chemioterapeutyku. Również na świecie nie istnieje problem oporności 

H.influenzae wobec fluorochinolonów. 

Według wytycznych NPOA, H. influenzae jest wysoce wrażliwy 

na tetracykliny, jednak uzyskane wyniki badania własnego świadczą 

o dużej oporności badanych szczepów (24%). W związku z tym należy 

przeprowadzić pogłębione badania mające na celu ewentualną weryfikację 

obecnych zaleceń. 

W badaniu własnym wykryto 16% szczepów opornych 

na kotrimoksazol, podczas gdy NPOA podaje 33%. Należy prowadzić 

dalsze badania i obserwacje, ponieważ wyniki badania sugerują, że oporność 

na kotrimoksazol może być rzadsza, niż sądzono. 
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W leczeniu zakażeń wywołanych przez H.influenzae należy uwzględnić 

fakt bardzo częstego współwystępowania innych patogenów dróg 

oddechowych. Odpowiedni dobór antybiotyku obejmującego swoim 

spektrum działania nie tylko drobnoustrój H.influenzae, ale także 

najczęściej współwystępującą florę, jest szczególnie istotny dla 

pomyślności procesu leczenia. Pewność co do słuszności zastosowanej 

terapii można potwierdzić wykonaniem badania mikrobiologicznego 

obejmującego identyfikację flory i oznaczenie lekowrażliwości 

wyhodowanych patogenów. 

Rekomendacje dotyczące antybiotykoterapii powinny być regularnie 

weryfikowane, gdyż zmiany w oporności wobec antybiotyków mogą 

zachodzić nawet w niedługim okresie obejmującym kilka lat. Ważne jest 

także, aby docierać z najnowszymi zaleceniami do jak największej ilości 

lekarzy, szczególnie pierwszego kontaktu, bowiem to oni często spotykają 

w swej codziennej praktyce pacjentów z infekcjami górnych dróg 

oddechowych. Rozważny dobór antybiotyków w sytuacjach, gdy ich 

zastosowanie jest konieczne, jest jednym z filarów nie tylko skutecznej 

terapii, ale także ograniczania szerzenia się szczepów wielolekoopornych 

w populacji. 
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Lekooporność szczepów Haemophilus influenzae izolowanych 

od pacjentów ambulatoryjnych z objawami infekcji górnych dróg 

oddechowych w świetle obecnych rekomendacji w antybiotykoterapii 
 

Cel pracy: Analiza lekooporności H.influenzae w świetle obecnych rekomendacji 

antybiotykoterapii. Określenie współwystępujących patogenów. 
Materiały i metody: Badania w latach 2011-14 objęły 155 chorych z infekcją GDO, 

od których pobrano wymazy, a wrażliwość szczepów na antybiotyki oceniono metodą 

dyfuzyjno-krążkową. 

Wyniki: 57/145 zbadanych izolatów było opornychna ampicylinę (39,3%),a 20/151 (13,2%) 
na amoksycylinę/klawulonian. Oporność na cefuroksym-35/148 przypadków (23,6%). 

Zróżnicowana wrażliwość na makrolidy: na klarytromycynę opornych było 25/141 

szczepów (17,7%), zaś 137 badanych szczepów było wrażliwych na azytromycynę. 

44 badane szczepy były wrażliwe naciprofloksacynę. 11/45 szczepów były oporne 
na tetracyklinę (24,4%), a na kotrimoksazol 23/141 (16,3%). 

Wnioski: 

Najskuteczniejszymi lekami w zakażeniach H. influenzae są azytromycyna, ciprofloksacyna, 

cefaklor i amoksycylina z klawulonianem, co potwierdza obecne rekomendacje. 
Rośnie liczba szczepów opornych wobec amoksycyliny/klawulonianu, co może świadczyć 

o szerzeniu się form oporności związanych ze zmianami w PBP. 

Należy prowadzić dalsze obserwacje, czy dochodzi do zmian w oporności wobec 

cefuroksymu, klarytromycyny, tetracykliny i kotrimoksazolu. 

 

Drug resistance of Haemophilus influenzaestrains isolated from 

outpatients with upper respiratory tract infections in the light 

of current recommendations in antibiotic therapy 

 
Research purpose: Analysis of drug resistance of H. influenzaein the light of current 
recommendations in antibiotic therapy. Defining of co-existing pathogens. 

Materials and methods: The research conducted from 2011-14 included 155 patients with 

URT infections, from whom swabs were taken. The analysis of antibiotics resistance was 

determined by Kirby-Bauer susceptibility test. 
Results: 57/145 tested strains were resistant to ampicillin (39.3%) and 20/151(13.2%) 

to amoxicillin/clavulanate. 35/148 strains were resistant to cefuroxime(23.6%). Differential 

resistance to macrolides:25/141 strains (17.7%) were resistant to clarithromycin and all 137 strains 

were susceptible to azithromycin. All 44 strains were susceptible to ciprofloxacin. 11/45 strains were 
tetracycline-resistant and 23/141 (16.3%) trimethoprim/sulphamethoxazole-resistant. 

Conclusions: 

The most effective antibiotics in H.influenzaeinfections are azithromycin, ciprofloxacin, 

cefaclor and amoxicillin/clavulanate, which complies with current recommendations. 
Resistance in H. influenzae to amoxicillin/clavulanate is rising what can be associated with 

more common occurrence of modifications in PBP. 

More research is needed to define if H.influenzae level of resistance to cefuroxime, 

clarithromycin, tetracycline and cotrimoxazole is changing.  
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Escherichia coli jako główny patogen  

układu moczowego 

1. Wstęp 

Układ moczowy stanowi zespół narządów, w którego skład wchodzą 

ściśle współpracujące ze sobą elementy takie jak nerki, moczowody, 

pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Funkcją tego układu jest 

usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii oraz 

toksyn, a także regulacja ilości wody w organizmie. Prawidłowe 

funkcjonowanie układu moczowego jest niezbędne dla utrzymania 

wewnętrznej homeostazy organizmu i jego prawidłowego funkcjonowania [1]. 

Układu moczowego mogą dotyczyć różne zaburzenia spowodowane 

anomaliami w budowie jego elementów składowych, a także zaburzeniami 

funkcji poszczególnych narządów. Takie nieprawidłowości mogą mieć 

charakter wrodzony lub nabyty w wyniku urazu, choroby, działania toksyn 

i innych czynników szkodliwych chemicznych czy biologicznych. 

Układ moczowy, podobnie jak inne układy organizmu, jest 

przedmiotem ataku wielu mikroorganizmów, w tym bakterii. W wyniku 

takich infekcji może dojść do uszkodzeń narządów, a co za tym idzie 

poważnych zmian w funkcjonowaniu układu moczowego. Bakteryjne 

zakażenie układu moczowego może być przyczyną odmiedniczkowego 

zapalenia nerek, które niesie za sobą ryzyko trwałego uszkodzenia tych 

narządów. Bakterie mogą wytwarzać różnego rodzaju toksyny na przykład 

hemolizyny o udowodnionym działaniu cytotoksycznym na tkanki 

gospodarza. Szczepy produkujące ureazę mogą powodować uszkodzenie 

nerek, które charakteryzuje się postępującą martwicą kanalików 

w brodawce, rdzeniu i korze nerek [2].  

2. Infekcje układu moczowego 

Zakażenie układu moczowego (ZUM) definiuje się jako obecność 

drobnoustrojów w drogach moczowych, które to w warunkach normalnych 

są jałowe. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym są bakterie. 

Do zakażenia układu moczowego przeważnie dochodzi drogą wstępującą, 

po zasiedleniu cewki moczowej i jej okolic przez drobnoustroje, które 
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często należą do flory przewodu pokarmowego pacjenta. Patogeny mogą 

również wniknąć do układu moczowego drogą krwiopochodną i limfatyczną [3]. 

W obrębie zakażeń układu wyróżnia się kilka jednostek chorobowych, które 

mogą przebiegać z różnym nasileniem – od bakteriomoczu bezobjawowego 

po posocznicę wywodzącą się z układu moczowego, czyli urosepsę. 

Dokonuje się również podziału ZUM na niepowikłane i powikłane infekcje 

dróg moczowych. Szczególny problem stanowią zakażenia o charakterze 

nawracającym z uwagi na możliwość wystąpienia groźnych powikłań 

u kobiet w ciąży oraz pacjentów przed i po zabiegach w obrębie dróg 

moczowych. Prawidłowe i szybkie zdiagnozowanie jednostki chorobowej jest 

kluczem do wybory odpowiedniej terapii farmakologicznej, a w konsekwencji 

skutecznego leczenia pacjenta. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko 

wystąpienia powikłań, które często mają poważny charakter. Wynikiem 

braku lub nieodpowiedniego leczenia może być śródmiąższowe zapalenie 

nerek, a w następstwie ich niewydolność, co stanowi bezpośrednie 

zagrożenie dla życia chorego. W ciężkich przypadkach może dojść 

do urosepsy, która jest poważną i śmiertelną chorobą wymagającą 

intensywnej terapii [4, 5].  

2.1. Epidemiologia  

Infekcje układu moczowego należą do grupy najczęściej występujących 

zakażeń u człowieka i stanowią jeden z głównych powodów, zaraz 

po zakażeniach dróg oddechowych, wizyt u lekarza. Jak pokazują statystyki 

epidemiologiczne ZUM stanowi od 10 do 20% zakażeń pozaszpitalnych 

i nawet 50% zakażeń szpitalnych [4]. Infekcje układu moczowego dotyczą 

głównie kobiet, co jest uwarunkowane krótszą cewką moczową 

w porównaniu do męskiej. Chorują one dwa razy częściej niż mężczyźni. 

ZUM występuje u 20-50% kobiet, co najmniej raz w życiu, a 3-10% kobiet 

aktywnych seksualnie choruje przynajmniej raz w ciągu roku [5]. Kolejne 

dane wskazują, że 10-20% zdrowych kobiet cierpi na zakażenia układu 

moczowego o charakterze nawracającym [6]. Natomiast wśród mężczyzn 

tylko 5% zachoruje na ZUM w ciągu swojego życia [7]. Ryzyko zakażenia 

wzrasta u osób w podeszłym wieku, i tak po 80-tym roku życia zwiększa 

się częstość występowania ZUM wśród mężczyzn odpowiednio do ponad 

10%, natomiast wśród kobiet przekracza 20%. Wiąże się to z zaburzeniami 

oddawania moczu pojawiającymi się wraz z wiekiem, oraz osłabieniem 

układu immunologicznego u osób starszych [4]. 
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2.2. Etiologia  

Pierwszorazowe pozaszpitalne zakażenia układu moczowego są najczęściej 

spowodowane przez Gram-ujemne pałeczki jelitowe (ponad 90% 

zachorowań), w większości przypadków jest to gatunek Escherichia coli. 

Rzadziej jako czynnik patogenny wymienia się inne bakterie Gram-ujemne 

z rodzaju Proteusspp, Pseudomonasspp, Klebsiella, a także bakterie Gram-

dodatnie, których udział w wywoływaniu tego rodzaju infekcji ocenia się 

poniżej 10%. Należą tu między innymi Enterococcus, Staphylococcus 

aureus i Staphylococcus epidermidis. Dwa ostatnie izolowane przede 

wszystkim u osób z wadami układu moczowego, a także od pacjentów 

po długotrwałej antybiotykoterapii. Występują również atypowe zakażenia 

układu moczowego, których czynnikiem etiologicznym są: Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma spp., Ureaplasma urealyticum i Neisseria 

gonorrhoeae. Patogenami układu moczowego mogą być również wirusy 

(adenowirusy, wirusy opryszczki zwykłej), a także grzyby. Przykładem jest 

gatunek Candida albicans, który wywołuje infekcje głównie u wcześniaków, 

noworodków i u osób z osłabioną odpornością [8]. 

3. Escherichia coli 

Escherichia coli jest Gram-ujemną, względnie beztlenową pałeczką 

należącą do rodziny Enterobacteriaceae, rodzaju Escherichia. Bakteria 

ta znana jest również pod nazwą pałeczka okrężnicy. Wyróżnia się wiele 

szczepów, wśród których występują komensale jelitowe oraz niebezpieczne 

dla człowieka patotypy. Część szczepów niewirulentnych E. coli tworzy 

dominującą florę przewodu pokarmowego pełniąc fizjologiczną rolę 

w utrzymaniu bakteriologicznej homeostazy wewnątrzjelitowej. 

Escherichia coli bytuje na błonach śluzowych dolnego odcinka układu 

pokarmowego (jelita cienkiego i jelita grubego) współtworząc florę 

jelitową. Uczestniczy w rozkładzie docierającego pokarmu, metabolizmie 

składników w nim zawartych, a także syntezie witamin z grupy B, K i C. 

Mikroflora bakteryjna wpływa na odnowę nabłonka jelitowego, motorykę 

jelit, bierze udział w obronie organizmu przed patogenami docierającymi 

drogą pokarmową. Zasiedlające układ trawienny pożyteczne drobnoustroje 

hamują rozwój bakterii potencjalnie chorobotwórczych, oraz stymulują 

prawidłową pracę układu immunologicznego [9, 10]  

Escherichia coli występuje nie tylko w układzie pokarmowym zwierząt, 

ale także spotykana jest w środowisku naturalnym, gdzie bytuje w glebie 

i wodzie. Jako że jest elementem flory bakteryjnej przewodu pokarmowego 

obecność tej bakterii w analizowanej próbce wskazuje na jej skażenie 

kałem. E. coli jest organizmem wskaźnikowym sygnalizującym 

zanieczyszczenie ekskrementami w badaniach sanitarnych, które obejmują 
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badania wody czy żywności. Ich skażenie pałeczkami okrężnicymoże być 

przyczyną zatruć pokarmowych i biegunek [11]. 

Wśród bakterii patogennych możemy wyróżnić patogeny 

oportunistyczne i obligatoryjne. Escherichia coli, będąca elementem flory 

jelitowej, zaliczana jest do patogenów oportunistycznych, co oznacza, 

że jest zdolna do wywołania choroby tylko u osób z osłabioną odpornością. 

Pałeczka okrężnicy może być przyczyną różnego rodzaju infekcji układu 

pokarmowego, jak również zakażeń układu moczowo-płciowego, zapalenia 

pęcherzyka i dróg żółciowych, zapalenia opłucnej, zapalenia opon 

mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsy [11].  

Do gatunku E. coli należą też szczepy, które charakteryzuje duża liczba 

czynników wirulencji. Typowymi czynnikami chorobotwórczości pałeczek 

E.coli są fimbrie oraz toksyny. Patotypy wyposażone w liczne czynniki 

wirulencji są częstymi patogenami organizmu ludzkiego. Mogą stanowić 

niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia. Mogą być przyczyną zatruć 

pokarmowych i biegunek o ostrym przebiegu, gdy dostaną się wraz 

z pożywieniem czy wodą do organizmu. Zanieczyszczenie tymi bakteriami 

otwartych ran może stać się przyczyną infekcji skóry [11,12].  

Wśród szczepów wirulentnych E. coli można wyróżnić:  

 patogeny jelitowe (IPEC - intestinal pathogenic Escherichia coli); 

 patogeny pozajelitowe (ExPEC – extraintestinal pathogenic 

Escherichia coli).  

Do patogenów jelitowych zalicza się szczepy wywołujące biegunki, 

czyli patowary: EPEC (enteropatogenne E. coli), ETEC (enterotoksyczne 

E. coli), EIEC (enteroinwazyjne E. coli), EHEC (enterokrwotoczne E. coli), 

EAggEC (enteroagregacyjne E. coli) oraz DAEC (przylegające dyfuzyjnie 

E. coli). Wśród grupy patogenów pozajelitowych najczęściej wymienia się 

szczepy wywołujące posocznicę (SEPEC – human sepsis-associated E. 

coli) oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci (NMEC –

 neonatal meningitis E. coli), a także szczepy zakażające drogi moczowe 

(UPEC – uropathogenic strains of E. coli) [12, 13]. 

 

Rysunek 1. Escherichia coli [14] 
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3.1. Escherichia coli jako główny patogen układu moczowego 

Escherichia coli stanowi przyczynę 80 do 90% infekcji układu 

moczowego, ale tylko niewielki odsetek z nich jest spowodowany przez 

uropatogenne szczepy E. coli. Przeważająca większość to zakażenia (drogą 

wstępującą) własną florą bakteryjną pochodzącą z przewodu pokarmowego, 

na przykład w skutek mechanicznego przeniesienia drobnoustrojów 

w okolice cewki moczowej podczas stosunku płciowego lub czynności 

związanych z higieną osobistą [13]. Tego typu infekcje zazwyczaj łatwo 

poddają się leczeniu, gdyż naturalnym miejscem bytowania tych bakterii 

jest przewód pokarmowy, gdzie panują odmienne warunki niż w układzie 

moczowym. Typowe szczepy komensalistyczne układu pokarmowego nie 

posiadają pewnych genów kodujących adhezyny, czy toksyny patotypów 

przystosowanych do kolonizacji dróg moczowych. Wykazano, że niektóre 

czynniki patogenności są częściej spotykane wśród uropatogennych 

szczepów E. coli, w porównaniu do tych izolowanych z układu pokar-

mowego [15]. Kolejną obserwacją są różnice w lekooporności szcze-pów 

jelitowych i uropatogennych. Zostały przeprowadzone badania, w których 

porównano częstość występowania genów kodujących fimbrie wśród UPEC 

oraz szczepów komensalistycznych układu trawiennego. Geny kodujące 

adhezynyafimbriowe typu Afa były obecne u 36% (10 z 28) szczepów 

UPEC, natomiast nie stwierdzono ich obecności u żadnego wśród 

41 komensalistycznych szczepów. Obecność genów fimbrii typu 

P wykazano u 28% szczepów UPEC i u 5% szczepów komensalistycznych. 

Niektóre czynniki wirulencji określa się jako uropatogenne, ze względu 

na ich rozpowszechnienie wśród UPEC, a brak lub rzadkie występowanie 

u E. coli wchodzących w skład mikroflory jelit [16]. 

Patotypy pałeczki okrężnicy, które w szczególny sposób przysposobiły 

się do kolonizacji układu moczowego zostały nazwane uropatogennymi 

szczepami Escherichia coli. Szczepy te nabyły szereg cech umożliwiających 

zasiedlenie dróg moczowych i należą do osobliwej grupy patotypów E. coli 

różniących się genetycznie od szczepów komensalistycznych. UPEC wykazują 

obecność w genomie wielu sekwencji kodujących czynniki zjadliwości. 

Geny czynników wirulencji znajdują się często obok siebie tworząc wyspy 

patogenności, które mogą być zdobywane przez horyzontalny transfer 

genów. Utrata tych ruchomych elementów genetycznych może 

spowodować obniżenie wirulencji. Wiele spośród szczepów UPEC posiada 

więcej niż jedną taką wyspę patogenności w genomie. Dla przykładu 

u patotypów odpowiedzialnych za odmiedniczkowe zapalenie nerek te 

elementy genetyczne mogą stanowić ponad 20% całej informacji 

genetycznej [17,18]. 
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3.1.1. Czynniki wirulencji uropatogennych szczepów E. coli 

Wielość czynników wirulencji występujących u uropatogennych 

szczepów Escherichia coli ułatwia tym patogenom kolonizację dróg 

moczowych i chroni przed neutralizacją przez system odpornościowy 

gospodarza. Izolaty UPEC wykazują dużą różnorodność genetyczną, co jest 

wynikiem obecności u tych szczepów specyficznych genów wirulencji, 

które są zlokalizowane na ruchomych elementach genetycznych – wyspach 

patogenności [13]. Czynniki wirulencji szczepów Escherichia coli, które 

mają zasadniczy wpływ na skuteczną kolonizację układu moczowego 

to adhezyny, enterobaktyna, hemolizyna, antygen K oraz oporność 

na bójcze działanie osocza [19]. Obecność fimbrii typu 1, P, S/F1C, M, G 

oraz adhezynyAfa/Dr, a także toksyny TSH (temperature sensitive 

haemagglutinin), wspomaga bakteryjną adhezję do nabłonka dróg 

moczowych i inwazję do tkanek gospodarza [16].  

Jednak kluczowe znaczenie w patogenezie ZUM wydaje się mieć 

obecność adhezyn u UPEC. Dowodem tego mogą być badania, które 

wykazały, że utrata jednego typu fimbrii powoduje u uropatogennych 

szczepów E. coli ekspresję innego typu pilii [20]. Białkowe struktury 

fimbrii bakteryjnych oddziałują z cukrowymi receptorami występującymi 

na błonach komórek eukariotycznych umożliwiając w ten sposób adhezję 

komórki bakteryjnej do nabłonka urotelialnego i kolonizację dróg 

moczowych [17]. Taka adhezja do uroepithelium może zapobiegać 

wypłukaniu mikroorganizmów z dróg moczowych wraz z moczem, a także 

ułatwiać namnażanie się i inwazję w głąb tkanki nerek [19]. 

Fimbrie typu 1 są szeroko rozpowszechnione wśród szczepów E. coli. 

Szacuje się, że ponad 85% z nich posiada geny kodujące fimbrie 

typu 1, a ponad 70% szczepów generuje te struktury na swojej powierzchni 

[21]. Innym rodzajem wypustek protoplazmatycznych są fimbrie P, które 

także powszechnie występują wśród UPEC i są najważniejszymi 

adhezynami UPEC. Szczepy E. coli wykazujące ekspresję fimbrii 

P są częściej izolowane od pacjentów z odmiedniczkowym zapaleniem 

nerek, niż od chorych z infekcjami niższych regionów dróg moczowych. 

Badania epidemiologiczne wykazały, że szczepy z fimbriami P są powodem 

blisko 100% przypadków odmiedniczkowego zapalenia nerek [19]. 

Natomiast patotypy wykazujące ekspresję adhezyn typu Afa/Dr skojarzono 

ze zwiększonym ryzykiem nawrotu ZUM [16]. Występowanie adhezyn 

Dr podwyższa dwukrotnie ryzyko nawrotu ZUM [22]. 

Innym czynnikiem wzmagającym stopień chorobotwórczości UPEC jest 

zdolność do wytwarzania aerobaktyny, chelatującej jony żelaza. Siderofory 

umożliwiają przetrwanie w ubogim w jony żelaza środowisku, jakim 

są drogi moczowe [17].  



 
 

Escherichia coli jako główny patogen układu moczowego 
 

35 

Kolejnym czynnikiem wirulencji E. coli są toksyny, wśród których 

należy wymienić: hemolizynę, cytotoksyny, czynnik nekrozy typu 

1. Produkcja tego rodzaju substancji powoduje uszkodzenie nabłonka 

układu moczowego gospodarza i może być przyczyną odpowiedzi zapalnej 

organizmu, m.in. ZUM [13,17]. E. coli najczęściej produkuje 2 typy 

toksyn: α-hemolizynę oraz czynnik nekrozy typu 1 o udowodnionym 

działaniu cytotoksycznym wobec tkanek gospodarza. Gen dla HlyA jest 

najczęściej zlokalizowany na wyspach patogenności razem z genem fimbrii 

P lub CNF1. Geny tych trzech determinantów chorobotwórczości mogą 

również występować obok siebie równocześnie [23]. 

Najlepiej poznaną hemolizyną jest α-hemolizyna (HlyA). W wyniku 

działania tej lipoproteiny dochodzi do utworzenia kanałów śródbłonowych. 

Błona staje się przepuszczalna dla jonów i innych cząsteczek oraz zmienia 

się jej przewodnictwo, co prowadzi do nekrozy. Hemolizyna powoduje lizę 

wielu komórek ssaczych w tym komórek urotelium. Działanie tej toksyny 

powoduje uszkodzenie nerek [18, 24]. α−hemolizyna może przyczyniać się 

do uszkodzeń tkanek, które mogą stanowić wrota przeniknięcia bakterii 

do krwii, a także może ułatwiać przeżycie bakterii w miąższu nerek [23]. 

Hemolizyna α została powiązana z infekcjami górnych dróg moczowych 

(odmiedniczkowe zapalenie nerek). Szacuje się. że jest ona produkowana 

przez około 50% szczepów będących czynnikiem etiologicznym 

odmiedniczkowego zapalenia nerek z późniejszymi komplikacjami [13]. 

Cytotoksyczny czynnik nekrozy 1 (CNF 1) jest toksyną o działaniu 

wewnątrzkomórkowym i wykazanym działaniu apoptotycznym na komórki 

nabłonka dróg moczowych [24]. Uważa się, że CNF1 ułatwia przetrwanie 

UPEC w czasie ostrej odpowiedzi zapalnej organizmu poprzez wpływ 

na leukocyty wielojądrzaste i obniżanie fagocytozy [23]. Szczepy 

produkujące tę toksynę izolowane są z jednej trzeciej przypadków 

odmiedniczkowego zapalenia nerek, co wskazuje, że może być 

zaangażowana w inwazję bakterii do nerek [13]. 

UPEC, które produkują oba wyżej wymienione rodzaje toksyn 

jednocześnie, wywołują infekcje o ciężkim charakterze. Hemolizyny 

i cytotoksyczny czynnik nekrotyzujący odpowiedzialne są za objawy 

zapalenia pęcherza moczowego [18]. 

Przykładem cytotoksyny jest toksyna autotransportującaSat o działaniu 

toksycznym na linie komórkowe wyprowadzone z pęcherza czy nerki. 

Sat powoduje uszkodzenie nabłonka nerek w czasie infekcji górnych dróg 

moczowych. Podobnie jak inne toksyny jest produkowana częściej przez 

szczepy izolowane od pacjentów z odmiedniczkowym zapaleniem nerek 

[13, 25].  

Kolejnymi czynnikami wirulencji UPEC są antygeny. Antygeny O i K 

chronią komórkę bakteryjną przed fagocytozą i neutralizacją przez komórki 
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układu odpornościowego, otoczka, czyli antygen K chroni dodatkowo 

przed bójczym działaniem surowicy gospodarza [26].  

Antygeny O to tzw. łańcuch O-swoisty, jest najbardziej zewnętrzną 

częścią lipopolisacharydu, warunkuje swoistość serologiczną i pełni rolę 

antygenu powierzchniowego bakterii Gram-ujemnych. Jest elementem 

rozpoznawanym przez system odpornościowy gospodarza i umożliwia 

przetrwanie w nim. Antygen O wraz z otoczką chroni komórkę bakteryjną 

przed fagocytozą przez komórki układu immunologicznego. 

Zidentyfikowano ponad 180 serotypówE. coli różniących się budową tej 

podjednostki LPS-u. Wśród UPEC najczęściej spotykanymi serotypami są O1, 

O2, O4, O6, O7, O8, O16, O18, O25 oraz O75 [27]. 

Antygen powierzchniowy K stanowi otoczkę, złożoną z polisacharydów. 

Jego zadaniem jest ochrona przed fagocytozą i redukcja bójczego działania 

surowicy gospodarza na komórki bakteryjne. Otoczka razem 

z immunosupresyjnymi białkami pozwalają na uniknięcie odpowiedzi 

immunologicznej ze strony gospodarza i w ten sposób ułatwiają 

kolonizację dróg moczowych [17]. Wielkość i budowa otoczki E. coli 

decyduje o stopniu jej chorobotwórczości. Czego potwierdzeniem jest fakt, 

że większość izolatów tej pałeczki pochodzących od chorych na ZUM 

posiadała otoczki, a te które były przyczyną odmiedniczkowego zapalenia 

nerek posiadały szczególnie dużą liczbę tych antygenów (najczęściej 

serotyp K1). Kolejną funkcją otoczki jest jej znaczenie w tworzeniu 

biofilmu, który podwyższa bakteryjną oporność na antybiotyki i chroni 

w pewnym stopniu przed systemem immunologicznym gospodarza [26]. 

Antygen H to tzw. antygen rzęskowy. Rzęski są białkowymi 

strukturami, które umożliwiają przemieszczanie komórkom bakteryjnym 

w celu poszukiwania miejsc o dogodniejszych warunkach wzrostowych. 

Zdolności motoryczne bakterii ułatwiają kolonizację układu moczowego 

i odgrywają istotną rolę w początkowym stadium rozwoju zakażenia, gdy 

po skolonizowaniu cewki moczowej patogen przemieszcza się w górę dróg 

moczowych [28]. 

4. Lekooporność uropatogennych szczepów Escherichia coli 

Wciąż rosnąca oporność drobnoustrojów na antybiotyki stała się 

bolączką współczesnej medycyny. Lekooporność utrudnia leczenie infekcji 

spowodowanych przez bakterie. Zjawisko to może mieć groźne dla życia 

konsekwencje, ograniczając liczbę możliwych do zastosowania, 

skutecznych leków. W ostatnich latach, szczególnie w środowiskach 

szpitalnych zarówno Europy, jak i świata, notuje się pojawienie bakterii 

opornych na znaczną liczbę obecnie stosowanych antybiotyków, a część 

z nich jest niewrażliwa nawet na wszystkie dostępne leki. Jak podaje 
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Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 

w raporcie epidemiologicznym, rośnie liczba infekcji spowodowanych 

szczepami wielolekoopornymi, których leczenie jest skomplikowane 

i ograniczone. Zgodnie ze statystykami Europejskiej Agencji Medycyny 

(EMA) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

w państwach Unii Europejskiej w przeciągu roku na infekcje spowodowane 

szczepami wieloopornymi umiera, co najmniej 25 tysięcy osób [29]. 

Z uwagi na nasilający się problem lekooporności istotne jest 

monitorowanie trendów oporności na antybiotyki wśród bakterii. Kontrola, 

jak również ograniczenie stosowania tych leków oraz identyfikacja profili 

lekooporności drobnoustrojów są ważne w prewencji dalszego 

uodporniania się patogenów na współcześnie stosowane antybiotyki. 

Istotnym aspektem wydaje się być także stworzenie nowych środków 

przeciwbakteryjnych, które mogą okazać się kluczowym orężem w walce 

z infekcjami bakteryjnymi spowodowanymi szczepami wieloopornymi [29]. 

5. Podsumowanie  

Zakażenia układu moczowego należą do jednych z najczęstszych 

infekcji i są drugą co do częstości przyczyną wizyt u lekarza. ZUM dotyczy 

głównie płci żeńskiej. Jak wskazują statystyki około 50% kobiet 

przynajmniej raz w życiu cierpi z powodu tego rodzaju infekcji. Zakażenia 

układu moczowego są powszechnym problemem i nie należy ich 

bagatelizować z uwagi na nawrotowy charakter oraz możliwość 

wystąpienia groźnych komplikacji, które nie należą do rzadkości. 

W wyniku braku lub nieodpowiedniego leczenia może rozwinąć się 

śródmiąższowe zapalenie nerek, a w następstwie może dojść do 

niewydolności nerek, co stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia 

pacjenta. Zdarza się, że tego typu zakażenia prowadzą do posocznicy 

wywodzącej się z układu moczowego – urosepsy, która jest ciężką chorobą 

mogącą spowodować zgon chorego. Z uwagi na powszechność 

występowania zakażeń dróg moczowych i możliwość wystąpienia 

poważnych powikłań istotne jest wdrożenie szybkiej i skutecznej 

farmakoterapii. W tym celu przed rozpoczęciem leczenia, lekarz 

prowadzący powinien zlecić wykonanie antybiogramu. Identyfikacja 

profilu lekooporności pozwoli na zastosowanie odpowiednich 

antybiotyków, których skuteczność została potwierdzona w czasie analizy 

lekowrażliwości. Dzięki takiej terapii kierunkowej w mniejszym stopniu 

indukuje się lekooporność u drobnoustrojów, która stała się problemem 

na skalę globalną, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. 
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Zakażenia układu moczowego są jednym z najczęściej występujących infekcji 
w szczególności u kobiet. Czynnikiem etiologicznym większości ZUM są bakterie 
Escherichia coli. Infekcje spowodowane tym gatunkiem mogą stanowić ponad 80% 
wszystkich ZUM. Szczepy E. coli, które w sposób szczególny przystosowały się 
do kolonizacji dróg moczowych i są przyczyną częstych infekcji zostały nazwane 
uropatogennymi szczepami E. coli. UPEC różnią się pod względem genetycznym 
od szczepów komensalistycznych bytujących w jelitach. Patotypy te posiadają szereg 
determinantów patogenności, które ułatwiają im adhezję do nabłonka dróg moczowych 
i dalszą inwazję w głąb tkanek, a także uniknięcie odpowiedzi immunologicznej 
gospodarza. Takie czynniki wirulencji są szeroko rozpowszechnione wśród UPEC, a rzadko 
spotykane u szczepów jelitowych. Uropatogenne szczepy E. coli wykazują także odmienny 
profil lekooporności w porównaniu do szczepów bytujących w układzie pokarmowym. 
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Escherichia coli as a primary urinary tract pathogen  
 
Urinary tract infections (UTIs) are one of the most frequent bacterial infections, particularly 

in women. In most causes the causative agent of urinary tract infections is Escherichia coli. 

Statistics show that more than 80% infections may be caused by these species. Strains 

of E. coli which in particular way adapted to colonize urinary tract were named 

uropathogenic strains of Escherichia coli. UPEC are genetically different from strains from 

the human bowel flora. These pathotypes express many virulence factors, which enable 

them to colonize the urinary tract and persist host immune defense. Some virulence factors 

are more common in UPEC than in commensal strains from guts. Another difference 
between UPEC and E. coli isolates from intestinal microflora is an antibiotic resistance pattern. 
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Plejotropowe efekty braku CuZnSOD 

w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae 

1. Wprowadzenie  

Aktywność reaktywnych form tlenu w organizmach żywych przyczyniła 

się do wykształcenia w procesie ewolucji licznych mechanizmów 

obronnych, których zadaniem jest utrzymanie komórkowej homeostazy 

w procesach oksydacyjno-redukcyjnych. Każdy system obrony antyoksyda-

cyjnej obejmuje wiele składników, wzajemnie współdziałających zesobą, 

a niedobór czy też brak każdego z nich może powodować obniżenie 

całkowitego potencjału antyoksydacyjnego komórek, prowadząc tym samym 

do ujawnienia toksycznego działania wolnych rodników tlenowych.  

Wśród licznych elementów obrony antyoksydacyjnej u organizmów 

tlenowych na szczególną uwagę zasługują dysmutazy ponadtlenkowe, 

odgrywające kluczową rolę w walce z reaktywnymi formami tlenu. 

2. Różnorodność dysmutaz ponadtlenkowych – ich występowanie 

Dysmutazy ponadtlenkowe SOD (oksydoreduktaza ponadtlenek: 

ponadtlenek, (EC.1.15.1.1) są metaloproteidami i katalizują reakcję 

dysmutacji anionorodników ponadtlenkowych, w której związany 

z enzymem jon metalu ulega kolejno redukcji i utlenieniu przez 

anionorodnik ponadtlenkowy, w konsekwencji prowadząc do powstania 

nadtlenku wodoru i tlenu.  

Ze względu na rodzaj związanego kofaktora wyróżniamy cztery rodzaje 

dysmutaz ponadtlenkowych: dysmutazy żelazowe (FeSOD), dysmutazy 

manganowe (MnSOD), dysmutazy miedziowo-cynkowe (CuZnSOD) oraz 

dysmutazy ponadtlenkowe zawierające nikiel (NiSOD). 
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2.1. FeSOD  

Dysmutazy ponadtlenkowe zawierające żelazo uważa się za 

najprymitywniejsze i filogenetycznie najstarsze, które pojawiły się 

w procesie ewolucji przed innymi typami dysmutaz. Występują zarówno 

u organizmów prokariotycznych, jak i eukariotycznych. FeSOD najpierw 

została wyizolowana z pałeczki okrężnicy Escherichia coli a później 

z wielu innych bakterii, m.in. Bacillus cereus i Streptococcus sanguis [1]. 

Jej obecność stwierdzono także u glonów, np. u eugleny Euglena 

gracilisoraz u kilku pierwotniaków, m.in. u pełzaka czerwonki Entamoeba 

histolytica, zarodźca sierpowego Plasmodium falciparum, świdrowca 

amerykańskiego Trypanosoma cruzi i rzęsistka pochwowego Trichomonas 

vaginalis [2]. W królestwie roślin enzym ten posiadają w chloroplastach 

przedstawiciele tylko kilku rodzin. Oczyszczony enzym FeSOD uzyskano 

między innymi z miłorzębu Ginko biloba, grążela Nuphar luteum, gorczycy 

Brassica campestris, pomidora Lycopersicon esculentum [3], tytoniu Nicotiana 

plumbaginifolia, rzodkiewnika Arabidopsis thaliana i soi Glycine max [4, 5]. 

2.2. MnSOD 

Manganowedysmutazy ponadtlenkowe występują powszechnie zarówno 

u organizmów prokariotycznych, jak i eukariotycznych. Ich obecność 

stwierdzono prawie u wszystkich organizmów żywych: bakterii, glonów, 

grzybów, zwierząt i roślin wyższych. W komórkach prokariotycznych 

MnSOD jest umiejscowiona na terenie cytoplazmy, natomiast w przypadku 

cyjanobakterii Anabena znaleziono ten enzym dodatkowo także w błonach 

tylakoidowych [6]. Z kolei w komórkach eukariotycznych ten rodzaj 

dysmutazy ponadtlenkowej jest umiejscowiony głównie w mitochondriach 

[7], z wyjątkiem np. wątroby człowieka i pawiana, gdzie enzym ten jest 

obecny także w cytoplazmie i to w znaczących ilościach. Podobnie 

u grzyba Candida albicans scharakteryzowano dwie manganowe dysmu-

tazy ponadtlenkowe, jedna z nich zlokalizowana w cytoplazmie, druga zaś 

obecna w mitochondriach [8]. W roślinach wyższych, tak jak u innych 

organizmów jądrowych, dysmutazy ponadtlenkowe zawierające mangan 

wykryto przede wszystkim w mitochondriach, a poza tym także w roślinnych 

peroksysomach między innymi liści grochu Pisum sativum [9]. Istnieją 

również doniesienia o występowaniu MnSOD w chloroplastach [3]. 

2.3. CuZnSOD 

Miedziowo-cynkowe dysmutazy ponadtlenkowe pojawiły się napraw-
dopodobniej przed miliardem lat w późnym prekambrze wraz z wydrę-
bnieniem się pierwszych organizmów eukariotycznych. Przez długi czas 
uważane były za enzymy wyłącznie eukariotyczne, aż do czasu wykrycia 
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ich również w komórkach bakteryjnych. Odkryto i opisano je u niemal 
wszystkich gatunków roślin, a także w królestwie zwierząt, m.in. 
u bezkręgowców, ryb, gadów, ptaków i ssaków [10]. W komórkach 
zwierzęcych CuZnSOD występują głównie w cytoplazmie, ale ich 
obecność stwierdzono ponadto w lizosomach, peroksysomach oraz jądrze 
i przestrzeni międzybłonowej mitochondriów [11].Mitochondrialne 
miedziowo-cynkowe dysmutazy ponadtlenkowe zlokalizowano też 
w komórkach drożdży, m.in. z rodzaju Saccharomyces, Pichia, Hansenula 
i Candida[12]. Natomiast badania nad lokalizacją dysmutaz miedziowo-
cynkowych w roślinach wykazały, że występują one w cytoplazmie, 
chloroplastach, peroksysomach, w przestrzeniach: międzykomórkowej 
i mitochondrialnej [13] oraz w jądrze komórkowym i apoplaście [14]. 
Wśród organizmów prokariotycznych pierwszą bakterią, w której 
znaleziono CuZnSOD, była morska bakteria Photobacterium leiognathi. 
Później wykryto ten enzym u jeszcze innych gatunków bakterii, m.in. 
u kilku gatunków z rodzaju Pseudomonas, Brucella, Haemophilusa także 
u bakterii: E. coli, Salmonella typhimurium i Legionella pneumophila [15]. 

2.4. EC-SOD 

Zewnątrzkomórkowe dysmutazy ponadtlenkowe odkryte zostały 

stosunkowo późno, bo w 1982 roku. Występują w tkankach, osoczu krwi 

oraz limfie, mazi stawowej, płynie śródmiąższowym i mózgowo-

rdzeniowym. W tkankach głównym miejscem występowania EC-SOD jest 

macierz pozakomórkowa oraz powierzchnia komórek, gdzie występuje 

w stężeniu znacznie wyższym niż w osoczu krwi. Natomiast jej zawartość 

w tkankach jest bardzo różna. W największych ilościach występuje między 

innymi w naczyniach krwionośnych, płucach, trzustce, dwunastnicy, 

tarczycy i macicy. Stosunkowo dużo tego enzymu stwierdzono też w sercu, 

nerkach i jajnikach. Mniejsze jej ilości znajdują się zaś w mięśniach 

szkieletowych, mózgu, wątrobie i śledzionie [16, 17]. Zewnątrzkomórkową 

dysmutazę ponadtlenkową wykryto poza tym u roślin w szpilkach sosny 

Pinus sylvestris [18] oraz u bakterii gram-dodatnich: Nocardia asteroides 

i Streptococcus pyrogenes, a także u pasożytniczych nicieni z rodzaju 

Onchocerca i przywr z rodzaju Schistosoma [19]. 

2.5. NiSOD 

Całkiem nowy i odmienny typ dysmutaz ponadtlenkowych, stanowią 

odkryte stosunkowo niedawno i zawierające w swym centrum aktywnym 

zupełnie inny metal – niklowe dysmutazy ponadtlenkowe. Ich obecność, 

jak do tej pory, stwierdzono u kilku Gram-dodatnich bakterii z rodzaju 

Streptomyces, między innymi u Streptomyces coelicolori i Streptomyces 

griseus [20]. 
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3. Funkcje dysmutaz ponadtlenkowych 

Na początku uważano, że rozpowszechnione w organizmach niebiesko-

zielone białko, zwane hemokupreiną, jest jedynie białkiem magazynującym 

miedź. Dopiero znacznie później, po trzydziestu latach intensywnych 

badań, wykazano aktywność katalityczną dysmutaz ponadtlenkowych, 

polegającą na przekształcaniu anionorodnika ponadtlenkowego w nadtlenek 

wodoru i wolny tlen. Wkrótce po odkryciu SOD pojawiły się prace 

sugerujące, że dysmutacja anionorodnika ponadtlenkowego nie jest jedyną 

funkcją tego enzymu i że może to białko pełnić także inne funkcje, np. 

deaktywacji tlenu singletowego. Wykazano ponadto, że SOD może działać 

nie tylko jako dysmutaza anionorodnika ponadtlenkowego, lecz także jako 

reduktaza ponadtlenkowa (SOR), redukując anionorodnik ponadtlenkowy 

bądź oksydaza ponadtlenkowa(SOO), powodując z kolei utlenianie O2
∙-
. 

Dysmutazy mogą też katalizować nitrowanie związków fenolowych, w tym 

tyrozyny i reszt tyrozylowych w białkach przez nadtlenoazotyn, który 

powstaje w reakcji anionorodnika ponadtlenkowego i NO [2]. 

Szereg badań wskazuje na związek dysmutaz ponadtlenkowych 

z toksycznością metali. Wykazano m.in., że enzymy te odgrywają istotną 

rolę w zapobieganiu toksyczności żelaza u drożdży Saccharomyces 

cerevisiae. Ochronna rola SOD polega tu prawdopodobnie na usuwaniu 

anionorodnika ponadtlenkowego, który może zmieniać stan oksydoredukcyjny 

komórki poprzez redukowanie Fe
3+

 do bardziej reaktywnego Fe
2+

 [21]. 

Alternatywną funkcją dysmutaz ponadtlenkowych może być również 

rola CuZnSOD w homeostazie cynku [22]oraz proponowana przez Culottę 

rola CuZnSOD jako magazynu i buforu potencjalnie niebezpiecznych 

jonów miedzi stwierdzona u drożdży Saccharomyces cerevisiae [23]. 

W przypadku komórek tych grzybów hodowanych w obecności azotanu 

srebra, wyizolowano ponadto pozbawioną aktywności enzymatycznej 

dysmutazę ponadtlenkową zawierającą srebro zamiast miedzi, co sugerować 

może rolę tego enzymu jako chelatora metali ciężkich [24].  

Cechą ewidentnie niezwiązaną z funkcją enzymatyczną CuZnSOD jest 

jej rola w regulowaniu translacyjnej aktywności rybosomów poprzez 

hamowanie aktywności rybosomalnej kinazy białkowej PK 60S, której 

brak zaburza inhibicję procesu biosyntezy białka w komórce. Jeden 

z potencjalnych mechanizmów regulacji aktywności kinazy może być 

związany z zawartością podobnych sekwencji aminokwasowych obecnych 

w SOD oraz rybosomalnych białkach P1/P2 rozpoznawanych przez kinazę 

PK 60S. CuZnSOD łącząc się z kinazą PK 60S tworzy nieaktywny 

kompleks i prowadzi do zahamowania procesu translacji [25].  

Dysmutazom ponadtlenkowym przypisuje się jeszcze wiele innych 

funkcji, jednak pełniejsze określenie ich roli stało się możliwe dzięki 
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pozyskaniu mutantów pozbawionych jednej bądź obu dysmutaz 

ponadtlenkowych. Znaczenie tych enzymów dla prawidłowego 

funkcjonowania komórek zostało wykazane w badaniach nad 

pozbawionymi aktywności SOD mutantami m.in., takich organizmów jak: 

Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans 

i Drosophila melanogaster. 

4. Plejotropowe efekty braku aktywnej CuZnSOD w komórkach 

drożdży Saccharomyces cerevisiae 

Mutanty pozbawione mechanizmów chroniących przed reaktywnymi 

formami tlenu stały się niezwykle interesującym obiektem badań stresu 

oksydacyjnego, w tym także wyspecjalizowanych białek enzymatycznych 

uczestniczących w obronie organizmu przed toksycznymi metabolitami tlenu. 

W przypadku drożdży Saccharomyces cerevisiae pozbawionych 

cytoplazmatycznej CuZnSOD wykazano do tej pory kilkanaście różnych 

dysfunkcji metabolicznych przejawiających się swoistymi cechami 

fenotypowymi. 

Stwierdzono między innymi dla tego szczepu nadwrażliwość na czysty 

tlen. Po inkubacji w 100% tlenie szczep dziki charakteryzuje się 

normalnym wzrostem, podczas gdy mutant sod1 (pozbawiony CuZnSOD) 

nie przeżywa 24h inkubacji w tlenie, a mutant pozbawiony MnSOD 

charakteryzuje się 74% przeżywalnością [26]. Pozbawienie drożdży 

CuZnSOD wiąże się też z ich znacznie zwiększoną wrażliwością 

na czynniki generujące anionorodnik ponadtlenkowy, np. parakwat, 

menadion oraz tBOOH, które to w znacznym stopniu powodują obniżenie 

przeżywalności komórek mutanta sod1 w porównaniu z komórkami 

izogenicznego szczepu dzikiego [27,28]. Ponadto efektem braku CuZnSOD 

jest także zwiększona wrażliwość komórek drożdży na działanie niektórych 

metali ciężkich, co m.in. daje się zauważyć w przypadku stosowania 

związków kadmu [29,30]. Brak aktywności tego enzymu zdecydowanie 

obniża również żywotność komórek podczas ich ekspozycji na takie 

związki jak:akrylamid, disulfiram, chloryn i podchloryn sodu [31, 32, 33].  

Konsekwencją braku CuZnSOD jest także nadwrażliwość na alkoholowe 

prekursory aldehydowych produktów peroksydacji lipidów – alkohol allilowy 

i nonenol, które w wyniku enzymatycznych reakcji utleniania 

katalizowanych przez dehydrogenazy alkoholowe przyczyniają się do 

generowania w komórkach specyficznych, toksycznych aldehydów, 

których poziom gwałtownie wzrasta podczas ekspozycji komórek mutanta 

sod1 na alkohol allilowy. Stwierdzona w tym przypadku zwiększona ich 

wrażliwość na aldehydy i ich metaboliczne prekursory jest najprawdopodobniej 

rezultatem inaktywacji pewnych enzymów bezpośrednio zaangażowanych 
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w reakcje detoksykacji aldehydów, wśród których na uwagę zasługują 

białka zawierające centra żelazowo-siarkowe, szczególnie podatne na 

oksydacyjne zmiany wywołane oddziaływaniem wolnych rodników 

w związku z podwyższonym poziomem anionorodnika ponadtlenkowego 

wewnątrz komórek bezdysmutazowego szczepu drożdży [34]. Mutacja 

w genie sod1 niesie ze sobą ponadto konsekwencję w postaci konieczności 

dostarczenia do wzrostu w warunkach tlenowych na podłożu minimalnym 

(YNB) lizyny oraz zredukowanych związków siarki, np. metioniny. 

W warunkach tlenowych (warunki standardowe – 21% O2) brak 

wspomnianych powyżej aminokwasów, tj. lizyny i metioniny w podłożu 

minimalnym prowadzi do całkowitego zahamowania wzrostu komórek 

drożdży Saccharomyces cerevisiae szczepu pozbawionego cytoplazmatycznej 

dysmutazy miedziowo-cynkowej. Podobnie na podłożach YNB 

uzupełnionych lizyną bądź metioniną nie obserwuje się wzrostu komórek 

tego szczepu, podczas gdy na podłożu minimalnym z lizyną i metioniną 

szczep ten charakteryzuje się bardzo dobrym wzrostem. Wymaganie lizyny 

i zredukowanej siarki (np. w postaci metioniny) może być efektem 

oksydacyjnej inaktywacji enzymów uczestniczących w syntezie tych 

aminokwasów, najprawdopodobniej na skutek utleniania grup –SH bądź 

centrów żelazowo-siarkowych tych białek przez anionorodnik ponadtlenkowy, 

którego poziom zwiększa się u mutantów bezdysmutazowych [35]. Inną 

konsekwencją jest też pojawienie się nadwrażliwości zmutowanych 

komórek na stres termiczny [36, 37], stres osmotyczny [38, 39] oraz stres 

oksydacyjny związany z zamrażaniem i odmrażaniem komórek [40]. Inne 

jeszcze defekty zaobserwowane w komórkach pozbawionych miedziowo-

cynkowej dysmutazy ponadtlenkowej to zaburzenia w procesie sporulacji 

oraz zwiększony trzy- a nawet czterokrotnie współczynnik spontanicznych 

mutacji w warunkach tlenowych [41]. Pozbawienie komórek kluczowego 

enzymu antyoksydacyjnego, jakim jest Cu,Zn-dysmutaza ponadtlenkowa, 

prowadzi także do znacznego skrócenia replikacyjnej długości życia 

komórek drożdży w warunkach aerobowych. Komórki mutanta sod1 mogą 

wykonać maksymalnie 27 podziałów, podczas gdy komórki izogenicznego 

szczepu dzikiego wykonują dwukrotnie większą liczbę podziałów [42]. 

Przypuszcza się, że przyczyną znaczącej redukcji replikacyjnej długości 

życia mutanta sod1 pozbawionego CuZnSOD nie jest brak zdolności 

zmutowanych komórek do usuwania anionorodnika ponadtlenkowego, 

a osiągnięcie przez komórkę pewnej krytycznej wielkości, ograniczającej 

tym samym jej zdolności podziałowe [43]. Po zakończeniu podziałów 

komórki obu szczepów osiągają bardzo zbliżone rozmiary, przy czym 

komórki mutanta sod1 osiągają je 2 razy szybciej, co może być wynikiem 

rozregulowania inhibicji biosyntezy białka, spowodowanego brakiem 

CuZnSOD [25]. Jednak zastanawiający jest w tym przypadku fakt braku 
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pozytywnego efektu w postaci wydłużenia życia przy nadekspresji genu 

SOD1 [44], a także w warunkach beztlenowych, wykluczających produkcję 

RFT [45]. Brak pozytywnych efektów w tym przypadku świadczyć może 

o tym, że brak dysmutazy miedziowo-cynkowej ma o wiele dalej idące 

skutki niż tylko zwiększona wrażliwość na tlen i uszkodzenia oksydacyjne.  

Z kolei w starzeniu chronologicznym (określanym czasem życia wielu 

komórek w hodowli stacjonarnej) można zaobserwować, że parametry 

związane z żywotnością komórek cechują się niższymi wartościami, zaś 

biochemiczne parametry stresu oksydacyjnego (takie jak poziom 

anionorodnika ponadtlenkowego, dialdehydu malonowego oraz grup 

karbonylowych białek) charakteryzuje podwyższony poziom w odniesieniu 

do komórek drożdży pozbawionych CuZnSOD. Nieoczekiwanie natomiast, 

poziom rozpuszczalnych tioli jak i całkowitej zdolności antyoksydacyjnej 

w ekstraktach drożdży jest niższy w komórkach szczepu dzikiego niż 

w komórkach mutanta sod1. Zjawisko to może być związane z łatwiejszą 

adaptacją komórek drożdży pozbawionych CuZnSODdo niekorzystnych 

warunków stresu oksydacyjnego zgłoszoną przez Pereira i wsp. [46] i może 

sugerować indukcję aktywności innego enzymu antyoksydacyjnego  

– katalazy [47]. 

5. Podsumowanie 

Efektów spowodowanych nieobecnością cytoplazmatycznej dysmutazy jest 

wiele, a ich mechanizmy są bardzo różnorodne. Nie są one prawdopodobnie 

wywołane pierwotnym skutkiem, czyli brakiem CuZnSOD, ale wydają się 

mieć charakter wtórny wynikający z podwyższonego poziomu anionorodnika 

ponadtlenkowego w komórkach mutanta sod1. W związku z tym niektóre 

z fenotypowych cech charakterystycznych dla bezdysmutazowego szczepu 

komórek drożdży mogą być pośrednią konsekwencją braku zdolności komórek 

do dysproporcjonowania anionorodnika ponadtlenkowego. 
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Plejotropowe efekty braku CuZnSOD w komórkach drożdży 

Saccharomyces cerevisiae 

 
Komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae od wielu już lat stanowią wygodny 
eukariotyczny model doświadczalny wykorzystywany w różnorodnych badaniach, 

włączając w to badania całokształtu zjawisk związanych z wolnymi rodnikami i stresem 

oksydacyjnym.  

W komórkach drożdży stwierdzono obecność dwu dysmutaz ponadtlenkowych (CuZnSOD 
i MnSOD), które uczestnicząc w usuwaniu anionorodnika ponadtlenkowego odgrywają 

główną rolę w ochronie przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.W przypadku drożdży 

Saccharomyces cerevisiae pozbawionych cytoplazmatycznej CuZnSOD wykazano do tej 

pory kilkanaście różnych dysfunkcji metabolicznych. Stwierdzono na przykład zwiększoną 
ich wrażliwość na atmosferę czystego tlenu, na czynniki generujące anionorodnik 

ponadtlenkowy (parakwat, menadion, tBOOH) oraz na alkoholowe prekursory 

aldehydowych produktów peroksydacji lipidów (alkohol allilowy i nonenol). Konsekwencją 

braku CuZnSOD jest także auksotrofia lizyny i metioniny w warunkach aerobowych oraz 
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nadwrażliwość na stres termiczny, stres osmotyczny oraz stres oksydacyjny związany 

z zamrażaniem i odmrażaniem komórek. Inne jeszcze defekty obserwowane w komórkach 

drożdży pozbawionych miedziowo-cynkowej dysmutazy ponadtlenkowej to zaburzenia 

w procesie sporulacji, wysoki współczynnik spontanicznych mutacji oraz znaczne skrócenie 
replikacyjnej długości życia w warunkach tlenowych. Brak aktywności tego enzymu 

zdecydowanie obniża żywotność komórek, ujemnie wpływając na wszystkie parametry 

opisujące generatywny i chronologiczny czas życia. Ponadto efektem braku CuZnSOD jest 

także zwiększona wrażliwość komórek drożdży na działanie niektórych metali ciężkich 
(np. kadmu) oraz takich związków jak akrylamid, disulfiram, chloryn i podchloryn sodu. 

 

The pleiotropic effects of the lack of CuZnSOD in the yeast cells 

Saccharomyces cerevisiae 

 
The yeast cells Saccharomyces cerevisiae have been, for many years, a useful eukaryotic 
model used in a variety of experimental studies, including the overall study of phenomena 

related to the free radicals and oxidative stress.  

In the yeast cells, the presence of two isoforms of superoxide dismutase (CuZnSOD 

and MnSOD) was found. Participating in removal of superoxide radical, they play a key role 
in protecting against oxidative damage. 

In a case of the yeast Saccharomyces cerevisiae lacking cytoplasmatic CuZnSOD several 

different metabolic dysfunctions have been detected so far. They have been, for example, 

found to have increased sensitivity to pure oxygen atmosphere, superoxide-generating 
agents (paraquat, menadione, tBOOH) and alcoholic precursors of aldehyde products 

of lipid peroxidation (allyl alcohol, nonenol). The consequence of the lack of CuZnSOD 

is also auxotrophy for lysine and methionine under aerobic conditions and hypersensitivity 

to heat stress, osmotic stress and oxidative stress related to the freezing and thawing of cells. 
Other defects observed in the yeast cells lacking copper-zinc superoxide dismutase are 

a disruption in the process of sporulation, a high rate of spontaneous mutation and 

a significant reduce of the replicative life span under aerobic conditions. Non-activity of this 

enzyme significantly decreases cell viability, negatively affecting all parameters describing 
the generative and chronological life span. Moreover, the effect of the lack of CuZnSOD 

is also increased sensitivity of the yeast cells to the action of some heavy metals (for 

example cadmium) and such chemicals as acrylamide, disulfiram, chlorite and sodium 

hypochlorite. 
 



 

52 

Katarzyna Król-Turmińska
1
, Anna Wawruszak

2
, Agnieszka Borzęcka

3 

Wolno żyjące ameby środowiskowe jako 

przyczyna poważnych infekcji u ludzi 

1. Wprowadzenie 

Wolno żyjące ameby (FLA – freeliving amoebas) stanowią grupę 

jednokomórkowych mikroorganizmów szeroko rozpowszechnionych 

w środowisku naturalnym. Występują między innymi w glebie, kurzu, 

powietrzu, wodzie morskiej, jeziorach, rzekach, osadach oceanicznych, 

ściekach, wodzie wodociągowej oraz w butelkowanej wodzie mineralnej. 

W wielu krajach m.in. w Polsce, obecność ameb wykazano również 

w basenach kąpielowych, urządzeniach do hydroterapii, wannach jacuzzi, 

przyrządach dentystycznych, szpitalnych urządzeniach dializacyjnych, 

na powierzchni soczewek kontaktowych oraz w płynach używanych do ich 

higieny [1†6]. Pierwsze doniesienia na temat potencjalnej chorobotwórczości 

wolno żyjących ameb pochodzą z 1958 roku z Ameryki. Wtedy po raz 

pierwszy zaobserwowano wystąpienie w hodowli komórkowej efektu 

cytopatycznego wywołanego przez pełzaki z rodzaju Acanthamoeba spp. [7]. 

Obserwacje te zostały potwierdzone później w badaniach nad zwierzętami, 

u których ameby tego rodzaju wywoływały efekt letalny. Wyniki badań 

potwierdziły, iż wolno żyjące ameby środowiskowe mogą stanowić 

przyczynę poważnych chorób u zwierząt [8].  

Dotychczas spośród wolno żyjących pełzaków środowiskowych 

wyróżniono tylko cztery rodzaje patogenne lub oportunistyczne, które 

stanowią zagrożenie dla ludzi, są to Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia 

i Sappinia [9]. Ameby te, często określa się mianem organizmów 

amfizoicznych, ze względu na ich zdolność do odbywania pełnego cyklu 

rozwojowego zarówno w środowisku naturalnym jak i wewnątrz 

zarażonych organizmów wyższych. Oznacza to, że pełzaki mogą 

występować w środowisku naturalnym jako organizmy wolno żyjące, oraz 

jako fakultatywne pasożyty.  
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Wniknięcie pierwotniaków do ustroju ludzi zdrowych, lub osób 

cierpiących z powodu niedoborów immunologicznych może prowadzić do 

rozwoju licznych chorób [10]. Pierwszy przypadek chorobowy u ludzi 

wywołany przez wolno żyjące ameby środowiskowe został opisany przez 

Fowlera i Cartera w 1965 r. w Australii [11]. Za czynnik etiologiczny 

opisanego zapalenia opon mózgowych początkowo uznano Acanthamoeba 

spp., jednak po późniejszej rewizji wykazano, że przyczyną choroby był 

pełzak innego gatunku – Naegleria fowleri. Wolno żyjące ameby wywołują 

przede wszystkim różne postacie zakażeń centralnego układu nerwowego, 

a także poważne choroby dotyczące innych układów i narządów. Pełzaki 

z rodzaju Acanthamoeba spp. są również przyczyną ziarniniakowego 

zapalenia mózgu (GAE – ang. Granulomatous amoebic encephalitis), 

zakażeń skóry, nosogardzieli, a także zakażeń płuc i nerek u osób 

z zaburzeniami immunologicznymi, natomiast u osób zdrowych, zwłaszcza 

użytkowników szkieł kontaktowych, mogą powodować poważną i bolesną 

chorobę oczu - amebowe zapalenie rogówki (AK – ang. amoebic keretitis). 

Balamutia mandrillaris powoduje zakażenia skóry i płuc, a także jest 

przyczyną śmiertelnych przypadków GAE występujących głównie wśród 

zdrowych dzieci. Naegleria fowleri jest czynnikiem etiologicznym 

pierwotnego zapalenia mózgu i opon mózgowych (PAM – ang. primary 

amoebic meningoencephalitis), poważnego, często śmiertelnego zakażenia 

o ostrym przebiegu, dotykającego głównie dzieci i młodych dorosłych 

wykazujących w historii choroby kontakt ze skażoną wodą. Dotychczas 

opisano zaś tylko jeden przypadek zakażenia mózgu wywołanego przez 

Sappinia pedata [9, 12]. Wolno żyjące ameby chorobotwórcze mogą 

również stanowić pośrednie zagrożenie dla zdrowia, ze względu na ich 

udowodnioną rolę w transmisji chorobotwórczych mikroorganizmów 

tj. bakterie (Legionella spp., Vibrio spp., Listeria spp., Salmonella spp., 

Shigella spp., Mycobacterium spp.), wirusy (Adenovirus, Coxsackie) i grzyby 

(Blastomyces spp, Histoplasma spp., Sporothrix spp.) [13†21]. Dodatkowo 

wykazano, że wzrost wewnątrz wolno żyjących ameb może doprowadzić 

do podwyższenia wirulencji chorobotwórczych mikroorganizmów, a także 

zwiększeniaich odporności na biocydy i środki dezynfekcyjne [21†26]. 

Diagnostyka zakażeń wolno żyjącymi amebami przysparza wiele trudności. 

Ze względu na dużą śmiertelność wśród chorych, zwłaszcza z amebowymi 

zakażeniami centralnego układu nerwowego, istotna jest szybka i skuteczna 

diagnostyka oraz odpowiedni sposób leczenia. Należy pamiętać, 

że patogeneza zakażeń amebowych jest odmienna dla każdego z gatunków 

wolno żyjących pełzaków chorobotwórczych [27]. 
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2. Acanthamoeba species 

Wolno żyjące ameby z rodzaju Acanthamoeba stanowią grupę pełzaków 

najczęściej izolowanych ze środowiska naturalnego. Obecnie do rodzaju 

Acanthamoeba zalicza się ponad 20 gatunków, zarówno patogennych jak 

i niechorobotwórczych dla człowieka [28]. W cyklu życiowym 

Acanthamoeba spp. występują dwa stadia: wegetatywne trofozoity, oraz 

stadium nieaktywnych cyst. Obie inwazyjne dla człowieka formy 

występują w środowisku naturalnym, ale były wykrywane również 

w tkankach zarażonych ludzi. Cysty Acanthamoeba spp. charakteryzują się 

wyjątkową opornością na działanie czynników fizycznych i chemicznych 

(m.in. biocydy, antybiotyki oraz chlorowanie), co warunkuje ich szeroką 

dystrybucję w środowisku [10]. Acanthamoeba wykazuje dużą tolerancję 

na podwyższone ciśnienie osmotyczne, wysoką temperaturę, zasolenie 

i niskie pH. Dzięki tym właściwościom pełzaki mogą żyć w środowiskach 

trudnych tj. woda destylowana, kultury tkankowe, a także w płynach 

ludzkiego ciała, wytrzymując temperaturę 37⁰C i wyższą [29]. Ponad 80% 

populacji ludzkiej wykazuje obecność we krwi naturalnych przeciwciał IgG 

anty-Acanthamoeba, co potwierdza powszechność występowania tych 

pierwotniaków w środowisku oraz ich częstą styczność z ludźmi [30]. 

Biorąc pod uwagę szerokie rozpowszechnienie pełzaków w otoczeniu 

człowieka, należy stwierdzić, że jak dotąd opisano stosunkowo niewielką 

liczbę wywołanych przez nie przypadków chorobowych. Acanthamoeba 

spp. jest bezpośrednim czynnikiem etiologicznym dwóch poważnych 

chorób u ludzi: GAE - ziarniniakowego amebowego zapalenia mózgu, oraz 

AK – amebowego zapalenia rogówki, a także odpowiada za zakażenia jamy 

nosowo-gardłowej, skóry, płuc i innych narządów.  

2.1. Zakażenia systemiczne 

Do zakażeń systemicznych wywoływanych przez Acanthamoeba 

zaliczamy GAE, oraz infekcje skóry, nosogardzieli, a rzadziej tkanek 

podskórnych, płuc, wątroby, nerek, trzustki, szpiku kostnego i węzłów 

chłonnych. Wrotami zakażenia najczęściej są uszkodzona skóra 

zanieczyszczona skażoną glebą lub wodą, oraz inhalacja cyst z powietrza. 

Pełzaki rozprzestrzeniają się w organizmie człowieka za pośrednictwem 

układu krążenia. Osiągają centralny układ nerwowy i penetrują 

go najprawdopodobniej przekraczając barierę krew-mózg przez śródbłonek 

naczyń włosowatych.  

Infekcje jamy nosowo-gardłowej oraz skóry mogą rozwinąć się 

w Acanthamoebowe ziarniniakowe zapalenie mózgu (AGE – ang. 

Acanthamoeba granulomantous encephalitis) [29]. AGE jest poważną, 

często śmiertelną chorobą oportunistyczną, jednak występuje stosunkowo 
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rzadko. Do dziś opisano około 150 przypadków na całym świecie [9]. 

W większości AGE występuje u osób z zaburzonymi mechanizmami 

immunologicznymi, przewlekle chorych, u osób upośledzonych i pacjentów 

po przebytym przeszczepie narządów, lub chorych na AIDS. Czynnikami 

predysponującymi mogą być również alkoholizm, cukrzyca, anoreksja lub 

choroba nowotworowa. Opisano też kilka przypadków wystąpienia AGE 

u osób całkowicie zdrowych. AGE zaliczamy do chorób przewlekłych, 

okres inkubacji jest długi i trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

Objawy pojawiają się nagle i obejmują silne bóle głowy, gorączkę, afazję, 

ataksję, letarg, sztywność karku, mdłości, wymioty, zaburzenia psychiczne: 

zmianę zachowania, dezorientacją i halucynacje, niedowład połowiczy, 

wzrost ciśnienia śródczaszkowego, zaburzenia smaku, węchu oraz wzroku. 

W późniejszej fazie częste są utraty przytomności, drgawki, śpiączka, 

a finalnie śmierć [9, 27, 29]. Objawy nie są specyficzne, a choroba często 

jest błędnie diagnozowana jako guz mózgu, lub zakażenie bakteryjne, 

wirusowe czy grzybicze [31]. Mechanizm patogenezy nie jest w pełni 

wyjaśniony. Zmiany chorobowe są obserwowane głównie w obrębie jąder 

podstawnych, śródmózgowia, pnia i półkul mózgu, a także w móżdżku 

i ciele modzelowatym. Obejmują m.in. ciężką martwicę krwotoczną, stan 

zapalny i umiarkowany obrzęk. W korze mózgowej obserwowany jest 

przewlekły wysięk zapalny [9]. 

Obecność trofozoitów oraz cyst w płynie mózgowo-rdzeniowym 

i tkankach mózgu (głównie przestrzeniach okołonaczyniowych miąższu), 

można uwidocznić przy pomocy mikroskopii świetlnej lub elektronowej. 

Do uwidaczniania cyst i trofozoitów z materiałów biopsyjnych stosuje się 

barwienia histologiczne np. barwienie metodą PAS, hepatoksycyliną-

eozyną, lub trichromem Gomoriego. W osadzie płynu mózgowo 

rdzeniowego można wykryć obecność Acanthamoeba za pomocą barwienia 

Giemsy. Stosowane są również metody molekularne, przede wszystkim 

analizę DNA jądrowego i mitochondrialnego oraz badanie polimorfizmu 

długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) [9, 10]. Leczenie AGE stano-

wi duże wyzwanie z powodu niespecyficzności objawów chorobowych, 

upośledzenia odporności chorego i trudnej diagnostyki. Obecnie stosowane 

terapia AGE obejmuje dożylne podawanie kombinacji leków m.in 

ketokonazolu, sulfadiazyny, flukonazolu, amfoterycyny B, azytromycyny, 

itrakonazolu lub ryfampicyny. Połączenie takich czynników jak późna 

diagnoza, niska skuteczność antybiotykoterapii i niedobory immunologiczne 

chorego sprawiają że prognozy na ogół nie są optymistyczne [32].  

Zakażenia skóry pełzakami Acanthamoeba występują dosyć rzadko, 

przede wszystkim u chorych na AIDS. Charakterystycznymi zmianami 

są guzy, krosty i owrzodzenia zawierające trofozoity i cysty pełzaków. 

Najczęściej zmiany pojawiają się na twarzy, tułowiu i kończynach chorego. 
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Ponadto u pacjentów z niedoborami immunologicznymi ameby mogą 

za pomocą układu krwionośnego rozprzestrzeniać się do innych narządów, 

takich jak wątroba, nerki, tchawica i nadnercza. W materiale pochodzącym 

z biopsji owrzodzeń stwierdza się dużą ilość form wegetatywnych. Izolaty 

ameb można również pozyskiwać z fragmentów tkanek pochodzących 

od pacjenta, stosując kulturę in vitro na podłożach mikrobiologicznych. 

Leczenie skórnych postaci zakażeń Acanthamoeba daje dobre wyniki 

i obejmuje stosowanie glukonianu chlorheksydyny i ketokonazolu w maści 

w połączeniu z izetionianem pentamidyny, sulfadiazyną, flucytozyną, 

flukonazolem lub itrakonazolem [9].  

2.2. Acanthamoeba keratitis 

Gatunkami Acanthamoeba odpowiedzialnymi za rozwój amebowego 

zapalenia rogówki (AK) są: Acanthamoeba castellanii, A. polyphaga, 

A. culberstoni, A. rhysodes, A. lugdunensis, A. quina. Gatunki A. hatchetti, 

A. royerba, A. griffini, A. triangularis i A. lenticulata mogą atakować 

rogówkę, a także ośrodkowy układ nerwowy, płuca i skórę [33]. AK jest 

chorobą mogącą rozwinąć się u osób immunokompetentnych, zwłaszcza 

wśród użytkowników miękkich szkieł kontaktowych. W Polsce dotychczas 

opisano kilkanaście przypadków pełzakowego zapalenia rogówki 

stwierdzonego u pacjentów klinik okulistycznych w Lublinie [34, 35] 

i Wrocławiu [36]. Czynnikami predysponującymi do zakażenia jest 

nieprawidłowa higiena soczewek, która może doprowadzić do wytworzenia 

się na ich powierzchni biofilmu. Nieprawidłowe przechowywanie szkieł, 

płukanie ich w wodzie wodociągowej, kontaminacja płynów służących do 

ich czyszczenia, a także noszenie soczewek kontaktowych podczas kąpieli 

w basenach publicznych zwiększa ryzyko zarażenia. Wystąpienie AK 

wśród pacjentów, którzy nigdy nie korzystali z soczewek kontaktowych, 

prawie zawsze wiąże się z mechanicznym uszkodzeniem rogówki [29]. 

Pełzakowe zapalenie rogówki obejmuje zwykle jedno oko. W początkowym 

stadium choroby występuje światłowstręt, pogorszenie widzenia, silny ból 

oczu, obrzęk powiek i spojówek, zaczerwienienie, łzawienie oraz uczucie 

ciała obcego w oku. W centralnej części rogówki powstaje duży 

pierścieniowaty naciek zapalny. Obserwuje się zanik keratynocytów oraz 

zmiany nekrotyczne stromy. Wraz z postępem choroby obrzęk rogówki 

powiększa się. Następnie ścieńczeniu ulega zręb rogówki, powstaje 

przepuklina blaszki granicznej tylnej rogówki, dochodzi do zapalenia 

twardówki i powstania hypopionu. W późniejszym stadium choroby, jeśli 

nie dokonano rozpoznawania i od początku nie wdrożono odpowiedniego 

leczenia mogą wystąpić liczne powikłania: owrzodzenia nabłonka rogówki, 

perforacja, utrata ostrości wzroku i ostatecznie ślepota [37, 38]. Pierwszym 
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etapem patogenezy jest adhezja trofozoitów pełzaka do powierzchni 

rogówki. Następnie trofozoity produkują liczne proteazy, które ułatwiają 

inwazję i niszczą rogówkę.  

Ponieważ wykazano obecność pełzaków na soczewkach kontaktowych 

u osób u których AK nie rozwinęło się diagnostyka choroby nie może 

opierać się jedynie na izolacji pierwotniaków ze szkieł lub płynów do ich 

higieny. Obecność pełzaka należy wykrywać w zeskrobinach lub 

bioptatach rogówki. W diagnostyce użyteczna jest mikroskopia konfokalna, 

kultura in vitro, oraz techniki PCR. Oporność cyst Acanthamoeba na środki 

przeciwdrobnoustrojowe jest głównym problemem w leczeniu AK. 

Po zaniechaniu leczenia cysty mogą aktywować się nawet po kilku 

miesiącach. W terapii stosuje się chlorheksydynę, poliheksametylen 

biguanidyny, propamidinę, izetionian, izetionian dibromopropamidyny, 

neomycynę, paromomycynę, polimiksynę B, klotrimazol i itrakonazol. 

W celu łagodzenia bólu i zmniejszenia stanu zapalnego po keratoplastyce 

zazwyczaj miejscowo podawane są sterydy [39,40]. Dużym problemem 

w leczeniu AK jest również wysoka szkodliwość, a niekiedy nawet 

toksyczność rutynowo stosowanych leków. Stąd stosunkowo duże 

zainteresowanie poszukiwaniem alternatywnych metod leczenia polegających 

na włączeniu do terapii amebostatycznych i amebobójczych ekstraktów 

roślinnych np. z wrotycza pospolitego (Tanacetum vulgare L.), orzecha 

ziemnego (Arachis hypogaea L.), ostryżu długiego (Curcuma longa L.), 

czy lili piaskowej (Pancratium maritimum L.) [41]. 

3. Naegleria fowleri 

Spośród 30 znanych gatunków Naegleria, tylko Naegleria fowleri jest 

chorobotwórcza dla człowieka i stanowi jedyny czynnik etiologiczny 

pierwotnego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (PAM – ang. 

primary amoebic meningoencephalitis). Naegleria fowleri występuje 

powszechnie w środowisku wodnym i glebie. Ponieważ jest to pełzak 

termofilny, zdolny do wzrostu w temperaturze do 45⁰C, jego obecność 

najczęściej stwierdza się w ciepłych zbiornikach ze słodką wodą stojącą. 

Występowanie Naegleria fowleri wykazano w jeziorach, akwariach, 

basenach, ściekach, kanałach irygacyjnych, sadzawkach, gorących źródłach 

i miejscach zrzutu ciepłych wód pochodzących z elektrowni lub kopalni 

węgla. W cyklu życiowym Naegleria fowleri wyróżniamy trzy stadia: 

amebowego trofozoitu; nieaktywnych, opornych cyst i przejściowe stadium 

wiciowca, które umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się pierwotniaka 

w środowisku wodnym [32, 42].  
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3.1. Pierwotne amebowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-

rdzeniowych 

PAM jest chorobą występującą na całym świecie, głównie w Stanach 

Zjednoczonych, Australii i Europie. Dotychczas opisano ok. 200 przypadków 

chorobowych. Pierwsze doniesienia o wystąpieniu PAM na obszarze 

Europy pochodzą z 1968 roku, kiedy to Cerva i Novak [43] opisali 

16 śmiertelnych przypadków PAM na terenie byłej Czechosłowacji. 

Zachorowania te wystąpiły po kąpieli w krytym basenie z ogrzewaną wodą. 

Później przypadki PAM stwierdzono również na terenie Niemiec, Belgii, 

Anglii i na Węgrzech. Do tej pory na terenie Polski nie odnotowano 

zachorowań na PAM, pomimo, że w ciepłych wodach jezior wielkopolski 

wykryto obecność Naegleria fowleri [44]. Wzrost zapadalności na PAM 

obserwuje się zwykle w miesiącach letnich (lipiec-sierpień) kiedy pora 

upałów przedłuża się, poziom wody w zbiornikach znacznie spada, a jej 

temperatura rośnie stwarzając tym samym optymalne warunki dla rozwoju 

pierwotniaka. Na infekcję szczególnie narażone są zdrowe dzieci i młodzi 

dorośli, głównie płci męskiej, mający kontakt ze skażoną wodą podczas 

zajęć rekreacyjnych [42]. Do zarażenia dochodzi najczęściej podczas 

zabawy lub nurkowania w skażonej, ciepłej, niechlorowanej wodzie, 

bogatej w substancje organiczne. Trofozoity dostają się do nozdrzy 

zarażanej osoby, penetrują błonę śluzową nosa, następnie dostają się 

za pośrednictwem nerwu węchowego, przekraczając blaszkę sitową, 

do opuszki węchowej w centralnym układzie nerwowym. W opuszkach 

węchowych Naegleria fowleri wywołuje intensywną reakcję zapalną 

objawiającą się krwotocznymi zmianami nekrotycznymi z ropnym 

wysiękiem. Zmiany widoczne są przede wszystkim u podstawy płatów 

przedczołowego i skroniowego, podstawy mózgu, w podwzgórzu, 

śródmózgowiu, moście, rdzeniu przedłużonym oraz w górnej części rdzenia 

kręgowego. Ropny stan zapalny prowadzi do zwiększenia ciśnienia 

śródczaszkowego, przepukliny móżdżku i często szybkiego zgonu [32]. 

PAM ma ostry przebieg, objawy zakażenia manifestują się szybko – ok. 1-2 dni 

od ekspozycji, a do zgonu może dojść już w przeciągu 72 godzin. 

W przebiegu klinicznym występują zapalenie błony śluzowej nosa, silne 

bóle głowy, wysoka gorączka do ok. 39-41°C, brak łaknienia, nudności, 

wymioty, zmiany zachowanie, sztywność karku, napady padaczkowe, 

letarg oraz objawy podrażnienia opon mózgowych [9, 45]. Szybka 

diagnostyka obejmuje mikroskopowe uwidacznianie ruchliwych 

trofozoitów w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego lub rzadziej 

w materiałach biopsyjnych, często z zastosowaniem metod bezpośredniej 

fluorescencji. Trofozoity można również wykrywać w rozmazach z płynu 

mózgowo-rdzeniowego przy pomocy barwienia metodą Giemsy lub 
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Wrighta. Przydatne są też techniki molekularne np. PCR. Lekiem z wyboru 

jest przeciwgrzybiczy antybiotyk polienowy – amfoterycyna B, wobec 

której pełzaki wykazują dużą wrażliwość. Jednak dobre efekty uzyskuje się 

tylko przy odpowiednio wcześnie podjętym leczeniu [9, 46]. 

4. Balamuthia mandrillaris 

Rodzaj Balamuthia został wyizolowany po raz pierwszy w 1986 roku 

z tkanek mózgu mandryla (Papio sphinx) [48]. Do dziś B.mandrillaris jest 

jedynym gatunkiem w obrębie tego rodzaju o ustanowionej 

chorobotwórczości względem ludzi i zwierząt. Pierwotniak ten jest 

czynnikiem etiologicznym poważnego ziarniniakowego zapalenia mózgu 

występującego przeważnie u osób z obniżoną odpornością, a także może 

wywoływać zakażenia skóry i nosogardzieli [32, 47]. Ameby z rodzaju 

Balamuthia nie są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym, 

ich obecność wykryto jedynie w glebie. Izolacja i kultura tego pełzaka 

w warunkach in vitro jest stosunkowo trudna. Hodowla Balamuthia 

na płytkach z agarem pokrytym bakteriami Gram ujemnymi jako źródłem 

pokarmu, w przeciwieństwie do większości wolno żyjących ameb 

środowiskowych, nie przynosi zadowalających rezultatów. Odpowiednie 

warunki wzrostowe zapewniają zaś hodowle komórkowe. W cyklu 

życiowym pełzaka wyróżnia się dwa stadia: ameboidalne stadium troficzne 

i stadium cyst [48].  

4.1. Ziarniniakowe zapalenie mózgu wywołane przez Balamuthia 

BAE – ziarniniakowe zapalenie mózgu wywołane przez Balamuthia 

(ang. – balamuthia amoebic encephalitis) jest śmiertelną chorobą 

występującą głównie wśród osób z immunosupresją, odnotowano też 

nieliczne przypadki wystąpienia BAE wśród immunokompetentnych dzieci 

i osób starszych. Rokowania dla pacjentów na ogół nie są optymistyczne, 

do dziś rozpoznano ok. 150 przypadków chorobowych, w tym tylko kilku 

osobom udało się przeżyć infekcję [29, 42]. Choroba ma charakter 

przewlekły, a okres inkubacji może wynosić od 2 tygodni do nawet dwóch 

lat. Zachorowania pojawiają się niezależnie od pory roku. Wrotami 

zakażenia jest zanieczyszczona glebą zraniona skóra lub inhalacja cyst 

znajdujących się w powietrzu. Zmiany w obrębie zranień lub owrzodzenia 

jamy nosowej często po dłuższym okresie czasu rozwijają się w zakażenia 

centralnego układu nerwowego. Mechanizm patogenezy nie jest do końca 

wyjaśniony. Wczesna reakcja zapalna jest wynikiem działania cytokin 

(plejotropowej IL-6) uwalnianych ze śródbłonka naczyń w mózgu pod 

wpływem obecności ameb. Wydzielane przez komórki pełzaków 

metaloproteinazy prowadzą do degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej 
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i w ten sposób powodują uszkodzenia w tkankach centralnego układu 

nerwowego [9]. Objawami infekcji są bóle głowy, światłowstręt, gorączka, 

zmiany osobowości, sztywność karku, ataksja móżdżkowa, niedowład 

połowiczy, afazja i drgawki. Ameby mogą rozprzestrzeniać się w innych 

narządach, takich jak nerki, nadnercza, trzustka, tarczyca i płuca, ale na 

ogół nie są obecne w płynie mózgowo-rdzeniowym. Obecnie diagnostyka 

opiera się na badaniach surowicy chorych metodami molekularnymi, 

głównie PCR, a także metodami immunofluorescencyjnymi. Pośmiertna 

diagnostyka obejmuje biopsję mózgu i badania histologiczne zarażonych 

tkanek w kierunku obecności pełzaków i cyst – barwienia hematoksycyliną 

i eozyną lub barwienia immunofluorescencyjne. Nieliczne osoby które 

wyzdrowiały po zakażeniu Balamuthia mandrillaris były leczone 

kombinacją takich leków jak pentamidyna, izotionian, sulfadiazyna, 

klarytromycyna, flukonazol i flucytozyna [29, 48].  

5. Sappinia spp. 

W cyklu życiowym pełzaka tego rodzaju wyróżniamy dwa stadia – stadium 

aktywnych trofozoitów i stadium cyst. Sappinia występuje w glebie, 

wodzie słodkiej, na powierzchni kory drzew i w ściółce leśnej, a także 

w odchodach ssaków. Dotychczas opisano tylko jeden przypadek zapalenia 

mózgu wywołanego przez Sappinia [9]. Chorym był 39-letni rolnik 

z Teksasu, mający kontakt z powietrzem zawierającym aerozole odchodów 

zarażonych zwierząt. W następstwie infekcji zatok u chorego pojawiły się 

wymioty, niewyraźne widzenie, światłowstręt, bóle głowy i utrata 

świadomości. W obrazie MRI u pacjenta uwidoczniono 2 cm masę 

w obrębie lewego płata skroniowego. Po chirurgicznym usunięciu zmiany 

pacjent był leczony przez ponad 31 tygodni azytromycyną, pentamidyną, 

itrakonazolem i flucytozyną do pełnego wyzdrowienia. Badania wyciętej 

zmiany wykazały obecność nekrotycznych zmian krwotocznych 

zawierających trofozoity ameb [49]. Ameby początkowo oznaczono 

do gatunku S.diploidea, jednak po późniejszej rewizji wykazano 

że czynnikiem etiologicznym choroby był pełzak S.pedeta [29]. Najnowsze 

badania filogenetyczne wykazały jednak że w rzeczywistości przyczyną 

choroby mógł być całkiem odmienny gatunek w obrębie rodzaju Sappinia, 

bliżej spokrewniony z S.pedata niż z S.diploidea [50].  
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6. Podsumowanie 

Ze względu na fakt iż część wolno żyjących ameb środowiskowych 

powodują ciężkie, często śmiertelne choroby, tej grupie patogenów 

poświęca się ostatnio coraz więcej uwagi. Wolno żyjące ameby 

chorobotwórcze są kosmopolityczne i były izolowane z obszarów całego 

świata, także z terenów Polski. Większość opisów przypadków 

chorobowych wywołanych przez pełzaki z tej grupy pochodzi z krajów 

rozwiniętych. Istnieje więc podejrzenie, że duża ilość tego typu infekcji 

w krajach rozwijających się w ogóle nie jest diagnozowana, a problem 

może być bardziej powszechny niż zakłada się obecnie. Niektóre gatunki 

pełzaków powodują rzadkie, ale szybko postępujące i śmiertelne zakażenia 

centralnego układu nerwowego, lub nie mniej istotne zakażenia innych 

tkanek i narządów. Dodatkowo wolno żyjące ameby mogą transportować 

wewnątrzkomórkowo mikroorganizmy patogenne, oraz służyć jako ich 

rezerwuar środowiskowy lub jako wektory umożliwiające przekraczanie 

barier obronnych organizmów wyższych. Ponieważ w większości 

przypadków chorób amebowych nie ma jednoznacznie ustalonego schematu 

optymalnej terapii, a ich diagnostyka z powodu niespecyficznych objawów 

jest trudna i często zbyt późna, istnieje nagląca potrzeba opracowania 

bardziej skutecznych metod leczenia i identyfikacji tego typu zakażeń.  

Literatura 

1. Tzanetou K., Miltsakakis D., Droutsas D., Alimisi S., Petropoulou D., 

Ganteris G., Dolapsaki E., Markomichelakis N., Mallias I., Malamou-Lada E. 

2006: Acanthamoeba keratitis and contact lens disinfecting solutions. 

Ophthalmologica, Vol. 220, s. 238-241 

2. Rezaeian M., Niyyati M., Farnia S.H., Motevalli H.A. 2008: Isolation 

of Acanthamoeba spp. from different environmental sources. Iranian Journal 

of Parasitology, Vol. 3, s.44-47 

3. Riviera F., Roy-Ocolata G., Rosas I., Ramirez E., Bonilla Lares F. 1987: 

Amoeba isolated from the atmosphere of Mexico City and environs. 

Environmental Research, Vol. 42, s.149-154 

4. Martinez A.J., Visvesvara G.S. 1997: Free-living, amphizoic and 

opportunistic amebas. Brain Pathology, Vol. 7, s.583–598 

5. Łanocha N., Kosik-Bogacka D., Maciejewska A., Sawczuk M., Wilk A., 

Kuźna-Grygiel W. 2009: The occurrence Acanthamoeba (Free Living 

Amoeba) in environmental and respiratory samples in Poland.Acta 

Protozoologica, Vol. 48, s. 271-279 

6. Górnik K., Kuźna-Grygiel W. 2004: Presence of virulent strains of amphizoic 

amoebae in swimming pools of the city of Szczecin.Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine, Vol. 11, s. 233-236 

7. Culberston G.C., Smith J.W., Minner J.R., 1958: Acanthamoeba: observations 

on animal pathohenicity. Science Vol. 127, s. 1506 



 
 

Katarzyna Król-Turmińska, Anna Wawruszak, Agnieszka Borzęcka 

 

62 

8. Culberston G.C. 1971: The pathogenicity of soil amebas. Annual Review 

of Microbiology, Vol. 25, s. 231-254 

9. Visvesvara G.S., Moura H., Schuster F.L. 2007: Pathogenic and opportunistic 

free-livingamoebae: Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris, Naegleria 

fowleri and Sappinia diploidea. FEMS Immunology and Medical 

Microbiology, Vol. 50, s. 1-26 

10. Schuster F.L., Visvesvara G.S. 2004: Free-living amoebae as opportunistic 

and non-opportunistic pathogens of humans and animals. International Journal 

of Parasitology, Vol. 34, s. 1001-1027 

11. Fowler M., Carter R.F., 1965: Acute pyogenic meningitis probably due to 

Acanthamoeba sp: a preliminary report. British Medical Journal, Vol. 2, 740-743 

12. Gelman B.B., Rauf S.J., Nader R. et al. 2001: Amoebic encephalitis due to 

Sappinia diploidea. Journal of the American Medical Association, Vol. 285, 

s. 2450-2451 

13. Rowbotham T.J. 1980:Preliminary report on the pathogenicity of Legionella 

pneumophila for freshwater and soil amoebae.Journal of Clinical Pathology, 

Vol.33, s.1179-1183 

14. Tezcan-Merdol D., Ljungström M., Winiecka-Krusnell J., Linder E., 

Engstrand L., Rhen M. 2004:Uptake and replication of Salmonella enterica in 

Acanthamoeba rhysodes. Applied and Environmental Microbiology, Vol.70, 

s.3706-3714 

15. Thom S., Warhurst D., Drasar B.S. 1992:Association of Vibrio cholerae with 

fresh water amoebae. The Journal of Medical Microbiology, Vol.36, s.303-306 

16. Khan N.A. 2009: Acanthamoeba: Biology and Pathogenesis. Caister 

Academic Press, Norfolk UK, s.211-215 

17. Ly T.M.C., Muller H.E. 1990:Ingested Listeria monocytogenes survive and 

multiply in protozoa. Journal of Medical Microbiology, Vol.33, s.51-54 

18. Krishna-Prasad B.N., Gupta S.K. 1978:Preliminary report on engulfment and 

retention of mycobacteria by trophozoites of axenically grown Acanthamoeba 

castellan.Current Science, Vol.47, s.245-247 

19. Mattana A., Serra C., Mariotti E., Delogu G., Fiori P.L., Cappuccinelli P. 

2006: Acanthamoeba castellani promotion of in vitro survival and 

transmission of coxsackie B3 viruses. Eucariotic cell, Vol.5, s.665-671 

20. Lorenzo-Morales J., Coronado-Álvarez N., Martínez-Carretero E., Maciver 

S.K., Valladares B. 2007: Detection of Four Adenovirus Serotypes within 

Water-Isolated Strains of Acanthamoeba in the Canary Islands, Spain. The 

American Society of Tropical Medicine and Hygiene, Vol. 77, s. 753-756 

21. Steenbergen J.N., Nosanchuk J.D., Malliaris S.D., Casadevall A. 

2004:Interaction of Blastomyces dermatitidis, Sporothrix schenckii, and 

Histoplasma capsulatum with Acanthamoeba castellanii.Infection and 

Immunity, Vol.72, s.3478-3488 

22. Molmeret M., Horn M., Wagner M., Santic M., Abu Kwaik Y. 5005: Amoebae 

as training grounds for intracellular bacterial pathogens.Applied and 

EnvironmentalMicrobiology, Vol.71, s. 20-28 

23. Fenner L., Richet H., Raoult D., Papazian L., Martin C., La Scola B. 2006: Are 

clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa more virulent than hospital 



 
 

Wolno żyjące ameby środowiskowe jako przyczyna poważnych infekcji u ludzi 

 

63 

environmental isolates in amebal co-culture test? Critical Care Medicine, Vol. 

34, s. 823-828 

24. Axelsson-Olsson D., Svensson L., Olofsson J., Salomon P., Waldenström J., 

Ellström P., Olsen B. 2010: Increase in Acid Tolerance of Campylobacter 

jejuni through coincubation with Amoebae. Apply Environmental 

Microbiology, Vol. 76, s. 4194-4200 

25. Winiecka-Krusnell J., Wreiber K., Euler A., Engstrand L., Linder E. 2001: 

Free-living amoebae promote growth and survival of Helicobacter pylori. 

Scandinavian Journal of Infectious Disease, Vol. 34, s. 253-256 

26. Huws S.A., Smith A.W., Enright M.C., Wood P.J., Brown M.R.W. 2006: 

Amoebae promote persistence of epidemic strains of MRSA. Environmental 

Mivrobiology, Vol. 8, s. 1130-1133 

27. Rocha-Azevedo B., Tanowitz H.B., Marciano-Cabral F. 2009: Diagnosis 

of Infections Caused by Pathogenic Free-Living Amoebae. Interdisciplinary 

Perspectives on Infectious Diseases, Vol. 2009, s. 1-14 

28. Köhsler M., Leitner B., Blaschitz M., Michel R., Aspöck H., Walochnik J. 2005: 

ITS1 sequence variabilities correlate with 18S rDNA sequence types in the genus 

Acanthamoeba (Protozoa: Amoebozoa), Parasitology Research, No. 98, s. 86-93 

29. Trabelsi H., Dendana F., Sellami A., Sellami H., Cheikhrouhou F., Neji S., 

Makni F., Ayadi A. 2012: Phatogenic free-living amoebae: Epidemiology and 

clinical review. Pathologie Biologie Vol. 60, s.399-405 

30. Chappell CL, Wright JA, Coletta M, et al. 2001: Standardized method 

of measuring Acanthamoeba antibodies in sera from healthy human subjects. 

Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, Vol.8, s. 724-730 

31. Marciano-Cabral F., Cabral G. 2003: Acanthamoeba spp. as agents of disease 

in humans. Clinical Mikrobiology Reviews, Vol. 16, s. 273-307 

32. Schuster F.L. Visvesvara GS. 2004: Opportunistic amoeba: challenges in 

prophylaxis and treatment. Drug Resistance Update, Vol. 7, s. 41-51 

33. Khan N.A. 2006: Acanthamoeba: biology and increasing importance in 

human health.FEMS Microbiology Reviews, Vol. 30, s. 564-595 

34. Rakowska E., Zagórski Z. 1994: Zapalenie rogówki wywołane przez 

Acanthamoeba. Klinika Oczna, Vol. 96, s. 110-111  

35. Toczołowski J., Gieryng H., Gieryng R., Wróblewska E. 2000: Zakażenie 

pełzakami z rodzaju Acanthamoeba w pływalniach i jeziorach Lubelszczyzny 

u osób stosujących soczewki kontaktowe, Klinika Oczna, Vol. 102, s. 207-208 

36. Wesołowska M., Cisowska A., Myjak P., Marek J., Jurowska-Liput J., 

Jakubaszko J. 2006: Acanthamoebakeratitis in contactlenswearers in Poland. 

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 3, s. 553-555 

37. Kosik-Bogacka D., Czepita D., Łanocha N. 2010: Pełzaki z rodzaju Acanthamoeba 

jako czynnik etiologiczny zapalenia rogówki oka. Klinika Oczna, on-line 

http://www.okulistyka.com.pl/_klinikaoczna/index.php?strona=artykul&wyda

nie=39&artykul=691 

38. Garate M., Marchand J., Cubillos I., Cao Z., Khan N.A., Panjwani N. 2006: 

Pathogenicity of Acanthamoeba is associated with the expression of the 

mannose-binding protein.Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol.47,  

s. 1056-1062 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Axelsson-Olsson%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Svensson%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olofsson%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salomon%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldenstr%26%23x000f6%3Bm%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ellstr%26%23x000f6%3Bm%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ellstr%26%23x000f6%3Bm%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsen%20B%5Bauth%5D


 
 

Katarzyna Król-Turmińska, Anna Wawruszak, Agnieszka Borzęcka 

 

64 

39. Prasher P., Sachdeva P., Ravinder N.B., Sachin W. 2004: Acanthamoeba 

keratitis: a review. NZOS; Vol.14, s. 1-7 

40. Mannis M.J., Tamaru R., Roth A.M., Burns M., Thirkill C. 1986: 

Acanthamoeba sclerokeratitis: determining diagnostic criteria. Archives of 

Ophthalmolmatology, Vol. 104, s. 1313-1317 

41.  Derda M., Hadaś E., Thiem B., Wojt W.J., Wojtkowiak-Giera A., 

Cholewiński M., Skrzypczak Ł. 2012: Tanacetum vulgare L. jako roślina o 

potencjalnychwłaściwościach leczniczych w Acanthamoeba keratitis. Nowiny 

Lekarskie, Vol. 81, s.620-625 

42. Diaz J.H., 2010: Increasing intracerebral infections caused by free-living 

amebae in the United States and Worldwide.Journal of Neuroparasitology, 

Vol. 1, s. 1-10 

43. Cerva L., Novak K. 1968: Amoebic meningoencephalitis: 16 fatalities. 

Science,Vol.160, s. 92 

44. Łanocha N., Kosik-Bogacka D., Kuźna-Grygiel W.,2009: The role of free-

living amoebae in pathogenesis and transmission of human and animal 

diseases. Problemy Higieny i Epidemiologii,Vol. 90, s. 165-170 

45. Kaushal V., Chhina D.K., Ram S., Singh G., Kaushal R.K.,Kumar R.,2008: 

Primary amoebic meningoencephalitis due to Naegleria fowleri. Journal of the 

Association of Physicians of India,Vol.56, s. 459‑462 

46. Duma R.J., Rosenblum W.I., McGehee R.F., Jones M.M., Nelson E.C., 1971: 

Primary amoebic meningoencephalitis caused by Naegleria: two new cases, 

response to amphotericin B, and a review. Annalsof Internal Medicine, Vol. 

74, s. 923-931 

47. Visvesvara G.S., Schuster F.L., Martinez A.J. 1993:Balamuthia mandrillaris, 

N. G., N. Sp., agent of amebic meningoencephalitis in humans and other 

animals. Journal of Eukaryotic Microbiology,Vol.40, s. 504-514 

48. Matin A., Siddiqui R., Jayasekera S., Khan N.A. 2008:Increasing Importance 

of Balamuthia mandrillaris. Clinical Microbiology Reviews, s. 435-448 

49. Gelman B.B., Popov V., Chaljub G., Nader R., Rauf S.J., Nauta H.W., 

et al.2003:Neuropathological and ultrastructural features of amoebic 

encephalitis caused by Sappinia diploidea. Journal of Neuropathology and 

Experimental Neurology , Vol. 62, s. 990-998 

50. Wylezich C., Walochnik J., Michel R. 2009: High genetic diversity 

of Sappinia-like strains (Amoebozoa Thecamoebidae) revealed by SSU rRNA 

investigations.Parasitology Research, Vol. 105, s. 869-873 
 

  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fjournal%2F0004-5772_The_Journal_of_the_Association_of_Physicians_of_India&ei=t6v5VIeTBuHOyQO2g4LIBw&usg=AFQjCNENVqQuNoZQ8TjE5vrYaqdCnc0yjQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fjournal%2F0004-5772_The_Journal_of_the_Association_of_Physicians_of_India&ei=t6v5VIeTBuHOyQO2g4LIBw&usg=AFQjCNENVqQuNoZQ8TjE5vrYaqdCnc0yjQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ


 
 

Wolno żyjące ameby środowiskowe jako przyczyna poważnych infekcji u ludzi 

 

65 

Wolno żyjące ameby środowiskowe jako przyczyna poważnych infekcji 

u ludzi  
 

Pośród szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie wolno żyjących ameb tylko cztery 
rodzaje znane sąjako czynniki ludzkich infekcji:Acanthamoeba spp, Naegleria fowleri, 

Balamuthia mandrillaris i Sappinia pedata. Zakażenia wywołane przez wolno żyjące ameby 

środowiskowe, mimo niskiej zachorowalności, charakteryzują się stosunkowo wysoką 

śmiertelnością i stanowią poważny problem kliniczny.Wszystkie cztery rodzaje zostały 
uznane za czynniki etiologiczne niemal zawsze śmiertelnych infekcji centralnego układu 

nerwowego oraz innych poważnych chorób u ludzi. N.fowleri wywołuje ostre piorunujące 

zapalenie opon mózgowych u dzieci i młodych dorosłych. Acanthamoeba spp. 

I B.mandrillarissą oportunistycznymi patogenami wywołującymiziarniniakowi zapalenie 
mózgu oraz rozsiane i zlokalizowane zakażenia, które mogą dotyczyć skóry, zatok, płuc, 

nadnerczy i/lub kości. Acanthamoeba spp. jest również głównym czynnikiem ostrej infekcji 

oczu –amebowego zapalenia rogówki. Opisano tylko pojedynczy przypadek zapalenia 

mózgu spowodowanego przez S. pedata. W pracy przedstawiono i podsumowano aktualny 
stan wiedzy na temat infekcji wywołanych przez chorobotwórcze i oportunistyczne wolno 

żyjąceameby. Artykuł koncentruje się na opisie epidemiologii, objawów klinicznych, 

diagnostyki i możliwych sposobów leczenia, na podstawie wiedzy pochodzącej z literatury 

światowej. 
 

Environmental free-living amoebae as agents of serious human 

infections 
 
Among free-living amoebae that are widely distributed in nature only four genera are known 

as agents of human infections: Acanthamoeba spp., Naegleria fowleri, Balamuthia 

mandrillaris and Sappinia pedata. These amoebae are not well adapted to parasitism, and 

could exist in human environment without need for a host. Infections due to these amoebae, 
despite low morbidity, are characterized by relatively high mortality rate and pose serious 

clinical problems. All four genera have been recognized as etiologic factors of almost 

always fatal central nervous system infections and other serious diseases in humans. 

N. fowleri causes an acute fulminating meningoencephalitis in children and young adults. 
Acanthamoeba spp. and B. mandrillaris are opportunistic pathogens causing granulomatous 

amebic encephalitis and disseminated or localized infections which could affect the skin, 

sinuses, lungs, adrenals and/or bones. Acanthamoeba spp. is also main agent of acute eye 

infection – Acanthamoeba keratitis, mostly in contact lenses wearers. However there is only 
one recognized case of encephalitis caused by S. pedata.This review study presents and 

summarizes current knowledge about infections due to pathogenic and opportunistic free-

living amoebae focused on epidemiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment 

based on global literature. 
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Aflatoksyny – ocena narażenia  

i zagrożenia zdrowotne 

1. Wstęp 

Aflatoksyny to metabolity grzybów pleśniowych występujących 

powszechnie w środowisku naturalnym [1]. Narażenie człowieka 

nadziałanie mykotoksyn jest bardzo duże. Toksyny te występują w różnych 

stężeniach w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego [2, 3]. 

Aflatoksynysą wytwarzane w warunkach ciepłego i wilgotnego klimatu 

tropikalnego i subtropikalnego, z tego względu w Polsce rzadko stwierdza 

się zanieczyszczenie rodzimych surowców paszowych tą toksyną, natomiast 

problem mogą stanowić surowce importowane takie jak kukurydza, orzeszki 

ziemne, nasiona roślin oleisych, suszone owoce, przyprawy [4]. 

Substancje te powodować mogą objawy ostrego lub przewlekłego 

zatrucia. Mykotoksyny odpowiadają za występowanie wielu patologii 

w organizmie człowieka [5, 6, 7]. 

Badania na zwierzętach doświadczalnych potwierdzają fakt, że przewlekła 

ekspozycja na mykotoksyny powodować może uszkodzenie wątroby, nerek 

a także innych tkanek i układów [8,9]. Udowodniono również rakotwórcze 

działanie niektórych metabolitów wytwarzanych przez grzyby pleśniowe. 

Badania wielu autorów wskazują, że genotoksyczne działanie mykotoksyn 

odgrywa ważną rolę w procesie karcinogenezy [10, 11, 12]. 

U ludzi, w krajach rozwijających towarzyszące ekspozycji na aflatoksyny 

narażenie na wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) znacznie zwiększa ryzyko 

zapadalności na raka wątrobowokomórkowego (HCC) [13, 14]. 

Agencja Badań nad Rakiem (IARC) klasyfikuje "naturalnie występujące 

mieszanki aflatoksyn" do grupy pierwszej ludzkich kancerogenów. 

W wyniku czego wramach ochrony zdrowia publicznego zostały ustalone 

normy określające dopuszczalne maksymalne stężenia aflatoksyn 

w produktach spożywczych.Duże znaczenie przy tym miał postęp 
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analitycznych metod wykrywania i oznaczania ilościowego aflatoksyny 

w ekstraktach produktów spożywczych i upraw. 

Celem artykułu jest prezentacjana podstawie dotychczasowych badań 

doświadczalnych i epidemiologicznych, mechanizmów działania aflaoksyn, 

a także oceny potencjalnych zagrożeń ekspozycji na te mykotoksyny 

znajdujące się w żywności. 

2. Aflatoksyny - pochodzenie i występowanie 

Aflatoksyny zostały odkryte na przełomie lat pięćdziesiątych 

i sześćdziesiątych, kiedy zidentyfikowano je jako czynniki sprawcze 

choroby ''indyków X '' (z ang. Turkey X), epidemii obejmującej liczne 

zgony młodych indyków, kacząt, i piskląt, których pasze zawierały znaczne 

ilości orzechów pochodzących z Ameryki Południowej [15].Badania 

wykazały, że ich toksyczność była związana z obecnością grzyba 

Aspergillus flavus, a ekstrakty z hodowli grzyba wyizolowane z mączki 

miały zdolność indukowania syndromu chorobowego „Turkey X‟[16]. 

Aflatoksyny (z ang. Aspergillus flavus toxin) zostały skategoryzowane jako 

substancje toksyczne. Późniejsze badania nad Aspergilus flavus, 

potwierdziły że substancje te zdolne są do indukowania ostrych schorzeń 

wątroby u kacząt i powstawania nowotworów wątroby u szczurów [17]. 

Aflatoksyny zanieczyszczają różne produkty spożywcze do których 

zaliczyć można: orzeszki arachidowe, kukurydzę, suszone owoce, daktyle, figi, 

rodzynki, ryż, sorgo, soję [18]. Najczęściej do skażenia mykotoksynami 

dochodzi w wyniku niewłaściwego sposobu ich przechowywania, 

prowadzącego do rozwoju grzybów pleśniowych [19]. Nadmierna 

wilgotność powietrza w czasie zbiorów zbóż oraz w okresie ich 

magazynowania, wysoka temperatura otoczenia, a także insekty – to 

główne czynniki sprzyjające rozwojowi grzybów pleśniowych [20, 21]. 

Z tego też względu duże ilości aflatoksyn mogą znajdować się 

importowanych produktach ze strefy tropikalnej, zwłaszcza pochodzących 

z krajów rozwijających się, w których istniejąprymitywne warunki zbioru 

i przechowywania plonów wraz z niskim poziomem edukacji rolniczej [13]. 

3. Budowa i właściwości chemiczne 

Aflatoksyny są wtórnymi metabolitami produkowanymi głównie przez 

szczepy Aspergillus flavus, Aspergillus paracisticus, Aspergillus nomius. 

Występujące w stanie naturalnym cztery toksyny podzielono na 2 grupy 

oznaczone literami B, G. Ich nazwy wywodzą się od koloru fluorescencji B 

– jak blue i G – jak green. Pleśnie A.flavus syntetyzują głównie AFB1 

i AFB2, natomiast A. paracisticus i A. nomius głównie aflatoksyny AFG1 oraz 

AFG2 [22, 23]. 
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Aflatoksyny to substancje krystaliczne, bardzo słabo rozpuszczalne 

w wodzie, a łatwo rozpuszczalne w chloroformie oraz metanolu, fluoryzują 

w świetle UV. Krystaliczne aflatoksyny są niezwykle stabilne w nieobecności 

światła, nawet w temperaturach przekraczających 100°C [24]. 

Większość pleśni dobrze rośnie w warunkach tlenowych. Należy 

pamiętać, że w warunkach obniżonego ciśnienia tlenu nie dochodzi 

do zniszczenia wszystkich grzybów, ponieważ niektóre mogą zmienić swój 

system oddechowy Bardzo wiele czynników wpływa na wzrost i biosyntezę 

aflatoksyn przez pleśnie. Optymalna temperatura biosyntezy aflatoksyn 

przez A. paracisticus wynosi 25-35°C. Aspergillus flavus rosnący 

na orzeszkach ziemnych, może syntetyzować aflatoksyny w temperaturze 

12-45°C optimum to 28-30°C, przy względnej wilgotności powietrza 

powyżej 82%. Sprzyjające biosyntezie aflatoksyn zawartość wody 

w orzeszkach ziemnych wynosi 15-35% Aby powstały aflatoksyny 

w ziarnie zbóż wilgotność ziarna zbóż musi wynosić około 18,3-18,5%. 

Przyjmuje się, że wilgotność ziarna zbóż powyżej 15% sanowi dolną 

granicę ich rozwoju. Przechowywanie mąki w warunkach podwyższonej 

wilgotności często powoduje uaktywnienie mikroflory pleśniowej. Mąka 

nabiera wtedy nieprzyjemnego zapachu i traci swoją jakość. W przypadku 

użycia skażonej mąki do wypieku zawartość aflatoksyn w chlebie będzie 

zbliżona do wartości w mące, ponieważ w temperaturach, w których 

zachodzi proces pieczenia nie dojdzie do znaczącego rozkładu tych 

związków [25, 26, 27]. 

Pod względem chemicznym aflatoksyny to grupa związków, o podobnej 

budowie chemicznej, których struktura opiera się na szkielecie 

kumarynowym [28] to znaczy że w swojej cząsteczce zawierają pierścień 

laktonowy połączony z benzenowym. Szkodliwość aflatoksyny B1 wynika 

z obecności dwóch pierścieni furanowych, z których skrajny posiada 

wiązanie podwójne [29]. 

Formą aktywną w organizmie zwierzęcym jest epoksyd aflatoksyny B1, 

który w wątrobie ulega utlenieniu przez cytochrom P450, tworząc 

aflatoksynę B1, ta wiązana jest z azotem N7 guaniny i w ten sposób 

toksyna może powodować transwersję zasad GC na TA. Mutacja 

w kodonie 249 genu p35 supresora nowotworowego jest znacząca dla 

rozwoju pierwotnego raka uludzi i u zwierząt [30]. 
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4. Łańcuch żywieniowy 

Narażenie na aflatoksyny u ludzi następuje poprzez spożycie artykułów 

spożywczych zanieczyszczonych przez Aspergillus flavus i Aspergillus 

paraciticus. Do skażenia żywności może dojść w okresie wegetacji roślin, 

natomiast największe stężenie aflatoksyn obserwuje się w artykułach 

rolnych w trakcie ich przechowywania w nieodpowiednich warunkach [31]. 

Z przeprowadzonych badań przez M. Piotrowską wynika, że aflatoksyny 

dyfundują głęboko w ziarna zbóż, są obecne w warstwach aleuronowej 

i subaleuronowej bielma, stąd przechodzą do wszystkich produktów przemiału, 

zarówno do mąki jak i do frakcji otrąb i zarodków [32]. 

Aflatoksyny będące produktami metabolizmu niektórych grzybów 

przyjmowane są z paszą, przedostają się do organizmu zwierząt, które 

w wątrobie łatwo przekształcającą AFB1 i AFB2 do ich 2-hydroksy-2,3-

dihydropochodnych czyli AFB2a i AFG2a Powstałe metabolity wiążą się 

z białkami in vivo i mogą być przyczyną wielu schorzeń [1].Patterson 

i Roberts [33]prowadząc badania nad przemianą AFB1 u kacząt wykazali, 

że enzymy cytoplazmatyczne wątroby przy udziale NADPH2 

przekształcają AFB1 do aflatoksykolu (R0), przy czym jest to reakcja 

odwracalna. Natomiast frakcja enzymów mikrosomalnych powoduje 

transformację aflatoksyny do AFB2a. Aflatoksyna AFB1 podlega 

przemianom w wątrobie w trakcie, których powstają różne metabolity 

w tym także hydroksymetabolity M1, M2, które są wydalane w mleku, 

moczu i kale. Proces ten odbywa się głównie przez hydroksylacje 

i demetylacje, przy czym większość metabolitów łączy się z białkami. 

Aflatoksyna gromadzi się we frakcji mikrosomalnej łącząc się z kwasami 

nukleinowymi i białkiem wątroby. AFB1 znaleziono w moczu owiec oraz 

w mleku krów po skarmianiu paszą zawierającą aflatoksynę B1 [34†38]. 

Aflatoksyny występujące w artykułach spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego mogą przedostawać się poprzez środowisko, a przede 

wszystkim przez łańcuch żywieniowy lub poprzez wzrost grzybów 

pleśniowych tworzących toksyny do artykułów spożywczych. Jeżeli 

zwierzę poprzez paszę, czy też poprzez środowisko, w którym żyje, 

narażone jest na działanie mykotoksyn, to istnieje niebezpieczeństwo, że 

mykotoksyny mogą ulegać kumulacji i przedostawać się do tkanek 

przeznaczonych do spożycia (mleko, mięso, jaja) i tym samym dotrzeć do 

samego konsumenta. Przejście to określane jest jako carry-over [34]. 

Poza tym istnieje możliwość, magazynowania się niektórych aflatoksyn 

w wątrobie, nerkach oraz innych tkankach osiągając tym samym większe 

stężenie. Istnieje także taka możliwość, że mykotoksyna po wniknięciu 

do organizmu zwierzęcia zostanie poddana procesom metabolizmu 

i/lub następnie wydalona z moczem lub kałem. Ta biodegradacja może 
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przebiegać bardzo szybko i może być kompletna, jednak w niektórych 

przypadkach (np. w odniesieniu do aflatoksyn) także wtórne metabolity 

posiadają nadal właściwości toksyczne. Jako klasyczny przykład carry-over 

mykotoksyny pochodzenia zwierzęcego można podać proces przejścia 

aflatoksyn do mleka. W przypadku mleka i przetworów mlecznych 

szczególną uwagę przywiązuje się do zanieczyszczenia aflatoksyną M 1, 

która jest związkiem toksycznym i co wykazały badania na zwierzętach 

może indukować raka wątroby. Do mleka zwierząt mlecznych, które były 

karmione paszą skażoną aflatoksyną B1 przechodzi jej hydroksylowana 

pochodna- aflatoksyna M 1. Jest ona tak stabilna, że wytrzymuje dalszy 

proces przerobu mleka, aż do mleka w proszku [37, 39]. 

5. Toksyczne oddziaływanie 

Oddziaływania aflatoksyn mogą mieć w przewlekły lub ostry charakter, 

zależy to od dawki i czasu narażenia na kontakt z toksynami.Zatrucia ostre 

charakteryzują się szybkim rozwojem szkodliwych zmian w organizmie, 

powstających w ciągu krótkiego czasu po wprowadzeniu jednorazowej 

dawki trucizny dożołądkowo.W strefie klimatu umiarkowanego obejmującego 

Polskę, znacznie powszechniej mogą występować zatrucia przewlekłe, 

które są wywołane poprzez kumulację toksyn w tkankach, występując 

przez całe życie zarówno u ludzi jak i zwierząt [40]. 

Do uszkodzeń dochodzi w obrębie jednego organu, głównie wątroby, 

jak również całego organizmu. Przewlekła ekspozycja na aflatoksyny może 

doprowadzić do śmierci. Jak dowiedziono cytotoksyczne działanie 

aflatoksyn już w niewielkiej ilości, przyczynia się do zmniejszenia 

odporności na choroby infekcyjne [40]. 
Do głównych skutków działania toksyn u zwierząt należą: tłumienie 

odporności komórkowej, upośledzenie nadwrażliwościtypu opóźnionej 

reakcji, zmniejszenie wytwarzania przeciwciał, zmniejszenie aktywności 

fagocytarnej [41]. Reakcje niespecyficzne natomiast objawiają się 

zmniejszeniem pobrania i wykorzystania paszy oraz ogólnym pogorszeniem 

kondycji zwierząt i zmniejszeniem odporności [40]. U ludzi narażenie 

na aflatoksyny może powodować niekorzystne zmiany w układzie 

odpornościowym oraz zahamowanie wzrostu u dzieci [42]. Przyjmowanie 

małych dawek przed dłuższy okres czasu zwiększa zapadalność na raka 

wątroby [43, 46, 16]. 
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5.1. Aflatoksyny a HCC 

W wielu częściach świata, w tym w Azji i Afryce Subsaharyjskiej, HCC 

jest główną przyczyną zachorowalności i umieralności na raka [44]. 

Każdego roku w Chińskiej Republice Ludowej odnotowywane jest 

ponad 700 000 nowych przypadków zachorowań i ponad 300 000 zgonów 

rocznie [16]. Dla porównania, w krajach rozwiniętych, ponad 90% 

przypadków zachorowań na HCC diagnozuje się po 45 roku życia, 

natomiast w regionach wysokiego ryzyka pojawienie się choroby zaczyna 

się po 20 roku życia, zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn, i osiąga 

szczyt pomiędzy 40 a 49 u mężczyzn i 50 a 59 rokiem u kobiet[45, 16]. 

Różnice płci w znacznym stopniu wpływają na częstość zapadalności 

na HCC. Na świecie roczny, ujednolicony wiekowo współczynnik 

zachorowalnocią HCC,wśród mężczyzn wynosi 15.8 na 100 000 

przypadków i 5.8 na 100 000 wśród kobiet [44, 16]. Ponieważ 

występowanie HCC jest zbieżne z regionami, w których istnieje duże 

narażenie na aflatoksyny,już w 1960 roku podjęto badania w celu ustalenia 

ewentualnej etiologii tego zjawiska. Określenie istoty problemu było 

utrudnione przez brak odpowiednich danych na temat spożycia, 

metabolizmu i wydalania aflatoksyn u ludzi, niedostatecznej wiedzy 

o podstawowych czynnikach predysponujących takich jak dieta czy 

narażenie na wirusy, a także niekompletne światowe dane statystyczne 

dotyczące zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów. 

Pomimo powyższych ograniczeń przeprowadzone badania dowiodły 

korelację wzrostu zapadalności na HCC i ze zwiększonym narażeniem 

na aflatoksyny w diecie [46, 16]. We wczesnych badaniach kliniczno- 

kontrolnych przeprowadzonych na Filipinach porównano spożycie 

aflatoksyn w pożywieniu z przypadkami zachorowalności na HCC wśród 

pacjentów dobranych pod względem wieku i płci [47, 16]. Badania 

dowiodły, iż średnie dziennie narażenie na aflatoksyny w pożywieniu 

w przypadku osób z HCC było 4,5 raza większe niż w grupie kontrolnej. 

Przy czym konsumpcja alkoholu mogła spotęgować ten efekt. Zespół 

badawczy pod kierownictwem Van Rensburg‟a przeprowadzł podobne 

badania w Mozambiku i Szwajcarii i otrzymał podobne wyniki, które 

potwierdziły korelację spożycia produktów zawierających aflatoksyny 

z przypadkami zachorowań na HCC [48, 16]. W wyniku kolejnych badań 

przeprowadzonych w Guangxi- autonomicznym regionie Chin, w 1985-1989 

roku, uzyskano informacje dotyczące związku pomiędzy zakażeniem 

wirusem HBV a ekspozycją na aflatoksyny w diecie podzieloną pod 

względem wysokich i niskich poziomów zanieczyszczeń [16]. Wśród osób, 

których surowica była pozytywna dla wirusa zapalenia wątroby typu B, 

surowica miała wysokie miano antygenu wirusowego HBsAg a także 
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narażonych na wysoką ekspozycję na aflatoksyny, zachorowalność na HCC 

była 10- krotnie wyższa niż u osób zamieszkujących regiony o niskim 

poziomie zanieczyszczeniażywności aflatoksynami [49]. Wyniki 10-letnich 

badań przeprowadzonych w ostatnich latach na 145 mężczyznach 

z przewlekłym zakażeniem HBV również potwierdziły znaczącą rolę 

aflatoksyn w rozwoju HCC. Badania przeprowadzono w oparciu o analizę 

próbek moczu na zawartość biomarkera aflatoksyny M1. W 54% przypadkach 

zanotowano zauważalne poziomy aflatoksyny M1, co zwiększało tym samym 

o 3,3 razy ryzyko zachorowania na HCC [50]. Niepokojące są również 

doniesienia na temat wykrywalnych poziomów aflatoksyny, które 

znaleziono we krwi pępowinowej niemowląt, w krajach takich jak: 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (67% z pobranych próbek), Kenia (37%), 

Nigeria (22 do 82%). Dzieci mogą być narażone na aflatoksyny poprzez 

mleko matki a także po odstawieniu od piersi. Wykryte poziomy we krwi i 

moczu są na ogół wyższe w krajach rozwijających się [51, 16]. Z biegiem 

lat właśnie w tych krajach zanotowano ogniska ostrych mikotoksykoz 

wywołanych przez aflatoksyny [52]. Jak wynika z analiz 

przeprowadzonych w wielu wioskach w Indiach i Kenii występowanie 

pierwotnych nowotworów wątroby u ludzi i zwierząt domowych nastąpiło 

na skutek spożywania orzechów arachidowych zawierających aflatoksynę 

[30]. Objawami klinicznymi aflatoksykoz były: wymioty, bóle brzucha, 

obrzęk płuc, nacieki tłuszczowe, martwica wątroby. W roku 1970, w 

zachodnich Indiach doszło do zatrucia aflatoksynami wskutek spożycia 

skażonej kukurydzy. Odnotowano co najmniej 97 ofiar śmiertelnych 

wyłącznie w gospodarstwach domowych w których doszło do spożycia 

zanieczyszczonej żywności. W badaniach histopatologicznych próbek 

wątroby wykazano silny rozrost kanalików żółciowych, zmianę często 

spotykaną u zwierząt doświadczalnych w wyniku silnej ekspozycji na 

aflatoksyny [53]. W 1995 roku, w Malezji, spożycie zanieczyszczonego 

przez aflatoksyny makaronu spowodowało ostrą encefalopatię wątrobową 

u dzieci. Jedna porcja makaronu mogła zawierać nawet do 3 mg aflatoksyny 

[54]. Kolejne wybuchy ostrej aflatoksykozy w Kenii, w 2004 i 2005 roku były 

przyczyną ponad 150 ofiar śmiertelnych. W kwietniu 2004 roku, w wyniku 

jednego z największych udokumentowanych wybuchów aflatoksykozy doszło 

do 317 przypadków zatruć i 125 zgonów Przyczyną wszystkich zatruć było 

spożywanie uprawianej przez rolników kukurydzy [16]. 

5.2. Badania na zwierzętach doświadczalnych 

Duże znaczenie w rozwoju badań nad aflatoksynami i ich wpływem 

na proces kancerogenezy, miały prace oparte o doświadczenia na 

zwierzętach. Badania przeprowadzone na licznych gatunkach takich jak: 
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szczury, chomiki, łososie, pstrągi, kaczki, ryjówki, małpy, wykazały, 

iż aplikacja mieszanki aflatoksyn i aflatoksyny B1 przyczynia się do 

indukowania łagodnych i złośliwych nowotworów wątroby i przewodów 

żółciowych [55].Zaobserwowano również liczne guzy nerek u szczurów po 

aplikacji doustnej mikotoksyny, natomiast u dorosłych myszy po podaniu 

dootrzewnowym następowała zwiększona częstość powstawania gruczo-

laka płuc. Śródotrzewnowe podawanie aflatoksyny B1 samicom szczurów 

w okresie ciąży i laktacji było przyczyną powstawania łagodnych 

i złośliwych nowotworów wątroby zarówno u matek jak i potomstwa [55]. 

Analizy przeprowadzone z wykorzystaniem aflatoksyny G1 i M1 

wskazywały również na ich działanie kancerogenne. Doustne podawanie 

aflatoksyny B2 szczurom indukowało powstanie gruczolaków wątroby, 

podczas gdy aflatoksyna G1 wywoływała powstawanie gruczolaków, 

nowotworów wątroby i guzów nerek u szczurów oraz pojawienie się 

licznych guzów wątroby u pstrągów. Przy czym reakcja dawka- odpowiedź 

była nieco mniejsza jak w przypadku podawania tej samej dawki AFB1. 

Podobne wyniki otrzymano w przypadku aflatoksyny M1 i jej metabolitów 

[55]. Mimo, iż badania eksperymentalne wymagają użycia zwierząt, są czaso-

chłonne i kosztowne, to wyniki uzyskane po ich zakończeniu znajdują 

zastosowanie przy ocenie ryzyka dla ludzi i opracowywania metod terapii przy 

zatruciu tymi związkami. Mogą być również pomocne w monitorowaniu 

toksycznych efektów narażenia na intoksykację mykotosynami. 

Obecnie, w wyniku wspólnych wysiłków następuje poszerzenie zakresu 

tego rodzaju badań i w dalszym ciąguopracowywane są efektywne metody 

skutecznej interwencji złagodzenia zdrowotnych skutków ekspozycji 

na aflatoksyny. Scharakteryzowanie zagrożeń czynników środowiskowych 

i sposobu ich eliminacji, będą zależeć od:  

 dostępności modeli zwierzęcych symulujących choroby u ludzi;  

 badań epidemiologiczno- obserwacyjnych łączących stopień 

ekspozycji z przypadkami zachorowalności; 

 rozwoju mechanizmu opartego o biomarkery molekularne 

na modelach zwierzęcych; 

 weryfikacji poprawności działania biomarkerów u zwierząt 

na podstawie zależności dawka- odpowiedź;  

 oceny ich zminimalizowania, a także walidację tego procesu u ludzi 

w przyszłych badaniach [16]. 
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6. Ochrona zdrowia publicznego 

6.1. Regulacje Prawne 

Międzynarodowa współpraca międzyrządowa, przemysłowa i akademicka, 

przyczyniła się do znacznego wzmocnienia możliwości regulacyjnych 

instytucji państwowych i producentów do monitorowania dostaw żywności 

i zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia jej aflatoksynami 

[16].Ustalono najwyższe dopuszczalne stężenia ( z ang. MTL s – Maximum 

Tolerable Levels) tych toksyn w żywności, paszy i ich udziału w handlu 

na poziomie państwowym jak również międzynarodowym.W Polsce 

aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zanieczyszczenia 

środków spożywczych w tym ziaren zbóż i nasion roślin uprawnych 

mykotoksynami są normy: PN-R-6475-7 z 1994 roku oraz Rozporządzenia 

Komisji (WE): Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku, Nr 466/2001 

z dnia 8 marca 2001 roku i Nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku, 

Nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. Zgodnie z którymi najwyższe 

dopuszczalne poziomy zwartości aflatoksyn w zbożach i produktach 

pochodnych zbóż z wyjątkiem kukurydzy ustalono na poziomie 2 μg/kg dla 

aflatoksyny B1, i 4 μg/kg dla sumy aflatoksyn. Natomiast dla kukurydzy 

ustalono granicę wynoszącą 5 μg/kg dla aflatoksyny B1 i 10 μg/kg dla 

sumy aflatoksyn [56]. W Kodeksie żywnościowym, opisującym ogólne 

normy dotyczące zanieczyszczeń toksynami w żywności ustalono również 

poziom sumy aflatoksyn dla orzeszków ziemnych i nasion oleistych 

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, którego granica 

nie przekracza 2μg/kg, a także dla migdałów, orzechów laskowych 

i pistacji gotowych do spożycia, który wynosi 5 μg/kg [56].Obecnie w Unii 

Europejskiej obowiązują normy określające dopuszczalne poziomy 

zarówno aflatoksyny B1,najbardziej toksycznej, jak również jej pochodnej 

– aflatoksyny M1 (AFM1). Aflatoksyna M1 obecna w produktach 

mlecznych, może przetrwać warunki pasteryzacji, a jej dopuszczalny 

poziom wynosi 0,05 μg/L w mleku oraz 0,025 μg/L w preparatach dla 

niemowląt oraz specjalnej żywności dietetycznej [57]. 

7. Podsumowanie 

Zarówno badania doświadczalne na zwierzętach jak i szeroko zakrojone 

badania epidemiologiczne pozwoliły na ustalenie mechanizmów 

toksycznego działania aflatoksyn i stały się przyczyną ustalania 

dopuszczalnych poziomów zawartości aflatoksyn w produktach 

spożywczych.Uzyskana wiedza, choć wciąż niekompletna, pozwala na 

postawienie wniosków. Podanie aflatoksyn zwierzętom powoduje 

pojawienie się tych związków lub ich pochodnych w mleku lub w moczu. 
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U zwierząt, którym podawana była aflatoksyna B1, efekty toksycznego 

działania najczęściej dotyczyły komórek wątroby. Badania obserwacyjne 

potwierdziły również hepatoksyczne działanie mieszanek aflatoksyn u ludzi, 

zamieszkujących kraje rozwijające się. Badania wykazały korelację między 

występowaniem raka wątrobowo komórkowego a ekspozycją na aflatoksyny. 

Istnieje wiele dowodów naukowych dotyczących odpowiedzi biochemicznej 

u organizmów żywych na aflatoksyny potwierdzających genotoksyczny 

wpływ aflatoksyn na łańcuch DNA. Ustalone światowe normy dotyczące 

poziomów aflatoksyn przyczyniają się do zminimalizowania ekspozycji na 

aflatoksyny jak również wpływają na kształtowanie się wzorców handlowych 

obrotu towarami zanieczyszczonymi przez aflatoksyny na całym świecie. 
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Aflatoksyny – ocena narażenia i zagorożenia zdrowotne 
 
Aflatoksyny to metabolity grzybów pleśniowych, które występują w licznych produktach 

spożywczych, takich jak orzeszki ziemne, suszone owoce, kukurydza a także przyprawy.  

Ekspozycja na aflatoksyny może prowadzić do powstawania szeregu zaburzeń zdrowotnych 

o charakterze ostrym lub przewlekłym. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 

(IARC) klasyfikuje "naturalnie występujące mieszanki aflatoksyn" do grupy pierwszej 

ludzkich kancerogenów. Wyróżnia się cztery główne typy aflatoksyn: B1, B2, G1 i G2 

(AFB1, AFB2, AFG1, AFG2).W krajach rozwijających towarzyszące ekspozycji 

na aflatoksyny narażenie na wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) znacznie zwiększa 
ryzyko zapadalności na nowotwór złośliwy wątroby (HCC).Badania na zwierzętach 

doświadczalnych potwierdzają fakt, że przewlekła ekspozycja na mykotoksyny powodować 

może uszkodzenie wątroby, nerek a także innych tkanek i układów. Zanieczyszczenie 

aflatoksynami produktów spożywczych jest jednym z ważnych problemów rolnictwa a także 
handlu światowego. Bezpieczeństwo żywności w ujęciu globalnym polega na podjęciu 

działań prewencyjnych, ustalenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów, a także 

ustalenia wytycznych dotyczących zbioru i przechowywania plonów. Jest to szczególnie 

ważne ponieważ aflatoksyny mogą znajdować się importowanych produktach ze strefy 
subtropikalnej, zwłaszcza pochodzących z krajów rozwijających się, w których istnieją 

prymitywne warunki zbioru i przechowywania plonów wraz z niskim poziomem edukacji rolniczej.  

 

Aflatoxins – review of exposure and health risks. 
 

The aflatoxins are a group of fungal metabolites that contaminatepeanuts, dry fruits, corn, 
and some species.Exposure to aflatoxin can cause acute and chronic human health 

effects.The International Agency forResearch on Cancer (IARC) has classified “naturally 

occurring 

mixes of aflatoxins” as a Group 1 human carcinogen.There are the four major types ofaflatoxin: 
B1, B2, G1, and G2(AFB1, AFB2, AFG1, and AFG2). Particularly in developing countries risk 

of hepatocellularcarcinoma (HCC) is much higher forindividuals exposed to both aflatoxin and 

chronic infection withhepatitis B virus (HBV). Experimental animal studies confirm the fact that 

chronic exposure to mycotoxins can cause damage to the liver, kidneys and other tissues and 

systems.Aflatoxin contaminationof food products is one of the important problems of agriculture 

and global trade. Globally, food safetyinvolves establish maximumtolerabe levels , as well 

as to establish guidelines for harvesting and storing crops. This is particularly important because 

aflatoxincontamination inimported products from the subtropical zone, especially from 
developing countries, where there are primitive conditions of harvesting and storage of crops with 

low levels of agricultural education . 
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Ceruloplazmina – białko ostrej fazy 

o właściwościach antyoksydacyjnych 

1. Wprowadzenie  

Każda forma uszkodzenia lub zaburzenia struktury tkanek prowadzi 

do szybkiej, niespecyficznej odpowiedzi organizmu, zwanej reakcją ostrej 

fazy. Reakcja skoordynowana jest z syntezą pełnego spektrum białek ostrej 

fazy (BOF). Cytokiny odpowiedzialne za indukcję syntezy BOF to IL-6, 

IL-1, TNF-α i TNF-β (Rys.1). Priorytetem działania BOF jest przywrócenie 

homeostazy organizmu. Białka ostrej fazy ograniczają rozprzestrzenianie 

się procesu zapalnego i usuwają jego skutki poprzez aktywację układu 

dopełniacza, nieswoistą reakcję związaną z opsonizacją i aglutynacją, 

ograniczeniem uszkodzenia tkanek oraz wzmożenie aktywności 

chemotaktycznej. Mają również wpływ na wydzielanie niektórych 

hormonów takich jak glikosterydy i ACTH [1].  

Ceruloplazmina (Cp) należy do grupy dodatnich białek ostrej fazy, których 

stężenie wzrasta o około 50% w osoczu po zadziałaniu czynnika 

uszkadzającego. Ze względu na kinetykę zmian Cp zaliczana jest do białek II 

rzutu, których wzrost koncentracji w osoczu następuje po 24-28 godzin od 

momentu zadziałania bodźca inicjującego reakcję ostrej fazy. Równocześnie 

ceruloplazmina bierze udział w mechanizmach obronnych w stresie 

oksydacyjnym. Należy do antyoksydantów prewencyjnych, a jej zdolność 

wiązania jonów metali przejściowych zapobiega powstawaniu anionorodnika 

ponadtlenkowego (O2
•-). Katalizuje reakcję utlenienia jonów żelazawych (Fe

2+
) 

do żelazowych (Fe
3+

), co warunkuje wiązanie żelaza z transferryną i ferrytyną. 

Cp posiada zdolność do utleniania substratów w reakcjach, którym towarzyszy 

czteroelektronowa redukcja cząsteczki tlenu do dwóch cząsteczek wody. Pełni 

również funkcję oksydazową wobec szerokiej grupy substratów organicznych. 

Spełnia też wiele funkcji katalitycznych, wykazując m.in. aktywność 

peroksydazy glutationu. Obecnie uważa się, że Cp odpowiada za około 80% 

właściwości antyoksydacyjnych osocza [2†4]. 
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Ryc.1. Regulacja odpowiedzi zapalnej w ustroju [1] 

2. Budowa ceruloplazminy 

Ceruloplazmina należy do frakcji α-globulin białek osocza krwi. Jej 

masa cząsteczkowa wynosi około 132kD. Jedna cząsteczka Cp wiąże 

6 atomów miedzi (Cu
2+

) i składa się z 6 β-beczułkowych domen 

rozmieszczonych na kształt trójkąta. Atomy miedzi zlokalizowane są 

w 1, 2, 4 i 6 domenie. Domena 1 z trzema atomami miedzi wraz z domeną 

6 tworzy klaster nadający białku globularny kształt. Charakterystyczną 

cechą ceruloplazminy jest obecność unikatowego centra aktywnego – grupy 

prostetycznej złożonej z centrów miedziowych typu T1, T2 i T3. Centrum 

miedziowe T1 służy jako akceptor elektronów, natomiast centra T2 i T3 

są obszarem, w którym zachodzi czteroelektrodowa redukcja cząsteczki 

tlenu do wody. Ligandami wiążącymi jony miedzi w centrum aktywnym 

T1 są cysteina, dwie histydyny i metionina, a w centrach T2 i T3 cztery 

pary reszt histydyny [2, 5, 6, 7]. 
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Rys.2. Schemat struktury przestrzennej cząsteczki ceruloplazminy [2] 

Gen kodujący ceruloplazminę (CPN) zlokalizowany jest na długim 

ramieniu chromosomu 3q23-q24 (Rys.3). Największa ekspresja genu CPN 

zachodzi w wątrobie, chociaż niską ekspresję tego genu stwierdza się 

również w jelicie grubym, nerkach, nadnerczach płucach oraz mózgu. 

Produktem ekspresji jest nieaktywne białko apoceruloplazmina (apoCp) 

o krótkim okresie półtrwania. Powstanie aktywnej cząsteczki ceruloplazminy 

jest warunkowane wbudowaniem atomów miedzi do cząsteczki apoCp. 

Cały proces odbywa się w aparacie Golgiego i prowadzi do powstania 

w pełni dojrzałej cząsteczki Cp – holoceruloplazminy (holoCp) [2]. 

3. Najważniejsze funkcje ceruloplazminy w organizmie człowieka 

3.1. Funkcja miedziowej oksydazy 

Podstawową własnością ceruloplazminy jest zdolność wiązania 

i przenoszenia miedzi (Cu). Ponad 95% tego pierwiastka w surowicy krwi 

ma postać związaną z Cp. Miedź jest pierwiastkiem niezbędnym 

do prawidłowego wzrostu oraz funkcjonowania organizmu. Całkowita ilość 

miedzi w ustroju wynosi 1,4-1,7 mg/kg m.c. Jako kofaktor dla wielu 

enzymów bierze udział w procesach oddychania mitochondrialnego, 

odpowiedzi immunologicznej, syntezie melaniny, angiogenezie, metabolizmie 

dopaminy oraz w ochronie antyoksydacyjnej. Ceruloplazmina odpowie-

dzialna jest za procesy wchłaniania, transportu jelitowego oraz 

za wątrobowy wychwyt miedzi. Miejscem wchłaniania tego pierwiastka 

jest proksymalna część jelita cienkiego. Miedź może być przechowywana 

w lizosomach wątrobowych bądź wbudowywana do aceruloplazminy, 

tworząc ceruloplazminę wydzielaną do osocza. Nadmierne stężenie 

wolnych jonów Cu
+
 w komórce sprzyja wolnorodnikowemu uszkodzeniu 

lipidów, białek i kwasów nukleinowych. Jony miedziawe (Cu
+
)

 

w obecności czynników redukujących łatwo ulegają redukcji do jonów 
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miedziowych (Cu
2+

), które z kolei katalizują procesy powstawania rodnika 

hydroksylowego (OH
∙
 ) z nadtlenku wodoru (H2O2) (reakcja 1) [3, 8]. 

𝐶𝑢+ +  𝐻2𝑂2  →  𝐶𝑢2+ + 𝑂𝐻−  + 𝑂𝐻•    (1) 

Ceruloplazmina, jako główny czynnik transportu i donor tego metalu 

skutecznie chroni komórki przed jego toksycznym działaniem. 

3.2. Funkcja ferroksydazy 

Żelazo jest ważnym mikroelementem biorącym udział w wielu procesach 

biologicznych. Całkowita zawartość żelaza w ustroju wynosi 5,4-6,5 

mmol/kg m.c. Potencjały redoks jonów żelaza silnie zależą od charakteru 

i struktury przestrzennej wiążących je ligandów, co sprawia, że z łatwością 

pobierają bądź oddają elektron. Ta cecha predysponuje żelazo do 

wywoływania efektów cytotoksycznych. Jon żelazawy (Fe
2+

) jest zdolny do 

katalizowania procesów powstawania rodników hydroksylowych (OH
∙
 ) 

z nadtlenku wodoru (H2O2) w reakcji Fentona (reakcja 2). Regeneracja 

jonów żelazawych zachodzi w wyniku redukcji jonów żelazowych 

przez anionorodnik ponadtlenkowy (reakcja 3) [3]. 

𝑭𝒆𝟐+ +  𝑯𝟐𝑶𝟐  →  𝑭𝒆𝟑+ + 𝑶𝑯−  + 𝑶𝑯•   (2) 

 

𝑭𝒆𝟑+ +  𝑶𝟐
−•  →  𝑭𝒆𝟐+ + 𝑶𝟐     (3) 

 

𝟒𝑭𝒆𝑶𝟐+ +  𝑶𝟐 +  𝟒𝑯+  → 𝟒𝑭𝒆𝟑+ +  𝟐𝑯𝟐𝟎   (4) 

Jon żelazawy (Fe
2+

)
 
może ponownie wchodzić w reakcję z nadtlenkiem 

wodoru (H2O2) prowadząc do powstawania coraz większych ilości rodnika 

hydroksylowego (OH
∙
). Rodnik ten jest najbardziej reaktywną formą tlenu 

w układach biologicznych. Jego reakcje z kwasami nukleinowymi 

prowadzą do modyfikacji zasad azotowych, reszt cukrowych lub indukcji 

pęknięć nici polinukleinowych, a także do powstawania wiązań 

poprzecznych DNA-białko. Jest też uważany za główny mediator 

oksydacyjnych uszkodzeń białek i komponentu lipidowego błon 

komórkowych [9]. 

Ceruloplazmina, dzięki obecności swoistych ligandów wiążących jony 

żelaza, wykazuje aktywność ferroksydazową. Katalizuje reakcję utlenienia 

jonów żelazawych (Fe
2+

) do żelazowych (Fe
3+

), co warunkuje wiązanie 

żelaza z transferryną i ferrytyną. Równocześnie zapobiega powstawaniu 

anionorodnika ponadtlenkowego (O2
•-
) prowadząc do całkowitej redukcji 

tlenu (reakcja 4) [3, 4, 10, 11]. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anionorodnik_ponadtlenkowy
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4. Ceruloplazmina w diagnostyce laboratoryjnej 

Obecnie oznaczenia poziomu ceruloplazminy wykorzystywane są do 

potwierdzenia chorób o podłożu genetycznym [1]. Wartości prawidłowe 

u osoby dorosłej mieszczą się w przedziale 30-58mg/dl, natomiast 

u niemowląt i dzieci do 6 roku życia mogą osiągać wartości 24-145 mg/dl. 

Ceruloplazmina może stanowić również dobry wskaźnik diagnostyczny w 

stanach zaburzenia homeostazy ustroju. Wzrost jej stężenia w osoczu krwi, 

obserwowany w przebiegu infekcji i stanów zapalnych, jest najprawdo-

podobniej związany z odpowiedzią organizmu na stres oksydacyjny 

towarzyszący tym procesom [12]. Oznaczanie ceruloplazminy dzięki dużej 

szybkości i względnie małej cenie umożliwiłoby szybką diagnostykę oraz 

ocenę stopnia zaawansowania choroby. W tabeli 1 przedstawiono wybrane 

stany patologiczne w których obserwuje się zmiany poziomu 

ceruloplazminy w surowicy krwi.  

Tabela 1. Wybrane stany patologiczne i towarzyszące im zmiany poziomu ceruloplazminy 
w surowicy krwi 

WZROST STĘŻENIA 

CERULOPLAZMINY 

W SUROWICY KRWI 

OBNIŻENIE STĘŻENIA 

CERULOPLAZMINY 

W SUROWICY KRWI 

● ostre i przewlekłe stany zapalne; 

● ostra i przewlekła białaczka 

szpikowa; 

● Chłoniami; 

● anemia: aplastyczna, 

megaloblastyczna, z niedoboru 

żelaza, tarczowato krwinkowa 

(talasemia); 

● hemochromatoza; 

● nadczynność i niedoczynność 

tarczycy; 

●długotrwałe leczenie lekami 

przeciwpadaczkowymi; 

● marskość wątroby; 

● aceruloplazminemia; 

● choroba Wilsona; 

● zespół Menkesa; 

● niedobory w diecie; 

● pacjenci żywieni pozaustrojowo; 

● biegunki lub celiakia 

u noworodków; 

● utrata lub rozpad ceruloplazminy 

(zespół nerczycowy); 

● oparzenia, wzrost katabolizmu 

białek; 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Zaburzenia metabolizmu żelaza i miedzi 

5.1. Mutacje w genie CPN – aceruloplazminemia 

Aceruloplazminemia jest chorobą uwarunkowaną genetycznie 

o autosomalnie recesywnym sposobie dziedziczenia. W wyniku mutacji 

w genie CPN (3q23-q24), kodującym ceruloplazminę, dochodzi do 

zaburzeń aktywności enzymatycznej tego białka (Rys. 3.). Mutacje 

najczęściej dotyczą przedwczesnej terminacji translacji, ale mogą również 

prowadzić do upośledzenia wbudowywania miedzi do cząsteczki 

apoceruloplazminy. U chorych z aceruloplazminemią obserwuje się bardzo 

niskie stężenie ceruloplazminy i masywną akumulację żelaza w wielu 

narządach, przede wszystkim mózgu, wątrobie i trzustce. Na obraz kliniczny 

aceruloplazminemii składają się objawy wynikające z uszkodzenia wątroby, 

cukrzycy, retinopatii oraz postępujących zaburzeń neurologicznych. 

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się niedokrwistość mikrocytarną 

hipochromiczną oraz podwyższony poziom ferrytyny i obniżony poziom 

żelaza i miedzi w surowicy krwi. Obserwuje się również brak aktywności 

enzymatycznej ceruloplazminy. W leczeniu wykorzystuje się leki 

chelatujące żelazo w celu obniżenia poziomu żelaza w surowicy krwi 

i przeciwdziałaniu akumulacji metalu w tkankach [13, 14]. 

 
Rys. 3. Idiogram chromosomu 3. Gen kodujący ceruloplazminę zlokalizowany jest  

na długim ramieniu chromosomu 3 (3q23-q24) 

5.2. Mutacje w genie ATP7B – choroba Wilsona 

Choroba Wilsona (WD) jest rzadkim zaburzeniem metabolizmu miedzi, 

dziedziczącym się autosomalnie recesywnie. Częstość występowania tej 

choroby szacuje się na 1: 30000 w większości populacji na świecie. Defekt 

genetyczny zlokalizowany jest na długim ramieniu chromosomu 13 

(13q14.3-q21.1) (Rys. 4.) w miejscu genu kodującego transportującą miedź 

ATPazę7B [15].  
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6.  
Rys. 4. Idiogram chromosomu 13. Gen kodujący transportującą miedź ATPazę7B zlokalizowany 

jest na długim ramieniu chromosomu 13 (13q14.3-q21.1). 

W następstwie mutacji dochodzi do upośledzenia aktywnego transportu 

miedzi w hepatocytach, zahamowania wiązania miedzi do apoceruloplazminy 

oraz zaburzenia wydalania miedzi z żółcią drogą jelitową. Prowadzi 

to do wzrostu zawartości metalu w wątrobie, a następnie do jego 

masywnego przenikania do przestrzeni międzykomórkowej i uwalniania 

do krwiobiegu. Miedź w postaci „wolnych jonów” może gromadzić się 

w różnych narządach, m.in. w mózgu, nerkach i rogówce.. Do tej pory 

udało się opisać około 250 mutacji w genie ATP7B. Są to mutacje 

punktowe typu missens i nonsens, a także delecje, duplikacje i insercje. 

Istotne znaczenie w diagnostyce choroby Wilsona mają badania 

laboratoryjne. U pacjentów z WD obserwuje się spadek stężenia cerulo-

plazminy oraz miedzi w surowicy krwi przy jednoczesnym wzroście 

dobowego wydalania miedzi z moczem. Kliniczne objawy pojawiają się 

najczęściej w 2-3 dekadzie życia pod postacią zaburzeń funkcji wątroby 

oraz objawów ze strony OUN. U 50% chorych z objawami wątrobowymi 

i niemal u wszystkich z objawami neurologicznymi obserwuje się 

pomarańczowo brunatny pierścień Kayshera-Fleishera, będący wynikiem 

odkładania się miedzi w przednich warstwach rogówki. Szybkie 

rozpoznanie i wdrożenie postępowania terapeutycznego pozwala 

na skuteczne leczenie choroby Wilsona. Celem leczenia jest usunięcie 

nadmiaru miedzi i zapobieganie jej reakumulacji. W terapii wykorzystuje 

się najczęściej siarczek potasu, cynku lub D-penicylaminy [15]. 

6.1. Mutacje w genie ATP7A – zespół Menkesa 

Zespół Menkesa (MNK) należy do rzadkich schorzeń genetycznych, 

dziedziczących się recesywnie w sposób sprzężony z chromosomem X. 

Za wystąpienie objawów chorobowych odpowiedzialne są mutacje w genie 

kodującym ATPazę7A zlokalizowanym na długim ramieniu chromosomu 

X (Xq12-q13) (Ryc. 5.) [16]. 
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Rys. 5. Idiogram chromosomu X. Gen kodujący transportującą miedź ATPazę7A zlokalizowany 

jest na długim ramieniu chromosomu X (Xq12-q13) 

W wyniku defektu genetycznego dochodzi do obniżenia wchłaniania 

jelitowego i złej dystrybucji miedzi w organizmie. Utrata bądź spadek 

aktywności ATP7A prowadzi również do zmniejszenia aktywności 

enzymów miedziozależnych. Podstawowymi badaniami w diagnostyce MNK 

są oznaczenia dwóch biochemicznych markerów – miedzi i ceruloplazminy 

w surowicy krwi, które są na niskim poziomie u wszystkich chorych. 

Kliniczna manifestacja objawów pojawia się między drugim a czwartym 

miesiącem życia i charakteryzuje się ciężkim postępującym zespołem 

objawów neurologicznych. Leczenie choroby Menkesa polega na codziennym 

podawaniu związków miedzi. Pomimo podaży pierwiastka nie zawsze jest 

on wiązany z odpowiednimi białkami i włączany do przemian 

biochemicznych ustroju [16]. 

7. Podsumowanie 

Wytwarzanie ceruloplazminy wyraźnie wzrasta w wyniku infekcji 

i stanów zapalnych, co jest prawdopodobnie związane z odpowiedzią 

organizmu na towarzyszący tym procesom stres oksydacyjny. Możliwość 

wykorzystania ceruloplazminy jako wskaźnika diagnostycznego oraz 

rokowniczego w przebiegu chorób o podłożu zapalnym oraz innych stanach 

zaburzeń homeostazy ustroju to temat niewystarczająco zgłębiony 

i wymagający dalszych badań. Ocena zmian stężenia tego białka, 

ze względu na jego duże zdolności antyoksydacyjne, wydaje się być 

szczególnie uzasadniona w przypadku monitorowania chorób o wskazywanym 

udziale stresu oksydacyjnego. 
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Ceruloplazmina – białko ostrej fazy o właściwościach 

antyoksydacyjnych 

 
Ceruloplazmina (Cp) zaliczana jest do frakcji α2-globulin białek osocza krwi. Prawidłowy 

poziom Cp u osób dorosłych stanowi przedział 20-60 mg/dl. Ceruloplazmina należy 

do grupy białek ostrej fazy (BOF). Priorytetem działania BOF jest przywrócenie 
homeostazy organizmu. Stężenie Cp wzrasta w osoczu po zadziałaniu czynnika 

uszkadzającego. Podstawową własnością tego białka jest zdolność wiązania i przenoszenia 

miedzi. Ponad 95% tego pierwiastka w surowicy krwi ma postać związaną z Cp. Odgrywa 

ona również ważną rolę w hematopoezie żelaza. Katalizuje reakcję utlenienia jonów 
żelazawych (Fe2+) do żelazowych (Fe3+), co warunkuje wiązanie żelaza z transferryną 

i ferrytyną. Cp posiada zdolność do utleniania substratów w reakcjach, którym towarzyszy 

czteroelektronowa redukcja cząsteczki tlenu do dwóch cząsteczek wody. Równocześnie 

bierze udział w mechanizmach obronnych w stresie oksydacyjnym. Należy 
do antyoksydantów prewencyjnych i zapobiega powstawaniu anionorodnika 

ponadtlenkowego(O2
•-). Ceruloplazmina pełni funkcję oksydazową wobec szerokiej grupy 

substratów organicznych. Spełnia też wiele funkcji katalitycznych, wykazując m.in. 

aktywność peroksydazy glutationu. Obecnie uważa się, że Cp odpowiada za około 
80% właściwości antyoksydacyjnych osocza. 

Białka ostrej fazy stanowią dobry wskaźnik diagnostyczny i rokowniczy w stanach zaburzenia 

homeostazy ustroju. Wzrost stężenia ceruloplazminy w osoczu krwi, obserwowany w przebiegu 

infekcji i stanów zapalnych, jest najprawdopodobniej związany z odpowiedzią organizmu na stres 
oksydacyjny towarzyszący tym procesom. Może również korelować ze stopniem 

zaawansowania, rozległością oraz dynamiką zmian procesu chorobowego. 

 

Ceruloplasmin – acute-phase protein with antioxidant  

 
Ceruloplasmin (Cp) belongs to the α2-globulins fraction of blood plasma proteins. 
The correct level of Cp in adult people stays within the range 20-60 mg/dl. Ceruloplasmin 

belongs to the group of acute-phase proteins (APP). The priority of APP is to restore 

homeostasis of the organism. Concentration of Cp increases in plasma after the effect 

of a damaging agent. The fundamental property of this protein is the ability to bind and 
carry copper. More than 95% of this element in blood serum has a form connected with Cp. 

It also plays an important role in iron hematopoiesis. It catalyzes the reaction of oxidation 

of ferrous ions (Fe2+) to ferric (Fe3+), which conditions binding of iron to transferrin 

and ferritin. Cp has the ability to oxidize substrates in reactions which are accompanied 
by a 4-electron reduction of an oxygen molecule to two molecules of water. At the same 

time it participates in defense mechanisms in oxidative stress. It belongs to preventive 

antioxidants and prevents forming of superoxide anion radical (O2
•-). Ceruloplasmin 

performs the oxidizing function towards a broad group of organic substrates. It also 
performs many catalytic functions, among them activity of glutathione peroxidase. Currently 

it is thought that Cp is responsible for about 80% of antioxidant properties of plasma.  

Acute-phase proteins constitute a good diagnostic and prognostic indicator in states of the system 

homeostasis disturbance. Increase in ceruloplasmin concentration in the blood plasma observed in 
the course of infections and inflammations, is most probably connected with the organism 

response to the oxidative stress that accompanies those processes. It can also correlate with the 

degree of progress, range and dynamics of changes in the disease process.  
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Glukokinazy zależne od ADP – trochę inne kinazy 

1. Wstęp 

Glukokinazy są to enzymy (EC 2.7.1.2), które katalizują fosforylację 

glukozy do glukozo-6-fosforanu. Jest to wstęp do dalszego jej wykorzystania 

na drodze przemian takich jak glikoliza, szlak pentozofosforanowy czy 

synteza glikogenu. Glukokinaza została po raz pierwszy wyizolowana 

w 1962 roku z tkanki wątroby szczura [1]. Występuje u przedstawicieli 

wszystkich królestw, pełnią ważną rolę w metabolizmie węglowodanów. 

U kręgowców występują między innymi w mózgu, wątrobie, mięśniach, 

nerkach, jelicie cienkim, sercu, śledzionie, tkance tłuszczowej oraz 

gruczołach sutkowych [2]. Jednym z ważniejszych odkryć dotyczących 

glukokinaz było powiązanie mutacji w genie kodującym glukokinazę 

(GCK) z cukrzycą w 1992 roku [1]. 

 

Rysunek 1. Fosforylacja glukozy przez glukokinazę (źródło: Wikipedia) 

Pomimo, że w znacznej większości przypadków [3], fosforylacja 

glukozy przez glukokinazę przebiega tak, jak pokazano na Rysunku 1, czyli 

z wykorzystaniem ATP jako substratu, to istnieją odmiany enzymu 

wykorzystujące ADP. Po raz pierwszy taką kinazę zidentyfikowano 

u członków rzędu Thermococcales [4]. 
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2. Glukokinazy zależne od ADP u Archaea 

Nieliczni przedstawiciele domeny Archaea wykazują znaczne modyfikacje 

szlaku glikolizy. Porównanie szlaków glikolizy u Archaea i Bacteria/Euca-

ryota przedstawiono na Rysunku 2. Wynika to z faktu, iż posiadają one 

ortologi tylko czterech z dziesięciu enzymów występujących u bakterii oraz 

eukariotów: izomerazy trizofosforanowej, fosfogliceromutazy, enolzay oraz 

kinazy pirogronianowej [5]. Najdokładniej zbadanym takim organizmem jest 

Pyrococcus furiosus. Zamiast klasycznych enzymów szlaku glikolizy, posiada 

on enzymy, które wykorzystują ADP jako substratu do fosforylacji. Enzymem 

odpowiedzialnym za fosforylację glukozy jest glukokinaza zależna od ADP 

(ADP-GLK). Kinazy zależne od ADP są homologiczne do siebie i nie 

wykazują podobieństwa sekwencji któregokolwiek z dotychczas znanych 

enzymów zależnych od ATP, ale dzięki znajomości ich trójwymiarowej 

struktury, zostały sklasyfikowane jako członkowie nadrodziny rybokinaz 

[6]. Ich struktura charakteryzuje się obecnością ośmiu β arkuszy w otoczonych 

ośmioma α-helisami, trzema z jednej strony i pięcioma z drugiej. 

Kinazy wykazujące zależność od ADP zostały odkryte również u innych 

gatunków archeonów. Jednak u większości z nich glikoliza przebiega 

w sposób standardowy. U hipertermofilnego, metanogennego 

Methanocaldococcus jannaschii występuje natomiast enzym będący 

homologiem ADP-zależnej glukokinazy oraz ADP-zależnej fruktokinazy 

Pyrococcus furiosus i wykazujący aktywności obu tych enzymów [4]. 

 

Rysunek 2. A – Warianty szlaków glikolizy archeonów z glukokinazami wykorzystującymi 
ADP. B – Standardowy szlak glikolizy 
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3. Glukokinaza Pyrrococcus furiosus 

Pyrrococcus furiosus jest przyjaznym obiektem do hodowli i prowadzenia 

obserwacji, ponieważ do wytworzenia energii potrafi wykorzystać maltozę 

i celobiozę, toteż został wykorzystany do przeprowadzania doświadczeń 

dotyczących szlaków przemian cukrów [7]. Ich wynikiem było odkrycie 

kinazy zależnej od ADP. W toku dalszych badań oczyszczono ją oraz 

scharakteryzowano. Wykazano, że w przypadku hodowli na podłożu 

bogatym w celobiozę, poziom glukokinazy był bardzo wysoki [7]. Wysoki 

poziom ekspresji w takich warunkach hodowli wykazywały także 

izomeraza fosfoglukozowa i fosfofruktokinaza [7]. W porównaniu 

do komórek hodowanych na podłożu bogatym w maltozę była ona 

wyraźnie wyższa [7].  

Dzięki izolacji i oczyszczeniu enzymu wykazano, iż stanowi ona mniej 

niż 0,1% całkowitego białka komórkowego Pyrrococcus furiosus[7]. Jest 

to dość niski poziom ekspresji tego kluczowego dla podstawowych 

szlaków metabolicznych enzymu. Jednakże, przy użyciu metod 

doświadczalnych, określono zależność jego aktywności od temperatury, 

i wykazano, iż aktywność specyficzna, w temperaturze 100 °C osiąga 

nawet do 2,233 jednostek/mg-1 (kcat=3,500 s-1), która jest najwyższą 

odnotowaną wśród glukokinaz [7]. Jest to aktywność wyższa niż minimalna 

aktywność konieczna do wydajnego przeprowadzania glikolizy [7].  

Masę molekularną enzymu określono na 93 kDa, składają się na nią 

dwie identyczne podjednostki o masie około 47 kDa [7]. Układ taki 

obserwowany jest także w bakteryjnych oraz eukariotycznych 

glukokinazach, natomiast różni się od eukariotycznych heksokinaz, które są 

monomerami [8]. Ponadto opisywana glukokinaza różni się od większości 

enzymów bakteryjnych masą cząsteczkową, która zazwyczaj nie 

przekracza 50 kDa [8]. 

Inną, wykazaną na drodze doświadczeń cechą glukokinazy Pyrrococus 

furiosus jest możliwość wykorzystania zarówno anomeru A, jak i anomeru 

B D-glukozy oraz wysoka specyficzność względem ADP [9]. Przypuszcza 

się, że wykorzystanie ADP było promowane ewolucyjnie, ponieważ jest 

ono korzystne w warunkach głodu, a w takich warunkach konieczna jest 

mobilizacja rezerw energetycznych [7] (a więc m.in. intensyfikacja 

glikolizy). 
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Rysunek 3. Struktura glukokinazyPyrrococcusfuriosus (plik z Protein Data Bank, zdjęcie 

wykonane w programie PyMol). Jest ona zbudowana z 455 aminokwasów 

4. Glukokinaza Methanocaldococcus jannaschii 

Glukokinaza Methanocaldococcus jannaschii jest kinazą zależną 

od ADP, która posiada bardzo ciekawą cechę: wykazuje zarówno aktywność 

glukokinazy, jak i fosfofruktokinazy. Początkowo przypuszczano, że jest 

to cecha pierwotna, jednak na drodze analiz filogenetycznych wykazano, 

że jest to cecha ewolucyjnie młodsza niż dwa oddzielne enzymy [10]. 

Wniosek ten wyciągnięto na podstawie konstrukcji drzewa 

filogenetycznego metodą Bayesa. Wśród organizmów eukariotycznych 

spotykamy tylko glukokinazy ADP-zależne, natomiast u prokariotów 

również fruktokinazy [10]. Z tego względu uzasadnionym wydaje się 

twierdzenie, że dywergencja obu grup miała miejsce przed duplikacją genu 

u Archaea [10].  
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Ryc. 4. Drzewo filogenetyczne ADP-zależnych kinaz. Grupa eukariotycznych użyto jako Grupa 

zewnętrzna. Prawdopodobieństwo a posteriori przedstawiono w węzłach.  

Pozycję dwufunkcyjnego enzymu wyróżniono tłustym drukiem [10] 

Możliwą strukturę glukokinazy obecnej u Methanocaldococcus 

jannaschii zaproponowano za pomocą modelowania molekularnego 

na podstawie homologii do określonej już wcześniej konformacji 

fruktokinazy zależnej od ADP pochodzącej od Pyrococcus furiosus oraz 

ADP-zależnej glukokinazy pochodzącej od Pyrococcus horikosi. Miejsce 

aktywne enzymów jest usytuowane w szczelinie pomiędzy dwoma 

domenami. Związanie grupy fosforanowej zmienia orientację pomiędzy 

domenami. Gdy ligand jest związany zbliżają się one do siebie i przyjmują 

konformację zamkniętą. 

5. Glukokinaza ADP-zależna Archaeoglobus fulgidus 

Archaeoglobus fulgidusjest również hipertermofilnymarcheonem, 

jednak wykazującym także niewystępującą u opisanych powyżej gatunków 

aktywność: pozyskuje on energię poprzez redukcję grup sulfonowych [11]. 

Wykazano występowanie u niego degradacji skrobi do glukozy z na drodze 

zmodyfikowanej ścieżki Embdena-Meyerhofa. Pierwszym enzym tego 

szlaku jest zależnea od ADP glukokinaza, Zbadano, iż enzym ten jest 

białkiemmonomerycznym o przybliżonej masie cząsteczkowej 50 kDa. 

Jego optymalna temperatura to 83°C, jednak wykazuje on termostabilność 

do temperatury 100 °C [11]. Enzym jest bardzo specyficzny dla ADP: nie 

używa jako substratu (czyli dawcy grupy fosforanowej) ani ATP, CDP, 

UDP ani GDP [11]. 
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Rysunek 5. Na górze: Przypuszczalna struktura glukokinazy obecnej u Methanocaldococcus 

jannaschii. Na dole: konformacja fruktokinazy zależnej od ADP pochodzącej 

od Pyrococcusfuriosus (z lewej) oraz ADP-zależnej glukokinazy pochodzącej 

od Pyrococcushorikosi (z prawej) [10]. 

6. Glukokinaza ADPGK u człowieka 

Tak, jak u wszystkich żyjących organizmów, również u człowieka 

glikoliza jest głównym szlakiem rozkładu glukozy sprzężonym z syntezą 

ATP. Niektóre z nich również wykorzystują ADP jako substratu do 

fosforylacji. Geny kodujące enzymy glikolityczne są wysoce 

konserwatywne ewolucyjnie, jednak tylko ich część wykazuje ekspresję 

na stałym poziomie [12]. Analiza transkryptomów komórek raka nerki oraz 

komórek raka płuc wykazała, że ADP-zależna glukokinaza ADPGK 

wykazuje w nich podwyższony poziom ekspresji w stosunku do zdrowych 

komórek [12]. Lokalizacja genu kodującego kinazę ADPGK w genomie 

człowieka jest znana: leży on w dłuższym ramieniu chromosomu 

15 (według NCBI Gene Database). 
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Nukleazy typu palca cynkowego (ZFN) to potężne narzędzia 

do modulacji poziomu ekspresji genów w komórkach. Wykorzystano 

je, aby zbadać biologiczną funkcję ADPGK w komórkach nowotworów 

[13]. Postawiono hipotezę, iż ADPGK jest aktywna w warunkach, gdy ATP 

poziom dostępnego ATP ulega obniżeniu, takich jak np. niedotlenienie. 

W celu sprawdzenia jej poprawności, stworzono dwie linie komórkowe 

mające delecje w domenie palca cynkowego regulującego poziom ekspresji 

kinazy ADPGK. Skutkowało to całkowitym brakiem ekspresji tej kinazy 

(nullimmunoblot) [13]. Brak ADPGK miał niewielki lub żaden wpływ na 

proliferację w optymalnych dla komórek warunkach, jednak wykazywały 

one zmniejszoną zdolność do przeżycia w warunkach obniżonej zawartości 

tlenu w powietrzu. Spadła ona z 21 ± 3% w odniesieniu do linii wyjściowej 

do 6,4 ± 0,8% (p = 0,002) i 4,3 ± 0,8% (p = 0,001), w zależności od linii 

[13]. Nie zaobserwowano natomiast wpływu obecności kinazy ADPGK 

na poziom zużycia glukozy lub tworzenia mleczanu w komórkach 

w warunkach hipoksji, czy też na poziom zakwaszenia środowiska 

otaczającego komórkę w warunkach tlenowych [13]. Jednakże, 

w komórkach z mutacją w ZFN, tempo zużycia tlenu było niższe 

w porównaniu z linią wyjściową [13]. Takie wyniki wskazują, na to, 

że glukokinaza ADPGK może przyczynić się do przeżycia komórek guza 

w warunkach wysokiej zależności od glikolizy (m.in. w warunkach 

niedotlenienia) [13]. 

7. Aktywacja limfocytów T przez ADP-zależną glukokinazę 

Stymulacja receptorów TCR powoduje proliferację limfocytów T. Jest 

to możliwe dzięki temu, że pobudza ona kaskadę sygnałów, która, 

w efekcie, prowadzi do aktywacji czynników transkrypcyjnych [14]. 

Aktywacja limfocytów T jest równolegle pobudzana przez reaktywne 

formy tlenu, które aktywują ROS-zależne czynniki transkrypcyjne 

(m.in. NF-kB i AP-1) [14]. Ciekawą rolę w tym procesie odgrywa właśnie 

kinaza ADPGK, która pośredniczy w generowaniu oksydacyjnego sygnału. 

Pobudzony receptor TCR aktywuje glukokinazę ADPGK. Powoduje to 

z kolei rozkład glukozy oraz obniżenie zużycia tlenu w mitochondriach 

i w konsekwencji, aktywację GPD2 [14]. GPD2 redukuje mitochondrialny 

ubichinon, co doprowadza do uwolnienia ROS z mitochondriów [14]. 

Komórki nowotworowe bardzo często charakteryzują się wysokim 

poziomem ROS oraz konstytutywną aktywacją NF-kB [14], jest to więc 

kolejna możliwa rola kinazy ADPGK w procesie nowotworzenia. 
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8. Przewidywana struktura drugorzędowa glukokinazy ADPGK 

Przewiduje się, iż struktura drugorzędowa ssaczych ADPGK wykazuje 

bardzo duże podobieństwo strukturalne do znanej struktury drugorzędowej 

termostabilnejarcheonów ADPGK pomimo, iż wykazują one niską 

homologię sekwencji [14]. Aby zweryfikować tę hipotezę, badano 

zależność aktywności od temperatury ssaczejADPGK. Okazało się, iż jej 

najwyższa aktywność przypada na zakres temperatur wyższy niż 

fizjologiczny (aktywność 3,5 raza wyższa w temperaturze 42°C niż 37°C) 

[14]. Jest to zakres temperatur podobny do zakresu działania kinaz 

archeonów [15]. Czym więc można tłumaczyć działanie w takim zakresie 

temperatur w organizmie człowieka? Odpowiedź na to pytanie zdaje się 

być prosta.Aktywacji komórek układu immunologicznego towarzyszy stan 

zapalny. Wzmożona aktywność ADPGK w prozapalnej zakresie temperatur 

(37°-42°C) może umożliwić jej działanie w miejscu zapalenia jako 

mediator odpowiedzi NF-kB zależnej.  

9. Lokalizacja ADPGK w retikulumendoplazmatycznym 

Rozmieszczenie peptydu FLAG na N-końcu (miejsce aktywne jest 

umiejscowione na C-końcu) nie koliduje z jego lokalizacją 

w retikulumendoplazmatycznym oraz pozostawia białko pełni aktywny 

i zdolne do reagowania z TCR / PMA [14]. Brak wykrywalnego poziomu 

białka kinazy ADPGK w cytoplazmie oraz frakcjach białek rozpusz-

czalnych [14] sugeruje jego związek z membraną. Na korzyść tych danych 

przemawia fakt, iż opisywane białko posiada w środku swej sekwencji 

długi fragment hydrofobowy, który najpewniej jest miejscem 

wbudowującym białko w błonę [14]. Miejsce aktywne ADPGK 

prawdopodobnie wystaje w stronę cytoplazmy. Cecha ta wskazuje 

na możliwą rolę ADPGK w cytoplazmatycznym metabolizmie glukozy. 

10. Aktywacja limfocytów T a ADP-zależna glukokinaza 

ADP-zależna glukokinaza odgrywa również rolę w aktywacji 

limfocytów T. Limfocyty T,po aktywacji,przechodząprzeprogramowanie 

metabolizmu, które promuje rozkład glikogenu i wytwarzanie mleczanu, 

jak również zwiększoną produkcję lipidów, białek, kwasów nukleinowych 

oraz węglowodanów (czyli, najprościej ujmując, indukcję zwiększania 

biomasy komórki) [16]. Aktywowane limfocyty T wykazująindukowaną 

ekspresję, między innymi, transportera glukozy 1 i kilku enzymów 

glikolitycznych, w tym właśnie glukokinazy należącej do omawianych 

w artykule ADP-zależnych glukokinazoraz obniżoną ekspresjęizoformy 

M2 kinazy pirogronianowej [16]. 
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11. Podsumowanie 

Od odkrycia ADP-zależnych glukokinaz u termofilnych archeonów 

minęło 20 lat. Od tego czasu, dzięki wielu przemyślanym doświadczeniom, 

ludzkość poznała ich funkcje oraz prawdopodobną drogę ewolucji. 

Obalono również początkową teorię, iż enzymy te występują wyłącznie 

w organizmach archeonów. W ostatnich latach wykazano, iż ADP-zależne 

glukokinazy biorą udział w glikolizie także u człowieka i niektóre z nich 

wykazują szczególnie wysoki poziom ekspresji w komórkach 

nowotworowych. Nadają one komórkom większą szansę na przeżycie 

w warunkach niskiego stężenia ATP. Otwiera to nowe perspektywy badań 

nad sposobami terapii nowotworów. Kolejne lata mogą przynieść inne, 

bardzo przydatne doniesienia w temacie ADP-zależnych glukokinaz. Aby 

się przekonać, czy tak będzie, musimy jednak trochę poczekać. 
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Glukokinazy zależne od ADP – trochę inne kinazy 
 

Glukokinazy i fosfofruktokinazy zależne od ADP są enzymami szlaku glikolizy, które, jako donoru 

grupy fosforanowej, wykorzystują ADP zamiast ATP. Zostały one odkryte u termofilnych 

archeonów i początkowo powiązano je z życiem w środowisku wysokich temperatur. Pogląd ten 

został zweryfikowany, gdy enzymy z tej grupy odkryto również u metanogennych oraz 
mezofilnychArchaea. Obecnie wiadomo, iż występują także u wyższych eukariotów. Najnowsze 

porównania strukturalne enzymów wykonane u archeonów sugerują, iż zależność od ADP jest 

aktywnością ewolucyjnie młodszą niż zależność od ATP. U niektórych z nich aktywność enzymów 

wymaga obecności metali dwuwartościowych, które współdziałają z resztami aminokwasów 
w centrach aktywnych. ADP-zależne glukokinazy i fruktokinazy pełnią ważne role w szlakach 

metabolicznych wielu organizmów. Kinazy zależne od ADP są homologiczne do siebie nawzajem 

i nie wykazują podobieństwa sekwencji do żadnego z dotychczas poznanych enzymów zależnych 

od ATP, ale, dzięki znajomości ich struktury trzeciorzędowej, zostały one sklasyfikowane jako 
członkowie nadrodzinyrybokinaz. Ich struktura charakteryzuje się obecnością ośmiu β-arkuszy 

otoczonych przez osiem α-helis, trzech po jednej stronie i pięciu po drugiej. 
 

ADP-dependent sugar kinases - the alternative glycolysis pathway 
 

Glucokinases and phosphofructokinases are enzymes of glycolysis pathway, which use ADP 
as donor of phosphate group instead of ATP. They have been discovered in thermophilic Archaea‟s 

cells and were initially associated with living in an environment of high temperatures. This view has 

been verified when the enzymes of have been also discovered in methanogenic or mesophilic 

Archaea‟s cells. At present we know that these enzymes are also present in higher eucaryotes. It has 
been experimentally shown, that ADP-dependent glucokinases and phosphofructokinases can bind 

ATP, but can not use it as a phosphate group donor. Methanocaldococcusjannashii, hypert-

hermophilic and methanogenic member of Archaea group has an enzyme that is homologous to 

those proteins. This enzyme phosphorylates both glucose and glucose-6-phosphate using ADP, 

therefore Methano-caldococcus jannashii formerly considered as the ancestor of the group, but later 

experinents showed that the most primary enzyme is glucokinase and its paralogs could arise as 

result of duplication of and gene transfer. Recent structural comparison of enzymes made on 

members of Archaea group suggests, that ADP-dependence activity is evolutionarily younger than 
ATP-dependence. In some of this members, enzyme activity requires the presence of divalent metals 

that interact with amino acid residues in centersof activity. ADP-dependent kinases are homologous 

to each other and show no sequence similarity to any of the heretofore known ATP-dependent 

enzymes, but thanks to knowledge about their three-dimnesional structure, they have been classified 
as members of the rybokinases superfamily. Their structure is characterized by the presence of eight 

β-sheets surrounded by eight α-helices, three on one side and five on the other. 
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Mechanizmy działania komórek iNKT 

1. Wprowadzenie 

Komórki NKT (natural killer T cells) stanowią subpopulację 

limfocytów T występującą zarówno u myszy, jak i u ludzi. Dokładne 

poznanie biologii tych komórek i ocena ich funkcjonowania jest utrudniona 

ze względu na niewielką ich ilość stwierdzaną w warunkach in vivo. 

Komórki NKT stanowią od 0,01-1% limfocytów krwi obwodowej. Mimo 

tak małej liczebności, w licznych badaniach wykazano, że komórki 

te wywierają silny wpływ na wiele elementów układu immunologicznego, 

pełniąc funkcję regulatorową w przebiegu bakteryjnych i wirusowych 

infekcji, alergii, chorób autoimmunizacyjnych czy nowotworów [1, 2, 3]. 

Immunofenotyp i właściwości efektorowe komórek NKT są unikalne. 

Ekspresji receptorów charakterystycznych dla konwencjonalnych 

limfocytów T (TCRαβ) towarzyszy koekpresja markerów typowych dla 

komórek NK (CD161 i CD56) [4, 5]. Obecnie wśród komórek NKT 

wyróżnia się trzy subpopulacje : typ I, typ II oraz tzw. komórki NKT-like 

[6]. Typ I stanowią klasyczne limfocyty NKT, których receptory TCR 

odznaczają się niewielką zmiennością i są kodowane przez ograniczoną 

pulę genów. Łańcuch Vα24Jα18 jest najczęściej wykorzystywanym 

łańcuchem α u ludzi (Vα14Jα18 u myszy). Tworzy on TCR-y będąc 

sparowanym z ograniczoną ilością łańcuchów β. U ludzi będą 

to najczęściej łańcuchy Vβ11, a u myszy Vβ8,Vβ7 lub Vβ2. Ze względu 

na ekspresję niezmiennego TCRα, określane są również jako komórki 

iNKT (inwariant NKT) [7†12]. Mimo tak ograniczonej puli receptorów 

z których korzystają klasyczne NKT, pula antygenów rozpoznawanych 

przez te komórki jest zaskakująco duża i różnorodna [12]. Rozpoznają one 

zarówno endogenne jak i egzogenne antygeny lipidowe prezentowane 

przez cząsteczki CD1d [13, 14]. 

Drugą, mniejszą grupę NKT stanowią komórki odznaczające się 

bardziej zróżnicowanymi receptorami TCR i nie wykazujące ekspresji 

łańcucha Vα24-Jα18 u ludzi ani Vα14Jα18 u myszy. Subpopulacja 
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ta stanowi tzw. „nieklasyczne” NKT lub komórki NKT typu II [6]. 

Podobnie do iNKT podlegają one restrykcji CD1d i rozpoznają 

prezentowane antygeny lipidowe, jednak nie odpowiadają na stymulację  

α-GalCer [15, 16]. Ich funkcje fizjologiczne zostały słabiej poznane, 

ze względu na nieznajomość swoistych stymulatorów, które mogłyby 

posłużyć do lepszego scharakteryzowania komórek NKT typu II. 

Komórki NKT-like, tak jak NK wykazują ekspresję NK1.1 oraz 

cząsteczek CD3 charakterystycznych dla limfocytów T. Jednak 

w odróżnieniu od komórek NKT typu I i II, nie podlegają restrykcji CD1d. 

Stąd określane są również jako independent CD1d NKT (CD1d
ind

 NKT 

cells) [17, 18]. Podejrzewa się, iż funkcjonalnie są bardziej zbliżone do linii 

NK niż komórki iNKT, jednak ta subpopulacja jest wciąż najmniej 

scharakteryzowana. 

2. Funkcje komórek iNKT 

W odróżnieniu od konwencjonalnych limfocytów T rozpoznających 

antygeny peptydowe prezentowane przez cząsteczki MHC klasy I i II, 

komórki iNKT potrafią rozpoznawać antygeny mające wyraźny składnik 

lipidowy bądź glikolipidowy [4, 19, 20]. Jak wspomniano wcześniej, 

podlegają one restrykcji CD1d, co jest jedyną ich cechą wspólną z typem II NKT 

[21]. Właściwość ta powoduje znaczne poszerzenie zakresu antygenów 

rozpoznawanych przez komórki układu immunologicznego. Monomorficzne 

cząsteczki CD1d są obecne na powierzchni monocytów, makrofagów, 

komórek dendrytycznych a także limfocytów B [22, 23, 24, 25] (Rys. 1). 

Ekspresję cząsteczki CD1d wykazano również na komórkach 

nowotworowych [25]. Zakres antygenów lipidowych rozpoznawanych 

przez komórki iNKT za pomocą powierzchniowych receptorów TCR 

obejmuje zarówno antygeny komórek prawidłowych, jak i drobnoustrojów 

czy komórek nowotworowych [26, 27, 28, 29, 30]. Dlatego też komórki 

iNKT są zaangażowane w przebieg różnego rodzaju zakażeń, nowotworów 

czy schorzeń autoimmunologicznych [15, 27, 31, 32]. 

2.1. iNKT a cytokiny 

Identyfikacja α-galaktozyloceramidu (α-GalCer) otrzymanego z gąbek 

morskich Agelas mauritianus okazała się niezwykle istotna dla rozwoju 

dalszej wiedzy o komórkach iNKT. To pierwszy opisany ligand, zdolny 

do wywołania aktywacji zarówno mysich, jak i ludzkich iNKT [10, 11, 27]. 

Wzrost reaktywności komórek iNKT pod wpływem α-GalCer [33] 

pozwolił na poznanie ich funkcji w warunkach ex vivo, jak i in vitro. 

Można oceniać reaktywność komórek iNKT, przejawiającą się profilem 

wydzielanych cytokin lub zmianami w ekspresji powierzchniowych molekuł. 
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Aktywacja komórek iNKT prowadzi do gwałtownego wydzielania 

wielu cytokin [34]. Początkowo obserwowano szybki, bo następujący 

w ciągu kilku godzin od podania α-GalCer wzrost sekrecji IL-4 oraz IFN-γ. 

Cytokiny te stały się znakiem rozpoznawczym komórek iNKT [35], a tak 

szybka synteza okazała się być związana ze stałą ekspresją mRNA dla tych 

cytokin [36, 37]. Ponadto klasyczne komórki NKT są zdolne do produkcji 

wielu innych cytokin np. IL-2, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17 IL-21, 

czynnika martwicy nowotworów (TNF). iNKT wytwarzają także czynniki 

wzrostu dla komórek hematopoetycznych, np. czynnik stymulujący 

tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) a także wiele 

chemokin łącznie z (MIP)-1α oraz RANTES [38,39,40] (Rys.2). 

W związku z tym, iż wśród uwalnianych cytokin znajdują się te charak-

terystyczne dla limfocytów Th1 jak i Th2, iNKT mogą pośredniczyć 

zarówno w reakcjach przeciwzapalnych, jak i prozapalnych. Wywierają 

wpływ na szereg komórek biorących udział w odpowiedzi swoistej oraz 

nieswoistej włączając komórki dendrytyczne, makrofagi, neutrofile, 

komórki NK, konwencjonalne limfocyty T i B, limfocyty Tγδ, czy komórki 

NKT typu II. Ich rola w immunoregulacji wydaje się kluczowa [41]. Pośród 

cytokin prozapalnych, IFN-γ wydaje się mieć najistotniejsze znaczenie. 

Jego sekrecja przez klasyczne komórki NKT jest zależna od IL-12 

wydzielanej przez komórki dendrytyczne [42]. IL-12 umożliwia aktywację 

iNKT i nasila wydzielanie przez nie cytokin, w tym IFN-γ [43, 44]. IFN-γ 

pochodzący z limfocytów iNKT wywiera działanie stymulujące w stosunku 

do komórek NK oraz limfocytów T CD8+, pobudzając je do produkcji ich 

własnego IFN-γ. Dochodzi do nasilenia efektu cytotoksycznego oraz siły 

odpowiedzi przeciwnowotworowej tych komórek [4, 9, 43]. Działanie 

przeciwnowotworowe klasycznych NKT wobec komórek nowotworowych 

jest więc wynikiem aktywności wydzielanego bezpośrednio przez nie IFN-

γ oraz mechanizmu pośredniego poprzez kolejno uwalniany IFN-γ 

z komórek NK. Mechanizm ten jest równie istotny, jak wykazywane przez 

tę grupę limfocytów właściwości lityczne wobec innych komórek, w tym 

również nowotworowych [11, 44]. IFN-γ wykazuje istotne właściwości 

antyangiogenne, może pośrednio hamować tworzenie nowych naczyń 

nowotworowych i prowadzić do niedotlenienia guza [45,46]. Ponadto, IFN-

γ uwalniany przez komórki iNKT czy NK prowadzi do wzrostu ekspresji 

cząsteczek MHC klasy I, efektywniejszej prezentacji antygenów i indukcji 

odpowiedzi ze strony limfocytów T [44]. Indukując dojrzewanie komórek 

dendrytycznych, klasyczne komórki NKT przyczyniają się do efektyw-

niejszej prezentacji antygenów i pobudzenia konwencjonalnych limfocytów 

T CD4+ oraz CD8+ [11, 47]. Udowodniono, iż aktywowane komórki iNKT 

wydzielając GM-CSF oraz IL-13 mogą oddziaływać na monocyty, 

prezentujące własne antygeny przy udziale CD1d. W ten sposób iNKT 
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są zdolne do indukcji różnicowania monocytów w kierunku niedojrzałych 

komórek dendrytycznych [48]. Jednocześnie obserwuje się reakcje 

przeciwstawne związane z nasileniem reaktywności Th2 i hamowaniem 

aktywności limfocytów T CD8+ [41,49]. Ważna jest nie tylko natura samej 

komórki APC wykazującej ekspresję CD1d (tudzież komórki 

nowotworowej), ale i zachwianie równowagi pośród czynników kierują-

cych polaryzacją typu cytokin produkowanych przez komórki NKT. Brak 

prozapalnych czynników w postaci IL-12 przy obecności czynników 

przeciwzapalnych prowadzi do nasilenia produkcji cytokin typu Th2 przez 

iNKT. Równowaga otrzymywanych sygnałów determinuje ich przeżycie 

lub śmierć, a śmierć może stanowić jeden z mechanizmów zmniejszających 

funkcje efektorowe tych komórek [41]. Zaobserwowano, iż komórki iNKT 

wydzielają cytokiny o profilu przeciwzapalnym w przebiegu różnych 

schorzeń autoimmunologicznych. Zarówno w modelu zwierzęcym, jak 

i u człowieka potwierdzono udział tych komórek w patogenezie astmy 

poprzez wydzielanie znacznych ilości IL-4 oraz IL-13 odnajdywanych 

w płucach [50]. 

U myszy wykazano, iż typ I komórek NKT pochodzący ze szpiku 

posiadał zdolność hamowania odpowiedzi przeszczep przeciw gospo-

darzowi (GvHD). Inhibicja ta okazała się być zależna od produkowanej 

przez komórki iNKT IL-4, przeciwdziałając w ten sposób potencjalnym 

efektom wywieranym przez cytokiny typu Th1 (przynajmniej w tym 

modelu) [44]. 

Mimo iż często klasyczne komórki NKT profilem wydzielanych cytokin 

przypominają limfocyty Th0, to profil ten może ulec polaryzacji 

w kierunku Th1 bądź Th2. W badaniach wykazano, iż wczesna faza 

aktywacji komórek iNKT wiąże się z produkcją obu typów cytokin. 

Dopiero podczas późniejszych etapów aktywacji, dochodzi do polaryzacji 

profilu tej odpowiedzi ze wskazaniem na typ prozapalny. Mechanizmy 

kierujące tymi zmianami nie są wciąż dobrze poznane a mogą w znacznym 

stopniu przyczynić się do rozwoju nowych strategii terapeutycznych 

promujących efekty przeciwnowotworowe [4]. Ponadto zaobserwowano, 

iż klasyczne komórki NKT pochodzące z różnych lokalizacji tkankowych 

odznaczają się innym profilem wydzielanych cytokin. Obserwacja 

ta, przynajmniej częściowo tłumaczy pewne różnice funkcjonalne 

pomiędzy subpopulacjami iNKT występującymi w różnych organach. 

Stwierdzono, iż komórki iNKT wątroby odznaczają się większą 

aktywnością przeciwnowotworową niż te występujące w śledzionie czy 

grasicy [51]. Również komórki APC swoiste dla danego narządu, mogą 

determinować kierunek lokalnej odpowiedzi komórek iNKT [11, 52].  
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2.2. iNKT a aktywność cytotoksyczna 

Zdolność klasycznych komórek NKT do gwałtownego uwalniania 

cytokin i chemokin po rozpoznaniu antygenu i aktywacji, skutkuje 

zaangażowaniem w odpowiedź immunologiczną licznych komórek 

uczestniczących w odpowiedzi nieswoistej i swoistej. Jednak równie istotna 

jest wykazywana przez te komórki aktywność lityczna. Podobnie jak 

limfocyty T cytotoksyczne (CTLs) oraz komórki NK, klasyczne NKT 

mogą indukować śmierć komórek docelowych, np. nowotworowych 

wykazując bezpośredni efekt cytotoksyczny. Realizują go dwoma szlakami, 

poprzez egzocytozę ziaren litycznych oraz cząsteczki nadrodziny TNF [25].  

Istotne znaczenie w pierwszym szlaku odgrywają uwalniane 

do przestrzeni międzybłonowej perforyny oraz granzymy. Perforyny (PFN, 

pore-forming protein perforin) prowadzą do zaburzenia integralności 

i równowagi elektrolitycznej komórek docelowych, wykorzystując 

zdolność do formowania porów w ich błonach komórkowych [53]. 

Uwalniane przez iNKT granzymy, jako proteazy serynowe, zakłócają 

prawidłowe funkcjonowanie komórki docelowej, prowadząc do rozkładu 

wielu ważnych funkcjonalnie białek, degradacji DNA, a tym samym 

do pobudzenia procesu apoptozy [54]. 

Badania przeprowadzone wśród pacjentów z przewlekłą obturacyjną 

chorobą płuc (COPD) wykazały podwyższoną ilość komórek NK 

(CD56+CD3-), NKT-like (CD56+CD3+) oraz limfocytów CTL a także 

produkowanego przez nie granzymu B i perforyny w stosunku do grup 

kontrolnych [55, 56]. Wyniki te wskazują na potencjalne znaczenie tych 

komórek oraz wydzielanych przez nie mediatorów w patogenezie COPD. 

Metelista i współpracownicy [25] badali cytotoksyczność klasycznych 

komórek NKT w stosunku do CD1d-pozytywnych komórek białaczkowych. 

Analizując ekspresję genów wykazali, iż linie komórek NKT in vitro 

wykazują konstytutywnie podwyższoną ekspresję mRNA dla perforyny 

i granzymów. Ponadto stymulacja ich TCR α-GalCer prowadzi do nasilenia 

tej ekspresji w ciągu 6 godzin. Natomiast ekspresja mRNA dla molekuł 

z nadrodziny TNF, np. TNF-α, FASL czy TRAIL jest na niskim poziomie 

i wzrasta dopiero po stymulacji TCR komórek NKT. Cytotoksyczność 

komórek iNKT wobec komórek białaczkowych CD1d+ obserwowana 

w ciągu pierwszych 6 godzin analizy jest w 85% mediowana przez 

perforynę i granzym B. Natomiast ligandy rodziny TNF przyczyniają się do 

nasilenia procesu cytotoksyczności [25]. Obserwowano, że ekspresja 

cząsteczki CD56 na komórkach NKT jest związana z nasileniem 

wytwarzania perforyny. Komórki NKT CD56+ wykazują silniejszą 

aktywność cytotoksyczną w stosunku do komórek białaczkowych CD1d+ 

przy braku stymulacji α-GalCer. Natomiast w obecności stymulatora, 
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cytotoksyczność wykazują obie subpopulacje komórek NKT CD56- 

i CD56+ [25, 57]. 

Drugi szlak wykorzystywany przez klasyczne komórki NKT 

do wywoływania efektu cytotoksycznego jest związany z aktywacją 

receptorów należących do nadrodziny TNF, obecnych na komórkach 

docelowych. Na komórkach iNKT, podobnie jak na limfocytach CTL oraz 

komórkach NK, wykazano ekspresję FASL oraz TRAIL [40]. Cząsteczki 

te wchodząc w interakcję ze swoistymi receptorami indukują mechanizmy 

prowadzące do aktywacji kaspaz, a w rezultacie apoptozy komórek 

docelowych [58].  

Wykazano, iż aktywność cytotoksyczna klasycznych komórek NKT jest 

również związana z ekspresją NKG2D (marker związany z cytolizą 

komórek objętych infekcją bakteryjną bądź komórek nowotworowych). Jest 

to receptor, który rozpoznaje ligandy indukowane pod wpływem stresu 

komórki, zakażenia czy transformacji [59]. Potwierdzono, iż powierzchniową 

ekspresję NKG2D wykazują komórki NKT CD4-, natomiast większość 

NKT CD4+ jej nie posiada. Receptor ten wpływa na kierunek odpowiedzi 

efektorowej NKT. NKT NKG2D+ częściej wykazują ekspresję perforyny 

i granzymu B. Jak wspomniano wcześniej, komórki NKT potrafią 

doprowadzić do śmierci CD1d-pozytywnych komórek docelowych, w tym 

komórek nowotworowych w mechanizmie bezpośredniej cytotoksyczności 

[60]. Dodatkowa ekspresja NKG2D może działać jako czynnik ko-

stymulujący aktywność komórek NKT. W ten sposób nowotwory 

wykazujące niską ekspresję CD1d, przy jednoczesnej ekspresji ligandów 

dla NKG2D mogą być efektywniej zwalczane. Ponadto możliwa jest też 

liza komórek docelowych poprzez zaangażowanie NKG2D na komórkach 

CD4- NKT niezależnie od ekspresji cząsteczki CD1d. NKG2D jest obecnie 

jednym z najintensywniej badanych markerów immunologicznych, który 

rozpoznaje ligandy indukowane przez stres komórkowy, infekcję 

i transformację. Ekspresja receptora NKG2D koreluje z wzmocnieniem 

właściwości cytolitycznych komórek NKT, co wyjaśnia rolę tego receptora 

w aktywności cytolitycznej [61]. 

3. Podsumowanie 

Klasyczne komórki NKT stanowią unikalną populację limfocytów, 

łączącą cechy charakterystyczne dla konwencjonalnych limfocytów T oraz 

komórek NK [62]. Odpowiadają na antygeny endogenne oraz egzogenne, 

ale mające wyraźny składnik lipidowy. Szybko po pobudzeniu ulegają 

proliferacji i gwałtownie uwalniają liczne cytokiny, działając immunomo-

dulująco. Mają pewne cechy łączące je z komórkami NK czy limfocytami 

T cytotoksycznymi. Wykazują funkcje cytolityczne poprzez uwalnianie 
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perforyny oraz wielu proteaz serynowych, np. granzymu A, B. Pogłębienie 

wiedzy na temat komórek iNKT daje nadzieję na ich potencjalne 

zastosowanie w immunoterapii nowotworów [9], jednakże potrzebne są 

dalsze badania skupiające się na poznaniu aktywności tych komórek i ich 

zaburzeń jakościowych i ilościowych indukowanych procesem 

nowotworowym. 

4. Rysunki  

 

Rysunek 1. Aktywacja komórek iNKT. Komórki prezentujące antygen (antygen presenting cells 
ACP), np. komórki dendrytyczne (dendritic cells DC) przy pomocy cząsteczek CD1d prezentują 

α-galaktozyloceramid (α-GalCer), będący swoistym ligandem klasycznych komórek NKT. 

Z udziałem niezmiennych receptorów TCR, komórki iNKT rozpoznają prezentowany antygen 

glikolipidowy i ulegają pobudzeniu, prowadzącemu do ich proliferacji i nagłego wydzielania 
cytokin zarówno typu Th1 jak i Th2 [opracowanie własne]  

 

Rysunek 2. Główne kierunki aktywności klasycznych komórek NKT: wydzielanie cytokin 

zarówno typu Th1 jak i Th2, chemokin, a także zdolność do bezpośredniego efektu 
cytotoksycznego realizowana przez cząsteczki nadrodziny TNF oraz egzocytozę ziaren 

litycznych (bogatych w perforynę i granzymy). Opracowanie własne na podstawie [11] 
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Mechanizmy działania komórek iNKT 

 
Komórki iNKT (inwariant natural killer T cells) stanowią unikalną subpopulację 

limfocytów T. Obok markerów typowych dla komórek NK, wykazują ekspresję receptorów 
charakterystycznych dla limfocytów T (TCR). Komponenty budujące receptory TCR 

klasycznych NKT składają się z łańcucha α (Vα24Jα18 u ludzi) sparowanego z ograniczoną 

pulą łańcuchów β. Za ich pośrednictwem, komórki iNKT rozpoznają własne lub obce 

antygeny glikolipidowe oraz wykazują wyjątkową zdolność odpowiadania na pobudzenie  
α-galaktozyloceramidem (α-GalCer). W następstwie stymulacji są one zdolne do 

wydzielania wielu cytokin, a także do wywierania bezpośredniego efektu cytotoksycznego, 

realizowanego poprzez uwalnianie zawartości ziaren litycznych oraz receptory należące do 

nadrodziny TNF. Niniejsza praca przybliża mechanizmy działania komórek iNKT, które 
umożliwiają tej nielicznej subpopulacji limfocytów wpływ na kształt odpowiedzi 

immunologicznej. Ze względu na rolę komórek iNKT w odpowiedzi przeciwnowotworowej, 

dalsze badania nad ich biologią i aktywnością mogą mieć istotne znaczenie dla 

potencjalnego ich zastosowania w przyszłej immunoterapii. 
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The mechanisms of iNKT action 

 
INKT cells (inwariant natural killer T cells) constitute an unique subpopulation 
of T lymphocytes. They show co-expression of both markers typical for NK cells (CD161 
and CD56) and T cell receptors (TCR). TCRs of classic NKT cells consist of α chain 
(Vα24Jα18 in human) paired with limited number of β chains. Through their intermediary, 
iNKT cells recognize their own and foreign glycolipid antigens and have an essential ability 
to respond to stimulation with α-galactosylceramide (α-GalCer). Following stimulation, they 
are able to secrete many cytokines, as well as exert direct cytotoxic effect by TNF family 
related receptors and by the release of perforin and granzymes contained in cytolytic 
granules. The present work introduces mechanisms of iNKT cells‟ action, which allow this 
small subpopulation of lymphocytes influence on the shape of immune response. Due to the 
role of iNKT cells in the antitumor response, further research into the biology and their 
activity may be important for their potential use in future immunotherapy 
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Kooperacja receptorów PRR 

1. Wprowadzenie 

Układ odpornościowy stanowi jeden z najważniejszych systemów 

w ludzkim organizmie. Umownie odpowiedź organizmu na obce antygeny 

została podzielona na odpowiedź swoistą i nieswoistą. Odporność 

nieswoista funkcjonuje dzięki mechanizmom powstałym wcześnie 

w rozwoju filogenetycznym. Stanowi ona pierwszą linię obrony organizmu 

przed patogenami, działa praktycznie natychmiast po kontakcie z obcym 

antygenem. Jej składowymi są między innymi granulocyty, makrofagi, 

komórki NK oraz komórki dendrytyczne. W wyniku ich pobudzenia 

dochodzi do wydzielania cytokin prozapalnych, czynników chemo-

taktycznych, do prezentacji antygenów komórkom układu immuno-

logicznego oraz pobudzenia limfocytów. Mechanizmy odpowiedzi 

nieswoistej są często wystarczające do eliminacji patogenu, jednak cechują 

się mniejszą precyzją działania. W odporności swoistej biorą udział 

limfocyty T i limfocyty B produkujące przeciwciała. W przeciwieństwie 

do odpowiedzi nieswoistej, odpowiedź swoista jest wysoce specyficzna 

wobec antygenu i ma zdolność do wytwarzania pamięci immunologicznej 

[1]. Już ponad ćwierć wieku temu Janeway ogłosił, że odpowiedź na bodźce 

ze środowiska jest możliwa dzięki obecności receptorów PRR (pattern 

recognition receptors), które selektywnie rozpoznają charakterystyczne 

ligandy, tzw. wzorce molekularne związane z patogenami – PAMPs (patogen 

associated molecular patterns) [2]. Ostatnie doniesienia wskazują, 

że receptory PRR dodatkowo rozpoznają cząsteczki nieinfekcyjne zwane 

DAMP (damage-associated molecular pattern molecules) [3]. Receptory 

te stanowią integralną składową nieswoistego i swoistego układu 

odpornościowego. PRR mogą być związane z błoną komórkową, błoną 

endosomu, lub występować w cytoplazmie. Receptory PRR obecnie 

skupiają ponad 50 członków, które zostały sklasyfikowane do trzech 

głównych rodzin: receptorów Toll-podobnych (Toll-likereceptors, TLR), 

receptorów RIG-I-podobnych (RIG-I-likereceptors, RLR) oraz receptorów 

NOD-podobnych (NOD-like receptors, NLR). Wszystkie wymienione 
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odgrywają rolę w odpowiedzi na infekcje drobnoustrojami gdyż posiadają 

zdolność rozpoznawania szerokiego wachlarza ligandów. TLR-y 

rozpoznają struktury bakteryjne (np. LPS, flagelina), wirusowe (np. ssRNA 

wirusowe), grzyby i pierwotniaki, NLR-y komponenty bakteryjne 

(np. elementy struktury peptydoglikanu), a receptory RLR komponenty 

wirusowe (np. dsRNA). Komponenty mikroorganizmów po rozpoznaniu 

przez PRR aktywują zapalne szlaki sygnałowe, regulujące sygnalizację 

jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF κB (nuclearfactorκB), AP-1 

(activator protein 1) oraz IRF (interferon regulatory factor) (Rys.1). 

Te z kolei odpowiadają za ekspresję genów mediatorów zapalnych (np. IL 

1, IL 6, IFN). Szlaki sygnalizacyjne receptorów TLR, NLR i RLR często 

się krzyżują lub nawet fragmentami przebiegają wspólnie. Właściwa 

regulacja oraz wzajemne interakcje pomiędzy szlakami sygnałowymi 

zapewniają prawidłowe koordynowanie mechanizmów wrodzonej 

odpowiedzi immunologicznej [5†8]. 

 
Rysunek 1. Schematyczna ilustracja przedstawiająca skutek aktywacji receptorów  

TLR, RLR i NLR [opracowanie własne] 

2. Charakterystyka receptorów PRR 

2.1. Receptory Toll-podobne (TLR, Toll-like receptor) 

TLR to najlepiej poznana i opisana grupa receptorów PRR. Po raz 

pierwszy białko Toll zostało zidentyfikowane u larw muszki owocowej 

(Drosophilamelanogaster) podczas badań polaryzacji brzuszno-grzbietowej. 

Zmutowany gen, który koduje receptor uczestniczący w rozwoju 

embrionalnym muszki owocowej, nazwano „Toll”. Dalsze badania 

wykazały, że białko Toll odgrywa istotną rolę w montażu skutecznej 

odpowiedzi immunologicznej przeciwko grzybom Aspergillus fumigatus. 
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[9,10] Komórki ssaków posiadają receptory o podobnej budowie i działaniu 

do receptorów Toll, stąd też nazwano je receptorami Toll podobnymi [10]. 

Do tej pory stwierdzono u ludzi 10 członków TLR a u myszy 

13 przedstawicieli TLR [9]. 

TLR są transmembranowymi glikoproteinami typu I. Składają się 

z: zewnątrzkomórkowej domeny LRR (zawierającej powtórzenia bogate 

w reszty leucynowe), domeny przezbłonowej oraz domeny 

cytoplazmatycznej TIR (Toll /IL-1 receptor). Domena LRR składa się z 16-28 

tandemowych powtórzeń motywu LRR i zaangażowana jest 

w rozpoznawanie ligandów, takich jak: białka (np. flagelina z bakterii), 

cukry (np. zymosan z grzybów), lipidy (LPS – lipopolisacharyd; LTA – kwas 

lipotejchojowy z bakterii) kwasy nukleinowe (DNA zawierające 

niemetylowane sekwencje CpG bakterii i wirusów; wirusowe RNA) 

pochodne białek lub peptydów (lipoproteiny i lipopeptydy z różnych 

patogenów), pochodne lipidów (lipoarabinomannan prątków) oraz 

kompleksy pochodnych białek lub peptydów, cukrów i lipidów 

(diacylowelipopeptydy z mykoplazmy). Domena TIR jest złożona z około 

150 aminokwasów, wykazuje wysoką homologię z receptorem dla 

interleukiny 1 (IL-1R1) i pośredniczy w transdukcji sygnału generowanego 

związaniem PAMP przez odpowiedni receptor Toll podobny. Domena 

ta współdziała z białkami adaptorowymi posiadającymi w swojej budowie 

domeny TIR, takimi jak: MyD88 (myeloid differentiation primary response 

gene 88), TIRAP (TIR containing adaptor protein), TRIF (TIR-containing 

adaptor-inducing IFN-β) oraz TRAM (TRIF-related adaptor molecule). 

Takie połączenie umożliwia interakcje pomiędzy poszczególnymi białkami 

i prowadzi do dalszego przekaźnictwa sygnału, w wyniku czego dochodzi 

do aktywacji białkowych kinaz aktywowanych mitogenem (MAPK), 

czynników transkrypcyjnych (NF-κB, AP-1) i interferonowych czynników 

regulujących (IRF) w celu indukcji wytworzenia cytokin zapalnych 

i interferonu typu I [9,10]. 

W transdukcji sygnału poprzez TLR wyróżniamy dwa szlaki: MyD88-

zależny i niezależny od białka MyD88. MyD88 odgrywa znaczącą rolę 

w sygnalizacji przez wszystkie TLR z wyjątkiem TLR3. Białko adaptorowe 

TIRAP jest niezbędne do związania białka MyD88 z TLR2 i TLR4, 

natomiast nie wydaje się konieczne w interakcji MyD88 z innymi 

receptorami TLR (TLR5, TLR7, TLR8 i TLR9). MyD88, TLR2, TLR4 

posiadają na swojej powierzchni dodatni ładunek, w związku z tym ich 

bezpośrednie połączenie jest niemożliwe. Do przekazania sygnału 

konieczny jest udział białka o ujemnym ładunku, którym jest TIRAP. 

Interakcja między TIRAP-MyD88 rekrutuje kinazy związane z receptorem 

IL-1 (IRAK), w tym IRAK1, IRAK2 i IRAK4. Poprzez kolejne 

fosforylacje cząsteczki IRAK odłączają się od MyD88 i wchodzą 
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w interakcje z czynnikiem związanym z receptorem 6 czynnika martwicy 

nowotworu (TRAF6, TNF receptor associatedfactor 6). IRAK1 łącząc się 

z TRAF6 aktywuje kompleks TAK1/TAB. Pobudzony kompleks 

TAK1/TAB aktywuje kinazę czynnika IκB (IKK) oraz kinazę MAP 

(mitogen-activated protein). Aktywna kinaza IKK powoduje fosforylację 

i degradację czynnika IκB (inhibitor czynnika NF-κB) co prowadzi 

do uwolnienia czynnika transkrypcyjnego NF-κB (nuclearfactor-κB). 

Powstały czynnik NF-κB wnika do jądra komórkowego i indukuje 

ekspresję genów kodujących cytokiny prozapalne [10†12].  

W przypadku receptora TLR3 transdukcja sygnału jest niezależna 

od białka MyD88, a białkiem adaptorowym wiążącym domenę TIR jest 

TRIF. Unikatowym receptorem jest TLR4, który wykorzystuje albo ścieżki 

sygnałowe z wykorzystaniem białka MyD88 albo białka TRIF. 

Transdukcja sygnału MyD88-niezależna w szlaku receptora TLR4 

dodatkowo wymaga obecności białka TRAM, które stanowi łącznik 

pomiędzy receptorem a białkiem adaptorowym TRIF. Dalsza transdukcja 

sygnału może przebiegać na dwóch drogach, przy udziale TRAF6 lub 

za pośrednictwem TRAF3. Oddziaływanie na drodze zależnej od TRAF6 

angażuje kinazę RIP1 (receptorinteracting protein 1), co skutkuje aktywa-

cją kompleksu IKK (podobnie jak w szlaku zależnym od białka MyD88) 

i prowadzi do aktywacji czynnika NF κB. Druga droga przekazywania 

sygnału, z udziałem białka TRAF3, doprowadza do aktywacji kinaz TBK-1 

(TANK-bindingkinase 1) oraz IKKε/IKKi, które odpowiadają za fosforylację 

czynników IRF3 i IRF7. Po fosforylacji czynniki IRF ulegają translokacji 

do jądra komórkowego, gdzie ulegają aktywacji i wiążą się z DNA. IRF3 

aktywuje głównie gen kodujący IFNβ, z kolei IRF7 aktywuje zarówno gen 

dla IFNβ, jak i różne geny dla IFNα [10, 11, 13]. 

Ekspresja członków rodziny TLR wyrażona jest w wielu komórkach 

kompetentnych immunologicznie (limfocyty B, komórki NK, komórki 

dendrytyczne, makrofagi) i komórkach niebędących komórkami odporno-

ściowymi (fibroblasty, komórki śródbłonka i komórki nabłonka). 

Lokalizacja receptorów TLR w komórkach jest różna. Odpowiednio 

receptory TLR1, TLR2, TLR4, TLR6 TLR5 są wyrażone na powierzchni 

komórek, podczas gdy TLR3, TLR7, TLR8 i TLR9 są zlokalizowane w 

endosomach, lizosomach lub retikulumendoplazmatycznym [9, 14]. Te 

wewnątrzkomórkowe receptory TLR są czujnikami obcych kwasów nukle-

inowych i wywołują przeciw-wirusową wrodzoną odpowiedź immunolog-

giczną poprzez wytwarzanie IFN typu I i cytokin zapalnych [14]. 
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2.2. Receptory RIG-I-podobne (RLR, RIG-I-likereceptors) 

Receptory RLR to grupa cytoplazmatycznych helikaz rozpoznających 

wzorce molekularne drobnoustrojów, a konkretnie wirusowy RNA. Do tej 

grupy białek zaliczamy RIG-I (retinoicacidinduciblegene I), MDA5 

(melanoma differentiation-associatedgene 5) i LGP-2 (laboratory 

of genetics and physiology-2). Białka te są niezbędne do produkcji 

interferonów typu I i cytokin prozapalnych w odpowiedzi na infekcję 

wirusową. W N-końcowej części homologicznych helikaz RIG-I i MDA5 

zlokalizowane są dwie domeny, które aktywują i rekrutują kaspazy 

(CARDs-caspaseactivation and recruitmentdomains). Natomiast ich C-końcowa 

domena o charakterze helikazy, wiąże dsRNA i wykazuje aktywność 

ATPazy. Białko LGP-2, w odróżnieniu od RIG-I i MDA5, nie posiada 

domen CARDs i jest uznawane za receptor pełniący funkcje regulatorowe [13]. 

Rozpoznanie wirusowych kwasów nukleinowych przez zlokalizowane 

w cytoplazmie receptory RIG-I i MDA-5 inicjuje przemieszczenie się 

receptorów w kierunku mitochondriów aktywując, na drodze interakcji 

domen CARDs, mitochondrialne antywirusowe białko sygnalizacyjne 

MAVS (mitochondrialantiviral-signaling), znane również jako VISA 

(virus-inducedsignaling adapter), IPS-1 (interferon-β promoterstimulator 

1) lub CARDIF. W wyniku tego oddziaływania dochodzi do aktywacji NF-

κB oraz IRFs. Czynniki transkrypcyjne mogą być aktywowane 

jednocześnie bądź indywidualnie, konsekwencją czego jest produkcja 

cytokin o działaniu przeciwwirusowym lub interferonów typu I [9, 13, 15]. 

2.3. Receptory NOD-podobne (NLR, NOD-likereceptors) 

Białka NOD-podobne są dużą grupą receptorów, które wykrywają 

obecność swoistych ligandów w cytoplaźmie. Dotychczas poznano 

i opisano mechanizmy, dzięki którym rozpoznają one drobnoustroje, 

aktywują prozapalne szlaki sygnałowe. Konsekwencją tego jest regululacja 

uwalniania jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB, indukukcja 

produkcji interleukiny 1β (IL-1β), a także śmierć komórek poprzez 

aktywację kaspazy 1. Ponadto dowiedziono, że receptory NLR rozpoznają 

nie tylko komponenty drobnoustrojów, ale również są zaangażowane 

w wykrywanie cząsteczek endogennych patogenów niezakaźnych, a także 

sygnałów stresu, co prowadzi do mobilizacji zapalnych ścieżek 

sygnalizacyjnych aktywujących oprócz NF-κB, białkowe kinazy aktywowane 

mitogenem (MAPK, mitogen-activated protein kinases) oraz adaptorowe 

białko apoptotyczne ASC (apoptosisassociatedspecklike protein containing a 

carboxy terminal CARD) przyłączające kaspazę 1 [16, 17]. 

Budowa białek NLR jest unikatowa i wysoce konserwatywna [18, 19] 

w swej strukturze zawierają kilka domen. Wspólną ich cechą jest obecność 
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centralnie położonej, konserwatywnej domeny NBD, wiążącej nukleotydy 

(nucleotide-binding oligomerization domain) odpowiedzialnej za oligomeryzację 

receptora, C-końcowej domeny LRR (leucinerichrepeats), bogatej 

w powtórzenia leucynowe, oraz N-końcowej domeny efektorowej. 

Z powodu różnej konstrukcji domen, rodzinę receptorów NLR obejmującą 

23 członków, podzielono na 5 podrodzin, głównie ze względu na typ 

efektorowej domeny N-końcowej (NLRA, NLRB, NLRC, NLRP, NLRX). 

NLRA charakteryzuje się obecnością domeny AD (acidtransactivator), 

NLRB domeny BIR (baculoviral inhibitory repeat), NLRC domeny CARD 

(caspase recruitment domain containing), NLRP domeny PYD 

(pyrindomain), a NLRX zawiera nieznaną dotąd domenę [20, 21]. 

Najlepiej poznanymi przedstawicielami receptorów NLR są NOD1 

i NOD2 należące do podrodziny NLRC. Receptor NOD1 występuje 

powszechnie w wielu tkankach, natomiast obecność NOD2 ograniczona 

jest jedynie do leukocytów, komórek dendrytycznych i nabłonków. 

W komórkach dojrzałych krwi obwodowej, najwyższy poziom ekspresji 

NOD2 wykazano w monocytach, granulocytach, komórkach dendry-

tycznych, natomiast niską ekspresję w limfocytach T. Ekspresję NOD1 

i NOD2 wykazano również w limfocytach B krwi obwodowej, 

w limfocytach B migdałków stwierdzono jedynie ekspresję NOD1 [22†24]. 

Ligandami receptorów NOD1 i NOD2 są reszty peptydoglikanu (PG) 

bakteryjnego. Receptory NOD1 rozpoznają ugrupowania PG zawierające 

kwas γ D glutamylomezodiaminopimelinowy (iEDAP), M-TetraDAP 

(MurNAc L Ala D GlumDAP-D-Ala) oraz M-TriDAP (MurNAc-L-Ala-D-

Glu-mDAP) obecny głównie u bakterii Gram-ujemnych, a także niektórych 

bakteri Gram-dodatnich, takich jak Listeriamonocytogenes i Bacillusspp. 

Minimalna struktura rozpoznawana przez NOD1 to dipeptydiEDAP. 

Receptor NOD2 wykrywa i bezpośrednio wiąże dipeptydmuramylowy 

(MDP) oraz Muramyl-TriLys. Struktury te występują zarówno u bakterii 

Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. Receptory NOD1 i NOD2 są 

w stanie rozpoznawać zarówno inwazyjne jak inieinwazyjne postaci 

bakterii [25, 26]. 

3. Synergizm działania receptorów NLR i TLR 

Synergia funkcjonalna pomiędzy NLR i TLR jest naturalnie narzucana 

przez ich komórkową lokalizację. TLR mają znaczenie w rozpoznawaniu 

patogenów na zewnątrz komórki, natomiast NLR nabywają znaczenia 

w wykrywaniu bakterii znajdujących się wewnątrz komórki. Dowodem tej 

synergii jest istnienie wielu zbieżnych szlaków sygnalizacyjnych prowa-

dzących do wspólnej aktywacji np. NF-κB (Rysunek 2), AP-1 i IRF3. 
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Rysunek 2. Kooperacja szlaków TLR i NLR [opracowanie własne] 

Zachodząca kooperacja w sygnalizacji pomiędzy receptorami TLR 

a NLR kontroluje powstanie cytokiny prozapalnej IL 1β. Sekrecja IL 1β 

jest regulowana przez dwa odrębne procesy. Krótkotrwała stymulacja 

makrofagów ligandami dla TLR, zawierającymi LPS, jest ważna przy 

wstępnym wytworzenia pro IL 1β. Jest to indukcja zależna od NF-κB, 

który powstaje w wyniku aktywacji TLR. Drugi etap polega na powstaniu 

dojrzałej, aktywnej biologicznie formy IL-1β, przy bezwzględnie 

koniecznym udziale kaspazy-1. Ten etap jest niezależny od TLR i wymaga 

udziału inflamasomu [27†29]. Inflamasom to swego rodzaju platforma 

białkowa, w której fundament stanowią członkowie rodziny NLR. 

W przypadku białek rodziny NLR, NLRP3 i NLRC4 odgrywają kluczową 

rolę w aktywacji kaspazy 1, niezależnie od przekaźnictwa poprzez TLR. 

Nie odgrywają one roli w aktywacji NF-κB i zwiększonej regulacji pro IL-

1β [29]. Jednocześnie wykazano, że aktywacja kaspazy-1 wymaga 

stymulowanego przez MDP i ATP NLRP3, natomiast w indukcji mRNA 

IL-1β pośredniczy również NF κB powstały po aktywacji ścieżki 

sygnalizacyjnej NOD2 [28]. Tak więc podczas regulacji sekrecji IL-1 

obecna jest kooperacja pomiędzy NLR a TLR. Zarówno NLRP3, jak 

i NLRC4 mogą być aktywowane przez PAMP (np. flagelina), które 

również aktywują TLR. Zatem przypuszcza się, że wydzielanie IL 1 i innych 

cytokin prozapalnych (IL 6, TNFα) jest sprzężone z infekcjami bakteryjnymi 

[29]. W badaniach, przeprowadzonych przez Williams i wsp, wykazano, 
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że NALP12 jest antagonistą dla TLR zależnych sygnałów w komórkach 

szpikowych. Autorzy pokazali, że NALP12 wiąże IRAK 1, co w wyniku 

ujemnej regulacji prowadzi do zmniejszenia aktywności tej cząsteczki, 

ważnej w szlaku transdukcji TLR [30]. Jednym z opisanych członków 

rodziny NLR, który okazuje się być negatywnym regulatorem aktywacji 

NF-κB, jest NLRX1 (NOD9). Białko to wchodzi w interakcje z TRAF6 lub 

kinazą IκB w aktywacji NF-κB. Po stymulacji LPS, NLRX1 szybko odłącza 

się od TRAF6, a następnie wiążąc się z kompleksem IKK, hamuje jego 

fosforylację i uwalnianie czynnika NF κB [31]. 

Chen i wsp.[32] w swoich badaniach ukazali, że receptory NOD2 

i TLR2 współpracują ze sobą w koordynacji odpowiedzi gospodarza 

w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Uczestniczą w przekazywaniu 

sygnałów niezbędnych do produkcji białka G w mikrogleju. Dane 

literaturowe wskazują, że aktywacja receptorów NOD2 zwiększa ekspresję 

TLR2 w tych komórkach. Okazuje się, że to MDP, będący agonistą NOD2 

wpływa na wzrost ekspresji TLR2 [32]. Zarówno receptor NOD1 jak 

i NOD2, są w dużej mierze zbędne do prawidłowego przekaźnictwa 

poprzez TLR. Jednakże działają one w synergii z różnymi receptorami 

TLR, wzmacniając odpowiedź immunologiczną w komórkach prezen-

tujących antygen (APC, antigenpresentingcell). Przykładowo w ludzkich 

monocytach i komórkach dendrytycznych (DC, dendriticcell), agoniści 

NOD1 i NOD2 poprzez wspólne działanie z LPS, stymulują produkcję 

cytokin prozapalnych, takich jak IL 6 oraz TNF α. Oprócz tego, receptory 

te (NOD1, NOD2) działają synergistycznie z dawkami podprogowymi 

LPS, w celu wywołania dojrzewania DC [33]. NOD1 i NOD2 w połączeniu 

z agonistami dla TLR4, TLR3 i TLR9 synergistycznie indukują IL 12 i IFN 

γ w komórkach dendrytycznych, co zapoczątkowuje produkcję i promo-

wanie komórek Th1 [32,33]. Jednak NOD1 i NOD2 nie działają 

synergistycznie z TLR2. Może to być spowodowane tym, że TLR2 nega-

tywnie wpływa na sekrecję cytokin odpowiadających za różnicowanie 

w kierunku Th1.  

Wciąż jeszcze niewiele wiadomo na temat molekularnych 

mechanizmów synergii agonistów receptorów NOD z TLR zależną 

produkcją cytokin. Przypuszcza się, że może to być m.in. związane z tym, 

że stymulacja TLR4 zwiększa ekspresję NOD2 i RICK. Ponadto, 

stymulacja NOD2 zwiększa ekspresję MyD88, a stymulacja NOD1 

zwiększa ekspresję TAK1 i IκBδ. Innym faktem jest to, że stymuacja 

poprzez MDP ma istotny wpływ na indukcję TNFα, na poziomie mRNA, 

natomiast przepisanie tej informacji na białko nie jest efektywne. Jednak 

przy kostymulacji LPS, zostaje uwolniony ten blok, zwiększając tym 

samym syntezę i sekrecję białka TNFα [33]. Skutkiem współpracy TLR9 

i NOD2 jest uwalnianie TNFα, IL-8 oraz IL-1β. Natomiast TNFα może 
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działać synergistycznie z ligandami NOD2 wywołując wzrost produkcji IL-

1β przez ludzkie monocyty [34†36]. 

Mnogość receptorów uczestniczących w rozpoznaniu tego samego 

ligandu sprawia, że ich szlaki sygnałowe krzyżują się, a zaangażowane 

elementy aktywują oddzielne, ale kooperujące drogi sygnalizacji. Proces 

ten jednocześnie przyczynia się do zapobiegania nadmiernej produkcji 

cytokin prozapalnych po infekcji bakteryjnej (np. IL-1β), które w pewnych 

okolicznościach mogą być szkodliwe dla gospodarza. W niektórych 

przypadkach mogą powodować objawy kliniczne sepsy, uszkodzenia 

wielonarządowe i patologiczne zapalenia. W tym kontekście obserwowane 

jest zjawisko zwane tolerancją endototsyczną, w której obserwowany jest 

synergizm receptorów TLR i NLR.  

Tolerancja endotoksyczna jest zjawiskiem fizjologicznym, pojawia się 

po wtórnej ekspozycji komórek gospodarza na ten sam patogen/ligand. 

Tolerancja jest wprawdzie dobrym mechanizmem obronnym, ale istnieje 

ryzyko zmniejszonej odpowiedzi immunologicznej i zwiększonej 

podatności na superinfekcje bakteryjne [37]. Zaobserwowano, że w sytuacji, 

gdy dochodzi do tolerancji sygnalizacji od receptorów TLR, NLR mogą 

przejąć funkcję ochronną, ponieważ tolerancja indukowana TLR 

ograniczona jest tylko do agonistów TLR, które działają na tym samym 

szlaku. Istotną sprawą jest brak trans-tolerancji NLR-MDP i TLR-LPS 

co wykazali Kim i wsp. [38]. W makrofagach poddawanych ponownej 

stymulacji LPS nie obserwowano znoszenia odpowiedzi cytokin na MDP, 

natomiast komórki stymulowane powtórnie MDP wytwarzały cytokiny 

po indukcji LPS. Funkcjonalną konsekwencją tego zjawiska jest znaczne 

podwyższenie odpowiedzi NOD1 i NOD2 na wewnątrzkomórkowe 

patogeny w makrofagach tolerujących wcześniejszą ekspozycję na agonistów 

TLR [38]. Tak więc komórki immunologicznie kompetentne mogą pozostać 

wrażliwe na zakażenia bakteriami patogennymi w ramach sygnalizacji NLR 

w przypadku gdy stają się tolerancyjne na ligandy TLR. Inaczej jest, gdy 

tolerancja spowodowana jest ligandami NOD2. Hedl i wsp. [39]. wykazali, 

że w makrofagach przewlekła stymulacja NOD2 obniża prozapalną 

odpowiedź nie tylko NOD2, ale także restymulację TLR2 i TLR4. Dalsze 

badania tej grupy badaczy dowiodły, że tolerancja za pośrednictwem NOD2 

obejmuje nie tylko TLR, ale również receptor IL-1 (IL-1R) [40]. 
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4. Kooperacja pomiędzy TLR a RLR 

W celu rozpoznania infekcji wirusowej, organizm ludzki wykorzystuje 

dwa typy receptorów: receptory TLR i RLR. Receptory te zlokalizowane 

są w różnych częściach komórki, co zapewnia kompleksową ochronę 

przeciwwirusową. TLR rozpoznają wirusowe białka i kwasy nukleinowe, 

które znajdują się na zewnątrz komórki jak i te znajdujące się 

w endosomach. Najważniejszymi z nich są TLR3, TLR7, TLR8 i TLR9 

rozpoznające odpowiednio dsRNA, ssRNA i niemetylowane sekwencje 

CpG. Z kolei RLR rozpoznają krótkie fragmenty dsRNA i ssRNA oraz 

długie fragmenty dsRNA znajdujące się w cytoplazmie komórki [41].  

Po rozpoznaniu odpowiednich ligandów przez receptory RLR i TLR 

zostaje uruchomiona kaskada białkowa, której konsekwencją jest 

uwolnienie cytokin prozapalnych i interferonów. Pomimo tego, że szlaki 

sygnalizacyjne pochodzące od RLR i TLR początkowo przebiegają innymi 

ścieżkami w pewnym momencie zaczynają przebiegać wspólnie [42]. 

Dzieje się to na etapie białka TRAF3 oraz kompleksu kinazy inhibitora 

czynnika jądrowego κB (inhibitor of nuclearfactorκBkinase – IKK).  

Szlaki sygnalizacyjne PRR mogą ze sobą współpracować lub uzupełniać 

swoje działanie. Mniej wiadomo na temat wzajemnych zakłóceń w szlakach 

trensdukcji sygnałów, które mogą wpływać na wynik odpowiedzi 

immunologicznej. W warunkach naturalnych powszechne są złożone infekcje 

bakteryje i wirusowe, w związku z tym występuje jednoczesna aktywacja 

receptorów TLR i RLR. Koinfekcje powodowane przez wiele patogenów 

mogą powodować bardzo poważne objawy, spowodowane negatywnymi 

interakcjami pomiędzy szlakami sygnałowymi [43]. 
Negishi i wsp [44] wykazali, że aktywacja cytozolowych receptorów 

RLR prowadzi do selektywnego tłumienia transkrypcji genu kodującego 
podjednostkę p40 interleukiny 12 (IL 12), która była skutecznie induko-
wana poprzez aktywację receptorów TLR [44]. Odpowiada za to czynnik 
transkrypcyjny IRF3. IRF3 jest aktywowany nie tylko poprzez TLR, ale 
również poprzez receptory RLR. Podczas aktywacji szlaku MyD88-
zależnego dochodzi do ekspresji genów dla IL-12p40 przy udziale NF-κB 
oraz IRF5. Jednocześnie dochodzi do fosforylacji i translokacji jądrowej 
czynnika IRF3 i IRF7 na skutek stymulacji RLR. Uwalniany, czynnik 
transkrypcyjny IRF3 jest dominujący względem uwalnianego czynnika 
IRF5 szybciej wiąże się z promotorem genu IL-12p40 przez co interferuje z 
kompleksem czynników transktypcyjnych powstałych po aktywacji TLR. 
IL-12 razem z IL 23 jest odpowiedzialna za różnico-wanie komórek Th do 
Th1 i Th17, które są niezbędne do eliminacji infekcji bakteryjnych 
i grzybiczych. Koinfekcje wirusowe i bakteryjne znacząco zmniejszają 
liczbę limfocytów Th1 i Th17 w związku z tym zakażenie jest trudniejsze 
do opanowania [43, 44]. 
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5. Podsumowanie 

Prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy chroni organizm przed 

patogenami, pozwala je skutecznie wyeliminować oraz przywraca 

homeostazę po przebytej infekcji. Błonowe (TLR) i cytoplazmatyczne (NLR, 

RLR) receptory odgrywają kluczową rolę we wczesnym rozpoznawaniu 

patogenów i późniejszym wyzwalaniu czynników prozapalnych [8, 45]. 

Zapewniają natychmiastową reakcję przeciwko inwazji patogenów czy 

uszkodzeniu tkanek. Sygnalizacja TLR, RLR i NLR zależna odgrywa 

ważną rolę w aktywacji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. 

Aktywacja tych receptorów prowadzi do sekrecji cytokin prozapalnych 

(IL 1,IL 6, IFN), zwiększenia ekspresji cząsteczek kostymulującychna 

komórkach prezentujących antygen oraz migracji makrofagów i neutrofili 

w miejsce inwazji patogenu, inicjuje procesy naprawcze tkanek oraz 

aktywuje swoistą odpowiedź immunologiczną, co przyczynia się do 

eliminacji zagrożenia [8, 45]. TLR, NLR i RLR wiążąc się z agonistami, 

stymulują kaskadę sygnalizacyjną prowadzącą do aktywacji czynników 

transkrypcyjnych NF-κB, AP-1 i IRF [8,46-49]. Pomimo wielu różnic 

występujących pomiędzy receptorami PRR mają one wspólny cel, 

mianowicie obronę gospodarza [50]. Dowodem tego może być istnienie 

wspólnych szlaków sygnałowych tych receptorów, prowadzących do 

aktywacji odpowiednich czynników transkrypcyjnych, a w późniejszym 

etapie cytokin prozapalnych [27, 28, 49]. 
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Kooperacja receptorów PRR 

 
Wrodzony układ odpornościowy jest odpowiedzialny za szybkie i skuteczne zwalczanie 
patogenów poprzez receptory rozpoznające wzorce (PRR, Pathogenrecognitionreceptors). 
Drobnoustroje chorobotwórcze stanowią bardzo różnorodną grupę, jednak w ich budowie obecne 
są pewne powtarzające się wzory np.: elementy struktury ściany komórkowej. PRR mogą 
rozpoznawać zarówno ligandy białkowe, lipidowe, węglowodany jak i kwasy nukleinowe (DNA 
i RNA). Do receptorów PRR zaliczane są: receptory NOD podobne (NLR, NOD likereceptors), 
receptory Toll podobne (TLR, Toll likereceptors) oraz receptory RIG I-podobne (RLR, RIG I 
likereceptors). Pełnią one kluczową rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, jak 
również są regulatorem reakcji zapalnej.Receptory te zlokalizowane mogą być w błonie 
komórkowej, w błonie endosomu i w cytozolu. Wspólną cechą receptorów PRR jest zdolność 
do rozpoznania wzorców molekularnych związanych z patogenami – PAMP (patogen-associated 
molecular patterns) i cząsteczek nieinfekcyjnych DAMP (damage-associated molecular pattern 
molecules). Odpowiednio TLR rozpoznają struktury bakteryjne (np. LPS, flagelina), wirusowe 
(npssRNA wirusowe), grzyby i pierwotniaki, NLR komponenty bakteryjne, a receptory RLR 
komponenty wirusowe. Struktury mikroorganizmów po rozpoznaniu przez PRR inicjują 
molekularne mechanizmy, prowadzące do aktywacji 2 głównych czynników transkrypcyjnych: 
NF κB (nuclearfactorκB) i IRF (interferon responsefactor). Te z kolei odpowiadają za ekspresję 
genów mediatorów zapalnych (np. IL 1, IL 6, IFN). Najprawdopodobniej interakcje pomiędzy 
tymi receptorami, poprzez synergistyczny szlak sygnalizacyjny, zapewniają efektywne 
koordynowanie wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Artykuł ten stanowi podsumowanie 
ostatnich doniesień na temat współzależności między receptorami rozpoznającymi wzorce 
molekularne związane z patogenami. 
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Cooperation between PRR receptors 

 
The innate immune system is responsible for the rapid and effective action against 

pathogens through pathogen recognition receptors (PRR). Pathogenic microorganisms are 
a very heterogeneous group, but some repetitive patterns are present in their construction for 

example: elements of the cell wall structure. PRR can recognize both protein ligands, lipids, 

carbohydrates and nucleic acids (DNA and RNA). 

The PRR receptors includes: NOD-like receptors (NLR), Toll-like receptors (TLR) and RIG 
I-like receptors (RLR). 

They play a crucial role in the innate immune response as well as inflammatory response 

regulations. These receptors may be situated in the cell membrane, endosome membrane, 

and cytosol.  
A common feature of PRR is the ability to recognize molecular patterns associated with 

pathogens - PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) and non-infectious molecules 

DAMP (damage-associated molecular pattern molecules). Respectively TLRs recognize 

microbial structures (e.g. LPS, flagellin), viruses (e.g., viral ssRNA), fungi and protozoa, 
NLR bacterial components and RLR receptors viral components. Microbial structure after 

recognizing by PRR receptors initiate the molecular mechanisms leading to the activation 

of two main transcription factor: NF-kB (nuclear factor kB) and IRF (interferon response 

factor). They are responsible for gene expression of inflammatory mediators (e.g. IL 1, IL 6, 
IFN). Most probably, the interaction between these receptors, through synergistic signaling 

pathway provide efficient coordination of the innate immune response. This article provides a 

summary of recent reports on the correlation between receptors which recognize molecular patterns 

associated with pathogens. 
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Znaczenie procesów zapalnych i zaburzeń 

hormonalnych dla funkcjonowania płytek krwi 

w chorobach autoimmunologicznych tarczycy 

1. Autoimmunologiczne choroby tarczycy 

Tarczyca jest jednym z najważniejszych gruczołów dokrewnych, 

którego funkcjonowanie ma wpływ na prawidłowe działanie całego 

organizmu [1]. Hormony tarczycy tyroksyna (T4) i trójjodotyronina (T3) 

syntezowane są w komórkach tarczycy tyreocytach, które posiadają 

właściwe struktury wydzielnicze [2]. Z kolei kalcytonina wydzielana jest 

z komórek C tzw. para- czy okołopęcherzykowych i odgrywa niewielką 

rolę w metabolizmie. Obydwa hormony, T3 i T4 najczęściej występują 

w formie związanej z białkami tj. z globuliną łączącą tyroksynę 

(ang. thyroxin binding globulin, TGB), transtyretyną (TTR), a także 

albuminami, przy czym trójjodotyronina posiada większą aktywność 

biologiczną niż tyroksyna [3]. Tyroksyna jest nieaktywna w formie 

związanej, tylko jej wolna postać ma istotnie znaczenie w dostępności 

klinicznej [4,5]. Trójjodotyronina we krwi pochodzi głownie z dejonizacji 

tyroksyny w obrębie tkanek docelowych. Oprócz T3 produktem procesu 

dejonizacji jest również odwrotna trójjodotyronina rT3 (ang. reverse T3). 

Zarówno T3 jak i rT3 powstają jako dijodotyroniny nie posiadające 

aktywności biologicznej [6]. Do syntezy hormonów niezbędny jest 

odpowiedni poziom jodu w komórkach pęcherzykowych tarczycy [5]. Jony 

jodkowe, które znajdują się wewnątrz tyreocytu przedostają się przez błonę 

szczytową do koloidu [7], a następnie przekształcane są dzięki 

tyreoperoksydazie (TPO) w formę atomową [5]. Kolejno następuje jodowanie 

tyreoglobuliny (TG), będącej częścią koloidu wewnątrzpęcherzykowego 

tarczycy. Przemiany te przyczyniają się do powstania dwóch związków 

zawierających jod czyli: monojodotyrozyny (MIT) i dijodotyrozyny (DIT), 

magazynowanych w koloidzie [3,8]. Różnią się one ilością atomów jodu 

w cząsteczkach gdyż MIT posiada jeden atom jodu, natomiast DIT dwa [5]. 

Następnie powstałe jodotyrozyny za pomocą tyreoperoksydazy są parowane 
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ze sobą [8], co powoduje powstanie z dwóch cząsteczek DIT tyroksyny, 

natomiast z jednej cząsteczki MIT i jednej DIT powstanie trójjodotyroniny [3].  

Właściwy przebieg procesu produkcji hormonów i prawidłowa budowa 

tego niewielkiego gruczołu jakim jest tarczyca są niezbędne dla 

odpowiedniego funkcjonowania wszystkich narządów i układów organizmu 

[9]. T3 i T4 odpowiadają za regulację wewnątrzkomórkowych procesów 

metabolicznych. Hormony tarczycy oddziałują na tkanki organizmu 

poprzez aktywowanie specyficznych receptorów jądrowych (ang. thyroid 

receptor, TR) [10]. Regulują w ten sposób przebieg procesów 

fizjologicznych komórki, kontrolując jej metabolizm, wzrost oraz rozwój. 

Wiele badań prowadzonych z udziałem hormonów tarczycy wskazuje, 

iż mają one istotne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju 

układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, czy w termoregulacji [11, 12, 13]. 

Nadmiar oraz niedobór hormonów wpływa na poszczególne elementy 

hemostazy, co w konsekwencji objawia się zaburzeniem funkcjonowania 

układu krążenia [14]. 

Narządowo swoiste choroby tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, 

prowadzące do zaburzeń gospodarki hormonalnej tarczycy, to choroba 

Gravesa-Basedowa oraz przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy typu 

Hashimoto. [15, 16]. Choroba Hashimoto jest jedną z najczęstszych 

przyczyn rozwoju niedoczynności tarczycy, natomiast choroba Gravesa-

Basedowa jest przyczyną nadczynności tarczycy. Charakterystyczne dla 

tych schorzeń jest występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych, które 

stanowią główną przyczynę zaburzeń pracy gruczołu tarczowego [17, 16]. 

U podłoża patogenezy tych chorób leży niekompetentna odpowiedź układu 

immunologicznego, która skierowana jest przeciwko własnym tkankom. 

Istotne znaczenie ma fakt, iż procesom autoimmunologicznym towarzyszy 

przewlekły stan zapalny. Z klinicznego punktu widzenia problem stanowią 

trudne do zidentyfikowania czynniki genetyczne oraz środowiskowe, które 

aktywują proces autoimmunologiczny poprzez zakłócenie funkcji 

limfocytów T, co przyczynia się do rozwoju nietolerancji organizmu 

na własne tkanki, a w konsekwencji do produkcji przeciwciał przeciwko 

określonym komórkom. Ze względu na przewlekły charakter chorób 

autoimmunologicznych znaczącą rolę odgrywają mediatory zapalne, 

których nadmiar prowadzi do permanentnie utrzymującego się stanu 

zapalnego [17, 16]. 

Badania wskazują, że osoby chore na autoimmunologiczne choroby 

tarczycy (ang. autoimmune thyroid disease, AITD) narażone są na rozwój 

innych chorób autoimmunologicznych oraz schorzeń układu krążenia. 

Należą do nich m.in. autoimmunologiczna plamca i trombocytopenia, 

związane z zaburzeniem budowy i funkcji płytek krwi [18, 19].  
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Jak wykazano, hormony tarczycy wpływają na biologiczną aktywność 

płytek krwi uczestniczących w hemostazie pierwotnej [20, 21], a także 

na procesy wtórnej hemostazy. Zaburzenia poziomu hormonów działają 

dwukierunkowo i są odpowiedzialne zarówno za generowanie nadmiernych 

krwawień, jak i za powstawianie zakrzepów. W przypadku niedoczynności 

tarczycy istnieje zwiększone ryzyko obniżenia potencjału koagulacyjnego, 

natomiast podczas nadczynności tarczycy ryzyko wzmożonych procesów 

prokoagulacyjnych [22, 23]. 

2. Fizjologia oraz funkcje płytek krwi  

Płytki krwi stanowią najmniejsze elementy morfotyczne zarówno krwi 

obwodowej, jak i szpiku. Płytki są komórkami bezjądrzastymi 

o dyskoidalnym kształcie, których średnica wynosi 3,6 ± 0,7 µm, a objętość 

7,06 + 4,85 µm
3
. [8, 24]. Powstają w wyniku fragmentacji cytoplazmy 

megakariocytów, która zachodzi w obrębie przestrzeni zatokowych szpiku 

kostnego oraz częściowo w przestrzeni płuc. Trombopoeza, czyli proces 

tworzenia płytek krwi, przebiega w ciągu kilku godzin i podlega 

wieloczynnikowej kontroli. W tym czasie, w warunkach prawidłowych 

określona ilość płytek wynosząca około 2-4 tysięcy jest wytwarzana dzięki 

działaniu czynników hematopoetycznych, głównie trombopoetyny (TPO) 

[25, 26]. TPO jest podstawowym hormonem, który reguluje ten proces, 

powstaje w wątrobie, śledzionie, szpiku, mózgu, płucach, jądrach 

i nabłonku cewek proksymalnych nerek. Wyróżnia się dwie pule płytek 

krwi, pomiędzy którymi zachodzi ciągła wymiana. Prawie 30% płytek 

produkowanych w organizmie trafia do śledziony, gdzie są one 

magazynowane, co stanowi tzw. pulę wymienną. Druga pula, to pula poza 

śledzionowa, którą stanową płytki krwi pozostające w krwioobiegu. 

U człowieka fizjologiczny zakres referencyjny płytek krwi znajdujących się 

w krwioobiegu wynosi od 140 do 440 10
9
/L [27†29]. Płytki, które nie 

zostaną zużyte w procesie hemostazy przeżywają w krwioobiegu od 8 do 12 

dni, a następnie są usuwane dzięki układowi siateczkowo-śródbłonkowemu 

w śledzionie [24].  
W cytoplazmie płytek krwi występują typowe struktury wewnątrzkomórkowe, 

w tym: pojedyncze mitochondria, aparat Golgiego, a także podbłonowy system 
kanalików okrążających, system kanalików gęstych, ziarna glikogenu będące 
źródłem energii oraz liczne specyficzne ziarnistości [31]. Utrzymywanie 
dyskoidalnego kształtu płytek krwi oraz jego zmiana w wyniku aktywacji 
komórek możliwa jest dzięki rozbudowanemu cytoszkieletowi [32]. 
Najważniejszymi składnikami cytoszkieletu są α- i β-tubulina, polimery 
aktyny, jak również liczne białka, które pośredniczą w procesie ich łączenia [8, 
30]. W obrębie kanalików gęstych gromadzone są jony wapnia oraz enzymy, 
które uczestniczą w przemianach kwasu arachidonowego i stanowią ważny 
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element kontroli aktywacji płytek krwi [33]. Cząsteczki kwasu 
arachidonowego wbudowane są w błonę komórkową zawierającą dużą 
ilość fosfolipidów oraz białek błonowych stanowiących receptory 
powierzchniowe. Zewnętrzne części białek łączą się z oligosacharydami 
tworząc glikoproteiny. Pełnią one rolę receptorów dla czynników mających 
wpływ na funkcje płytek krwi oraz tworzą kanały jonowe, a także 
wykazują aktywność enzymatyczną. Na powierzchni błony występuje 
amorficzny płaszcz glikokaliksu, który posiada ujemny ładunek 
elektryczny dzięki obecności reszt kwasu sjalowego [32]. W centralnej 
części komórki występują specyficzne ziarnistości [26], które są swoistym 
magazynem dla wielu aktywnych biologicznie cząsteczek [34]. Ziarnistości 
α są rezerwuarem głównie białek, w tym: białek adhezyjnych, fibrynogenu, 
albuminy, czynników wzrostu i osoczowych czynników krzepnięcia oraz 
cytokin. Z kolei zawartość ziarnistości osmofilnych stanowią: ADP, GDP, 
ATP, GTP, Mg

2+
, Ca

+
, serotonina, histamina, fosfoinozytole, a treść 

lizosomów to głownie kwaśne hydrolazy [32]. Związki zawarte 
w ziarnistościach płytkowych uwalniane są do środowiska pozapłytkowego 
w wyniku aktywacji płytek krwi [33]. 

Funkcje jakie spełniają płytki krwi w organizmie wynikają z ich 
budowy i są ściśle skorelowane ze stopniem ich aktywacji [34]. Płytki krwi 
stanowią ważny element inicjacji i przebiegu procesów krzepnięcia krwi 
[31]. W wyniku aktywacji płytek następuje adhezja tych komórek do ściany 
uszkodzonego naczynia krwionośnego w miejscu gdzie zostaje odsłonięta 
podśródbłonkowa warstwa trombogenna, czego konsekwencją jest 
utworzenie czopu płytkowego. Jego rolą jest powstrzymanie krwawienia 
do momentu wytworzenia fibrynowego skrzepu powstającego w wyniku 
aktywacji kaskady osoczowych czynników krzepnięcia [35-37]. Konwersja 
fibrynogenu do fibryny w wyniku działania trombiny w obrębie tworzących 
się agregatów płytkowych generuje właściwy czop hemostatyczny. 
Powstaje on w wyniku retrakcji skrzepliny na skutek konsolidacji agregatów 
płytkowych poprzez fibrynę, a także działania kurczliwych białek płytkowych. 

Płytki krwi uczestniczą nie tylko w hemostazie pierwotnej (komór-
kowej) prowadzącej do wytworzenia czopu płytkowego, ale również 
odgrywają istotną rolę w hemostazie osoczowej (wtórnej) poprzez 
dostarczanie ujemnie naładowanych powierzchni, na których zachodzi 
aktywacja kompleksów osoczowych czynników krzepnięcia [38].  

Poza funkcją hemostatyczną płytki krwi uczestniczą także w wielu 
innych procesach zarówno fizjologicznych jak i patologicznych, 
np.: w gojeniu ran, ochronie antybakteryjnej, metastazie, inicjacji oraz 
rozwoju procesów miażdżycowych i reakcjach zapalnych. Rozwój stanów 
patologicznych, w których uczestniczą płytki krwi wiąże się z ich 
nadmiernym pobudzeniem oraz oddziaływaniem z komórkami śródbłonka 
i komórkami układu immunologicznego [39]. 
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3. Aktywacja i metabolizm płytek krwi 

Uszkodzenie powierzchni śródbłonka w naczyniu krwionośnym 

powoduje interakcję płytek krwi z białkami adhezyjnymi znajdującymi się 

w warstwie podśródbłonkowej oraz aktywację płytek w wyniku działania 

aktywatorów komórkowych [40, 41]. Zarówno kontakt płytkowych 

glikoprotein powierzchniowych ze strukturami podśródbłonkowymi 

tj. czynnikiem vonWillebranda (vW), kolagenem, fibrynogenem, 

fibronektyną, witronektyną, lamininą, jak i połączenie agonistów 

z receptorami komórkowymi, inicjuje wewnątrzkomórkowe systemy 

transferu sygnałów aktywujących. Wówczas płytki przechodzą ze stanu 

spoczynkowego w stan aktywny, a informacja o aktywacji płytek krwi jest 

wzmacniana, przez co ulegają one adhezji [42]. Do fizjologicznych 

agonistów płytkowych należą min.: trombina, kwas arachidonowy, 

kolageny, ADP i tromboksan A2 [38, 43]. Aktywatory płytek krwi 

powodują również kaskadową aktywację enzymów wewnątrz-

komórkowych, prowadzącą do odszczepienia przez fosfolipazę A2 kwasu 

arachidonowego (kwasu 5,8,11,14-eikozatetraenowego) od fosfolipidów 

błonowych, co pozwala na wykorzystanie tego kwasu jako substratu do 

enzymatycznej syntezy tromboksanów, prostaglandyn i leukotrienów 

będących mediatorami stanu zapalnego i markerami aktywacji płytek krwi 

[34, 40]. W płytkach krwi dochodzi głównie do zależnej od cyko-

oksygenazy syntezy aktywnych biologicznie prostanoidów, regulujących 

kurczliwość naczyń krwionośnych oraz rozwój reakcji zapalnych. 

Aktywowane płytki wykazują również zależną od fosfolipazy C wzmożoną 

konwersję fosfatydyloinazytolu, prowadzącą do wytworzenia diacylo-

glicerolu oraz trifosforanu inozytolu. Powstanie wtórnych przekaźników 

skutkuje zmianą przekazywania sygnałów w tych komórkach. W wyniku 

pobudzenia płytek krwi ich szkielet cytoplazmatyczny, który tworzy sieć 

obwodowych mikrotubuli ulega reorganizacji. Konsekwencją tego jest 

zmiana kształtu komórki na kulisty i pojawienie się pseudopodiów [44]. 

Aktywne płytki uwalniają z ziarnistości do środowiska zewnętrznego wiele 

aktywnych biologicznie substancji, które działają autokrynnie lub aktywują 

komórki śródbłonka oraz komórki zapalne [39]. Końcowym etapem 

aktywacji płytek jest wytworzenie agregatów płytkowych, które budują 

pierwotny czop hemostatyczny [38, 43].  
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4. Udział płytek krwi w procesach zapalnych  

Rozwój reakcji zapalnej jest wyrazem swoistej, ukierunkowanej 

i wzmożonej odpowiedzi opartej na mechanizmach biochemicznych, 

hematologicznych i immunologicznych, na poziomie lokalnym lub 

ogólnoustrojowym. Wieloetapowy charakter odpowiedzi zapalnej 

określony stopniem dynamiki zachodzących procesów warunkuje ostry lub 

przewlekły przebieg zapalenia. Mechanizmy molekularne, które składają 

się na tworzenie się odczynu zapalnego obejmują procesy przemieszczania 

komórek (w tym migrację, adhezję, diapedezę, chemotaksję), odpowiedź 

immunologiczną typu komórkowego prowadzącą do wytworzenia 

mediatorów zapalnych działających lokalnie i/lub ogólnoustrojowo (takich 

jak histamina, białka dopełniacza, białko CRP, inne białka fazy ostrej, 

cytokiny zapalne, prostacyklina, prostaglandyny i tromboksan), a także 

odpowiedź immunologiczną – swoistą, związaną z produkcją przeciwciał. 

Ważnym mechanizmem powstawania odczynu zapalnego jest odpowiedź 

typu hemostatycznego, związana z aktywacją płytek krwi, prowadzącą do 

ich agregacji oraz z tworzeniem skrzepu mogącym nawet przyczyniać się 

do pojawienia się zespołu rozsianego wyrzepienia wewnątrznaczyniowego 

(ang. disseminated intravascular coagulation, DIC) [39, 45]. 

Płytki krwi są komórkami, które pełnią istotne funkcje w stanach 

zapalnych. Molekularne mechanizmy aktywności płytek krwi wskazują 

na zależności pomiędzy występowaniem stanu zapalnego, a zaburzeniami 

krzepnięcia [46]. 

Aktywacja płytek krwi jest złożonym i wieloetapowym procesem, który 

indukuje ich właściwości adhezyjne, agregacyjne, migracyjne, 

chemotaktyczne i proteolityczne, co przyczynia się do inicjacji oraz 

rozwoju stanów zapalnych. U podłoża reakcji zapalnej leżą zmiany 

w obrębie naczyń krwionośnych, ich rozszerzenie, zwiększenie 

przepuszczalności oraz pobudzenie komórek krwi. Zmiany w naczyniach 

krwionośnych prowadzą do powstawania obrzęku w miejscu odczynu 

zapalnego na skutek przenikania wody oraz białek osocza. Prowadzi to do 

uszkodzenia warstwy śródbłonka i odsłonięcia podśródbłonkowych białek 

adhezyjnych, powodując przyleganie płytek krwi. W stanach zapalnych 

płytki krwi ulegają również aktywacji niezależnie od procesu adhezji do 

ściany komórkowej naczynia. Zaktywowane płytki wpływają na 

funkcjonowanie innych komórek krwi poprzez wydzielanie czynników 

chemotaktycznych i werbują je w obrębie ognisk zapalnych zlokalizowanych 

w uszkodzonym śródbłonku naczynia, nasilając procesy zapalne. Zarówno 

aktywne płytki jak i komórki śródbłonka, a także leukocyty wydzielają 

szereg mediatorów zapalnych oraz mikrocząsteczki mające właściwości 

prozakrzepowe i prozapalne sprzyjające propagacji ogniska zapalnego [39]. 
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W wyniku pełnej aktywacji płytek następuje degranulacja i wydzielanie 

z α-ziarnistości związków prozakrzepowych i prozapalnych takich jak: trombina, 

histamina, chemokiny, transformujący czynnik wzrostu (ang. transforming 

growth factor beta, TGF-β), czynnik płytkowy 4 (ang. platelet factor 4, 

PF4), interleukina 1 (IL-1), β-tromboglobulina (βTG) [47]. W ziarnisto-

ściach płytek krwi, komórek śródbłonka i leukocytów znajdują się również 

selektyny i czynnik vonWilebranda, które odpowiedzialne są za inicjację 

procesu adhezji płytek oraz toczenia i diapedezy leukocytów. Przyleganie 

płytek krwi do warstwy podśródbłonkowej wzmaga toczenie się 

leukocytów. Natomiast interakcje leukocytów i płytek krwi występują 

poprzez oddziaływanie płytkowej selektywny P z jej glikoproteinowym 

ligandem PSGL1 znajdującym się na powierzchni leukocytów [46]. 

Czynnik vWF wydzielany przez komórki śródbłonka oddziałuje 

z płytkowymi receptorami glikoproteinowymi GPIbα, GPIb-IX-V, które 

pośredniczą w adhezji tych komórek. Natomiast selektyna P jest białkiem, 

które na skutek aktywacji płytek krwi ulega reekspozycji z błon α-

ziarnistości na powierzchnię komórek, co w konsekwencji powoduje 

adhezję do śródbłonka oraz oddziaływanie z leukocytami [48-50]. 

Konsekwencją adhezji płytkowej do komórek śródbłonka jest uwalnianie 

do środowiska rozpuszczalnego ligandu dla cząsteczek CD40 (CD40L). 

Cząsteczka CD40L wiąże się selektywnie z receptorem CD40 ekspono-

wanym na powierzchni śródbłonka [46]. Na skutek połączenia CD40L 

z receptorem CD40 następuje uwolnienie przez komórki śródbłonka IL-8 

i MCP-1, które stanowią przekaźniki dla neutrofilów oraz monocytów. 

Aktywacja szlaku CD40-CD40L przyczynia się również do zwiększenia 

ekspresji cząstek adhezyjnych śródbłonka, w tym: selektyny E, ICAM-1 

czy VCAM-1, które pozwalają na interakcje komórek zapalnych ze 

śródbłonkiem. [51]. Ponadto szlak CD40-CD40L wzmaga ekspresję 

czynnika tkankowego (TF) [52] oraz metaloproteinaz macierzy 

pozakomórkowej (MMP), czego konsekwencją jest promowanie procesów 

zakrzepowych, przebudowa ścian naczynia, a tym samym dezorganizacja 

błony elastynowej znajdującej się pod śródbłonkiem. W obrębie zapalenia 

z płytek wydzielana jest chemokina RANTES (ang. regulated upon 

activation normal T-cell expressed and secreted), która zostaje przyłączona 

do pobudzonych komórek śródbłonka, co powoduje rekrutację monocytów 

i ich oddziaływanie z płytkami krwi poprzez selektynę P [53, 54].  

Mediatory zapalne mogą działać w dwóch płaszczyznach autokrynnie 

i parakrynnie, intensyfikując aktywację płytek krwi, komórek układu 

immunologicznego oraz komórek śródbłonka, powiększają obszar zapalny. 

Przyczyniają się również do zwiększonego odkładania się lipidów 

w obrębie uszkodzeń, czego konsekwencją jest rozbudowywanie złogów 

miażdżycowych [45]. Na skutek długotrwałej aktywacji komórek 
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śródbłonka w wyniku jego oddziaływania z płytkami krwi oraz 

leukocytami w przewlekłych stanach zapalnych mogą tworzyć się 

niebezpieczne zmiany miażdżycowe w obrębie naczyń krwionośnych. 

Zaktywowane płytki krwi uruchamiają również procesy proteolityczne 

w obrębie blaszki miażdżycowej, przez co wpływają na rozwój 

niestabilności tej blaszki [39, 45]. Wiele zaburzeń układu krążenia 

związanych jest z procesem zapalnym generowanym przez inne stany 

patologiczne, takie jak choroby autoimunologiczne, choroby nowotworowe, 

cukrzyca, u podłoża których leży wzmożona aktywacja płytek krwi [46]. 

Dodatkowo, w procesach zapalnych następuje wzmożona produkcja 

reaktywnych form tlenu oraz azotu (RFT/RFA) przez płytki krwi. 

W warunkach fizjologicznych w płytkach krwi przemianom metabo-

licznym kwasu arachidonowego, fosfatydyloinozytolu, glutationu oraz 

procesom z udziałem oksydaz błonowych i syntazy tlenku azotu 

towarzyszy kontrolowane powstawanie RFT/RFA [55†59]. W wyniku 

rozwoju reakcji zapalnych w płytkach krwi generowany jest stres oksydacyjny 

związany z nadprodukcją RFT i RFA, który powoduje zaburzenia procesów 

krzepnięcia na skutek osłabienia przeciwzakrzepowych właściwości 

śródbłonka ściany naczyń krwionośnych. Proces zapalny zaburza równowagę 

między pro- a przeciwzakrzepowymi właściwościami śródbłonka, 

co powoduje wzrost potencjału koagulacyjnego i pobudzenie kaskady 

krzepnięcia [60, 61]. Nadmierna reaktywność płytek krwi w stanach 

zapalnych jest zatem przyczyną rozwoju procesów prokoagulacyjnych, 

gdyż w obu przypadkach uczestniczą te same struktury komórkowe 

i zachodzą wzajemnie regulujące się mechanizmy molekularne [46].  

5. Zaburzenia funkcjonowania płytek krwi w autoimmunolo-

gicznych chorobach tarczycy 

Dotychczasowe badania sugerują, iż funkcjonowanie płytek krwi jest 

ściśle uzależnione od poziomu hormonów tarczycy T4 i T3, co ma 

odzwierciedlenie w AITD, gdzie szczególnie widoczne są interakcje 

pomiędzy układem hormonalnym, a układem krążenia. Wciąż jednak 

brakuje danych, w oparciu o które możliwa byłaby pełna charakterystyka 

biochemicznych mechanizmów funkcjonowania płytek krwi w chorobach 

tarczycy. Analiza zmian zachodzących w płytkach krwi w wyniku chorób 

autoimmunologicznych stanowi dodatkowe utrudnienie ze względu 

na złożoną, wieloczynnikową patogenezę tych chorób [19, 80]. 

Udowodniono, iż w limfocytarnym zapaleniu tarczycy typu Hashimoto 

płytki krwi, które produkują prostaglandyny, stanowią ważne źródło 

jednych z podstawowych mediatorów stanu zapalnego [19, 62]. 
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Charakterystyka parametrów płytkowych wśród pacjentów z nie-

prawidłowym poziomem hormonów tarczycy wskazuje, iż zarówno 

w niedoczynności tarczycy [63†65], jak i w nadczynności [19, 66] 

stwierdza się wzrost poziomu średniej objętości płytek krwi (ang. mean 

platelet volume, MPV). Z dostępnych danych literaturowych wynika, że 

u większości pacjentów zmiany rozmiaru oraz ilości płytek krwi są 

wypadkową synergistycznego wpływu zaburzeń hormonalnych oraz 

procesów autoagresji [66]. Wyniki badań przeprowadzone przez Erem 

i wsp. potwierdziły istnienie korelacji pomiędzy wzrostem parametru MPV, 

a poziomem przeciwciał anty-TPO w chorobie Gravesa-Basedowa [14]. 

Panzer i wsp., którzy prowadzili badania nad funkcjonalnością płytek krwi 

w nadczynności tarczycy zauważyli u chorych, poza podwyższeniem MPV, 

obniżenie fizjologicznego miana płytek (ang. platelet count, PC). Autorzy 

sugerują, że zmiany parametrów płytek obserwowane w nadczynności 

tarczycy, takie jak niższe PC i zwiększone MPV, wraz ze skróconą 

żywotności tych komórek odzwierciedlają głównie ich zaburzenia 

metabolicznie, w mniejszym stopniu są wynikiem zachodzących zjawisk 

immunologicznych, a także mogą wiązać się ze współistniejącą 

małopłytkowością [66]. Obserwacje pacjentów z nadczynnością tarczycy 

wskazują na rozwój małopłytkowości w miarę postępu choroby [67, 68]. 

Mechanizm małopłytkowości indukowanej hipertyreozą nie jest w pełni 

poznany. Według rosnącej liczby doniesień zauważalna jest tendencja do 

współwystępowania z AITD innych chorób o podłożu autoimmunologicznym, 

takich jak celiakia, czy małopłytkowość [69]. Z drugiej strony zaobser-

wowano, że nadmiar hormonów tarczycy wpływa na liczbę i funkcje płytek 

krwi już na poziomie megakariocytów, skracając czas ich przeżycia mimo 

prawidłowej liczby komórek we krwi [70†72]. W chorobie Gravesa-

Basedowa rozwój małopłytkowości związany jest z hipersplenizmem, czyli 

stanem wzmożonej czynności krwinkogubnej śledziony, skutkującej 

nieprawidłową redystrybucją i/lub niszczeniem płytek krwi, mimo 

prawidłowej lub podwyższonej liczby megakariocytów szpiku, co jest 

bezpośrednią przyczyną rozwoju małopłytkowości [73, 74].  

Natomiast istotny wpływ układu immunologicznego na fizjologiczne 

funkcje płytek krwi potwierdzają badania, według których u około połowy 

pacjentów cierpiących zarówno na chorobę Hashimoto, jak i Gravesa-

Basedowa odnotowuje się wyraźnie podwyższony poziom płytkowych 

immunoglobulin klasy IgG (ang. platelet-associated IgG, PAIgG) [62]. 

Obserwacje te potwierdzają teorię koaktywacji komórek układu 

immunologicznego i krwionośnego, która zakłada m.in., że zmiany 

w fizjologii i funkcjonowaniu płytek krwi w AITD są przede wszystkim 

wynikiem procesów autoimmunologicznych. Badania wskazują na korelację 

pomiędzy występowaniem wysokiego poziomu PAIgG i spadkiem 



 
Znaczenie procesów zapalnych i zaburzeń hormonalnych dla funkcjonowania płytek krwi 

w chorobach autoimmunologicznych tarczycy 
 

137 

żywotności płytek krwi, a rozwojem chorób autoimmunologicznych 

np. trombocytopenii [75]. Ponadto u chorych stwierdzono również, że nie 

tylko PAIgG, ale także inne przeciwciała, takie jak IgM mogą powodować 

niszczenie płytek krwi [76, 77]. 

Badania reaktywności płytek krwi w niedoczynności tarczycy wykazały 

upośledzenie ich funkcji w odpowiedzi na działanie fizjologicznych 

agonistów, takich jak rystocetyna, kolagen i adrenalina [78]. Inne badania 

wskazują, że u osób z niedoczynnością tarczycy zaburzony jest proces 

agregacji płytek krwi indukowanej ADP lub adrenaliną [81]. Sugeruje się, 

że w chorobach autoimmunologicznych, w tym przypadku w chorobie 

Hashimoto, przyczyną upośledzonej agregacji płytek może być podwyż-

szony poziom immunoglobulin G przylegających do płytek krwi [79, 19]. 

Inną przyczyną może być obniżenie metabolizmu energetycznego płytek 

krwi [18]. Jak wykazano, niedobór hormonów wpływa na zmianę 

wewnątrzkomórkowego metabolizmu płytek krwi, co skutkuje zaburzeniami 

funkcjonalności tych komórek [19, 79]. Dotychczasowe badania pozwoliły 

ustalić, iż mikrokalorymetria płytek u osób z niedoczynnością tarczycy jest 

niższa i zmienia się podczas leczenia tyroksyną, dzięki któremu następuje 

jej normalizacja. Obniżona energia w płytkach krwi może przyczyniać się 

do zaburzeń czynności tych komórek. Ponadto, zmiana w metabolizmie 

energetycznym płytek krwi może także skutkować zmniejszeniem ich 

miana we krwi. Jednak nieznany jest jeszcze mechanizm hormonalnej 

regulacji procesów energetycznych w komórkach bezjądrzastych, jakimi 

są płytki krwi [19, 80].  

Zależności pomiędzy zmianami w biologicznej aktywności płytek krwi, 

a zaburzeniami gospodarki hormonalnej w AITD pozostają trudne do określenia 

ze względu na duże różnice osobnicze pomiędzy pacjentami, różny stopień 

zaawansowania choroby i odmienny przebieg obserwowanych zaburzeń 

metabolicznych. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują pewne 

tendencje w funkcjonowaniu układu hemostazy w zależności od poziomu 

hormonów tarczycy, jednak nie dają pełnego wyjaśnienia roli auto-

immunizacji w aktywacji i funkcjonowaniu płytek krwi. 

6. Podsumowanie 

Według rosnącej liczby doniesień płytki krwi biorą udział nie tylko 

w procesach hemostazy, ale czynnie uczestniczą w reakcjach zapalnych. 

Są one głównie zaliczane do komórek odpowiedzialnych za rozwój 

odporności nieswoistej. Ostatnie badania wskazują, że płytki krwi 

uczestniczą w patogenezie autoimmunologicznych chorób tarczycy. 

Rozwój procesów zapalnych jest ściśle skorelowany z powstawaniem 

incydentów zakrzepowo-zatorowych. Aktywacja płytek krwi przyczynia się 
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do pogłębiania stanów zapalnych, co manifestuje się transmigracją 

komórek leukocytarnych w obrębie warstwy podśródbłonkowej i produkcją 

mediatorów prozapalnych. Najnowsze badania donoszą, iż u pacjentów 

z AITD konsekwencją tych procesów jest powstawanie agregatów 

płytkowo-limfocytarnych powstających na skutek aktywacji limfocytów T. 

U chorych zauważa się zmiany dotyczące obniżenia ilości płytek krwi 

i skrócenia ich żywotności oraz wzrost ich rozmiaru. Wzmożona aktywacja 

płytek w stanach zapalnych manifestuje się wzrostem ich zdolności 

adhezyjnych i agregacyjnych. Ponadto, aktywne płytki krwi wydzielając 

mediatory prozapalne m.in. cząsteczki CD40 przyczyniają się do aktywacji 

limfocytów B, co prowadzi do zwiększenia produkcji przeciwciał 

przeciwtarczycowych. Zwraca się uwagę, iż u osób z chorobami tarczycy 

odnotowuje się wysoką liczbę zachorowań na miażdżycę i inne choroby 

układu krwionośnego, co może sugerować zależność pomiędzy występo-

waniem zaburzeń gospodarki hormonalnej tarczycy, a zmianami w funkcji i 

morfologii płytek krwi.  
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Znaczenie procesów zapalnych i zaburzeń hormonalnych dla 
funkcjonowania płytek krwi w chorobach autoimmunologicznych 
tarczycy 
 
Poziom hormonów i prawidłowa budowa tarczycy mają wpływ na funkcjonowanie 
wszystkich narządów i układów organizmu, dlatego tak niebezpieczne są choroby 
prowadzące do zaburzeń gospodarki hormonalnej tarczycy. Należą do nich narządowo 
swoiste choroby tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, w tym choroba Hashimoto 
prowadząca do rozwoju niedoczynności tarczycy i choroba Gravesa-Basedowa powodująca 
nadczynności tarczycy. Osoby chore na autoimmunologiczne choroby tarczycy (AITD) 
narażone są na rozwój innych chorób autoimmunologicznych i schorzeń układu krążenia. 
Nadmiar oraz niedobór hormonów tarczycy wpływa na funkcjonowanie elementów 
hemostazy, co objawia się zaburzeniami układu krążenia. Niski poziom hormonów 
odpowiada za występowanie nadmiernych krwawień, a ich nadmiar sprzyja powstawaniu 
zakrzepów. Badania dowodzą, iż hormony tarczycy wpływają na biologiczną aktywność 
płytek krwi uczestniczących w hemostazie pierwotnej, a także na procesy wtórnej 
hemostazy. Poza funkcją hemostatyczną płytki krwi biorą udział w wielu innych procesach, 
w tym w reakcjach zapalnych. Rozwój stanów patologicznych, w których uczestniczą płytki 
krwi wiąże się z ich nadmiernym pobudzeniem oraz oddziaływaniem z komórkami 
śródbłonka i komórkami układu immunologicznego. Ze względu na przewlekły charakter 
chorób autoimmunologicznych znaczącą rolę w ich rozwoju odgrywają mediatory zapalne, 
których nadmiar przyczynia się do permanentnie utrzymującego się stanu zapalnego. 
Molekularne mechanizmy aktywności płytek krwi wskazują na zależności pomiędzy 
występowaniem stanu zapalnego, a zaburzeniami krzepnięcia. Obecne badania sugerują, 
iż funkcjonalność i aktywność płytek krwi jest uzależniona od poziomu hormonów tarczycy 
oraz rozwoju stanu zapalnego, co ma odzwierciedlenie w AITD.  

 

Significance of inflammatory processes and hormonal disorders for 
blood platelet function in autoimmune thyroid diseases 
 
The proper structure of the thyroid gland and an adequate production of hormones are 
essential for the proper functioning of all organs and systems in the human body, therefore 
very dangerous may be diseases leading to impairments of endocrine system. The most 
common organ-specific autoimmune disease in humans is Hashimoto's disease responsible 
for the development of hypothyroidism, as well as Graves' disease resulting 
in hyperthyroidism. Autoimmune thyroid diseases (AITD) are often accompanied by the 
development of other autoimmune and cardiovascular diseases. Abnormalities of hormone 
levels affect particularly hemostasis elements, manifested by dysfunction of the circulatory 
system. Deficiency of hormones generates excessive bleeding while overproducing of them 
promotes a thrombosis. Studies show that thyroid hormones affect the biological activity 
of blood platelets involved in the primary and secondary hemostasis. In addition 
to hemostasis platelets participate in many pathological and physiological processes, 
including inflammatory reactions. Pathological conditions are associated with excessive 
activation of platelets and their interaction with endothelial and immune cells. Due to the 
chronic nature of autoimmune diseases, inflammatory mediators play an important role 
because their excess contributes to permanently sustained inflammation. Molecular 
mechanisms of platelet activity suggest the relationship between the development 
of inflammation and coagulation disorders. Present studies suggest that the function and 
activity of blood platelets are dependent on the levels of thyroid hormones and scale 
of inflammation in AITD. 
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Limfadenopatia – trudny problem kliniczny 

1. Wstęp 

Limfadenopatia to proces chorobowy prowadzący do zmiany 

w wielkości, konsystencji lub liczbie węzłów chłonnych, jest częstym 

problemem klinicznym. Możemy o niej mówić, gdy rozmiar węzła 

chłonnego przekroczy 1-1,5 cm w największym wymiarze [1]. W zależności 

od przyczyny jest wynikiem zwiększenia liczby limfocytów i makrofagów 

w przebiegu odpowiedzi immunologicznej na antygeny własne lub obce, 

naciekania struktur węzłowych przez przerzuty nowotworowe, proliferacji 

nieprawidłowych limfocytów w przebiegu rozrostowych chorób 

hematologicznych lub naciekania przez makrofagi obładowane przez złogi 

metabolitów w przebiegu chorób spichrzeniowych [2]. 

2. Diagnostyka limfadenopatii  

Każdy przypadek limfadenopatii niewątpliwie wymaga przeprowadzenia 

diagnostyki. W jej planowaniu należy przede wszystkim uwzględnić wiek 

chorego, dane z wywiadu klinicznego, charakterystykę powiększonych 

węzłów chłonnych, a także towarzyszące im odchylenia w badaniu 

fizykalnym [1]. 

Niezwykle ważny w tym przypadku jest wywiad chorobowy. Należy 

zwrócić uwagę przede wszystkim na występowanie objawów z grupy 

B (poty nocne, sadek masy ciała, gorączki), a także objawy sugerujące 

infekcję, chorobę nowotworową lub układową chorobę tkanki łącznej. 

Niezwykle ważne jest uzyskanie informacji na temat przebytych infekcji, 
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ukąszeń przez zwierzęta i owady, urazów, szczepień, podróży do krajów 

tropikalnych, a także przyjmowanych leków [2, 3]. 

W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę: 

 liczbę powiększonych węzłów chłonnych; 

 lokalizację powiększonych węzłów chłonnych; 

 spoistość (miękkie węzły chłonne stwierdza się np. w przebiegu 

gruźlicy i ostrych białaczek, natomiast twarde węzły chłonne 

są charakterystyczne dla chorób nowotworowych, a wzmożona 

konsystencja występuje w przebiegu przewlekłych białaczek 

i chłoniaków); 

 bolesność palpacyjną; 

 wielkość; 

 czas powiększenia; 

 objawy towarzyszące; 

 połączenia powiększonych węzłów chłonnych z otaczającymi 

tkankami i ze sobą (w przebiegu procesów nowotworowych 

i przewlekłych procesów zapalnych obserwuje się tendencję 

do tworzenia pakietów) [3].  

Bardzo ważny element we wstępnej diagnostyce limfadenopatii stanowi 

badanie palpacyjne obwodowych węzłów chłonnych, ponieważ 

stwierdzenie powiększonych węzłów chłonnych przyśpiesza proces 

diagnostyczo-terapeutyczny. Niezwykle istotne znaczenie ma także 

ustalenie, czy powiększenie ma charakter przewlekły czy ostry oraz czy jest 

procesem toczącym się miejscowo czy też uogólnionym (Tab. 1.) [2, 3]. 

W celu odnalezienia przyczyny limfadenopatii niezwykle ważne jest 

uzupełnienie badania przedmiotowego i podmiotowego o odpowiednio 

zaplanowane badania laboratoryjne (morfologia krwi obwodowej, badania 

biochemiczne, serologiczne, wirusologiczne oraz posiewy), histopatologiczne, 

immunofenotypowe, cytogenetyczne, molekularne, biopsję szpiku kostnego, 

trepanobiopsję, badania radiologiczne, tomografię komputerową i/lub 

badania ultrasonograficzne [2]. 

Podejmując jednak decyzję o pogłębieniu diagnostyki limfadenopatii 

należy pamiętać o tym, że powiększenie węzłów chłonnych obserwowane 

krótko (<2 tygodni) lub długo (>1 roku) bez progresji zmian nie 

ma zazwyczaj charakteru nowotworowego. Także izolowane powiększenie 

węzłów chłonnych pachwinowych zwykle ma charakter odczynowy. 

Natomiast limfadenopatia okolicy nadobojczykowej lub łokciowej  

(zwłaszcza w sytuacji, gdy brak jest w tych okolicach zmian zapalnych) lub 

występowanie limfadenopatii uogólnionej jest wiązane z procesem 

nowotworowym. W przypadku powiększenia węzłów chłonnych w obrębie 

śródpiersia przy wyraźnie zaznaczonej asymetrii należy brać pod uwagę 
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gruźlicę lub raka płuca, a przy zmianach obustronnych sarkoidozę. Należy 

pamiętać także, że izolowana splenomegalia bardzo rzadko ma charakter 

odczynowy, dlatego po wykluczeniu zaburzeń krążenia w obrębie żyły 

wrotnej, śledzionowej i żył wątrobowych należy brać pod uwagę rozrostową 

chorobę układu krwiotwórczego. Odczyn węzłowy i powiększenie śledziony 

obserwuje się także w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej [1]. 

Tab. 1. Przyczyny limfadenopatii uogólnionej i miejscowej. 

Limfadenopatia uogólniona Limfadenopatia miejscowa 

- chłoniaki nieziarnicze, 

- chłoniak Hdgkina, 

- przewlekła białaczka limfocytowa, 

- ostra białaczka limfoblastyczna, 

- choroby infekcyjne (różyczka, 

bruceloza, mononukleoza, choroba 

kociego pazura), 

- sarkoidoza, 

- układowe choroby tkanki łącznej 

(toczeń rumieniowaty, zapalenie 

skórno-mięśniowe, reumatoidalne 

zapalenie stawów), 

- zaburzenia hormonalne (nadczynność 

tarczycy, niedoczynność kory 

nadnerczy, niedoczynność przysadki) 

- ogniskowe zapalenia bakteryjne, 

- początkowe stadium rozrostowych 

chorób układu hematopoetycznego 

(np. w przebiegu chłoniaków), 

- grużlica, 

- przerzuty nowotworowe. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]. 

W przebiegu zakażeń wirusowych (CMV, HIV, EBV, Herpes virus) 
zwykle obserwujemy uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, 
natomiast w przypadku zakażeń bakteryjnych zmiany mają zazwyczaj 
charakter miejscowy, a chorobom wywołanym przez pierwotniaki 
(pełzakowica, amebioza, toksoplazmoza, schistosomatoza) uogólnionej 
limfadenopatii towarzyszy zazwyczaj splenomegalia [4].  
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3. Limfadenopatia w wybranych zakażeniach wirusowych  

W przebiegu chorób o etiologii wirusowej limfadenopatię opisuje się 

najczęściej w przypadku mononukleozy zakaźnej – powiększenie węzłów 

chłonnych jest objawem charakterystycznym dla tej choroby. Są one 

wielkości od kilku milimetrów do kilku centymetrów, ruchome, sprężyste, 

czasami otoczone obrzmiałą tkanką okołowęzłową, co powodować może 

ich tkliwość na początku choroby. Limfadenopatii towarzyszą z reguły inne 

objawy kliniczne: zmiany zapalne w gardle, hepato- i splenomegalia, 

wzrost aktywności transaminaz, gorączka, objawy grypopodobne, obrzęk 

powiek. W morfologii krwi obwodowej zwraca uwagę leukocytoza 

z limfocytozą i obecność mononuklearów [4].  

Limfadenopatia ograniczona do okolicy szyjnej i pachowej może 

występować natomiast w przebiegu opryszczkowego zapalenia jamy ustnej, 

gardła i dziąseł wywołanych przez wirusa HSV typu I. Analogicznie 

w przebiegu opryszczki genitalnej spowodowanej zakażeniem wirusem 

HSV typu II dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych pachwinowych. 

Rozpoznanie można potwierdzić izolując wirusa z wykwitów [5]. 

W przypadku różyczki występowanie limfadenopatii jest cechą 

patognomoniczną. Na tej podstawie można odróżnić tę jednostkę 

chorobową od innych chorób zakaźnych wieku dziecięcego przebiegających 

ze zmianami skórnymi. Powiększeniu ulegają przede wszystkim węzły 

chłonne zauszne i potyliczne, rzadziej węzły chłonne w innej lokalizacji. 

Przy badaniu palpacyjnym stwierdza się ich tkliwość. Powiększenie 

węzłów chłonnych często poprzedza pierwsze objawy różyczki i utrzymuje 

się jeszcze przez kilka dni po ustąpieniu zmian skórnych. W morfologii 

krwi z rozmazem stwierdza się leukopenię, a w 50% przypadków 

zwiększenia odsetka komórek plazmatycznych [4, 5]. 

U ok. 33% chorych zakażonych wirusem HIV można stwierdzić 

limfadenopatię. Powiększanie węzłów chłonnych postępuje powoli, jednak 

raz powiększone węzły chłonne nie ulegają już zmniejszeniu. Zwykle 

są niebolesne, a skóra nad nimi nie jest zmieniona. Można w nich odnaleźć 

wykładniki zakażenia bakteriami oportunistycznymi (najczęściej 

Mycobacterium), zmiany grzybicze lub komórki o cechach chłoniaka. 

Limfadenopatia dotyczy przede wszystkim węzłów szyjnych, karkowych 

i potylicznych, rzadziej pachowych i innych [4]. 
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4. Limfadenopatia w wybranych zakażeniach bakteryjnych  

Gruźlica węzłów chłonnych jest obecnie chorobą rzadko występującą. 

W jej przebiegu węzły chłonne są w początkowej fazie elastyczne i dobrze 

odgraniczone od podłoża, jednak później twardnieją, a na zewnątrz 

wytwarzają się przetoki. Zmiany zlokalizowane są najczęściej jednostronnie 

w obrębie węzłów chłonnych szyjnych poniżej kąta żuchwy [4]. 

W przebiegu błonicy gardła wywołanej przez pałeczkę Corynebacterium 

diphteriae powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych oraz szyjnych 

należy do często stwierdzanych objawów i jest szczególnie wyraźnie 

zaznaczone w postaciach toksycznych. Węzły chłonne charakteryzuje 

tkliwość palpacyjna, tendencja do tworzenia pakietów i ograniczenie 

ruchomości. O rozpoznaniu decyduje w tym przypadku wynik posiewu 

bakteriologicznego [6]. 

Choroba kociego pazura charakteryzuje się natomiast miejscowym 

powiększeniem węzłów chłonnych powstającym po wprowadzeniu 

drobnoustrojów przez uszkodzoną skórę. Zwykle tuż powyżej wrót 

zakażenia ze zmianą pierwotną powiększeniu ulegają regionalne węzły 

chłonne. Zawsze limfadenopatia jest jednostronna, a powiększone węzły 

chłonne tkliwe i przesuwalne. Rzadko natomiast dochodzi do ich zropienia. 

Rozpoznanie można postawić na podstawie obrazu klinicznego choroby, 

wywiadzie, badania histopatologicznego i badań serologicznych [4, 5]. 

W węzłowej postaci toksoplazmozy limfadenopatia należy do objawów 

podstawowych. Węzły chłonne powiększają się stopniowo, a w okresie 

powiększania charakteryzują się znaczną tkliwością palpacyjną. 

Są ruchome, elastyczne, a skóra nad nimi pozostaje niezmieniona. 

Limfadenopatia może dotyczyć tylko jednego węzła chłonnego lub ich 

całych grup i często jest asymetryczna. Na podstawie wyniku badania 

histopatologicznego z reguły nie można postawić rozpoznania, gdyż 

w badaniu mikroskopowym można zazwyczaj stwierdzić powiększenie 

ośrodków blastycznych, rozrost komórek wyściółki zatok oraz drobne 

skupienia komórek nabłonkowych, dlatego niezwykle istotne jest 

dwukrotne wykonanie odczynów serologicznych, które mogą potwierdzić 

wstępną diagnozę [5].  

5. Rzadkie przyczyny limfadenopatii 

Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych może towarzyszyć wielu 

chorobom, ale najczęściej u jego podłoża leży infekcja bakteryjna lub 

wirusowa, bądź choroba rozrostowa układu krwiotwórczego. Pomimo tego 

należy pamiętać, że istnieją choroby, w przypadku których pomimo 

ogromnych możliwości diagnostycznych współczesnej medycyny, 

postawienie prawidłowego rozpoznania jest niezwykle trudne. 
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5.1. Choroba Castelmana 

Choroba Castelmana jest to rzadko występujący, łagodny przerost 

węzłów chłonnych, którego etiologia nadal pozostaje niejasna. Uważa się, 

że limfadenopatia obserwowana w przebiegu choroby może być wynikiem 

stymulacji antygenowej, a patogenezę choroby Castelmana łączy się 

z obniżeniem odporności immunologicznej i autoimmunizacją. Wśród 

czynników sprawczych wymienia się także mykobakteriozy, infekcje 

wirusem Epsteina-Baar, obecność wirusa herpes typu 8 (HHV-8) lub 

toksoplazmozę [7].  

Mikroskopowo wyróżnia się trzy typy histologiczne choroby: 

plazmatyczno-komórkową, naczyniowo-szklistą oraz mieszaną. Najczęstsza 

jest postać naczyniowo-szklista (ok. 91% wszystkich przypadków) 

charakteryzująca się znaczną proliferacją małych naczyń krwionośnych 

w przestrzeniach międzygrudkowych z obfitym szkliwieniem i włóknieniem 

ich ścian. W postaci plazmatyczno-komórkowej odnotowuje się zwiększony 

odsetek komórek plazmatycznych w okolicy międzygrudkowej i przyzatokowej. 

Ośrodki rozmnażania są zazwyczaj pobudzone i rozsiane na całej 

powierzchni. Niektórzy badacze uznają tę postać za początkowe, aktywne 

stadium choroby, natomiast postać naczyniowo-szklistą za ostateczne 

zejście zmian. Inni natomiast przychylają się do traktowania ich jako 

odrębnych jednostek chorobowych [8]. 

Obraz histopatologiczny zmian jest nieswoisty i należy go różnicować 

z limfadenopatią w przebiegu AIDS, choroby Sjögrena, stanów jatrogennej 

immunosupresji, reumatoidalnym zapaleniu stawów, nadwrażliwości 

na fenytoinę lub chłoniaka Hodgkina. Dlatego niezwykle ważna jest 

współpraca klinicysty i patomorfologa [7]. 

Klinicznie istotne jest różnicowanie postaci zlokalizowanej i wielo-

ogniskowej. Postać wieloogniskowa jest niezwykle rzadka, dotyczy węzłów 

chłonnych w różnych okolicach ciała i jest uważana za potencjalnie złośliwy 

rozrost limfatyczny. Limfadenopatię w tym przypadku najczęściej 

stwierdza się w obrębie krezki, przestrzeni zaotrzewnowej lub narządach 

limfatycznych. W przebiegu postaci wieloogniskowej obserwuje się 

zaburzenia odporności, a co za tym idzie zwiększenie ryzyka rozwoju 

infekcji i chłoniaków. Wśród objawów chorobowych dominują osłabienie, 

gorączka, spadek masy ciała, utrata apetytu i nadmierna potliwość. 

W badaniu fizykalnym stwierdzić można powiększenie obwodowych 

węzłów chłonnych, zmiany skórne oraz spleno- i hepatomegalię, natomiast 

w badaniach laboratoryjnych hipergammaglobulinemię, hipoalbuminemię, 

anemię, leukopenię i trombocytopenię [7, 8]. 

Uważa się, że postać wieloośrodkowa jest choroba o agresywnym 

przebiegu, a rokowanie jest niekorzystne. Pomimo zastosowania leczenia 
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około 50% chorych umiera w ciągu 26-30 miesięcy od momentu 

postawienia rozpoznania. W terapii stosuje się skojarzoną radioterapię, 

chemioterapię oraz sterydoterapię [7]. 

Postać zlokalizowana manifestuje się zazwyczaj jako pojedynczy guz 

w obrębie śródpiersia, szyi, przestrzeni zaotrzewnowej, dołu pachowego, 

guz umiejscowiony dośrodkowo od mięśnia mostkowo-obojczykowo-

sutkowego, nosogardła lub krtani. Rzadko stwierdza się natomiast zmiany 

mnogie. Choroba najczęściej przebiega bezobjawowo, jednak niektórzy 

chorzy mogą zgłaszać niespecyficzny ból lub rozpieranie, nadmierną 

potliwość, gorączki lub zmęczenie. W badaniach laboratoryjnych można 

stwierdzić hipergammaglobulinemię, hipoalbuminemię, podwyższone OB, 

anemię lub leukocytozę. Choroba rozwija się najczęściej u osób młodych. 

Operacyjne usunięcie zmian w tej postaci jest leczeniem z wyboru, 

natomiast w przypadkach nieoperacyjnych stosowana jest radioterapia [8].  

5.2. Choroba Kikuchi-Fujimoto 

Choroba Kikuchi-Fujimoto, czyli martwicze zapalenie obwodowych 

węzłów chłonnych należy do najrzadszych patologii węzłowych. Częściej 

odnotowuje się ją na terenie Azji, natomiast sporadycznie w pozostałych 

populacjach. Schorzenie dotyczy każdej grupy wiekowej, jednak nieco 

częściej stwierdza się je w przypadku młodych dorosłych i wśród kobiet.  

Etiologia choroby jest nieznana, jednak przypuszcza się, że u jej podłoża 

leży infekcja wirusowa lub zaburzenia immunologiczne. 

Choroba manifestuje się ostrą lub podostrą, zazwyczaj (56-98% 

wszystkich przypadków) jednostronną limfadenopatią szyjną z towarzyszącą 

gorączką. Możliwe jest także umiejscowienie zmian węzłowych w innych 

lokalizacjach (dół pachowy, śródpiersie) lub uogólnione powiększenie 

węzłów chłonnych. W części przypadków odnotowuje się obecność 

objawów grypopodobnych, bóle kostno-stawowe, utratę masy ciała, 

zaburzenia łaknienia i niespecyficzne zmiany skórne.  

Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych 

możemy zaliczyć leukopenię, podwyższenie OB, niedokrwistość oraz wzrost 

aktywności enzymów wątrobowych. W badaniu ultrasonograficznym jamy 

brzusznej u części chorych stwierdza się hepato- i splenomegalię. Zmiany 

węzłowe uwidocznione w badaniach radiologicznych nie wykazują cech 

swoistych dla choroby Kikuchi-Fuijmoto. Z uwagi na brak chara-

kterystycznych zmian w badaniach dodatkowych postawianie rozpoznania 

jest możliwe jedynie na podstawie badania histopatologicznego. 

Obraz mikroskopowy węzła chłonnego zazwyczaj jest dość typowy 

– dominuje zaburzenie architektury węzła chłonnego z zaawansowaną 

w różnym stopniu martwicą otoczoną przez skupiska małych, atypowych 
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limfocytów, immunoblastów oraz histiocytów, a w niektórych przypadkach 

widoczne są ogniska intensywnego namnażania limfocytów B. Typowy jest 

brak w preparacie granulocytów obojętnochłonnych, dominuje natomiast 

subbpopulacja cytotoksycznych limfocytów T CD8+. W diagnostyce 

różnicowej należy brać pod uwagę toczeń rumieniowaty układowy, 

zakażenia cytomegalowirusem, wirusem herpes, chorobę Kawasaki, 

nowotworowe przerzuty do węzłów chłonnych i gruźlicę.  

W związku z tym, że czynnik etiologiczny jest nieznany, a choroba 

ma charakter samoograniczający się, leczenie jest wyłącznie objawowe. 

U pacjentów, u których gorączka jest wysoka oraz występuje znaczna 

bolesność powiększonych węzłów chłonnych do terapii można włączyć 

małe dawki glikokortykosteroidów [9]. 

5.3. Zespół Giannoti-Crosti 

Zespół Gianotti-Crosti dotyczy głównie małych dzieci (w wieku 1-6 lat), 

jednak odnotowywano pojedyncze zachorowania w populacji młodych 

dorosłych. Należy do schorzeń z kręgu chorób określanych jako wysypki 

liszajowate. Jegp występowanie jest ściśle skorelowane z infekcją 

wirusową (np. w przebiegu zakażenia wirusem zapalenie wątroby typu B 

lub A, Epsteina-Barr, cytmegalowirusem, ratawirusem, parvowirusem, 

wirusem różyczki, HIV, parwowirusem B19, wirusem paragrypy, Coxackie 

A16, B4, B5) lub immunizacją.  

Dla obrazu klinicznego charakterystyczne są monomorficzne, swędzące 

grudki o barwie od różowej do czerwonej symetrycznie rozmieszczone 

na twarzy, kończynach górnych i dolnych, pośladkach. Zmiany skórne 

mogą utrzymywać się długo (nawet do 2 miesięcy), a wysypce może 

towarzyszyć niewielka gorączka, powiększenie wątroby i śledziony lub 

szyjki macicy, powiększenie węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub 

pachwinowych (u ok. 30% chorych).  

Zespół Giannoti-Crosti jest chorobą samoograniczającą się i w większości 

przypadków nie wymaga leczenia, a leki przeciwhistaminowe i przeciw-

świądowe mogą być stosowane w przypadku chorych o nasilonych doleg-

liwościach. Nie wykazano natomiast skuteczności miejscowych sterydów [10]. 

5.4. Zespół okresowej gorączki, aftowego zapalenia jamy ustnej, 

zapalenia gardła oraz limfadenopatii (PFAPA) 

Zespół PFAPA rozpoznawany u dzieci poniżej 5. roku życia, 

charakteryzuje się nawrotowym występowaniem (co 21-28 dni) epizodów 

gorączki utrzymującej się przez 3-6 kolejnych dni. Gorączce może 

towarzyszyć aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie gardła oraz 
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limfadenopatia szyjna. Mniej charakterystyczne są dla choroby bóle głowy, 

brzucha, nudności, wymioty i biegunki.  

Zespół PFAPA rozpoznaje się jedynie na podstawie objawów 

klinicznych, ponieważ brak jest charakterystycznych zmian w badaniach 

dodatkowych. Nawroty choroby mogą występować przez kilka lat, ale 

między nimi pacjenci nie mają żadnych dolegliwości. Patogeneza PFAPA 

ani czynniki etiologiczne nie są znane, choroba występuje sporadycznie 

i nie powoduje żadnych powikłań [11].  

6. Podsumowanie 

Limfadenopatia stanowi poważny problem kliniczny. Co prawda 

najczęściej powiększenie węzłów chłonnych ma charakter odczynowy i jest 

spowodowane infekcją, jednak nie należy zapominać, że może być 

pierwszym objawem choroby rozrostowej, dlatego ważna jest wnikliwa 

obserwacja tej grupy chorych i w razie potrzeby rozpoczęcie szybkiej 

diagnostyki. 
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Limfadenopatia – trudny problem kliniczny 

 
Wstęp: Limfadenopatie, czyli patologie w obrębie węzłów chłonnych, które objawiają się 
klinicznie jako powiększenie pojedynczych węzłów lub ich grup, w wielu przypadkach nie 

nastręczają większych trudności diagnostycznych, a wstępne rozpoznanie postawione 

na podstawie badania fizykalnego i wywiadu chorobowego jest zgodne z rozpoznaniem 

ostatecznym. Jednak w praktyce klinicznej zdarzają się przypadki, które pomimo dużego 
postępu w naukach medycznych, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat, stanowią duże 

wyzwanie dla lekarza klinicysty. W artykule omawiamy najważniejsze przyczyny 

limfadenopatii oraz choroby rzadkie, w przebiegu których dochodzi do powiększenia 

obwodowych węzłów chłonnych.  

 

Lymphadenopathy – a difficult clinical problem 

 
Lymphadenopathy, namely pathological changes in the lymph nodes, which manifest 

clinically as enlarged individual or groups of nodes, in many cases do not pose much 

difficulty diagnostic and posed preliminary diagnosis based on physical examination and 
medical history is consistent with the final diagnosis. However, in clinical practice, there are 

cases in which, despite much progress in medical science that has been made in recent years, 

are a great challenge for the clinician. In this article the most important causes 

of lymphadenopathy and rare diseases, in the course of which peripheral lymph nodes 
become enlarged had been discussed.  
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Ocena wpływu płukanki LISTERINE® 

na kolonizację Staphylococcus aureus 

ogólnie zdrowych osób dorosłych 

1. Wstęp 

Jama ustna jest złożonym środowiskiem. Ponad 700 gatunków bakterii 

tlenowych i beztlenowych, wirusów i grzybów zasiedla to środowisko 

tworząc liczne, niekiedy bardzo różniące się od siebie ekosystemy [1]. 

Bakterie zasiedlają powierzchnie zębów, powierzchnie kieszeni dziąsłowych, 

błonę śluzową języka, policzków, gardła [2], a także obecne uzupełnienia 

protetyczne różnego typu, w tym rozwiązania implantoprotetyczne 

opierające się na wszczepach sródkostnych oraz aparaty ortodontyczne [3]. 

Komensale te w prawidłowych warunkach fizjologicznych pozostają 

w stanie równowagi i nie wywołują choroby.  

Jamę ustną zasiedlają bakterie w formie planktonicznej, tj. zbioru 

rozproszonych komórek bakteryjnych oraz bakterie tworzące biofilm 

bakteryjny. Biofilm bakteryjny to złożona struktura, wytworzona przez 

różne gatunki bakterii, tworzące kilka do kilkunastu warstw komórek 

bakterii otoczonych macierzą, zbudowaną głównie z polimerów cukrów 

i białek przytwierdzonych do powierzchni biotycznych i abiotyczny [4]. 

Również bakterie chorobotwórcze wnikające do organizmu w postaci 

planktonicznej, po wstępnym etapie adhezji do komórek gospodarza, mają 

zdolność tworzenia biofilmu [5]. Zjawisko biofilmu zostało szeroko 

opisane przez wielu autorów i jest silnie związane z wiekiem, płcią a nawet 

pochodzeniem etnicznym [6]. Obecnie wiadomo, iż płytka nazębna jest 

wielogatunkowym biofilmem tworzonym w określonej kolejności przez 

różne rodzaje bakterii głównie z rodzaju Streptococcus, Actinomyces 

i Corynobacterium. Bakterie zasiedlające tę strukturę, są niezwykle trudne 

do zwalczania ze względu na trójwymiarową strukturę, co warunkuje 
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utrudnione wnikanie substancji bakteriobójczych oraz bakteriostatycznych. 

Jedynym skutecznym sposobem usunięciem bakterii, tworzących biofilm, 

jest mechaniczne rozbicie i usunięcie jego struktury poza jamę ustna. Do 

urządzeń rozbijających kamień nazębny zaliczmy między innymi skalery 

ultradźwiękowe. Z rozwojem płytki nazębnej klinicznie związane są stany 

zapalne dziąseł [7]. Istotne jest zatem, po mechanicznym usunięciu 

kamienia nazębnego, skuteczne zapobieganie jego tworzenia, poprzez 

systematyczne zabiegi higieniczne oraz zmniejszanie ilości chorobo-

twórczych bakterii planktonicznych w jamie ustnej. 

U części populacji wśród bakterii kolonizujących jamę ustną oraz 

nosogardło znajduje się Staphylococus aureus. S. aureus jest powszechnie 

występujacą bakterią Gram-dodatnią oraz jednym z najniebezpiecz-

niejszych ludzkich patogenów. Szczególnie niebezpieczne okazały się 

szczepy MRSA (z ang. methicillin-resistant S. aureus) oporne na leczenie 

antybiotykami z grupy beta laktamów, co w znacznym stopniu utrudnia ich 

eradykację. S aureus jest jedną z głównych przyczyn zakażeń pacjentów 

z obniżoną odpornością, pacjentów po zabiegach chirurgicznych, wywołuje 

zakażenia okołowszczepowe u pacjentów po zabiegach ortopedycznych, 

kardiologicznych i stomatologicznych. Bakterie S. aureus są odpowiedzialne 

za występowanie periimplantitis, proces zapalny toczący się wokoło 

implantu zębowego u pacjentów poddanych leczeniu przy pomocy 

wszczepów śródkostnych [8†11]. 

Wśród nosicieli S. aureus zaobserwować można zmienność 

populacyjną, uzależnioną od regionu, polityki dostępu do antybiotyków 

oraz wykonywanego zawodu. Wykazano znaczący wzrost nosicielstwa 

u osób pracujących w służbie zdrowia: lekarzy, lekarzy dentystów, 

pielęgniarek oraz personelu pomocniczego. Dodatkowo jako potencjalne 

źródło zakażenia wskazany przez autorów został sprzęt medyczny mający 

bezpośredni kontakt z pacjentami. Według doniesień literaturowych wśród 

nosicieli S. aureus występowanie szczepów MRSA wykazano u służby 

medycznej oraz u populacji nadużywających antybiotykoterapii, spowo-

dowanej swobodnym dostępem do antybiotyków bez recepty [6†10]. 

Leczenie zakażeń S. aureus w związku z rosnącą grupą zakażeń MRSA 

oraz pojawieniem się szczepów wankomycynoopornych (WRSA) jest 

trudne i kosztowne, a rokowania często są niepewne [10†12]. 

Pomimo prowadzenia intensywnych badań dotyczących negatywnych 

skutków powstawania biofilmu, tj. stany zapalne przyzębia spowodowane 

również S. aureus, nadal nie istnieje skuteczny program prewencji.  

Zapobieganie tworzeniu się biofilmu w jamie ustnej rutynowo opiera się 

na mechanicznym usuwaniu bakterii poprzez szczotkowanie zębów 

wspierane stosowaniem past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej 

zawierających środki o właściwościach przeciwbakteryjnych. W ich skład 
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wchodzą najczęściej enzymy, olejki eteryczne, wyciągi roślinne pochodne 

fenolu, jodofory, związki uwalniające tlen, pochodne chlorheksydyny, 

czwartorzędowe zasady amoniowe oraz mieszanki tych substancji [13†14].  

Listerine® (Pfizer) jest jedną z dostępnych płukanek, przeznaczonych 

do higieny jamy ustnej. W jego skład wchodzą m.in. substancje roślinne, 

w tym olejki: tymiankowy i eukaliptusowy i szałwiowy oraz eukaliptol, 

mentol, tymol, które zapewniają działanie przeciwdrobnoustrojowe [14]. 

W badaniach doświadczalnych – in vitro – potwierdzona została skuteczność 

bakteriobójcza preparatu Listerine® na bakterie z grupy S. aureus, w tym 

na bakterie MRSA [13]. Celem niniejszej pracy była ocena – in vivo  

– skuteczności wpływu płukanki Listerine® stosowanej jako uzupełnienie 

szczotkowania zębów, na występowanie w jamie ustnej S. aureus u zdrowych 

osób dorosłych. 

2. Materiały i metody  

2.1. Grupa badawcza  

W badaniu uczestniczyło 40 zdrowych pełnoletnich pacjentów, 

standardowo zgłaszających się na kontrolne badanie dentystyczne w wieku 

30-60 lat spełniających kryteria włączenia się do badania. Grupę badaną 

stanowiło 20 pacjentów, regularnie stosujący preparat do płukania jamy 

ustnej Listerine®, jako uzupełnienie szczotkowania zębów przynajmniej 

przez rok. Grupę kontrolną stanowiło 20 pacjentów, niestosujących 

w higienie jamy ustnej preparatu Listerine®. Badanie podzielone było na 

dwa etapy. Pierwszy etap kliniczny oraz drugi laboratoryjny. Osoby 

włączone do badania nie miały w historii medycznej hospitalizacji i były 

przynajmniej pół roku bez antybiotykoterapii. Badani - z grupy kontrolnej 

podali, że nie stosowali dotychczas żadnych dodatkowych środków do 

pielęgnacji jamy ustnej, tj. nici stomatologicznych czy płukanek 

stomatologicznych.  

2.2. Etap kliniczny  

Etap kliniczny składał się z badania przedmiotowego – z zastosowaniem 

ustandaryzowanej ankiety - oraz badania podmiotowego, obejmującego 

badanie dentystyczne z uwzględnieniem aproksymalnego wskaźnika płytki 

nazębnej (API) oraz badania krwawienia kieszonek dziąsłowych przy 

sondowaniu (BI). Otrzymane wyniki zostały zebrane i przeliczone według 

standardów badań BI oraz API. Następnie pacjent, dobrowolnie wyrażając 

świadomą zgodę, przekazał ok 20. ml śliny w celu przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych.  
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2.2.1. Ocena aproksymalnego wskaźnik płytki (API) 

Ocena aproksymalnego wskaźnik płytki (API, Aproksymalny Wskaźnik 

Płytki, wg Langego [15]) pozwala na ocenę higieny jamy ustnej. 

W interpretacji wyników stosuje się przedziały [16-17]:  

 API < 25% – optymalna higiena jamy ustnej, zapewniająca ochronę 

przed próchnicą zębów i chorobami przyzębia; 

 API = 25-35% – w miarę dobra, bardzo dobra higiena jamy ustnej; 

wartości są wystarczające do prowadzenia systematycznego leczenia 

próchnicy i chorób przyzębia, gdyż zapewniają zapobieganie tym 

chorobom; 

 API = 35-70% – przeciętna, umiarkowana higiena jamy ustnej; 

 API = 70-100% – zła higiena jamy ustnej. 

2.2.2. Ocena krwawienia z kieszonek dziąsłowych (BI) 

Wskaźnik krwawienia z kieszonek dziąsłowych w trakcie sondowania  
– BI wg Silness i Löe [18] (z ang. Bleeding Index), pozwala na określenie 
stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej pacjenta. Badanie to polega na 
określeniu występowania krwawienia w 6 punktach z kieszonek 
dziąsłowych. W trakcie ich sondowania przy pomocy wzoru obliczany jest 
BI. Do interpretacji wyników stosuje się następujące standardy [16†17]: 

 BI > 50% – ciężkie, uogólnione zapalenie dziąseł; 

 BI 50-20% – umiarkowane zapalenie dziąseł; 

 BI 19-10% – łagodne zapalenie dziąseł; 

 BI < 10% – brak stanu zapalnego dziąseł. 

2.3. Etap laboratoryjny 

W badaniach laboratoryjnych wykonano izolację genomowego DNA ze 
śliny pobranej od pacjentów podczas badania klinicznego przy użyciu 
komercyjnego zestawu do izolacji DNA Genomic Mini (A&A 
Biotechnology) zgodnie z zaleceniami producenta. Czystość i jakość 
wyizolowanego DNA sprawdzano przy pomocy elektroforezy agarozowej. 
Wyizolowany DNA poddawano amplifikacji i detekcji przy użyciu 
gatunkowo specyficznej reakcji, ukierunkowanej na wykrycie trzech 
markerów molekularnych: 16S rRNA specyficznego dla gatunku S. aureus, 
mecA-specyficznego dla szczepów metycilino-opornych, przy użyciu 
starterów opisanych przez McClure [19]. Proces amplifikacji 
przeprowadzono przy użyciu termocyklera Mastercycler® personal 
(Eppendorf). Elektroforetyczny rozdział produktów PCR przeprowadzono 
w 2% żelu agarozowym. W badaniach wykorzystano szczep referencyjny 
Staphylococcus aureus ATCC 29213 i Staphylococcus aureus ATCC 33592. 
Otrzymane wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych zestawiono 
i poddano analizie. 
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3. Analiza wyników  

Dane uzyskane za pomocą przeprowadzonej ankiety pozwoliły ocenić 

nawyki higieniczne badanych. Przeważająca część badanych (68%) 

deklarowała szczotkowanie zębów co najmniej dwa razy dziennie po 

posiłku. Ponad połowa badanych (58%) szczotkowała zęby przez 2 min 

i zgłaszała się przynajmniej raz w roku na rutynowa kontrolę stomatologiczną.  

U osób stosujących płukankę zaobserwowano niższy średni wskaźnik 

płytki, w porównaniu do osób nieużywających płukanki Listerine®. Średni 

wynik API u osób stosujących płukankę wynosi 34,3%, co wskazuje na 

dobrą lub bardzo dobrą higienę jamy ustnej w stosunku do 43,5% u osób 

nieużywających płukanki, co wskazuje na przeciętną, umiarkowaną higienę 

jamy ustnej (Rycina 1). 

 
Rycina 1. Średnie wartości API w obu badanych grupach 

Nie zaobserwowano znacznych różnic pomiędzy wskaźnikiem krwawienia 

w obu grupach badanych, które wynosiło odpowiednio 7,6% w grupie 

badanych używających płukankę do 9,9% u osób nieużywających płukanki. 

W grupie kontrolnej stwierdzono 30% osób będących nosicielami 

S. aureus, podczas gdy 50% wśród osób niestosujących płukanki. (Rycina 3). 
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Rycina 3. Nosiciele S. aureus w obu badanych grupach 

W grupie stosującej płukankę Listerine® częstość występowania 

szczepów metycylinoopornych (MRSA) w jamie nosowo-gardłowej 

w stosunku do szczepów MSSA była trzykrotnie mniejsza i wynosiła 16% 

u osób stosujących płukankę w stosunku do 60% u pacjentów 

nieużywających płukanki (Rycina 2). 

 
Rycina 2. Udział szczepów S. aureus MRSA w jamie nosowo-gardłowej dla obu badanych grup  

4. Podsumowanie  

Badania epidemiologiczne potwierdzają zły stanu zdrowia jamy ustnej 

z chorobami sercowo-naczyniowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów, 

osteoporozą czy niską masą urodzeniową dzieci. Istnieje nierozerwalna 

zależność między stanem zdrowia jamy ustnej a zdrowiem całego 

organizmu dlatego zapobieganie próchnicy i stanom zapalnym przyzębia 

obniża ryzyko bakteriemii i chorób ogniskowych oraz poprawia ogólny 

stan zdrowia [20]. W celu redukcji liczby drobnoustrojów w jamie ustnej 

i tym samym zmniejszenia ryzyka reinfekcji stosuje się oprócz 

mechanicznego usuwania bakterii poprzez szczotkowanie zębów również 
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płukanki jamy ustnej. Efektywność Listerine® została potwierdzona 

w wielu badaniach in vitro, które pokazały, że płukanka ta jest w stanie 

hamować agregację bakterii w trakcie powstawania biofilmu oraz hamuje 

wzrost bakterii patogennych takich jak S. aureus [21]. Nieliczne badania 

in vivo [22] wykazały, że w wyniku płukania Listerine® następuje istotna 

redukcja liczby drobnoustrojów obecnych w płytce nazębnej w porównaniu 

z grupą kontrolną.  

W prezentowanej pracy oceniono wpływ stosowania jako uzupełnienia 

szczotkowania zębów płukanki Listerine® na stan higieny jamy ustnej, oraz 

nosicielstwo w jamie nosowo-gardłowej patogenu jakim jest Staphylococcus 

aureus w tym jego szczepów metycylinoopornych (MRSA). 

Otrzymane wyniki wykazały skuteczność kliniczną ocenianej płukanki 

z obserwowanym efektem hamowania płytki w odniesieniu do samego 

szczotkowania. Zwracają uwagę obniżone wartości wskaźnika płytki 

nazębnej (wskaźnika API) - w grupie osób regularnie stosujących płyn 

Listerine. Podobny wynik zaobserwowano w badaniach klinicznych 

w grupie osób stosujących płukankę Dentofresh® [23]. 

Oceniana płukanka jest nie tylko inhibitorem płytki o działaniu 

przeciwzapalnym ale także redukuje liczbę bakterii planktonowych jamy 

ustnej – S. aureus w tym szczepów metycylinoopornych, a jej długotwałe 

stosowanie jako uzupełnienie szczotkowania zębów może zapobiegać 

chorobą dziąseł [24].  

Płukanki stomatologiczne, takie jak Listerine® mogą być zalecane 

osobom z obniżoną odpornością, narażonym na infekcje bakteryjne, – oraz 

pacjentom użytkującym implanty oraz endoprotezy, zmniejszając ryzyko 

zakażenia okołowszczepowego. Stosowanie płukanek rekomendowane 

byłoby personelowi medycznemu oraz pacjentom w trakcie hospitalizacji, 

w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia bakteryjnego w tym MRSA 

S. aureus. 

5. Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników z badania klinicznego 

i mikrobiologicznego można stwierdzić, że stosowanie płukanki Listerine® 

jako uzupełnienia szczotkowania zębów jest skuteczną metodą na 

zmniejszenie płytki nazębnej oraz redukcję liczby nosicieli Staphylococcus 

aureus wśród zdrowych osób dorosłych. Potwierdza to celowość 

stosowania płukanki Listerine® w codziennej higienie jamy ustnej. 

Wskazana wydaje się kontynuacja badań nad skutecznością kliniczną tej 

płukanki na większej grupie badanej. 
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Ocena wpływu płukanki LISTERINE® na kolonizację Staphylococcus 

aureus ogólnie zdrowych osób dorosłych 

 
Wprowadzenie. Mikroflorę jamy ustnej tworzy ponad 700 gatunków bakterii, wśród nich 

izolowany jest Staphylococcus aureus a jego nosicielstwo w jamie ustnej stwierdza się  

u 24-36% zdrowych osób. Problemem medycznym są głównie metycylinooporne szczepy 

S. aureus, które związane do niedawna były ze środowiskiem szpitalnym. Szczepy S. aureus 
występujące w środowisku pozaszpitalnym stanowią nowe niebezpieczeństwo infekcji 

w populacji ogólnej. W codziennej higienie jamy ustnej coraz częściej stosuje się antyseptyki, 

których rola polega na obniżeniu liczby bakterii, w tym patogennych w jej obrębie.  

Cel pracy. Ocena wpływu płukanki Listerine®, stosowanej jako uzupełnienie szczotkowania 
zębów, na występowanie w jamie ustnej S. aureus u zdrowych osób dorosłych.  

Materiały i metody. Grupę badaną stanowiło 40 zdrowych osób w wieku 30-60 lat, które 

jako uzupełnienie szczotkowania zębów stosowały regularnie płukankę Listerine®. Grupę 

kontrolną stanowiły osoby nie stosujące płukanek jamy ustnej, spełniające kryteria włączenia 
do badania. W trakcie badania określano stan higieny jamy ustnej z wykorzystaniem wskaźnika 

API; intensywność stanu zapalnego dziąseł poprzez oznaczenie wskaźnika BI; obecność 

S. aureus w ślinie pacjentów metodą PCR z użyciem gatunkowo specyficznej reakcji, 

ukierunkowanej na wykrycie trzech markerów molekularnych: 16S rRNA specyficznego dla 
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gatunku S. aureus, mecA-specyficznego dla szczepów metycilino-opornych, lucS/F PV-

Panton-Valentine specyficznego dla szczepów posiadających leukotoksyny.  

Wyniki. W grupie Listerine®, zaobserwowano niższy odsetek nosicieli S. aureus (30%) niż 

w grupie kontrolnej, nie wykryto w niej szczepów MRSA oraz szczepów z leukotoksynami 
PVL. Wyniki uzyskane w badaniach oraz doniesienia literaturowe potwierdzają zasadność 

użycia płynu Listerine® w codziennej higienie jamy ustnej. Jednocześnie, aby potwierdzić 

przeciwbakteryjną skuteczność preparatu Listerine® niezbędne są dalsze badania na 

liczniejszej grupie badanej.  
Słowa kluczowe: Staphylococcus aureus, płukanki jamy ustnej, higiena jamy ustnej 

 

Evaluation of LISTERINE® mouthrinse influence on colonization by 

Staphylococcus aureus strains in healthy adults 

 
Background. Oral microflora consists of over 700 species of bacteria, including S. aureus. 

Nearly 24-36% of humans are colonized with Staphylococcus aureus including methicillin-

resistant S. aureus (MRSA). Although methicillin-resistant MRSA has been recognized 
as a predominant cause of nosocomial infection, it has become an increasingly common 

cause of community-associated infections. Oral hygiene measures, including the use of oral 

antiseptic agents, have proven useful in reducing the number of pathogens in oral cavity. 

Objectives. The aim of the study was to determine the antibacterial properties 
of LISTERINE® mouthrinse against strains of Staphylococcus aureus in healthy adults. 

Material and Methods. 40 healthy adults aged 30-60 years, were included in the study. 

Patients were divided into two group; n = 20 – using as a supplement to regular brushing 

Listerine®, and the controls (n = 20). During experiment periodontal examination was 
performed taking into account Aproximal Plaque Index (API); the Sulcus Bleeding Index 

(BI). In each patient PCR analysis was used to determine the occurrence of S. aureus 

in saliva. The PCR targeted the genes: 16S rRNA (identification of S. aureus), mecA 

(associated with methicillin resistance) and lucS/F PVL (virulence factor) were assessed. 
Results. The detection rate for S. aureus was significantly lower (30%) in the group using 

Listerine® than in the control group, MRSA strains and strains with lucS/F PVL were not 

detected in Listerine® group. Based on the review of the literature and preliminary results 

Listerine® is effective in regular oral care. Further studies in a larger series of healthy adults 
are needed to confirm the antymicrobal effect of Listerine®.  

Keywords: Staphylococcus aureus, mouthrinse, oral health. 
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Wpływ płukanki kwasem octowym i cytrynowym 

na zmniejszenie skażenia mikrobiologicznego 

warzyw w produkcji żywności minimalnie 

przetworzonej 

1. Wstęp 

W ostatnich latach obserwuje się wyraźne zwiększenie świadomości 

konsumentów w zakresie racjonalnego odżywiania, którego głównym 

wyznacznikiem jest zbilansowana i zrównoważona dieta. Wraz ze zmianą 

nawyków żywieniowych wzrasta spożycie owoców i warzyw oraz ich 

przetworów. Zainteresowanie owocami i warzywami wynika z dobroczynnego 

działania ich składników na organizm człowieka [1]. Zawierają one łatwo 

przyswajalne witaminy, związki fenolowe i antocyjanty, składniki 

mineralne, egzogenne przeciwutleniacze, którym przypisuje się istotną rolę 

w systemie obrony organizmu przed negatywnymi skutkami tworzenia się 

nadmiernej ilości wolnych rodników tlenowych [2]. Wszystkie te składniki 

są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a ponadto 

obniżają ryzyko zachorowania na nowotwory, choroby układu krążenia 

i choroby cywilizacyjne [3]. Spożywanie dużej ilości świeżych owoców 

i warzyw wiąże się również ze zmniejszeniem ryzyka cukrzycy, choroby 

Alzheimera, zaćmy oraz licznych dysfunkcji fizjologicznych i biologicznych 

organizmu nasilających się z wiekiem [4].  

Zmiany nawyków konsumenckich mają swoje odzwierciedlenie w ciągle 

wzrastającym spożyciu soków, oraz żywności minimalnie przetworzonej 

[5]. Na polskim rynku soków, produktem coraz częściej wybieranym przez 

konsumentów są soki jednodniowe, inaczej nazywane świeżymi lub 

surowymi. Wśród produktów naturalnych, minimalnie przetworzonych 

o dużej wartości odżywczej największą popularnością cieszą się surówki 

i sałatki, w skład których wchodzą najczęściej: sałata, szpinak, kapusta, 

kalafior, seler i brokuł. 

Rosnąca konsumpcja świeżych warzyw i owoców oraz żywności 

minimalnie przetworzonej niesie ze sobą ryzyko infekcji bakteriami 

chorobotwórczymi, których źródłem mogą być gleba, zanieczyszczone 

materią organiczną wody powierzchniowe oraz nawozy pochodzenia 
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organicznego, które mają bezpośredni kontakt z surowcem. W ostatnich 

latach notowano wiele zatruć pokarmowych spowodowanych spożyciem 

świeżych warzyw i niepasteryzowanych soków [6] stąd ciągłe 

poszukiwania metod eliminowania drobnoustrojów; bakterii, wirusów 

i grzybów w procesach technologicznych obróbki tych produktów. 

1.1. Żywność minimalnie przetworzona 

Pod pojęciem żywności minimalnie przetworzonej najczęściej rozumie 

się produkty żywnościowe, których produkcja ogranicza się do 

podstawowych zabiegów, umożliwiających uzyskanie produktu gotowego 

do użycia, o maksymalnie zachowanych naturalnych właściwościach [7]. 

Produkcja ta obejmuje kilka następujących po sobie etapów [8-9], w tym 

jako pierwsze sortowane – etap umożliwiający wybór surowców o najlepszej 

jakości. Dalej następuje proces mycia, często połączonego również 

z dezynfekcją, którego istotą jest usunięcie wszelkich zewnętrznych 

zanieczyszczeń nieorganicznych takich jak gleba, zanieczyszczenia 

organiczne i mikrobiologiczne [10]. Ten właśnie etap uważany jest za 

najbardziej krytyczny w zapewnieniu czystości mikrobiologicznej 

gotowego już produktu [11]. W celu redukcji drobnoustrojów do wody 

płuczącej w procesie technologicznym dodaje się środki dezynfekcyjne 

takie jak np. kwasy organiczne i nieorganiczne czy chlor. Dalsze etapy 

produkcji żywności minimalnie przetworzonej takie jak osuszanie, 

obieranie, mieszanie i pakowanie są zależą zarówno od rodzaju użytego 

surowca jak i gotowego produktu. 

Podczas produkcji warzyw i owoców w technologii minimalnie 

przetworzonej ścisłe stosowanie się do dobrych praktyk w rolnictwie 

i produkcji, kontroli HACCP będzie gwarantowało nie tylko produkt dobrej 

jakości ale przede wszystkim bezpieczny (rysunek 1 – opracowanie własne 

na podstawie [12]). 

1.2. Mycie i dezynfekcja warzyw i owoców 

W celu zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności 

zanieczyszczenia warzyw i owoców takie jak gleba, zawiązki organiczne 

i nieorganiczne powinny być usunięte w procesie mycia i dezynfekcji przed 

dalszą obróbką surowca. Proces mycia nie powinien trwać dłużej niż 

20 min i aby uniknąć przenoszenia zanieczyszczeń biologicznych, a tym 

samym zwiększyć bezpieczeństwo żywności wskazane byłoby oddzielenie 

go od dalszych etapów produkcji. Dobrymi praktykami jest również 

stosowanie myjek pneumatycznych lub mycie w tzw. przepływie czynnika 

myjącego oraz utrzymywanie niskiej temperatury wody (poniżej 5 
o
C) [12].  
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Rysunek 1. Schemat technologiczny minimalnie przetworzonych warzyw opracowanie własne 

na podstawie [12] 

W celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia owoców i warzyw 

można zredukować liczbę drobnoustrojów dodając do wody, w procesie 

mycia, środki dezynfekujące i bakteriobójcze. W technologii żywności 

minimalnie przetwarzanej, do mycia warzyw i owoców stosuje się 

roztwory kwasów organicznych, wodę chlorowaną, ozon czy alkaliczne 

środki dezynfekujące [13].  
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1.3. Środki dezynfekujące  

Środki dezynfekujące używane w procesie mycia w technologii 

żywności minimalnie przetworzonej nie są przeznaczone do inaktywacji 

drobnoustrojów chorobotwórczych, odgrywają natomiast rolę w zmniejszaniu 

całkowitej liczby bakterii na zanieczyszczonych powierzchniach tym 

samym zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez żywność 

oraz przedłużają okres przydatności do spożycia produktu końcowego. 

Przez wiele lat, jako skuteczny środek dezynfekujący w przemyśle 

spożywczym był stosowany chlor [14]. Wciąż zwiększająca się 

w społeczeństwie świadomość konsumencka oraz dbałość o środowisko 

naturalne wraz z doniesieniami o rakotwórczości produktów ubocznych 

chloru spowodowały zaniechanie szerokiego stosowania tego związku [15]. 

W związku z tym, wielu naukowców rozpoczęło badania nad 

alternatywnymi środkami odkażającymi, takimi jak olejki eteryczne lub ich 

składniki [16†18] kwasy organiczne [19†22], ozon [23, 24] elektrolizia 

wody [25†27] i nadtlenek wodoru [28†30]. 

1.4. Mikroflora 

Mimo licznych kampanii informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 

żywności, wysiłków edukacyjnych i lat badań w różnych dziedzinach 

mikrobiologii, choroby przenoszone drogą pokarmową są wciąż istotną 

przyczyną zachorowań. Według raportu Centrum Zwalczania i Zapobiegania 

Chorobomz 2011 roku (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), 

każdego roku około 48 milionów ludzi choruje, 128 000 jest ho spita-

lizowanych, a 3 000 umiera z powodu chorób przenoszonych drogą 

pokarmową [31]. Należy pamiętać iż choroby przenoszone wraz żywnością 

mogą być spowodowane przez różne czynniki: chemiczne, fizyczne lub 

mikrobiologiczne. Jednakże to właśnie mikroorganizmy (bakterie, pasożyty, 

wirusy i priony) są główną przyczyną chorób przenoszonych tą drogą 

[32]. Szacuje się, iż 31 różnych patogenów jest odpowiedzialnych za 

9,4 mln epizodów chorób przenoszonych drogą pokarmową w Stanach 

Zjednoczonych każdego roku [33]. Główne patogeny związane z większością 

tych chorób, hospitalizacji i zgonów to Salmonella spp., Clostridium 

perfringens, Campylobacter spp., Staphylococcus aureus, Toxoplasma gondii, 

Escherichia coli (STEC) O157, Listeria monocytogenes i Norovirus [34].  

Ryzyko związane z występowaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych 

w żywności minimalnie przetworzonej jest dużo większe aniżeli w produktach 

wysoko przetworzonych. Poza bakteriami, które zanieczyszczają produkty 

spożywcze, w żywności minimalnie przetworzonej identyfikuje się także 

grzyby odpowiedzialne za zepsucie głównie Aspergillus, Alternaria 

Fusarium, Botrytis [35]. Wśród mikroflory kształtującej jakość warzyw 
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i owoców najistotniejszą rolę odgrywają grzyby z rodzajów Penicillium, 

Aspergillus, Botritis, Rhizopus, Candida, Rhodotoruala [36] na ich rozwój 

szczególnie narażone są warzywa i owoce o minimalnym stopniu przetwo-

rzenia. Pleśnie, poza niekorzystnymi zmianami w samym produkcie, są 

także szczególnie niebezpieczne dla człowieka. Mogą wywoływać alergie, a 

ich wtórne metabolity są toksyczne dla człowieka [37]. Ryzyko 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktów spożywczych jest bardzo 

duże stąd ciągłe badania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

szczególnie żywności minimalnie przetworzonej. 

2. Cel pracy  

Celem pracy było zbadanie wpływu płukanki w kwasie octowym 

i cytrynowym na poziom flory mikrobiologicznej marchwi (Daucuscarota) 

i szpinaku (Spinacia oleracea) w produkcji żywości minimalnie przetworzonej.  

3. Materiały i metody  

3.1. Materiał badawczy 

Materiał badawczy stanowiły korzenie marchwi (Daucuscarota) oraz 

liście szpinaku (Spinaciaoleracea) pochodzące z lokalnego targu 

warzywnego w Warszawie. Do badań przeznaczono surowiec, który nie 

wykazywał uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych przez 

szkodniki, nie posiadał widocznych oznak chorobowych oraz cech 

wskazujących na zepsucie. Marchew i szpinak wybrano do badań jako 

warzywa najczęściej wykorzystywane w przemyśle spożywczym żywności 

minimalnie przetworzonej.  

Korzenie marchwi były otrząsane z luźno przylegającej ziemi i cięte na 

mniejsze 25 gramowe kawałki za pomocą sterylnego skalpela. Liście 

szpinaku cięto na mniejsze fragmenty, z których również odważano 

25 gramowe próbki. Materiał roślinny homogenizowano przez 10 min za 

pomocą homogenizatora ręcznego. Zawiesiny przenoszono do sterylnych 

2 litrowych zlewek zawierających odpowiednio sól fizjologiczną, 10% 

roztwór kwasu octowego oraz 10% roztwór kwasu cytrynowego 

w objętości 1 litra. Proces mycia prowadzono w różnych wariantach 

czasowych przez 5, 10, 15 i 20 minut. 

Ocena mikrobiologiczna marchwi i szpinaku obejmowała: ocenę 

ogólnej liczby drobnoustrojów, bakterii mezofilnych, grzybów 

strzępkowych oraz drożdży. Ogólną liczbę drobnoustrojów oceniano na 

podłożu z agarem odżywczym, a liczbę grzybów na podłożu YGC 

z chloramfenikolem.  
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3.2. Ocena ilościowa stopnia zanieczyszczenia bakteriami 

mezofilnymi i grzybami 

Ocenę ilościową stopnia zanieczyszczenia marchwi i szpinaku 

bakteriami mezofilnymi i grzybami wykonano metodą płytkowa Kocha 

[38]. Liczbę organizmów w przeliczeniu na 1 g produktu obliczono wg 

wzoru: 

Cśr =(∑c / n1∙1 + n2∙ 0,1) d 

gdzie 

Cśr – średnia arytmetyczna ważona, 

∑c – suma kolonii z wszystkich płytek Petriego użytych do liczenia 

(najmniejsze i następne większe rozcieńczenie), 

n1 – liczba płytek Petriego z najmniejszego z przyjętych rozcieńczeń, 

n2 – liczba płytek Petriego z większego z przyjętych rozcieńczeń, 

d – współczynnik najmniejszego przyjętego rozcieńczenia. 

Posiewy każdej z prób marchwi i szpinaku przeprowadzono w trzech 

powtórzeniach. Liczbę drobnoustrojów wyrażano jako jednostki tworzące 

kolonie w 1 g produktu (jtk·g-1) i transponowano je do postaci 

logarytmicznej (log jtk·g-1).  

3.3. Analiza statystyczna 

Opracowanie statystyczne wyników mikrobiologicznych 

przeprowadzono za pomocą programu Statistica 12.0. W analizie 

statystycznej wykorzystano test t-studenta odnoszący się do prób 

niezależnych. Poziom istotności statystycznej wynosił p = 0,05. 

4. Analiza wyników  

4.1. Analiza ilościowa drobnoustrojów mezofilnych 

Przeprowadzono analizę ilości drobnoustrojów mezofilnych, dla których 

optymalna temperatura wzrostu i rozwoju mieści się w granicach od 30 °C 

do 40 °C – należy do nich większość patogenów ludzkich, w badanym 

materiale. Wyniki oceny zanieczyszczenia marchwi i szpinaku 

zakupionego na lokalnym targu w Warszawie przez bakterie, drożdże 

i grzyby przedstawiono na rysunku 1. Liczba bakterii mezofilnych 

tlenowych w badanym materiale mieściła się w przedziale od 4,97 log 

jtk·g-1 w marchwi, do 5,06 log jtk·g-1 w szpinaku i nie odbiegała od 

wartości 4,3 - 6,8 log jtk·g-1 podawanym w literaturze tematu [39]. Liczba 

grzybów na powierzchni surowca w przypadku szpinaku wynosiła 4,4 log 

jtk·g-1 a w przypadku marchwi 3,8 log jtk·g-1 i była zbliżona do 

wykazanej przez Tournas[40]liczby drożdży i pleśni w świeżej sałacie, 

pietruszce i szpinaku (3,2 - 4,95 log jtk·g-1) (rysunek 2). 
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Rysunek 2. Liczba bakterii i grzybów w materiale biologicznym 

4.2. Wpływ płukanki na ilość bakterii mezofilnych 

Przeprowadzona analiza ilościowa skażeń mikrobiologicznych 

wykazała zanieczyszczenie marchwi i szpinaku mikroflorą mezofilną na 

poziomie wykazywanym w literaturze tematu. Ilości te uległy zmianie po 

zastosowaniu dwóch technik płukania produktów: w 10% roztworze kwasu 

octowego oraz 10% roztworze kwasu cytrynowego. W marchwi płukanej 

w kwasie octowym przez 5, 10, 15, 20 minut ilość bakterii wynosiła 

4,34 log jtk·g-1, 4,44 log jtk·g-1; 4,31 log jtk·g-1; 4,47 log jtk·g-1 

odpowiednio; statystycznie rożne wartości otrzymano już po 5 minutach 

procesu płukania (p=0,017). W przypadku korzenia marchwi płukanego 

w kwasie cytrynowym przez 5, 10, 15, 20 minut ilość bakterii wynosiła 

4,63 log jtk·g-1, 4,59 log jtk·g-1, 4,62 log jtk·g-1, 4,62 log jtk·g-1 

odpowiednio, mimo zaznaczonej tendencji spadkowej nie nosiła znamion 

zmian statystycznie istotnych (rysunek 3).  

 
Rysunek 3. Liczba bakterii mezofilnych na powierzchni marchwi po procesie płukania przez 

5, 10, 15, 20 minut w 10% roztworze kwasu octowego oraz 10% roztworze kwasu cytrynowego 

Bardzo podobnie zachowały się bakterie w próbie ze szpinakiem. 

W liściach szpinaku płukanych w kwasie octowym przez 5, 10, 15, 20 minut 
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ilość bakterii wynosiła 4,03 log jtk·g-1, 4,03 log jtk·g-1; 4,11 log jtk·g-1; 

4,11 log jtk·g-1 odpowiednio; statystycznie rożne wartości otrzymano już 

po 5 minutach procesu płukania (p=0,003). W przypadku liści szpinaku 

płukanego w kwasie cytrynowym przez 5, 10, 15, 20 minut ilość bakterii 

wynosiła 4,57 log jtk·g-1, 4,29 log jtk·g-1; 4,27 log jtk·g-1; 4,11 log jtk·g-1 

odpowiednio, statystycznie rożne wartości otrzymano już po 5 minutach 

procesu płukania (p=0,041) (rysunek 4).  

 
Rysunek 4. Liczba bakterii mezofilnych na powierzchni szpinaku po procesie płukania przez 

5, 10, 15, 20 minut w 10% roztworze kwasu octowego oraz 10% roztworze kwasu cytrynowego 

4.3. Wpływ płukanki na ilość grzybów mezofilnych 

W przeprowadzonej analizie ilościowej skażenia korzeni marchwi 
grzybami i pleśniami po procesie płukania 10% kwasem octowym 
odnotowano odpowiednio po 5, 10, 15 i 20 minutach 3,56 log jtk·g-1, 
3,53 log jtk·g-1, 3,42 log jtk·g-13,16 log jtk·g-1 komórek grzybów i pleśni. 
Statystycznie istotne wyniki otrzymano dopiero po 20 minutach płukania 
(p=0,016).W przypadku płukania marchwi w 10% kwasie cytrynowym 
obserwowano redukcje liczby mikroorganizmów po 5 10 15, i 20 minutach 
jednak nie były to wartości statystycznie istotne (rysunek 5). 

 
Rysunek 5. Liczba grzybów na powierzchni marchwi po procesie płukania przez 5, 10, 

15, 20 minut w 10% roztworze kwasu octowego oraz 10% roztworze kwasu cytrynowego. 
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W przeprowadzonej analizie ilościowej skażenia liści szpinaku grzybami 
i pleśniami po procesie płukania 10 % kwasem octowym odnotowano 
odpowiednio po 5, 10, 15 i 20 minutach 3,75 log jtk·g-1, 3,73 log jtk·g-1, 
3,68 log jtk·g-1 3,61 log jtk·g-1 komórek grzybów i pleśni. Statystycznie 
istotne wyniki otrzymano już po 5 minutach płukania (p=0,014).W przypadku 
płukania liści szpinaku w 10% kwasie cytrynowym obserwowano redukcje 
liczby mikroorganizmów po 5 10 15, i 20 odpowiedni 4,42 log jtk·g-1, 
3,97 log jtk·g-1, 3,91 log jtk·g-1 3,61 log jtk·g-1 minutach jednak wartości 
statystycznie istotne otrzymano dopiero po 15 minutach procesu płukania 
(rysunek 5). 

 
Rysunek 5. Liczba grzybów na powierzchni szpinaku po procesie płukania przez 5, 10, 

15, 20 minut w 10% roztworze kwasu octowego oraz 10% roztworze kwasu cytrynowego 

Na podstawie wyników uzyskanych w doświadczeniu stwierdzono, że 
traktowanie prób 10 % kwasem octowym dawało istotnie lepsze wyniki niż 
płukanie w 10 % kwasie cytrynowym. Czas już 5 minut procesu płukania 
miał wpływ na poprawę jakości mikrobiologicznej marchwi i szpinaku 
(rysunek 6). 

 
Rysunek 6. Liczba grzybów na powierzchni szpinaku po procesie płukania przez 5, 10, 

15, 20 minut w 10% roztworze kwasu octowego oraz 10% roztworze kwasu cytrynowego 

Na podstawie wyników uzyskanych w doświadczeniu stwierdzono, że 

traktowanie prób 10 % kwasem octowym dawało istotnie lepsze wyniki niż 

0

2

4

6

0 5' 10' 15' 20'

lo
g 

jt
k·

g-
1

liczba grzybów - szpinak

kw. octowy

kw. cytrynowy

0

5

0 5' 10' 15' 20'

lo
g 

jt
k·

g-
1

liczba grzybów - szpinak

kw. octowy

kw. cytrynowy



 
Wpływ płukanki kwasem octowym i cytrynowym na zmniejszenie skażenia mikrobiologicznego 

warzyw w produkcji żywności minimalnie przetworzonej 
 

173 

płukanie w 10 % kwasie cytrynowym. Czas już 5 minut procesu płukania 

miał wpływ na poprawę jakości mikrobiologicznej marchwi i szpinaku. 

5. Podsumowanie 

Według zaleceń ekspertów od żywienia Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), aby uniknąć zagrożenia związanego z rozwojem chorób 
nowotworowych i innych chorób cywilizacyjnych, należy spożywać od 
2 do 5 porcji owoców i od 2 do 8 porcji warzyw, które oprócz witamin 
dostarczają organizmowi wielu cennych aminokwasów, węglowodanów, 
błonnika, antyoksydantów oraz takich mikroelementów, jak wapń, fosfor, 
żelazo, miedź, cynk i jod [41].  

W technologii minimalnego przetwarzania istotą jest zastąpienie 

utrwalania wysokotemperaturowego inną, równie skuteczną metodą, która 

w znacznie mniejszym stopniu będzie powodowała ubytki składników 

odżywczych w produkcie. Aby otrzymać bezpieczną żywności podobną do 

surowców wyjściowych, ale o wydłużonej przydatności do spożycia, nale-

ży przestrzegać określonych zasad w całym łańcuchu produkcji takich jak: 

wybór surowca o najlepszych właściwościach, przestrzeganie zasad 

dobrych praktyk (Dobrej Praktyki Produkcyjnej - GMP, Dobrej Praktyki 

Higienicznej – GHP oraz HACCP). Wypełnianiepodanych wymagań jest 

gwarantują stabilność mikrobiologicznej produktów minimalnie 

przetworzonych. 

Płukanie, jako element procesu technologicznego żywności minimalnie 

przetworzonej ma z punktu widzenia czystości mikro-biologicznej 

finalnego produktu największe znaczenie. Zastosowane w niniejszej pracy 

roztwory kwasu octowego oraz kwasu cytrynowego, mogą w przyszłości 

zastąpić stosowany obecnie na szeroką skale związek chloru. 

6. Wnioski  

Jakość ocenianych prób marchwi (Daucuscarota) i szpinaku (Spinacia 

oleracea) była na poziomie, pod względem ogólnego zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego standardów podawanych w literaturze tematu.Użycie 

10% roztworu kwasu octowego już po 5 minutach procesu płukania redukuje 

statystycznie istotnie liczbę drobnoustrojów w przypadku redukcji bakterii 

z korzenie marchwi i szpinaku oraz komórek grzybów i pleśni z liści 

szpinaku, jedynie skuteczne usunięcie grzybów z korzeni marchwi wymaga 

przedłużenia tego procesu do 20 minut.Uzyskane wyniki sugerują na 

potrzebę zwrócenia większej uwagi na zachowanie wysokich kryteriów 

jakościowych w procesie płukania surowca jakim jest marchew.  
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Wpływ płukanki kwasem octowym i cytrynowym na zmniejszenie 

skażenia mikrobiologicznego warzyw w produkcji żywności 

minimalnie przetworzonej. 

 
W ostatnich latach obserwuje się wyraźne zwiększenie świadomości konsumentów 
w zakresie racjonalnego odżywiania, którego głównym wyznacznikiem jest zbilansowana 
i zrównoważona dieta. Wraz ze zmianą nawyków żywieniowych wzrasta spożycie owoców 
i warzyw oraz ich przetworów. Jednakże odnotowuje się wiele zatruć pokarmowych 
spowodowanych spożyciem tych produktów. Przez wiele lat, jako skuteczny środek 
dezynfekujący w przemyśle spożywczym był stosowany chlor. Wciąż zwiększająca się 
w społeczeństwie świadomość konsumencka oraz dbałość o środowisko naturalne wraz 
z doniesieniami o rakotwórczości produktów ubocznych chloru spowodowały zaniechanie 
szerokiego stosowania tego związku. Celem pracy było zbadanie wpływu płukanki 
w kwasie octowym i cytrynowym na poziom flory mikrobiologicznej marchwi 
(Daucuscarota) i szpinaku (Spinaciaoleracea) w produkcji żywości minimalnie 
przetworzonej. Płukanie warzyw w kwasie octowym przez 5 s statystycznie istotnie 
redukowało liczbę bakterii na powierzchni do 4,3logCFU i 4,1logCFU, odpowiednio. Nie 
zaobserwowano statystycznie istotnych różnic na redukcję populacji grzybów i pleśni 
zarówno przy płukaniu kwasem octowym jak i cytrynowym w obu wybranych warzywach. 
Kwas cytrynowy redukował po 5 s procesu płukania liczbę bakterii w marchwi do 4,5 log 
CFU. Kwas octowy był statystycznie istotnie skuteczniejszy od kwasu cytrynowego 
w usuwaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych z powierzchni marchwi i szpinaku. 
Otrzymane wyniki sugerują, że kwas octowy może być używany w procesie płukania w 
technologii minimalnie przetworzonej i zastąpić tak popularny dziś chlor.Słowa kluczowe: 
minimalnie przetworzone, marchew, szpinak  

 

Efficacy of acetic acid and citric acid for reducing microbial 

contamination on minimally-processed vegetables. 

 
Consumption of minimally-processed fruit and vegetables has rapidly increased in recent 
years, but there have also been several reported bacterial outbreaks associated with the 
consumption of these products.Chlorine solutions as antimicrobial agent are usually used 
to sanitize fruitandvegetablesin the fresh-cut industry due to their efficacy and low cost. 
However, toxic and carcinogenic products can be formed during this process. The aim 
of this study was examination of efficacy of acetic acid and citric acid for reducing 
microbial contamination on carrots (Daucuscarota) and spinach (Spinaciaoleracea) in the 
fresh-cut produce industry. Washing carrots and spinach with acetic acid for 5 s significantly 
reduced the amount of bacteria to 4,3logCFU and 4,1logCFU respectively, but the 
treatments did not inactivate the yeast population. Washing carrots with citric acidfor 
5 s significantly reduced the amount of bacteria to 4,5logCFU; no statistically significant 
differences in the case of spinach was observed. Acetic acid is better than citric acid for 
inactivation of bacteria on carrots and spinach surfaces.Acetic acid seems to be a promising 
disinfection method as it would allow to reduce the amount of freechlorineused for the 
disinfection of fresh-cut produce by the food industry. 
Keywords: minimally-processed, spinach, carrots 
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Toksyczny wpływ niklu na układ symbiotyczny 

Parameciumbursaria – glony 

1. Wprowadzenie  

Metale ciężkie są toksyczne dla większości organizmów żywych 
w różnych stężeniach. Do ekosystemów słodkowodnych dostają się 
głównie z wodą wypływającą z oczyszczalni ścieków, są powszechnym 
zanieczyszczeniem ścieków, szczególnie wtedy, gdy w pobliżu znajduje się 
ujście odpadów przemysłowych [1]. Wysokie stężenia metali ciężkich 
mogą być powiązane ze specyficznymi źródłami przemysłu [2]. Problem 
złej jakości wód związanej często z wprowadzaniem do cieków wodnych 
odpadów przemysłowych i ścieków coraz częściej staje się obiektem 
zainteresowania organizacji międzynarodowych, efektem czego jest 
wprowadzanie restrykcyjnych przepisów umożliwiających poprawę stanu 
zbiorników wodnych. 

Niektóre metale ciężkie, takie jak kadm czy ołów są szczególnie 
szkodliwe dla organizmów żywych, natomiast inne metale jak żelazo, 
miedź czy nikiel, pomimo tego, iż są komponentami żywych komórek, 
w pewnych stężeniach, nietolerowanych przez organizmy, także mogą być 
niebezpieczne[3]. Zanieczyszczenia wód w dolnym biegu rzek są efektem 
zrzutu metali ciężkich ze ścieków. Środowiska wodne zawierają obydwie 
frakcje zanieczyszczeń metalami, frakcję rozpuszczoną oraz w postaci pyłu 
zawieszonego. Sposób, w jaki metale ciężkie wpływają na mikroorganizmy 
nie jest do końca wyjaśniony. Morgan i Lackey [4] sugerują, że takie 
związki mogą blokować działanie niektórych układów enzymatycznych lub 
zakłócać działanie istotnych metabolitów komórkowych bakterii i pierw-
tniaków. Bardzo wiele organizmów z różnych grup taksonomicznych 
posiada metalotioneinę, bogate w cysteinę białko o niskiej masie 
cząsteczkowej. Białko to zlokalizowane jest w błonach aparatu Golgiego, 
jego funkcją jest wiązanie metali, przechowywanie, transport czy 
detoksykacja, co ma główne znaczenie w ochronie komórek przed 
działaniem toksycznym metali ciężkich [5].  

Nikiel jest jednym z głównych pierwiastków składowych Ziemi, 
stanowiących około 2% jej wagi. W komórkach organizmów żywych, 
nikiel jest obecny w centrach aktywnych enzymów [6]. Nikiel i jego 
związki mogą być przyczyną różnych typów nowotworów u gryzoni, 
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wymieniane są również jako możliwe czynniki wywołujące raka u ludzi 
[7]. Toksyczność niklu wobec słodkowodnych orzęsków nie została jeszcze 
dobrze poznana i udokumentowana. 

Orzęski są organizmami jednokomórkowymi, które odgrywają bardzo 
ważną rolę w ekosystemach wodnych, zarówno morskich jak i słodkich. 
Są organizmami kosmopolitycznymi, łatwo znajdowanymi w strumieniach, 
rzekach, jeziorach, stawach i innych zbiornikach wody stojącej [8]. 
Organizmy te są podstawowym elementem zarówno mikroplanktonu jak 
i mikrobentosu [9].Stanowią one łatwy pokarm dla wyższych taksonów, 
dzięki czemu orzeski są ważnym ogniwem łańcuch pokarmowego, 
w którym pośredniczą w przepływie substancji biologicznych, energii oraz 
zanieczyszczeń z niższych poziomów troficznych do wyższych [10]. 

Paramecium bursaria(Peniculia, Oligohymenophora) jest jednym 
z najbardziej dotąd poznanych pierwotniaków. Organizm ten posiada 
charakterystyczne cechy, takie jak powszechne występowanie oraz duża 
wrażliwość na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, co przyczynia się do 
wykorzystywania go jako obiektu badań. 

P. bursariapozostajew relacji mutualistycznej z glonami, głównie 
z rodzaju Chlorella. Pojedyncza komórka P. bursaria zawiera wewnątrz 
setki komórek endosymbiotycznych, które bytują w specjalnych wakuolach 
perialgalnych [11]. EndosymbiontyP. bursariaprzeprowadzająproces 
fotosyntezy. Produkty tego procesu, takie jak tlen i węglowodany 
dostarczane są gospodarzowi. W zamian za to P. bursaria dostarcza 
niezbędne substraty do procesu fotosyntezy czyli dwutlenek węgla oraz 
składniki azotowe. Ponadto komórka P. bursaria stanowi swego rodzaju 
barierę ochronną dla endosymbionta, chroniącgo przed infekcją wirusową 
wywołaną przez Chlorella virus oraz zapewnia optymalne warunki 
oświetleniowe do zachodzenia procesu fotosyntezy. Dzięki temu proces ten 
przebiega sprawniej aniżeli w przypadku glonów wolnożyjących [12]. 
Zaobserwowano również wydłużenie się okresu życia P. bursaria 
zawierającego symbiotyczne glony, co ma związek z wykorzystywaniem 
produkowanej przez endosymbionty maltozy oraz z ochroną gospodarza 
przed uszkodzeniami powodowanymi promieniami UV [13]. Komórki 
macierzyste P. bursaria podczas podziałów przekazują swoim komórkom 
potomnym te same symbiotyczne glony, które posiadają [11]. W ostatnich 
latach glonom poświęca się wiele uwagi ze względu na możliwość 
biosorpcji i bioakumulacji przez te organizmy metali ciężkich.Organizmy 
te mogą być potencjalnie używane jako czynniki neutralizujące ścieki 
zawierające metale ciężkie [14]. 

Pojęcie fluorescencji chlorofilu stosowane jest do określania sprawności 
układu fotosyntetycznego i oceny stanu fizjologicznego organizmów 
fotosyntetyzujących. Strumień fotonów pochodzący z energii świetlnej, 
który dociera do liścia jest absorbowany w kompleksach zbierających 
światło głównie przez cząsteczki chlorofilu. Następnie energia może być 
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przekazana do fotosystemu II lub fotosystemu I, gdzie zostaje 
wykorzystana w reakcjach fotochemicznych. Część przekazywanej energii 
wzbudzenia, zanim dotrze do centrum reakcji, jest utracona w postaci 
ciepła bądź też wyemitowana jako fluorescencja chlorofilu. Można więc 
stwierdzić, że fluorescencja chlorofilu to reemisja energii świetlnej, która 
wcześniej została zaabsorbowana przez cząsteczki chlorofilu a. W procesie 
fotosyntezy ta wartość obrazuje ilość energii pochodzącej z pozyskanych 
wcześniej kwantów światła, a niewykorzystanej podczas procesów 
fotosyntetycznych i niewyemitowanych pod postacią ciepła. Podczas 
sprawnego przebiegu procesu fotosyntezy u zdrowej rośliny intensywność 
fluorescencji chlorofilu a jest niska. Można jednak zaobserwować jej 
wzrost u roślin poddanych różnym stresom fizjologicznym. [15]. 

2. Cel pracy  

Celem pracy było określenie wrażliwościukładu symbiotycznego 

P. bursaria – glony na nikiel z zastosowaniem mikroskopowych obserwacji 

reakcji organizmu oraz pomiaru parametru Fv/Fm przy pomocy aparatu 

Handy PEA [16]. 

3. Materiały i metody  

W pracy wykorzystano szczep P. bursariabędący elementem kolekcji 
znajdującej się w laboratorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Szczepy były hodowane na pożywce sałatowej [17] zawierającej bakterie 
Klebsiella sp. jako pożywienie, w temperaturze 18°C w warunkach 
12 godzin oświetlenia i 12 godzin ciemności. Szczep użyty w eksperymencie 
został pozyskany w Pizie we Włoszech. Pojedyncze komórki były 
pobierane z hodowli za pomocą mikropipety i przenoszone na szkiełko 
zegarkowe w liczbie trzech. Jako źródła metalu ciężkiego w badaniach 
posłużono się chlorkiem niklu. Orzęski były inkubowane w roztworach 
chlorku niklu o stężeniach od 5x10

-6
 do 5x10

-1
g/dm

3
. W celu określenia 

toksyczności chlorku niklu, prowadzono obserwacje mikroskopowe zmian 
kształtu komórki, częstotliwości podziałów komórkowych oraz zachowania 
organizmu, w szczególności zmian toru ruchu. Obserwacje mikroskopowe 
były prowadzone po 24, 72 oraz 120 godzinach trwania inkubacji. Aby 
natomiast określić wpływ niklu na wydajność fotosystemu II, mierzono 
parametry PEA – Fv/Fm w pięciu powtórzeniach, w ciągu 4 dni, 
pierwszego pomiaru dokonano po 24 godzinach inkubacji, używając 
aparatu Handy PEA (Hansatech Instruments Ltd. Norfolk, England) [18]. 
Fv/Fm jest to stosunek fluorescencji zmiennej do fluorescencji 
maksymalnej. Jest to miara maksymalnej wydajności fotosystemu II, 
w którym wszystkie centra są otwarte. Fv/Fm może służyć do pomiaru 
potencjalnej wydajności fotosystemu II poprzez pomiary po adaptacji 
w ciemności. Każda próbka była przygotowana w ten sam sposób i zawierała 
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taką samą wyjściową liczbę komórek. Materiał badawczy umieszczany był 
w szklanych fiolkach i inkubowany w warunkach ciemności przez 5 minut. 
Po tym czasie materiał był naświetlany oraz wykonywany był pomiar 
w czasie 10 µs – 30 ms. Analiza statystyczna wykonana została przy użyciu 
testu Tukey‟a z przyjętą wartością prawdopodobieństwa < 0,05. 

4. Analiza wyników 

W związku ze zwiększającym się zanieczyszczeniem środowiska 
metalami ciężkimi, coraz częściej podejmuje się próby badania wpływu 
tych pierwiastków na różne mikroorganizmy, w celu zwiększenia puli 
bioindykatorów zanieczyszczeń. Metale ciężkie maja wpływ na przeżywalność 
mikroorganizmów w różny sposób. Po pierwszemogą koncentrować się 
w błonie komórkowej i powodować zmianę jej integralności, i w efekcie 
prowadzić do lizy komórki. Istotnym mechanizmem jest inaktywacja 
enzymów [19]. Obecność metali ciężkich w organizmach pierwotniaków 
często wiąże się ze zmniejszeniempobierania pożywienia, zahamowaniem 
wzrostu, immobilizacją komórki czy też redukcją częstotliwości podziałów 
komórkowych [20]. Niektóre metale ciężkie jak żelazo, miedź czy nikiel, 
pomimo tego że wchodzą w skład budowy komórki, w pewnych 
stężeniach, przekraczających dopuszczalną normę mogą okazać się 
toksyczne. Przeprowadzone badania wykazały, iż dawką letalną dla 
P. bursariajest 5x10

-4
g/dm

3
chlorku niklu. Już po dwóch minutach od 

wprowadzenia organizmów do roztworów zawierających różne stężenia 
chlorku niklu można zaobserwować spadek prędkości pływania czy też 
spowolnienieruchuobrotowegowokół dłuższej osi ciała. Po czterech 
minutach można zaobserwować charakterystyczne pełzanie orzęsków oraz 
częstsze zatrzymywanie się. W fazie immobilizacji, rzęski znajdujące się na 
całej powierzchni komórki nie wykonują charakterystycznego dla orzęsków 
skoku [1]. Zanik wspomnianych reakcji poprzedza kolejne zmiany 
komórki, takich jak deformacja. W końcowych zmianach można 
zaobserwować wyraźne uwidocznienie się makrojądra oraz powiększenie 
wakuoli [21]. W przeprowadzonym eksperymencie, czas po którym można 
było zaobserwować wyżej opisane zmiany, był uzależniony od stężenia 
chlorku niklu (Tabela 1). Odnotowano wyraźne różnice we wrażliwości na 
nikiel pomiędzy gatunkami orzęsków. Madoni [1] wykazał w swoich 
badaniach, że najmniejsza toksyczność niklu była obserwowana 
u gatunków Euplotespatella w stężeniach mieszczących się w zakresie 6 do 
10 mg/dm

3
. Najbardziej wrażliwym organizmem okazał się Spirosto 

mumteres (0,13-0,25 mg/dm
3
). Podobną wrażliwością na nikiel 

charakteryzowały się dwa gatunki z rodzaju Paramecium: P. caudatum 
oraz P. bursaria. Wartości LC50 dla tych gatunków wynosiły odpowiednio 
0,36 mg/dm

3
 oraz 0,49 mg/dm

3
 [1]. Przeprowadzone przez nas badania 

wykazały, iż dawką letalną dla P. bursariajest0,5 mg/dm
3
chlorku niklu 
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Tabela 1. Zestawienie wyników obserwacji mikroskopowych wpływu różnych stężeń chlorku 

niklu na komórki P. bursaria w ciągu 120 godzin inkubacji 

Reakcja komórki 

Stężenie 
roztworu 

NiCl2 

[g/dm3] 

Liczba komórek 

Początkowa 

 

Po 

24 h 

Po 

72 
h 

Po 

120 h 

Próba 

ucieczki 
oraz ruchy 

okrężne 

Immo-

bilizacja 
komórki 

Defor-

macja i 
śmierć 

komórki 

Próba 

kontrolna 3 3 7 18 - - - 

5x10-1 
3 3 3 3 

Natych-

miast 

Natych-

miast 

Kilka 

sekund 

5x10-2  
3 3 3 3 

Natych-

miast 
2 minuty 5 minut 

5x10-3  
3 3 3 3 

Natych-

miast 
10 minut 20 minut 

5x10-4  
3 3 3 3 10 sekund 30 minut 60 minut 

5x10-5  
3 3 6 8 - - - 

5x10-6  
3 3 6 12 - - - 

Nikiel uważany jest jako jeden z najbardziej efektywnych czynników 

immobilizujących dla pierwotniaków [22]. Gelei [23] również zaobser-wował 

unieruchomienie Parameciumcaudatum pod wpływem soli Ni
2+

. Jennings [24] 

opisał ponadto reakcję ucieczki, która także występuje w obrębie typu orzęski 

i może być ona scharakteryzowana jako odwrócenie ruchu rzęsek, obracanie, 

kręcenie, zawracanie i płynięcie w nowym kierunku. Kuźnicki [25] także 

wykazał występowanie immobilizacji u gatunku Parameciumcaudatum 

i opisał ją jako krótkie odwracanie się występujące w odstępach kilku sekund. 

To charakterystyczne odwracanie zaczyna się szybkim wycofywaniem się 

o około 1/2-1/3 długości ciała i po tym z szybkim powrotem do poprzedniej 

pozycji. W przeprowadzonym eksperymencie również można było 

zaobserwować immobilizację oraz reakcję ucieczki komórek. Czas pojawiania 

się określonych reakcji był uzależniony od stężeń chlorku niklu (Rys. 1). 

Analiza statystyczna wskazuje, że jony niklu są odpowiedzialne za wzrost 

aktywności aparatów fotosyntetycznych. Najwyższe wartości Fv/Fm 

w porównaniu do próby kontrolnej były obserwowane po 24 godzinach 

inkubacji stężeniu5x10
-6 

g/dm
3
chlorku niklu (Rys. 1). Wyniki te mogą 

wskazywać na stymulującą rolę niklu wobec aparatów fotosyntetycznych. 

Jednakże fenomen ten wymaga dalszych i bardziej zaawansowanych badań. 
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Rysunek 1. Wpływ chlorku niklu na aktywność aparatów fotosyntetycznych u 

endosymbiontówP. bursaria. K-Fv/Fm próby kontrolnej, A – Fv/Fm po 24 godzinach inkubacji, 

stężenie 5 x 10-6 g/dm3, B – Fv/Fm po 24 godzinach inkubacji, stężenie 5 x 10-5 g/dm3,  
C – Fv/Fm po 48 godzinach inkubacji, stężenie 5 x 10-6 g/dm3, D – Fv/Fm po 48 godzinach 

inkubacji, stężenie 5 x 10-5 g/dm3, E – Fv/Fm po 72 godzinach inkubacji, stężenie 5 x 10-6 g/dm3, 

F – Fv/Fm po 72 godzinach inkubacji, stężenie 5 x 10-5 g/dm3, G – Fv/Fm po 96 godzinach 

inkubacji, stężenie 5 x 10-6 g/dm3, H – Fv/Fm po 96 godzinach inkubacji, stężenie 5 x 10-5 g/dm3. 

5. Wnioski 

Podsumowując powyższe rozważania należy jasno stwierdzić, iż nikiel jest 

toksyczny dla układu symbiotycznego P. bursaria – glony. Ponadto jest bardzo 

efektywnym czynnikiem immobilizującym komórki pierwotniaków. Analiza 

statystyczna wykazała, iż związki niklu mogą powodować wzrost aktywności 

aparatów fotosyntetycznych u endosymbiotycznych glonów P. bursaria. 
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Toksyczny wpływ niklu na układ symbiotyczny Parameciumbursaria  

– glony 

 
Streszczenie 

P. bursaria(Ciliophora, Protista), jest organizmem jednokomórkowym, szeroko 

rozpowszechnionym w ekosystemie wodnym. Głównym celem tych badań było określenie 
w warunkach laboratoryjnych toksyczności chlorku niklu (NiCl2) wobecukładu 

symbiotycznego P. bursaria– glony oraz wpływu związku na aparat fotosyntetyczny.  

Orzęski poddano inkubacji w roztworach chlorku niklu o stężeniach w zakresie od 5x10-6 do 

5x10-1g/dm3, w temperaturze 18°C, w cyklu 12 godzin światła i 12 godzin ciemności. 
Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono po 24, 72 oraz 120 godzinach. Grupy badawcze 

porównywano podczas całego czasu trwania obserwacji do grupy kontrolnej.  

Analiza wyników wykazała, że dawką letalną dla układu symbiotycznego P. bursaria – glony 

było stężenie 5x10-4g/dm3. Pomiary PEA prowadzone przez 4 dni wykazały, że najwyższą 
wydajność fotosystemu II (Fv/Fm)odnotowano w hodowli o stężeniu chlorku niklu 5x10-6 

g/dm3przez 24h. Natomiast najniższa wartość parametru(Fv/Fm) została zaobserwowana 

w próbie kontrolnej, co może wskazywać na stymulującą rolę niklu w przypadku 

endosymbiontówP. bursaria.  
Słowa kluczowe: chlorek niklu, metale ciężkie, P. bursaria, wydajność fotosystemu II, PEA 

 

Acute toxixity of nickel towards the symbiotic system of P. Bursaria 

and its endosymbionts 

 
Abstract  

P. bursaria(Ciliophora, Protista) is an unicellular organism, widely distributed in the 

aquatic ecosystem. The main purpose of study was to determine tests the acute toxicity 
of nickel chloride (NiCl2) to symbiotic system ofP. bursaria– algae and its effect on the 

photosystem apparatusin the laboratory.  

The ciliates were incubated in the solutions with 5x10-6 to 5x10-1g/dm3 of NiCl2 at the 

temperature of 18OC, in the light/dark conditions (12L/12D). Microscopic observations 
were conducted after 24, 72 and 120 hours of incubation. The tested groups were compared 

to the control group during the entire time of the experiment.  

The analysis of the results revealed that the lethal concentration was 5x10-4g/dm3. The 

measurements of photochemical efficiency of photosystem II (PSII) in the cells of Chlorella 
symbiont were carried out within 4 days and revealed the highest efficiency of PSII (highest 

values of Fv/Fm parameter) in culture incubating in the 5x10-6 g/dm3 of NiCl2for 24 hours. 

In contrast, the lowest value of Fv/Fm parameter was observed in the control sample, which 

may indicate the stimulating role of nickel to Chlorella cells in P. bursaria.  
Keywords: nickel chloride, heavy metals, P. bursaria, PS II efficiency, PEA 
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Toksyny z jadu pająków  

i ich zastosowanie jako insektycydów 

1. Wprowadzenie 

Brak skutecznej ochrony przed owadami-szkodnikami jest poważnym 

światowym problemem. Owady niszczą dużą część produkowanej 

żywności oraz są wektorami wielu zakaźnych chorób. Szeroko stosowanie 

od wielu lat chemicznych insektycydów przyniosło wiele korzyści ale też 

wiele problemów, takich jak zanieczyszczenia środowiska, negatywny 

wpływ na zdrowie człowieka czy rozwój oporności wśród owadów. 

Poszukuje się środków kontroli liczebności owadów, które byłyby 

bezpieczne dla środowiska przyrodniczego oraz człowieka a zarazem były 

równie skuteczne, co chemiczne insektycydy.  

Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie tematyki toksyn z jadu 

pająków w kontekście ich szerokiego zastosowania jako insektycydów.  

2. Owady i ich znaczenie w antropogenicznym świecie 

Szacuje się, że na kuli ziemskiej jest około 30 milionów gatunków 

owadów. Pełnią one bardzo ważną rolę w utrzymaniu równowagi 

ekosystemów. Są odpowiedzialne m.in. za zapylanie roślin oraz stanowią 

pokarm dla wielu gatunków zwierząt, np. płazów. Jednakże ich obecność 

w świecie rządzonym przez człowieka, przynosi często więcej strat niż 

korzyści. Szacuje się, że około 10 000 gatunków owadów jest szkodnikami 

roślin i są one odpowiedzialne za 14% strat w uprawach oraz 20% strat 

w składowanym pożywieniu, co powoduje, że ponad 30% produkowanej 

żywności zostaje utracona. Koszty zniszczeń powodowanych przez fitofagi 

szacuje się na 100 miliardów dolarów rocznie w sakli całego świata. 

Największe zniszczenia przynoszą larwy ciem i motyli rzędu Lepidoptera, 

ponadto duże zniszczenia powodowane są żuki (Coleoptera), szarańcze 

i szarańczaki (Orthoptera) [1]. 

Znaczny postęp w technologiach rolniczych przyczynił się do rozwoju 

problemu związanego ze zniszczeniami powodowanymi przez owady-

szkodniki. Nowoczesne gospodarstwa rolne charakteryzują się uprawą 

monokultur na bardzo dużych obszarach, które dodatkowo są obficie 

                                                                   
1 E-mail: jankowska.mil@gmail.com; Zakład Biofizyki, Wydział Biologii I Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; www.biol.umk.pl 
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nawożone, co stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju ogromnej liczby 

owadów-szkodników. Owady powodują znacznie mniejsze szkody 

w obrębie niewielkich gospodarstw charakteryzujących się rolnictwem 

ekologicznym oraz płodozmianem [2]. 

Rozwiązanie problemu dużych strat w roślinności wydaje się być 

niezwykle istotne, ponieważ szacuje się, że liczba mieszkańców naszej 

planety będzie rosnąć o 80 milionów każdego roku w przeciągu 

najbliższych dziesięcioleci. Jest to przyczyną stale rosnącej konsumpcji 

żywności. Ponadto w krajach wysoko rozwiniętych zwykle konsumuje się 

więcej, niż to wynika z potrzeb. Przewiduje się zatem, że w ciągu 

najbliższych lat produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć 2-krotnie. 

Należy jednak pamiętać, że miejsca atrakcyjne rolniczo są aktualnie już 

wykorzystywane a dwukrotne zwiększenie areałów rolnych jest niemożliwe 

ze względu na brak dostępności wody, dobrych gatunkowo gruntów oraz 

niedogodne czynniki klimatyczne. Niezwykle ważne są zatem działania, 

których celem jest zmniejszenie strat produkowanej żywności, których 

jedną z głównych przyczyn są owady-szkodniki [2]. 

Owady powodują nie tylko ogromne straty ekonomiczne, ale są też 

wektorami wielu zakaźnych chorób oraz stanowią przyczynę alergii. 

Niemal 17% zakażeń chorobami na świecie jest spowodowanych przez 

owady [3]. Komary Culez oraz Aedes przenoszą największej ilości infekcji 

– są wektorami m.in.: malarii, gorączki denga, żółtej febry, zapaleń mózgu, 

filariozy, gorączki Zachodniego Nilu oraz chikungunya. Moskity 

odpowiedzialne są za zakażenie leiszmaniozą [4]. Jeden z gatunków 

komarów – Aedes albopictus może być wektorem aż 22 chorób 

wirusowych. Choć choroby te w świadomości ludzi istnieją jako tropikalne 

i uznaje się, że zasięg ich występowania ogranicza się do strefy 

okołorównikowej, to pojawia się coraz więcej przypadków tych chorób 

w strefie umiarkowanej [5]. Zmiany klimatyczne częściowo wyjaśniają to 

zjawisko, gdyż zmienia się rozkład geograficzny warunków, które są 

konieczne dla przeżycia zarówno wektora choroby jak i czynnika 

infekcyjnego [3]. Nie należy zapominać, że na początku XX wieku zasięg 

chorób takich jak malaria obejmował kraje europejskie, w tym Polskę, 

a komary, które w krajach tropikalnych są wektorami malarii, bytują na 

terenie Polski [5]. Niektóre wirusy, np. wirus chikungunya oraz gorączki 

Zachodniego Nilu nabyły nowe cechy, które przystosowały je do 

namnażania w nowych warunkach klimatycznych [3].  

Choroby przenoszone przez komary stanowią ogromne zagrożenie 

a ograniczenie ich rozwoju jest jednym z głównych wyzwań współczesnej 

nauki. Malaria uważana jest za chorobę o największej wadze na całym 

świecie, gdyż ponad 50% populacji ludzkiej (3,3 miliarda osób) żyje 

w rejonie zagrożenia tą chorobą [1]. Co roku choruje na nią od 350 do 
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500 milionów osób, a 1 milion osób umiera – głównie kobiety w ciąży 

i dzieci, gdyż ta grupa jest najbardziej narażona w przypadku wystąpienia 

malarii. Stosowanie chemicznych insektycydów znacznie ograniczyło 

ryzyko związane z chorobami przenoszonymi przez owady, jednakże ze 

stosowaniem tych środków wiąże się wiele problemów. 

3. Dlaczego poszukuje się alternatywnych źródeł środków 

owadobójczych? 

Chemiczne insektycydy są najpowszechniej stosowanymi środkami 

owadobójczymi. Pierwsze chemiczne środki kontroli owadów zastosowano 

w latach 40-tych XX wieku. Wprowadzenie do użytku chemicznych 

insektycydów przyniosło niewątpliwie ogromny sukces w walce z owadami-

szkodnikami (przykładowo DDT znacznie ograniczyło niebezpieczeństwo 

ze strony malarii), niemniej z ich stosowaniem wiążą się dwa poważne 

problemy, które są przyczyną stopniowego wycofywania ich z użycia. Są 

to: 1) negatywny wpływ chemicznych środków na zdrowie człowieka oraz 

na środowisko; 2) rozwój oporności owadów na te środki. Oba problemy 

wynikają z nadużywania chemicznych insektycydów. Przykładowo 

w Polsce odnotowano ponad 2-krotny wzrost ilości stosowanych 

insektycydów w latach 2005 (500 ton) – 2012 (1272,7 ton). Znacznie 

poważniejszy problem z nadużywaniem chemicznych insektycydów 

występuje w innych rejonach świata. FAO szacuje, że w Polsce w roku 

2010 użyto 1720 ton pestycydów na 1000 ha, podczas gdy w Chinach było 

to 17810 ton/1000 ha – ponad 10 razy więcej niż w Polsce [6]. 

Jedną z najpoważniejszych wad chemicznych insektycydów jest ich 

niespecyficzne działanie. Miejsca docelowe działania tych środków są 

konserwowane ewolucyjnie, tzn. są bardzo podobne zarówno dla owadów 

jak i dla innych zwierząt, wliczając w to człowieka [1]. Badania 

epidemiologiczne wykazały związek między długotrwałą ekspozycją na 

chemiczne środki ochrony roślin a występowaniem takich chorób 

i zaburzeń jak nowotwory (rak trzustki, szpiczak mnogi, białaczka, rak 

jajników i prostaty) [7], wady wrodzone, przedwczesne porody, choroba 

Parkinsona [8] i defekty neuropsychologiczne [9]. Ekspozycja na 

chemiczne insektycydy może być związana z zanieczyszczonym 

pożywieniem oraz wodą, stosowaniem insektycydów w domach i ogrodach 

jak również wykonywaną pracą, np. u rolników stosujących opryski. 

Niektóre insektycydy, takie jak chlorowane węglowodany zostały 

wycofane z użycia w związku z udowodnionym działaniem karcino-

gennym. Często nie tylko same insektycydy mają negatywne skutki dla 

zdrowia, również rozpuszczalniki stosowane w handlowych środkach 

owadobójczych mogą mieć działanie rakotwórcze [10]. 
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Kolejną wadą stosowania chemicznych środków kontroli liczebności 

owadów jest ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. W wielu 

sytuacjach ekosystemy wodne, które są szczególnie narażone na działanie 

insektycydów, tworzą zintegrowany system z obszarami rolnymi, dla 

których dostarczają wodę. Jest zatem nieuniknione, że pewna część 

stosowanych insektycydów dostaje się do ekosystemów wodnych. 

Zjawisko to następuje poprzez: spływ powierzchniowy z terenów 

opryskiwanych, przenikanie insektycydów przez glebę, erozja, bezpośredni 

opad na powierzchnię wody, czy wreszcie ścieki z produkcji insektycydów 

oraz czyszczenia urządzeń wykorzystywanych do ich dystrybucji.Wiele 

gatunków zwierząt, w tym skorupiaki, ryby, oraz inne bezkręgowce są 

niemal tak samo wrażliwe na chemiczne środki owadobójcze, jak owady 

[11]. Znaczne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka sprawiło, że 

w latach 2005-2009 wycofano z użycia 169 insektycydów, podczas gdy 

tylko 9 nowych zostało dopuszczonych do użytku [1]. 

Zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska to nie jedyne 

wady chemicznych insektycydów. Szerokie ich stosowanie oraz bardzo 

mała różnorodność miejsc docelowego ich działania spowodowały znaczny 

rozwój oporności na te środki. Każdy chemiczny insektycyd oddziałuje 

z jednym z sześciu miejsc docelowych: napięciowo–zależnymi kanałami 

sodowymi, receptorami glutaminianu, GABA receptorami, receptorami 

nikotynowymi, acetylocholinesterazą oraz receptorami rianodynowymi [1]. 

Należy jednak pamiętać, że państwa oraz organizacje regulujące 

stosowanie insektycydów (np. WHO) dopuszczają do użytku tylko część z 

nich. Przykładowo dorosłe formy komara można zwalczać z użyciem 

chlorowanych węglowodorów (które jednak zostały zakazane w większości 

krajów), organofosforanów, karbaminianów oraz pyretroidów. Wymienione 

insektycydy oddziałują tylko na 2 molekularne cele – enzym acetylo-

cholinesterazę oraz napięciowo-zależne kanały sodowe. Ograniczenia te 

sprawiają, że w populacji owadów bardzo szybko rozwija się oporność na 

podawane substancje. Większa różnorodność występuje w przypadku 

insektycydów dedykowanych sektorowi rolniczemu [4].  

Oporność u owadów może się pojawić w wyniku różnych 

mechanizmów, w zależności od stosowanego insektycydu. Wyróżnia się 

2 główne mechanizmy występowania oporności na środki owadobójcze. 

Pierwszy z nich to punktowe mutacje w genach kodujących struktury 

kluczowe dla aktywności insektycydu. Mutacje te powodują takie zmiany 

w strukturze białka, że insektycyd np. nie może związać się z miejscem 

docelowym i wypełnić swojej funkcji. Najlepiej poznaną mutacją jest 

mutacja kdr (knock-down resistance) w napięciowo-zależnym kanale 

sodowym, która powoduje oporność na pyretroidy i dichlorodifenylo-

trichloroetan (DDT). Drugim mechanizmem występowania oporności na 
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insektycydy u owadów-szkodników jest wzrost aktywności enzymów 

metabolicznych prowadzący do zwiększonej detoksykacji . Do enzymów 

metabolicznych mających swój udział w oporności owadów zaliczamy: 

esterazy, monooksygenazę cytochromu P-450, S-transferazę glutationu. 

Mechanizm ten jest groźniejszy, gdyż zwykle powoduje wzrost oporności 

na wiele insektycydów jednocześnie a zmiana stosowanych substancji nie 

rozwiązuje problemu. Dzieje się tak ze względu na brak specyficzności 

działania enzymów metabolicznych – prowadzą one do degradacji wielu 

aktywnych związków jednocześnie. Przykładowo, wzrost aktywności 

monooksygenazy cytochromu P-450 powoduje znaczną oporność na 

pyretroidy, ograniczoną oporność na DDT oraz organofosforany, ale nie 

powoduje oporności na karbaminiany [4]. 

4. Bioinsektycydy jako alternatywa dla chemicznych insektycydów 

Naturalnym trendem we współczesnym świecie jest poszukiwanie 

naturalnych zamienników dla chemicznych substancji. Coraz częściej sięga 

się po związki pochodzenia naturalnego. Substancje takie są bardziej 

efektywne przeciwko owadom, gdyż to właśnie ewolucja wykształciła je 

tak, aby jak najskuteczniej uśmiercać insekty. Są one jednocześnie 

bezpieczniejsze dla organizmów innych niż owady oraz dla środowiska  

– ze względu na ich biodegradowalność. Źródłem wielu naturalnych 

insektycydów okazują się być jadowite zwierzęta owadożerne, z których 

pająki skupiają coraz większą uwagę naukowców, 

Rząd pająków charakteryzuje się dużą różnorodnością, zaliczamy do 

niego ponad 50 tysięcy gatunków zwierząt. Jednocześnie jednak są to 

organizmy wysoce wyspecjalizowane, które oprócz wyjątkowego behawioru 

nabyły zdolność do tworzenia i wykorzystywania jadu. W niniejszej pracy 

uwaga skupiona jest na jadzie pająków – kompleksowej mieszaninie wielu 

substancji, nazywanej jadem, której głównymi składnikami bioaktywnymi są 

peptydowe toksyny, mające działanie neurotoksyczne. 

5. Jad pająków i charakterystyka tych jego cech, dzięki którym 

może on być skutecznym insektycydem 

Jad pająków produkowany jest w gruczołach jadowych, znajdujących 

się u podstawy szczękoczułek i używany jest do uśmiercania ofiar, obrony 

i odstraszania przeciwników [12]. Jad pająków zawiera szereg enzymów, 

neurotoksyn i składników cytolitycznych. Ze względu na masę molową 

oraz działanie dzielimy składniki jadu na 3 grupy: 

• acylowane poliaminy i inne niebiałkowe cząsteczki o niskiej masie 

cząsteczkowej (<1 kDa); 
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• neurotoksyny bogate w mostki dwusiarczkowe oraz cytolityczne, 

małe peptydy (1-10 kDa); 

• enzymy o dużej masie cząsteczkowej (>30kDa). 

Spośród wymienionych grup największe znaczenie mają małe, 

peptydowe neurotoksyny, stanowiące najliczniejszą frakcję jadu. Do marca 

2015 roku opisano 1464 toksyny, pochodzące z 92 gatunków pająków. 

Dziedzina wiedzy, zajmująca się toksynami pająków rozwija się niezwykle 

szybko, jeszcze 3 lata wcześniej znanych było tylko 800 peptydowych 

toksyn, pochodzących z jadów 78 gatunków pająków a w roku 2000 

znanych było tylko 200 toksyn [13]. Doniesienia z poprzednich lat oraz 

prace przeglądowe wymagają nieustannej aktualizacji, co jest punktem 

wyjścia dla niniejszej pracy.  

Poznane toksyny zostały wyizolowane z pająków należących do 

zaledwie 20 rodzin (spośród znanych 110 rodzin), reprezentujących 

2 główne podrzędy: Araneomorphae (współczesne pająki) oraz 

Mygalomorphae (prymitywne pająki). Araneomorphae stanowią ponad 

90% znanych pająków natomiast Mygalomorphae stanowią znacznie 

bogatsze źródło toksyn ze względu na duże rozmiary gruczołów jadowych 

oraz długość życia (ponad 25 lat). Jad niektórych pająków zawiera ponad 

1000 bioaktywnych peptydów. Przykładowo w jadzie czarnej wdowy 

Latrodectus hesperus odnaleziono 695 peptydów, produkowanych 

wyłącznie przez gruczoły jadowe, z czego 266 jest już opisanych w bazach 

sekwencji białkowych. Wśród tych peptydów wyznaczono: 2 latrodektyny, 

39 latrotoksyn, 4 toksyny z domeną ICK („inhibitor cystein-knot”), 

9 potencjalnych toksyn, 8 metaloproteaz, 6 proteaz serynowych, 

1 chitynaza, 2 hialuronidazy. Zatem jad pająków jest bardzo złożony 

i kompleksowy – występują w nim toksyny o różnych funkcjach, enzymy 

oraz liczne substancje pomocnicze [14]. 

Toksyny pająków produkowane są w komórkach gruczołów jadowych 

w postaci niedojrzałych prekursorów, składających się z 15-47 

aminokwasowej sekwencji sygnałowej na N-końcu peptydu, propeptydu 

oraz pojedynczej kopii dojrzałej toksyny W czasie ewolucji różnicowanie 

toksyn polegało na duplikowaniu oraz hipermutacjach w regionie 

dojrzałego peptydu. Regiony zawierające cysteinę, odpowiedzialne za 

tworzenie mostków dwusiarczkowych są natomiast silnie konserwowane 

i rzadko ulegają mutacjom. Hipermutacje pozwalają na uzyskanie 

peptydów o nowych właściwościach farmakologicznych; na tej drodze 

pająki potrafią uzyskać ponad 25 homologów pojedynczego, dojrzałego 

peptydu. Sekwencja sygnałowa jest silnie konserwowana i odpowiedzialna 

jest za skierowanie białka w regiony komórki, gdzie zostanie ono 

odpowiednio sfałdowane oraz ulegnie postranslacyjnym modyfikacjom 

(piroglutaminacja na N końcu, palmitoilowanie, przycinanie C końca 
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i amidacja). Około 20 nukleotydowy propeptyd ma odczyn silnie kwasowy, 

co jest charakterystyczne wyłącznie dla toksyn z jadu pająków. Sekwencja 

propeptydowa jest zakończona dwoma zasadami, z których jedna to 

arginina a druga to arginina, asparagina, glutamina lub lizyna. Zasady te 

wyznaczają miejsce cięcia podczas odłączania propeptydu od dojrzałej 

toksyny [12]. Budowę prepeptydu przedstawia rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Schemat budowy produktu genu toksyn pająków. Nożyczkami zaznaczono miejsce 

cięcia podczas obróbki dojrzałego peptydu. Arg – arginina, X - arginina, asparagina, glutamina 

lub lizyna; źródło: [1] 

W dojrzałej formie toksyny z jadu pająków są kulistymi cząsteczkami 

posiadającymi w swojej strukturze od 1 do 7 mostków dwusiarczkowych, 

przy czym większość toksyn posiada 3 mostki. Większość toksyn posiada 

tzw. motyw „inhibitor cystine knot” – ICK złożony z dwóch mostków 

dwusiarczkowych tworzących obręcz, przeplecionych trzecim mostkiem, 

tworząc węzeł (rysunek 2). Motyw ten jest stabilizowany przez strukturę  

β-harmonijki lub β-szpilki. Tworzy on bardzo stabilne struktury, które są 

odporne na zmiany pH, rozpuszczalniki organiczne, wysokie temperatury oraz 

proteazy. To sprawia, że toksyny te są niezwykle odporne na niekorzystne 

warunki środowiska i zachowują swoją aktywność w organizmie owada [15]. 

Inną strukturą obecną w toksynach pająków jest „disulfide-directed β-hairpin”, 

która złożona jest z dwuniciowej antyrównoległej β-szpilki stabilizowanej 

przez 2 mostki dwusiarczkowe. Motyw ten wydaje się być starszy 

ewolucyjnie i z niego właśnie wyewoluował motyw ICK. Kolejną grupę 

stanowią toksyny „Kunitz-type toxin”, złożone z 310 helisy na N końcu,  

α-helisy na C końcu, oraz 3 niciowej, antyrównolegej β-harmonijki z 3 

mostkami dwusiarczkowymi. Toksyny zawierające ten motyw mają 

zdolność do blokowania kanałów potasowych oraz inhibicji proteazy 

serynowej.  
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Rysunek 2 Schematyczna budowa 2-rzędowych motywów występujących w toksynach z jadu 

pająków. A – motyw „inhibitor cystein-knot”, B – motyw „disulfide-directed β-hairpin”,  

C – toksyny typu Kunitz. Kolorem pomarańczowym zaznaczono β-harmoniki, niebieskim  
α-helisy, zielonym mostki dwusiarczkowe. Kolejność występowania reszt cystein w łańcuchu 

peptydowym została zaznaczona kolejnymi numerami; źródło: własne 

Toksyny z jadu pająków charakteryzują się dużą różnorodnością cech 

farmakologicznych. Spośród niemal 1500 znanych toksyn [13] 221 jest 

selektywnych w stosunku do owadów, 111 jest selektywnych w stosunku 

do ssaków a 23 dla pozostałych eukariontów, zatem znana jest 

selektywność tylko 355 toksyn (co stanowi 24% wszystkich poznanych 

toksyn pająków- rysunek 3). Selektywność pozostałych toksyn jest stale 

przedmiotem badań. 

 
Rysunek 3 Procentowy udział toksyn o znanej specyficzności filogenetycznej 

na podstawie danych z [13]. 
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Toksyny z jadu pająka mają dwa główne mechanizmy działania. Mogą 

one zaburzać przepływ jonów przez błonę komórkową lub zaburzać 

uwalnianie neurotransmiterów. Wiele z tych toksyn oddziałuje wyłącznie z 

molekularnymi „celami” w błonach neuronów owadów. Do najczęstszych 

miejsc docelowego działania toksyn pająka w układzie nerwowym owadów 

zaliczamy: napięciowo-zależne kanały sodowe - Nav (n=44), napięciowo-

zależne kanały wapniowe - Cav (n=45), struktura błony komórkowej 

(n=11), kanały potasowe aktywowane wapniem - KCa(n=8), presynaptyczne 

zakończenia nerwowe (n=6) oraz receptory nikotynowe NMDA (n=1) 

(rysunek 4). Podane dane mogą się różnić od stanu faktycznego ze względu 

na bardzo małą liczbę opisanych toksyn (opisano niecałe 1500 toksyn 

a przewiduje się, że w jadach pająków występować może nawet 10 

milionów bioaktywnych peptydów) oraz fakt, że raczej poszukuje się 

nowych toksyn, niż bada te już zidentyfikowane, co przekłada się na bardzo 

małą ilość informacji na temat mechanizmów działania poznanych dotąd 

toksyn (poznano mechanizm działania mniej niż 10% odkrytych toksyn z 

jadu pająka).  

 

Rysunek 4 Miejsca docelowe działania toksyn z jadu pająka na podstawie danych z [13] 

5.1. Toksyny pająków oddziałujące z napięciowo-zależnymi 

kanałami sodowymi owadów 

Napięciowo-zależne kanały sodowe są białkowymi strukturami 

odpowiedzialnymi za przewodzenie dokomórkowych prądów sodowych 

podczas fazy depolaryzacji potencjału czynnościowego. Są one jednym 

z najbardziej istotnych elementów uczestniczących w przekazywaniu 
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informacji w organizmie, regulując niemal wszystkie czynności życiowe 

np. owada. Nic więc dziwnego, że pająki wykształciły szereg toksyn 

„atakujących” te właśnie kanały [16]. Nav są selektywne względem jonów 

sodu, ich aktywacja zależy od zmian potencjału błonowego oraz posiadają 

zdolność do bardzo szybkiej inaktywacji. Występują tylko u wielo-

komórkowych organizmów, takich jak meduzy, kałamarnice, muszki 

owocówki czy zwierzęta wyższe, wyjątek stanowią Caenorhabditis elegans 

[17]. Podstawową strukturą kanału sodowego jest podjednostka α o masie 

od 220 do 260 kDa, ponadto każdy kanał posiada jedną lub dwie 

podjednostki pomocnicze –u owadów są TipE. Budowa podjednostki α Nav 

jest analogiczna do budowy innych napięciowo-zależnych kanałów 

jonowych (rusynek 5). Składa się ona z 4 homologicznych domen  

(DI – DIV), natomiast każdą domenę buduje 6 hydrofobowych, 

transmembranowych segmentów (S1-S6), połączonych pętlami oraz 

niewielki segment SS1-SS2 znajdujący się pomiędzy S5 i S6. Cztery 

homologiczne domeny otaczają centralnie położony por, każda domena 

posiada ponadto poprzecznie ułożone fragmenty, które prowadzą jony ze 

strony zewnątrzkomórkowej kanału do centralnej pory [17]. Układ domen 

i segmentów przedstawia rysunek 5. 

 
Ryc. 5 Schematyczna budowa podjednostki α napięciowo-zależnych kanałów jonowych, 

źródło: własne 

Przeciwnie do kanałów sodowych ssaków, których różne typy 

uzyskiwane są poprzez ekspresję odrębnych genów, różne napięciowo-

zależne kanały sodowe owadów uzyskiwane są na drodze alternatywnego 

splicingu produktu jednego genu, co prowadzi do występowania niemal 

100 podtypów kanałów sodowych u owadów. Podobieństwo między 

różnymi podtypami kanałów sodowych u owadów wynosi 87-98%, 

podczas gdy podobieństwo do kanałów sodowych ssaków wynosi 50-60%. 

Powoduje to duże różnice w cechach farmakologicznych kanałów 

sodowych u ssaków i u owadów i jest przyczyną wysokiej specyficzności 
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wielu insektycydów. Jak również jest podstawą wysokiej selektywności 

peptydowych toksyn z jadu pająka względem napięciowo-zależnych 

kanałów sodowych owadów lub ssaków. Ponadto ze względu na wysoką 

specyficzność peptydów względem miejsc receptorowych, niektóre toksyny 

pająka są skuteczne względem wybranych rodzin owadów.  

Cechy te sprawiają, że napięciowo-zależne kanały sodowe są celem dla 

wielu insektycydów. Zidentyfikowano 7 miejsc receptorowych w Nav [18], 

z czego 3 są miejscami receptorowymi dla toksyn z jadu pająka. Miejsca te 

nie pokrywają się jednak z miejscami receptorowymi dla chemicznych 

insektycydów (DDT, pyretroidy), zatem nie ma ryzyka, że nastąpi tutaj 

zjawisko oporności krzyżowej a bioinsektycydy będące pochodnymi 

toksyn z jadu pająka będą mogły być z powodzeniem stosowane 

w przypadku owadów opornych na chemiczne środki owadobójcze.  

Peptydy wiążące się do różnych miejsc receptorowych w Nav mają 

odmienny mechanizm działania. Miejsce receptorowe 1 znajduje się po 

zewnątrzkomórkowej stronie kanału w segmentach SS1-SS2 każdej domeny 

i wiąże ono toksyny, które fizycznie blokują światło kanału, nie pozwalając 

tym samym na wnikanie jonów sodu do wnętrza komórki. Przykładem 

toksyny pająka o tym mechanizmie działania jest μ-Theraphotoksyna-

Hhn2b (μ-TRTX-Hhn2b; hainantoksyna-I), pozyskana z ptasznika 

Haplopelma hainanum. Toksyna zbudowana jest z 33 aminokwasów, 

posiada 3 mostki dwusiarczkowe i motyw ICK [19]. Toksyna jest 15 razy 

bardziej skuteczna względem kanałów sodowych owadów (para/TipE), niż 

względem podatnego kanału sodowego ssaków Nav1.2); względem innych 

ssaczych kanałów toksyna jest nieaktywna. μ-TRTX-Hhn2bjest skuteczna 

względem kanałów TTX-S (wrażliwych na tetrodotoksynę), co może 

sugerować, że miejsce wiązania tej toksyny jest analogiczne to miejsca 

wiązania TTX [20]. 

Miejsce receptorowe 3 w kanale sodowym tworzone jest przez pętlę  

S3-S4 w DIV a toksyny wiążące się do niego wykazują allosteryczne 

działanie. Toksyny te nazywane są „gating modifiers of inactivation”, gdyż 

prowadzą one do zablokowania lub spowolnienia inaktywacji kanałów, co 

sprawia, że kanały są otwarte przez dłuższy czas. Przykładem toksyny 

pająka oddziałującej na to miejsce receptorowe jest δ-ctenitoksyna-Pn1a 

(δ-CNTX-Pn1a; Tx4) wyizolowana z Phoneutria nigriventer. Zbudowana 

jest z 48 aminokwasów i posiada 5 mostków dwusiarczkowych [21]. 

Toksyna ta nie ma żadnego efektu w stosunku do ssaków, jest natomiast 

skuteczna względem niektórych owadów (np. muchówek i karaczanów), co 

sprawia, że jest ona rozważana jako środek specyficzny względem 

wybranych rodzin owadów. Takie insektycydy są szczególnie ważne, 

ponieważ duża specyficzność względem tylko niektórych rodzin owadów 
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pozwala uniknąć niekorzystnego działania insektycydów na pszczoły i inne 

pożyteczne owady.  

Ostatnim miejscem, w którym toksyny z jadu pająków mogą związać się 

w napięciowo-zależnym kanale sodowym jest miejsce receptorowe 4, 

tworzone przez pętle S3-S4 w DII. Związanie się toksyny do tego miejsca 

powoduje zmianę wartości bodźca progowego, potrzebnego do wyzwolenia 

potencjału czynnościowego. Zmniejszenie wartości bodźca progowego, 

powoduje, że potencjały czynnościowe pojawiają się przy potencjale błony 

bliskim potencjałowi spoczynkowemu co prowadzi do nadmiernej 

pobudliwości. Podniesienie wartości bodźca progowego wiąże się natomiast ze 

zmniejszeniem pobudliwości. Przykładem toksyny pająka wiążącej się do 

miejsca receptorowego 4 jest μ-Diguetoksyna-Dc1a (μ-DGTX-Dc1a) z pająka 

Diguetia canities. Toksyna zbudowana jest z 57 reszt aminokwasowych 

i posiada 4 mostki dwusiarczkowe. Jest selektywna względem owadów, nie 

powodując żadnych efektów u ssaków. Wiąże się ona do pętli S1-2 i S3-4 II 

domeny napięciowo zależnych kanałów sodowych owadów i powoduje 

nadmierną pobudliwość Nav. μ-DGTX-Dc1a jest nieskuteczna względem 

niektórych owadów, (np. Periplaneta americana) z powodu różnic w budowie 

pętli S1-2 [16]. W tabeli 1 przedstawiono wybrane toksyny pająka wiążące się 

do różnych miejsc receptorowych w Nav. 

5.2. Toksyny oddziałujące na napięciowo-zależne kanały 

wapniowe 

Napięciowo-zależne kanały wapniowe są strukturami odpowiedzialnymi 

za przekształcanie sygnału elektrycznego w komórkach nerwowych 

w sygnał chemiczny. Napływ jonów wapnia do komórki przez Cav 

aktywuje wiele procesów komórkowych, takich jak skurcz mięśni, 

uwalnianie hormonów i neurotransmiterów, ekspresję licznych genów; 

ponadto bierze udział w regulacji aktywności wielu enzymów, dla których 

jest jest kofaktorem. Cav można podzielić na dwie grupy: aktywowane małą 

depolaryzacją (LVA), wykazujące szybką inaktywację zależną od napięcia 

oraz aktywowane dużą depolaryzacją (HVA), które ulegają znacznie 

wolniejszej inaktywacji. Kanały LVA zbudowane są z podjednostki α1, 

homologicznej do podjednostki α Nav. Kanały HVA posiadają dodatkowo 

podjednostki pomocnicze: α2, δ, β, γ. Owady posiadają w genomie 3 geny 

kodujące podjednostkę α1, α2 oraz δ i tylko pojedyncze geny kodujące 

podjednostki β i γ, niemniej owady charakteryzują duża różnorodność 

kanałów wapniowych, spowodowana alternatywnym splicingiem. 

Wyróżnia się 3 typy kanałów wapniowych u owadów: Cav1 i Cav2 – należą 

one do typu HVA oraz Cav3, które należą do typu LVA. Cav pełnią 

u owadów kluczową rolę, gdyż mutacje podjednostki α1 są letalne we 
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wczesnym stadium rozwoju. Kanały wapniowe owadów są również dalece 

różne od kanałów ssaków (68% podobieństwa), co czyni je bardzo dobrym 

„celem” dla insektycydów. Co ciekawe, Cav są słabo konserwowane wśród 

owadów (66 – 90 % podobieństwa [22]), pozwala to na uzyskanie 

insektycydów specyficznych względem niektórych tylko grup owadów, co 

jak już wspomniano wcześniej jest bardzo istotnym ich atrybutem. 

Tabela 1 Wykaz toksyn oddziałujących na napięciowo zależne kanały sodowe. Podkreślono 

toksyny selektywne względem owadów. 

Miejsce 

receptorowe 

Toksyna pająk 

1 μ-theraphotoksyna-Hhn2b Haplopelma hainanum- 

μ-theraphotoksyna-Hhn2a 

μ-theraphotoksyna-Hs2a Haplopelma schmidti 

3 μ-hexatoksyna-Mg1a Macrothele gigas 

δ-ctenitoksyna-Pn1a Phoneutria nigriventer 

δ-hexatoksyna-Hv1b Hadronyche versuta 

δ-actinopoditoksyna-Mb1a Missulena bradleyi 

μ-hexatoksyna-Mg1b Macrothele gigas 

δ-hexatoksyna-Mg1a 

δ-ctenitoksyna-Pn2a Phoneutria nigriventer 

δ-theraphotoksyna-Cg1a Chilobrachys guangxiensis 

4 δ-Amaurobitoksyna-Pl1a Pireneitega luctuosa 

μ-agatoksyna-Ao1b Agelena  orientalis 

μ-agatoksyna-Hc1a Hololena curta 

β-hexatoksyna-Mg1a Macrothele gigas 

Przykładem toksyny specyficznej względem Cav1 jest ω-Hexatoksyna-

Hv1a (ω-HXTX-Hv1a; ω-atracotoksyna-Hv1a) z jadu pająków „Australian 

funnel-web” [23]. Toksyna ta zbudowana jest z 37 aminokwasów i posiada 

3 mostki dwusiarczkowe. Ω-HXTX-Hv1a jest niezwykle skuteczna 

względem owadów i nie powoduje żadnych efektów u ssaków przy 10000 

razy większym stężeniu. Toksyna ta może też modulować aktywność 
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kanałów Cav2, co pozwala na rozważanie wykorzystania jej jako blokera 

kanałów HVA u owadów. ω-HXTX-Hv1a jest toksyną bezpieczną również 

dla pszczół w przeciwieństwie do całej gamy stosowanych obecnie 

insektycydów [24]. Ekspresja tej toksyny w neuronach zegarowych 

u Drosophila pozwolila stwierdzić udział kanałów wapniowych w funkcjo-

nowaniu zegara biologicznego owadów [25]. 

Niedaleki „krewny” toksyny opisanej powyżej, uzyskany z jadu tego 

samego pająka – Hadronyche versuta – toksyna ω-HXTX-Hv2a jest 

blokerem kanałów Cav2. Podobnie jak poprzednia, wykazuje 10000 

większe działanie w stosunku do owadów niż do ssaków. Toksyna ta jest 

najsilniejszym antagonistą kanałów Cav poznanym do tej pory. Nieznane są 

natomiast blokery owadzich kanałów Cav3 (chociaż w literaturze wymienia 

się antagonistów kanałów Cv3 u ssaków) [26]. 

5.3. Toksyny oddziałujące na napięciowo-zależne kanały 

potasowe 

Napięciowo-zależne kanały potasowe (Kv) są najbardziej zróżnicowaną 

grupą napięciowo-zależnych kanałów jonowych, zarówno wśród owadów 

jak i ssaków. Poznano 6 rodzin Kv u owadów: Shaker (odpowiednik Kv1 

u ssaków), Shaw (Kv2), Shal (Kv3), Schab (Kv4), EAG, ERG i ELK (KCNH). 

Dodatkowo gen slo koduje kanały potasowe zależne od wapnia i sodu 

(KCa i KNa), które aktywowane mogą być zarówno zmianami potencjału 

błony jak i wzrostem stężenia jonów wapnia lub sodu wewnątrz komórki. 

Kanały potasowe są tetramerami często identycznych alfa podjednostek; są 

one homologiczne do domen w kanale sodowym. Spośród całej gamy 

kanałów potasowych u owadów, jedynie kanały potasowe zależne od 

wapnia są „celem” dla toksyn z jadu pająków Pierwszymi odkrytymi 

toksynami wiążącymi się do tego typu kanałów są toksyny z rodziny  

κ-Hexatoksyn-1, wyizolowane z jadu pająków „Australian funnel-web”. 

Wykazują one duże powinowactwo i specyficzność do kanałów KCa 

owadów, nie powodując żadnych efektów u ssaków. Przykładem jest 

toksyna κ-hexatoksyna-Hf1a, która budowana jest przez 37 aminowkasów 

i posiada 4 mostki dwusiarczkowe. Jeden z mostków jest niezwykle rzadki 

(obecny jest u wszystkich toksyn tej rodziny) – znajduje się on pomiędzy 

sąsiadującymi resztami cysteiny, co ocenia się jako kluczowe dla 

aktywności toksyny [27]. 
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5.4. Toksyny z jadu pająka oddziałujące na inne struktury 

w układzie nerwowym owadów 

W poprzedniej części omówione zostały toksyny oddziałujące 

z napięciowo-zależnymi kanałami jonowymi. Zaburzenie funkcji kanałów 

jonowych nie jest jedynym mechanizmem działania toksyn z jadu pająków 

- mogą one również „atakować” presynaptyczne zakończenia nerwów oraz 

receptory glutaminianu.  

Jad pająków z rodzaju Latrodoctus (Czarna wdowa) zawiera 5 toksyn 

specyficznych względem owadów, nazwanych latroinsectotoksynami (LIT) 

α, β, γ, δ i ε. Toksyny te mają duże masy cząsteczkowe – około 130 kDa 

oraz wspólną budowę – unikalną domenę na N końcu oraz dużą domenę 

z 13-22 ankyrinowymi powtórzeniami. Mechanizmem działania toksyn jest 

masowe uwalnianie neurotransmiterów z zakończeń neuronalnych na 

drodze: 1) wiązania do specyficznych receptorów, powodujących 

egzocytozę, 2) wbudowywania się w błonę komórkową i tworzenia 

nieselektywnych kanałów kationowych. Kanał jonowy tworzony jest przez 

tetramerowe kompleksy toksyny, które wbudowują się w błonę zakończeń 

synaptycznych neuronów i stymulują masowe uwalnianie neurotransmitera. 

Latroinsektotoksyny są najbardziej skutecznymi poznanymi toksynami 

z jadu pająka. Ich LD50 wynosi mniej niż 1pmol/g. W jadzie pająka 

towarzyszą im małe peptydowe latrodektyny, które zwiększają toksyczność 

latroinsektotoksyn, same nie wykazujące toksyczności [14]. 

Ostatnim celem dla toksyn pająków, mającym znaczenie w kontekście 

konstruowania bioinsektycydów są receptory glutaminianu. Receptory te 

dzielimy na dwie klasy: metabotropowe i jonotropowe. Jonotropowe 

receptory glutaminianu zawierają w swojej strukturze kanał kationowy, 

który pozwala na przepływ jonów Na
+
 i K

+
 oraz niewielkich ilości Ca

+
. 

Występują 3 typy tych receptorów: α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izo-

ksazolopropionowy (AMPA), kainowy (KA) oraz N-metylo-D-aspara-

ginowy (NMDA), obecne są one u owadów raczej w połączeniach nerwowo-

mięśniowych niż w ośrodkowym układzie nerwowym [28]. W jadzie 

pająków odnaleziono jedną toksynę oddziałującą na receptory glutaminianu 

– dokładnie na receptory NMDA. Toksyna Г-CNTX-Pn1a (PnTx4) 

z pająka Phoneutria nigriventer jest specyficznym inhibitorem owadzich 

receptorów NMDA, nie wpływa jednak na receptory AMPA czy KA oraz 

nie wywołuje efektu u ssaków. 
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6. Próby zastosowania toksyn z jadu pająków w roli insektycydów 

Toksyny z jadu pająków, jako cząsteczki o dużym potencjale 

owadobójczym i wielu zaletach, mogą być stosowane jako insektycydy. 

Pierwsze próby stworzenia bezpiecznego środka na bazie toksyn z jadu 

pająka zostały już podjęte. Toksyna ω-HXTX-Hv1a, chociaż ma duży 

potencjał owadobójczy, nie powoduje żadnych efektów, gdy podana jest 

oralnie, ponieważ cząsteczki toksyny nie mogą przenikać przez nabłonek 

jelita i osiągać swojego celu w centralnym układzie nerwowym. Aby 

ominąć tą niedogodność dokonano fuzji peptydu toksyny z białkiem 

nośnikowym – aglutyniną GNA z przebiśniegu Galanthus nivalis. Powstałe 

białko fuzyjne przenikało swobodnie przez nabłonek jelita i obecne było 

w hemolimfie owadów [24]. Fuzyjne białko było skuteczne dla 

Lepidoptera, Coleoptera, Diptera i Hemiptera u których powodowało 

paraliż. Białko fuzyjne poddano następnie substytucji jednego aminokwasu 

(K34Q), co zwiększało znacznie jego aktywność. Toksyna z białkiem 

nośnikowym powodowała toksyczny efekt u owadów, jednakże 100% 

śmiertelność była osiągana przy bardzo dużej ilości białka fuzyjnego  

– 1mg/ml. Aby ułatwić dystrybucję toksycznego białka fuzyjnego, 

wklonowano je do genomu tytoniu i wyprodukowano rośliny, w których 

ekspresji uległa toksyna pająka wraz z nośnikiem. Roślina ta również była 

toksyczna dla owadów [29]. Analogiczne modyfikowane genetycznie 

rośliny uzyskano z bawełny i topoli [20]. 

Z racji tego, że toksyny pająka mają postać peptydów, można rozważać 

zastosowanie wektorów wirusowych do dystrybucji toksyn. Rekom-

binowane białka w kulturach komórek owadzich uzyskuje się głownie na 

drodze systemów ekspresji bakulowirusowych. Bakulowirusy są wirusami 

selektywnymi w stosunku do owadów a często nawet w stosunku do 

określonych grup owadów. Odnaleziono prawie 1000 różnych 

bakulowirusów u różnych gatunków owadów. Same bakulowirusy są 

śmiertelne dla owadów, jednakże czas ich działania jest bardzo długi i nie 

zawsze osiąga się pożądaną skuteczność [30]. Najlepiej poznanym wirusem 

jest Autographa californica nuclepolyhedrovirus (AcMNPV). Uzyskano do 

tej pory wiele rekombinowanych wirusów, czego celem było podniesienie 

ich skuteczności. Również jedna z toksyn pająka – μ-Diguetoksyna-Dc1a  

– została wklonowana w genom wirusa. Wirus z ekspresją tej toksyny miał 

znacznie wyższą skuteczność od oryginalnego wirusa oraz krótszy czas 

inkubacji. Zwiększona toksyczność spowodowana była jednoczesnym 

działaniem wirusa oraz peptydu z jadu pająka [31]. 
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7. Podsumowanie 

Toksyny z jadu pająka mają wiele zalet, pozwalających myśleć o nich 

w kategoriach insektycydów: są niezwykle skuteczne, selektywne 

względem owadów lub grup owadów oraz stosunkowo łatwe do uzyskania. 

Niezwykle wysoka skuteczność jadu pająków uzyskana jest przez 

synergistyczne działanie różnych składników jadu [12]. Jednakże z ich 

stosowaniem wiąże się wiele ograniczeń – są one nieskuteczne kiedy 

podawane są zewnętrznie, gdyż nie mogą one swobodnie przenikać tkanek 

owada i dotrzeć do miejsca docelowego. Mimo posiadania domeny ICK, 

która podnosi ich stabilność, to jednak jak każde inne peptydy są one 

podatne na działanie czynników środowiskowych. Odkrycie, że fuzja 

toksyn z jadu skorpiona z aglutyniną z Galanthus nivalis pozwala na 

dostarczenie toksyny do jej miejsca docelowego było milowym krokiem 

w projektowaniu insektycydów na bazie toksyn z jadu pająków i daje 

nadzieję, że w niedalekiej przyszłości cząsteczki te będą miały zastosowanie 

w codziennym życiu jako środki kontroli liczebności owadów. 
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Toksyny z jadu pająków i ich zastosowanie jako insektycydów 

 
Owady–szkodniki powodują ogromne zniszczenia w uprawianych roślinach oraz 
przechowywanej żywności. Szacuje się, że około 14% strat w uprawach i 20% strat 
w przechowywanej żywności powodowanych jest przez owady. Straty te szacuje się na 
100 miliardów dolarów każdego roku. Owady są również wektorami wielu groźnych 
chorób, np. malarii. Główną metodą walki z niepożądanymi owadami są chemiczne 
insektycydy. Ich stosowanie jest jednak niebezpieczne dla innych zwierząt, ludzi 
i środowiska, w związku z brakiem wystarczającej specyficzności, ponadto szerokie ich 
stosowanie doprowadziło do rozwoju oporności u owadów. W latach 2005 – 2009 wycofano 
z użycia aż 169 chemicznych insektycydów, podczas gdy powstało zaledwie 9 ich 
zamienników. Potrzebne są zatem nowe metody walki z owadami – szkodnikami. Uwaga 
naukowców skupia się na bioinsektycydach, czyli insektycydach pochodzenia naturalnego. 
Toksyny z jadu pająków są przykładem bioinsektycydów, które mogą zostać 
wykorzystywane do kontroli liczebności owadów szkodników. Charakteryzują się one 
bardzo wysoką efektywnością oraz wąskim zakresem działania – toksyny pająków są 
skierowane wyłącznie przeciwko owadom, bardzo często tylko przeciwko określonym 
gatunkom. Ich specyficzność i biodegradowalność powoduje, że są one niemal całkowicie 
bezpieczne dla człowieka i środowiska. Jad pająków bogaty jest w peptydowe 
neurotoksyny, które : 1) modyfikują działanie kanałów jonowych, 2) wpływają na 
wydzielanie neurotransmiterów w błonie presynaptycznej. Ich głównymi miejscami 
działania są: napięciowo-zależne kanały sodowe, napięciowo-zależne kanały wapniowe, 
kanały potasowe aktywowane jonami wapnia, dwuwarstwa lipidowa, presynaptyczne 
zakończenia neuronów oraz receptory NMDA. W prezentowanej pracy przedstawiona jest 
bioróżnorodność toksyn z jadu pająków, mechanizmy ich działania oraz przykłady ich 
zastosowania jako insektycydów. 
Słowa kluczowe:owady, insektycydy, pająki, toksyny 

 

  



 
 

Toksyny z jadu pająków i ich zastosowanie jako insektycydów 
 

205 

Toxins from spiders venom and their application as insecticides 

 
Insects-pest causes huge destruction in crops and stored food. It's estimated that insects 

bring on about 14% loss in cultivated plants and 20% loss in stored grains. The damage 
is assessed at 100 billion dollars every year. In addition insects are also vectors of many 

serious diseases, for example malaria. Chemical insecticides are main method of fight 

against insects. However utilization of those chemicals is very dangerous for non-target 

animals, human and environment because of lack of sufficient specificity. Moreover wide 
use of chemical insecticides leads to development of insects resistance. Between 2005 and 

2009 even 169 chemical insecticides were retracted from the use, while only 9 new 

insecticides were developed. Therefore there is urgent need to develop new methods of fight 

against pest-insects. The attention is focused on bioinsecticides – namely insecticides 
of natural origin. Toxins from spiders‟ venom are example of bioinsecticides, which can be 

used to control the number of pest-insects. They are characterized by high effectiveness and 

narrow range of activities – spiders toxins are active only against insects, very often against 

particular species of insects. Because of their specificity and biodegradability these toxins 
are almost completely safe for human and environment. Spiders venom is rich in peptide 

neurotoxins which: 1) modify action of ion channels, 2) affect neurotransmitter exocytosis 

on presynaptic neurons endings. Their main targets are: voltage depended sodium channels, 

voltage dependent calcium channels, calcium activated potassium channels, lipid bilayer, 
presynaptic endings of neurons and NMDA. The given paper will present biodiversity 

of spider venoms, modes of their action and examples of their application as insecticides. 

Keywords: insects, insecticides, spiders, toxins 
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Aktywność biologiczna wybranych laktonów 

1. Wstęp 

Laktony stanowią dobrze poznaną grupę cyklicznych pochodnych 

hydroksykwasów, które ze względu na szeroką gamę interesujących 

właściwości cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wielu zespołów 

badawczych.  

Laktony są związkami szeroko rozpowszechnionymi w przyrodzie, 

dlatego izoluje się je z organizmów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych. 

W literaturze opisanych jest wiele związków posiadających w swojej 

strukturze ugrupowanie laktonowe, charakteryzujących się działaniem 

m.in. antynowotworowym, antywirusowym, przeciwgrzybicznym, przeciw-

zapalnym, przeciwbakteryjnym, przeciwmalarycznym i przeciwpasożytniczym 

[1†3]. Ze względu na powinowactwo do receptorów zapachowych owadów 

laktony pełnią również rolę insektycydów [4]. Związki należące do tej 

grupy posiadają także właściwości inhibicyjne w stosunku do niektórych 

enzymów [1], a także dzięki swoim właściwościom sensorycznym znalazły 

zastosowanie w przemyśle spożywczym, nadając smak i zapach wielu 

produktom [5].  

Ze względu na wymienione pożądane właściwości laktonów są one 

przedmiotem badań wielu naukowców, tak pod względem opracowania 

nowych metod otrzymywania jak i modyfikacji strukturalnych w celu 

otrzymania związków o nowych właściwościach biologicznych. 

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie laktonów jako grupy 

związków obdarzonych szeroką gamą właściwości, szczególnie 

biologicznych, co wpływa na potencjalne możliwości ich zastosowania. 

Praca ta ma na celu również uzasadnienie konieczności opracowywania 

nowych metod syntezy związków z ugrupowaniem laktonowym 

i prowadzenia badań biologicznych zarówno nad laktonami izolowanymi 

ze środowiska naturalnego jak i syntetycznymi. 
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3. Podstawowe informacje o laktonach 

3.1. Budowa 

Szeroko rozpowszechnione w przyrodzie laktony to cykliczne pochodne 

hydroksykwasów, wewnątrzcząsteczkowe estry.  

Wyróżnia się cztery rodzaje laktonów: α, β, γ i δ – laktony, w zależności od 

położenia grupy karboksylowej względem hydroksylowej w wyjściowym 

kwasie (rys. 1).  

O

O

O

O

O

O

O

O

           α-lakton   β-lakton           γ-lakton                     δ-lakton 

 

Rysunek 1. Typy laktonów [6] 

Wraz ze zmienną liczbą atomów budujących pierścień zmieniają się 

właściwości chemiczne i trwałość laktonów. Związki zawierające trójczłonowe 

ugrupowania cykliczne- α-laktony są nietrwałe ze względu na naprężenia 

torsyjne i kątowe, dlatego też nie ma możliwości ich wyizolowania. β- laktony 

są związkami trwałymi pomimo nadal istniejących niekorzystnie 

wpływających czynników, dlatego też z powodzeniem są izolowane ze 

środowiska naturalnego, wykazując jednocześnie reaktywność niespotykaną u 

zwykłych estrów. Największą trwałością charakteryzują się γ i δ- laktony [7], 

dlatego też o właściwościach biologicznych mówi się przede wszystkim 

w przypadku takich cyklicznych estrów. 

3.2. Nomenklatura 

Podczas ustalania nazewnictwa systematycznego związków z ugrupo-

waniem laktonowym obowiązują podstawowe reguły opracowane przez 

IUPAC, dotyczące nadawania nazw połączeniom heterocyklicznym. 

Nazwa rozpoczyna się zazwyczaj od słowa „lakton” po czym podaje się 

nazwę kwasu, który był substratem dla otrzymania danego produktu 

laktonowego. W celu określenia liczby atomów węgla w pierścieniu, a tym 

samym jego wielkości jako przedrostek podaje się literę grecką- przypisaną 

do odpowiedniego atomuw układzie cyklicznym. Pierwszy atom węgla 

licząc od grupy karboksylowej opisuje się litera α, drugi- β, γ- odpowiada 

trzeciemu atomowi, a δ- czwartemu [8] Jako przykłady tworzenia 
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nazewnictwa podać można α-acetolakton, który powstał w wyniku wewnątrz-

cząsteczkowej kondensacji kwasu α-hydroksyetanowego, β-propiolakton 

otrzymany z kwasu β-hydroksypropanowego, γ-butylolakton, którego 

prekursorem był kwas γ-hydroksybutanowy oraz δ-pentylolakton 

pochodzący od kwasu δ-hydroksypentanowego. Nazewnictwo atomów 

węgla w pierścieniu laktonowym zaprezentowano na rysunku 2.  

 

 

Rysunek 2. Zasady nazewnictwa atomów węgla w pierścieniu laktonowym [8] 

3.3. Metody otrzymywania 

Ze względu na aktywność biologiczną laktonów, opracowanych zostało 

wiele metod ich syntezy. 

Pięcio- i sześcioczłonowe laktony łatwo tworzą się w wyniku cyklizacji 

hydroksykwasów posiadających grupy hydroksylowe w położeniu odpo-

wiednio γ i δ. Związki, które w pierścieniu posiadają więcej niż 6 i mniej 

niż 5 atomów węgla nie powstają samorzutnie z hydroksykwasów.  

Z α-hydroksy-kwasów zamiast oczekiwanych laktonów tworzą się laktydy 

– w wyniku wzajemnej estryfikacji dwóch cząsteczek wyjściowych 

hydroksykwasów. Z β-hydroksykwasów również nie otrzymuje się 

produktów laktonowych, ponieważ podczas ich ogrzewania dochodzi do 

dehydratacji i wytworzenia nienasyconego kwasu karboksylowego [7].  

Inną metodą otrzymywania laktonów jest cykloaddycja alkenów 

z bezwodnikami w obecności 10% roztworu trifluorometasulfonianu 

miedzi(II) stosowanego jako katalizatora oraz 30% roztworu bromku litu 

i tlenu. Tak prowadzony proces syntezy pozwala na otrzymanie produktów 

laktonowych z wysoką wydajnością [9].  

Jedna z prostszych do przeprowadzenia metod pozyskiwania γ- lub δ- 

laktonów z dużą wydajnością polega na ogrzewaniu związków 

zawierających grupy karboksylowe z 5% trifluorometylosulfonianem 

srebra i 1,2-dichloroetylenem pełniącymi rolę katalizatorów [10]. 

Natomiast w wyniku cyklizacji pochodnych bromobut-3-ynlodowych 

prowadzonej w 10% roztworze AuCl3 oraz mieszaninie wody i toluenu 

otrzymuje się z wysoką wydajnością odpowiednie γ-laktony [11].  
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Innym przykładem syntezy γ-laktonów jest reakcja kwasów 

karboksylowych w obecności sproszkowanego KBr prowadzona w dichloro-

metanie. Reakcja ma charakter wolnorodnikowy, a powstałe rodniki 

benzylowe ulegają cyklizacji tworząc odpowiednie laktony z podstawnikiem 

arylowym [12]. 

4. Aktywność biologiczna laktonów 

Ze względu na charakterystyczne właściwości, związki z ugrupowaniem 

laktonowym znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia człowieka. 

Najważniejszą rolę odgrywają w medycynie- jako leki, a także w przemyśle 

spożywczym- izolowane i wytwarzane na dużą skalę jako olejki zapachowe 

stosowane w procesach technologicznych wytwarzania produktów 

spożywczych. Warto podkreślić, że aktywność biologiczna jest czynnikiem 

warunkującym zastosowanie nie tylko laktonów. 

4.1. Laktony o aktywności przeciwnowotworowej i cytostatycznej 

Laktony należą do grupy związków posiadających właściwości 

przeciwnowotworowe, dlatego też ich synteza i badanie właściwości 

biologicznych daje nadzieję na odnalezienie wśród nich „leku na raka”. 

W literaturze opisano liczną grupę związków z ugrupowanem laktonowym, 

charakteryzujących się właściwościami antynowotworowymi. W niniejszej 

pracy przedstawiono tylko kilka wybranych przykładów. 

Do związków o potwierdzonej aktywności przeciwnowotworowej 

należą laktony seskwiterpenowe, a wśród nich arglabina (rys. 3), która 

charakteryzuje się również działaniem przeciwzapalnym. Duże 

koncentracje tego związku występują naturalnie w roślinach należących do 

rodziny Asteraceae (astrowate), zwłaszcza w gatunkach Artemisia glabella 

i Artemisia myriantha, w których arglabina jest metabolitem wtórnym.  

O

O

CH2

O

CH3

CH3

CH3

 

Rysunek 3. Arglabina [13] 

Wraz z innymi laktonami seskwiterpenowymi arglabina występuje we 

włoskach gruczołowych, zlokalizowanych na liściach, w nasionach 

i kwiatach tych roślin. Swoje właściwości zawdzięcza grupie α-metyleno-γ-

laktonowej [13]. Dzięki badaniom in vitro przeprowadzonym na szczurach 



 
 

Angelika Kamizela, Barbara Gawdzik 

 

210 

i myszach udowodniono, że ugrupowanie to zwiększa działanie 

cytotoksyczne laktonów w stosunku do białaczki limfatycznej oraz 

komórek mięsoraka tych zwierząt [14]. Arglabina wykazuje zdolność 

inhibicji enzymów komórkowych poprzez łączenie się z grupami 

sulfhydrylowymi glutationu lub L-cysteiny znajdującymi się we wnętrzu 

komórki. Dodatkowo charakteryzuje się mało znaczącą aktywnością 

w stosunku do zdrowych komórek, przez co znalazła szerokie zastosowanie 

w medycynie [13].  

Innymi laktonami zawierającymi w swojej strukturze grupę metylenową 

w pierścieniu γ-laktonowym są helenalina, alantolakton i ambrozyna 

(rys. 4), które wykazują skuteczne działanie cytotoksyczne w stosunku do 

komórek T białaczki poprzez zainicjowanie procesu apoptozy komórek 

nowotworowych [15].  

O

CH2

O

OHO

H

CH3

O

O

CH2

CH3

CH3

O CH3

H

O

CH2

O

H

helenalina alantolakton ambrozyna  

Rysunek 4. Helenalina, alantolakton, ambrozyna [15] 

Działanie cytotoksyczne w stosunku do komórek T białaczki wykazują 

także laktony wyizolowane z Eunicea succinea – inolen, inolid A oraz 

inolid B [16], przedstawione na rysunku 5. 

O

O O

CH2

O

CH3
H

CH3

CH3

inolen

O

O O

CH2

O

CH3
H

CH3

H

CH3

O

O O

CH2

O

CH3
H

CH3

H

CH3

inolid A inolid B  

Rysunek 5. Struktura inolenu, inolidu A i inolidu B [16] 

Innym laktonem seskwiterpenowym o działaniu cytotoksycznym 

w stosunku do linii komórkowych komórek nowotworowych jest lakton 

guajanolidowy, niszczący komórki raka jelita grubego i żołądka [17]. Jego 

struktura została przedstawiona na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Guajanolidowy lakton [17] 

Właściwości przeciwnowotworowe wykazują również laktony 

makrocykliczne, których przykładem są epotilony, naturalne związki 

wyizolowane z bakterii glebowych Sporangium cellulosum [18]. 

Przedstawiciele tej grupy to epotilon A i epotilon B. Jedyną różnicą w ich 

budowie jest obecność grupy metylenowej w epotilionie B. Ich interesującą 

właściwością z punktu widzenia zastosowania w medycynie jest 

hamowanie proliferacji komórek nowotworowych [19]. Epotilony 

powodują agregację tubuliny i zatrzymują proces mitozy, a także 

zapobiegają depolimeryzacji mikrotubul, co powoduje zahamowanie 

podziałów komórkowych w fazie G1/M i aktywację procesu apoptozy [20]. 

Dzięki opisanemu mechanizmowi epotilony są składnikami leków 

przeciwnowotworowych o sprawdzonej skuteczności [18].  
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O OH O
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CH3
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O
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CH3

CH3 CH3
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CH3

CH3
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Epotilion B  

Rysunek 7. Struktury Epotilionu A i Epotilionu B [19] 

Makrocyklicznym laktonem o potwierdzonej aktywności 

przeciwnowotworowej jest michaolid A wyizolowany z Lobophytum 

michaelae. Inny przykład laktonu cechującego się takimi samymi 

właściwościami stanowi krassumolid A wyizolowany z Lobophytum 

crassum. Oba te laktony, których struktury zostały przedstawione na 

rysunku 8 są wykorzystywane w leczeniu nowotworów układu 

krwionośnego i jelita grubego [21]. 
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Rysunek 8. Struktury michaolidu i krassumolidu [21] 

4.2. Laktony o właściwościach przeciwwirusowych 

W literaturze opisano wiele związków z ugrupowaniem laktonowym 

o udokumentwanym działaniu przeciwwirusowym. Wiele z nich stosuje się 

obecnie jako leki, inne nadal bada się w tym kierunku.  

Laktonem, który znalazł zastosowanie przy produkcji leków 

zwalczających przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) jest 

helioksantyna. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B stanowi 

nadal poważny problem na świecie. Wirus HBV wywołuje ostre 

i przewlekłe zapalenie narządu, dodatkowo zwiększając znacznie ryzyko 

pojawienia się na nim zmian nowotworowych. Stosowane dotąd leki 

posiadają ograniczenia, między innymi interferon-α (IFN-α) nie zawsze 

podczas leczenia okazuje się być skuteczny, a ponadto wywołuje bardzo 

często skutki uboczne. Dużą skutecznością w inhibicji HBV DNA 

charakteryzują się analogi nukleozydów, jednak podczas stosowania ich 

jako leków, po pewnym czasie wirus uodparnia się i terapia przestaje być 

skuteczna. Przewagę nad wymienionymi związkami posiada helioksantyna 

przedstawiona na rysunku 9, która jak stwierdzono tłumi ekspresję genu 

HBV i replikację w komórkach wątroby [22, 23]. 
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O

O

O

helioksantyna
 

Rysunek 9. Helioksantyna [22] 
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Potrzeba otrzymania niezawodnego leku powoduje, że nadal prowadzi 

się badania nad związkami zwalczającymi wirusa HBV. Połączenia 

zawierające w swojej strukturze pierścienie γ-laktonowe o właściwościach 

proliferacyjnych w stosunku do HBV wyizolowano z owoców Illicium 

henryi. Tym trzem aktywnie biologicznym laktonom nadano nazwy 

pochodzące od gatunku rośliny, z której je wyizolowano: henrylakton F, 

henrylakton G i anislakton B (rys. 10) [24].  
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Rysunek 10. Struktury laktonów wyizolowanych z Illicium henryi [24] 

Innym laktonem o dużej skuteczności zwalczania wirusa HBV jest związek 

wyizolowany z Swertia Chirayita, rośliny rosnącej w umiarkowanej strefie 

Himalajów. Inspiracjami do badania wyciągu z tej rośliny był fakt stosowania 

jej przez mieszkańców tego regionu jako leku na zapalenie wątroby i choroby 

układu pokarmowego [25]. Strukturę wyizolowanego z Swertia Chirayita 

laktonu- swertiachiralaktonu przedstawia rysunek 11.  

 

Rysunek 11. Związek z ugrupowaniem laktonowym wyizolowany z Swertia Chirayita [25] 



 
 

Angelika Kamizela, Barbara Gawdzik 

 

214 

Do laktonów seskwiterpenowych charakteryzujących się właściwościami 

przeciwwirusowymi należą: chlorojaneryna, 13-acetylosolstitialina A oraz 

chlorohyssopifolina- związki wyizolowane z części nadziemnych Centaurea 

Solstitialis L. Zwalczają one między innymi wirusa opryszczki narządów 

płciowych, wirusa grypy oraz wirusa opryszczki typu I [1]. Ich struktury 

zostały zaprezentowane na rysunku 12.  

O

OH

OH

Cl

H

O

CH2

O Cl

OH

CH2

H
O

H

O

OH

OH

Cl

H

O

CH2

O OH

CH2

H
O

H CH2

O

OH

H

O

CH2

H

H

CH2
O CH3

O

OH

chlorohyssopifolina A chlorojeneryna

13
-
acetylosolstitialina A  

Rysunek 12. Struktury laktonów wyizolowanych z Centaurea Solstitialis L [1] 

4.3. Laktony o aktywności przeciwbakteryjnej 

Pochodne inhibitujące rozwój bakterii lub zabijające je, stanowią 

interesujący obiekt badań, ze względu na zastosowanie w medycynie lub 

farmacji. W literaturze znanych jest wiele przykładów laktonów, które 

w negatywny sposób wpływają na rozwój i funkcjonowanie bakterii.  

Związki z ugrupowaniem laktonowym wykazujące aktywność 

przeciwbakteryjną znajdują się w wielu powszechnie występujących roślinach. 

Przykładem jest mlecz polny - Sonchus arvensis L. należący do rodziny 

astrowatych. Roślina ta była wykorzystywana w tradycyjnej medycynie 

chińskiej w leczeniu stanów zapalnych, gorączki oraz chorób układu krążenia. 

Badania nad ekstraktem z Sonchus arvensis L. doprowadziły do wyizolowania 

dwóch wcześniej niezidentyfikowanych laktonów: 1β-wodorosiarczan-5α,6β-

H-eudesma-3-en-12,6α-olidu i 1β-(p-hydroksyfenyloacetylo)-15-O-β-D-gluko-

piranozylo-5α,6β-H-eudesma-3-en-12,6-α-olidu. Oba związki zostały 

przebadane pod względem aktywności przeciwbakteryjnej, przy czym tylko 

pierwszy z nich hamuje rozwój patogenów jamy ustnej Streptococcus mutans 

ATCC 25175 [26]. 
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Rysunek 13. 1β-wodorosiarczan-5α,6βH-eudesma-3-en-12,6α-olid i 1β-(p-

hydroksyfenyloacetylo)-15-O-β-D-glukopiranozylo-5α,6βH-eudesma-3-en-12,6α-olid [26] 

Innym laktonem o właściwościach przeciwbakteryjnych jest lolioid, 

który wykazuje aktywność w stosunku do bakterii Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Niesseria gonorrhoeae oraz Escherichia coli. 

Lolioid stosowany jest jako lek na owrzodzenia, hemoroidy, gorączkę, 

impotencję i dolegliwości reumatyczne [27]. Jego strukturę przedstawia 

rysunek 14. 

O

O

CH3
CH3

OH

CH3

 

Rysunek 14. Struktura lolioidu [27] 

Związki wyizolowane z roślin rodzaju Xanthium: (+)-8-epiksantyna,  

(-)-dihydroksantyna i (-)-ksantyna (Rysuenk 15), charakteryzują się 

bicyklicznym, skondensowanym układem pierścieniowym i silnym 

działaniem przeciwbakteryjnym wobec szczepów często występujących w 

środowisku człowieka, takich jak Staphylococcus aureus. Dużą zaletą 

wyizolowanych pochodnych laktonowych jest także ich aktywność 

przeciwmalaryczna i przeciwnowotworowa [28].  
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Rysunek 15. Substancje wyizolowane z rodzaju Xanthium [28] 

Związki z ugrupowaniem laktonowym, które wykazują działanie 

skierowane przeciwko szczepom bakterii Bacillus subtilis oraz Klebsiella 

pneumoniae wyizolowano z nadziemnej części rośliny Tanacetum densum. 

Wśród substancji wchodzących w skład ekstraktu znajdowały się silwasinolid 

(rys. 16a), 8-α-hydroksydihydrowerlotorina (rys. 16b) i deacetyl 1β,10α-

epoksydu tulipinolidu (rys. 16c) [29]. 
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Rysunek 16. Struktury laktonów wyizolowanych z Tanacetum densum [29] 

Z gatunku Tanacetum argyrophyllum wyizolowano tanachinę, 

izospeciforminę, dentatynę A i tabulinę, laktony charakteryzujące się 

działaniem hamującym rozwój bakterii szczepów Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli i Bacillus subtilis [30]. Struktury wymienionych 

związków przedstawiono na rysunku 17. 
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Rysunek 17. Laktony wyizolowane z Tanacetum argyrophyllum [30] 

4.4. Laktony o właściwościach grzybobójczych 

Podczas leczenia chorób wywołanych grzybami stosuje się leki, które 

nie zawsze działają skutecznie lub leczenie za ich pomocą jest długotrwałe 

i może prowadzić do poważnych powikłań. Otrzymanie związku 

pozbawionego wymienionych wad jest jednym z celów, do których dążą 

zespoły naukowców zajmujących się syntezą biologicznie czynnych 

laktonów. Grzybice stanowią również poważny problem w rolnictwie, 

a tym samym wpływają na jakość żywności i zdrowie ludzi. Cykliczne 

estry wykazują duży potencjał pod tym względem, o czym świadczą wyniki 

badań nad aktywnością biologiczną wyizolowanych ze środowiska 

naturalnego lub otrzymanych drogą syntetyczną związków o potencjalnych 

właściwościach grzybobójczych. 

Jako przykłady związków z ugrupowaniem laktonowym charak-

teryzujących się działaniem przeciwgrzybicznym wymienia się lakony 

seskwiterpenowe. Dwa związki należące do tej grupy zostały wyizolowane 

z roślin należących do rodziny Compositae. Dehydrokostuslakton i kostunolid, 

których struktury zostały przedstawione na rysunku 18 wykazały działanie 

hamujące rozwój Cunninghamella echinulata na podobnym poziomie do 

często stosowanego w terapii grzybic ketokonazolu [31].  
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Rysunek 18. Struktury kostunolidu i dehydrokostuslaktonu [31] 

Seskwiterpenowe guajanolidowe laktony otrzymane z rośliny Centaurea 

nicolai, których struktury przedstawiono na rysunku 19 charakteryzują się 

bardzo silnym działaniem wobec takich mikroorganizmów jak Aspergillus 

ochraceus, Trichoderma viride i Fusarium tricinctum [32]. 
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Rysunek 19. Laktony otrzymane z rośliny Centaurea nicolai [32] 

Związki organiczne zawierające ugrupowanie α-metyleno-γ-laktonowe, 

a zwłaszcza naturalne laktony seskwiterpenowe, wykazujące działanie 

grzybobójcze, odgrywają kluczową rolę w produkcji środków agroche-

micznych. Badania wykazały, że kara bron (rys. 20) i jego analog – karabrol 

wyizolowane z rośliny Carpesium macrocephalum, charakteryzują się wysoką 

aktywnością przeciwgrzybiczną w stosunku do Colletotrichum lagenarium [33]. 
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Rysunek 20. Struktura karabronu [33] 
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8-α-(4-acetylo-2-hydroksymetylo-buten-2-oiloksy)salonitenolid (rys.21a), 

8-α-(4-acetoksy-3-hydroksy-2-metyleno-butanoilooksy)-sonchukarpolid (rys. 

21b) oraz 8-α-hydroksy-4-epi-sonchukarpolid (rys.21c) wyizolowane 

z nadziemnych części roślin Centaurea thessala i Centaurea deusta 

charakteryzują się bardzo silnymi właściwościami grzybobójczymi [34].  
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Rysunek 21. Laktony wyizolowane z Centaurea thessala i Centaurea deusta [34] 

5. Laktony o działaniu inhibitującym enzymy 

Zdolność inhibicji enzymów charakteryzuje laktony zawierające cztery 

atomy w pierścieniu cyklicznym, podstawionym grupami alkilowymi. 

Przykładami takiego związku jest lipstatyna oraz jej analog – tetra-

hydrolipstatyna (rys. 22) [1]. Lipstatynę pełniącą rolę inhibitora lipazy 

trzustkowej po raz pierwszy wyizolowano w 1987 r. ze Streptomyces 

toxytricini. Aktywność biologiczna tej cząsteczki opiera się na 

reaktywności ugrupowania β-laktonowego, które ulega stosunkowo łatwo 

acylowaniu przez lipazę trzustkową, w wyniku czego następuje hamowanie 

reaktywności enzymu, a tym samym uniemożliwienie hydrolizy 

triglicerydów do glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych. 

Tetrahydrolipstatyna (THL) (rys. 22) ze względu na zbliżone działanie 

i bardziej trwałą formę jest wykorzystywana do produkcji leku na otyłość 

występującego pod nazwą handlową Orlistat® [35].  



 
 

Angelika Kamizela, Barbara Gawdzik 

 

220 

CH3

O

O

O

CH3

CH3
O

NHCHO

C6H13

tetrahydrolipstatyna

CH3

O

O

C6H13

O

CH3

CH3
O

NHCHO

lipstatyna

 

Rysunek 22. Lipstatyna i tetrahydrolipstatyna [2,35] 

Laktony wykazują zdolność do inhibicji enzymów nie tylko ludzkich ale 

również enzymów występujących w innych organizmach. Tego typu 

związkami są laktony seskwiterpenowe wyizolowane z Cnicus benedictus L. 

(drepacz lekarski)- knicyna i cynaropikryna (rys. 23), które działają hamująco 

na enzym bakteryjny MurA. Enzym MurA jest odpowiedzialny za początkowy 

etap biosyntezy peptydoglikanu w cytoplazmie komórek bakteryjnych, który 

stanowi podstawowy budulec ścian komórkowych [36].  
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Rysunek 23. Knicyna i cynaropikryna [36] 

6. Wnioski 

Jak wynika z przedstawionego opracowania laktony posiadają niezwykle 

interesującą aktywność biologiczną, a tym samym stanowią grupę związków 

o potencjalnym zastosowaniu w wielu dziedzinach życia człowieka. 
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Aktywność biologiczna wybranych laktonów 
 

Streszczenie  

Laktony są cyklicznymi związkami, bardzo szeroko rozpowszechnionymi w przyrodzie, 

powstającymi w wyniku wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji odpowiednich hydroksy-

kwasów. Grupa estrowa w tych związkach występuje w układzie cyklicznym. W zależności 
od liczby atomów w pierścieniu wyróżnia się α- ,β- ,δ- lub γ-laktony. Związki należące do 

omawianej grupy znaleźć można między innymi w roślinach, owadach czy drobnoustrojach.  

Posiadają one bardzo zróżnicowane właściwości, z których jedną z najistotniejszych wydaje 

się być aktywność biologiczna. Działają przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, 
przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie i przeciwpasożytniczo. Mogą 

uczestniczyć w inhibicji enzymów i odpowiadać za smak i zapach różnego rodzaju 

produktów. Z powodu posiadanych właściwości, laktony wykorzystuje się w przemyśle 

chemicznym, spożywczym, a w szczególności w medycynie i farmacji. W ostatnim czasie 
coraz większy nacisk kładzie się na poszukiwanie biologicznie aktywnych związków, 

poprzez opracowywanie nowych metod syntezy i projektowanie zmodyfikowanych 

połączeń o innych właściwościach lub silniejszym działaniu. 

Słowa kluczowe: aktywność biologiczna, laktony, cykliczne estry. 

 

The biological activity of some lactones 

 
Abstract  

Lactones are cyclic compounds, widely distributed in nature, arising from the hydroxy ester 
interchange. The ester group in these compounds is present in the cyclic moiety. Depending 

on the number of atoms in the cyclic ring distinguished α-, β-, δ- and γ-lactones. Compounds 

belonging to this group can be found in both plants, insects or microorganisms. They have 

very different properties, of which the most important one appears to be the biological 
activity. Lactones have antibacterial properties, antiviral, anti-cancer, anti-inflammatory, 

antifungal and antiparasite. May be involved in the inhibition of enzymes and responsible 

for taste and aroma of various types of substances. Lactones because of its properties are 

used in the chemical industry, food industry, especially in medicine and pharmacy. 
Recently, more and more emphasis is put on the search for biologically active lactones 

through the development of new methods for the synthesis and design of modified 

connections with other properties or stronger action. 

Keywords: biological activity, lactones, cyclic esters. 
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Budowa, biosynteza i właściwości ramnolipidu  

– glikolipidowego biosurfaktantu 

1. Wprowadzenie  

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz większą uwagę zwraca się na stan 

otaczającego nas środowiska, poszukiwane są nowe metody eliminowania 

zanieczyszczeń wynikających ze społeczno-gospodarczej oraz przemysłowej 

działalności człowieka. Do substancji zanieczyszczających środowisko 

naturalne zaliczane są również syntetyczne związki powierzchniowo 

czynne (ZPC) otrzymywane najczęściej na bazie ropy naftowej, które 

rokrocznie produkowane są w ogromnych ilościach (kilkunastu milionów 

ton), a ze względu na swoją wysoką toksyczność i niską biodegra-

dowalność stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemów wodnych 

i lądowych. Bezpieczną dla środowiska alternatywą dla tego typu 

związków są biosurfaktanty – naturalne związki powierzchniowo czynne 

wytwarzane najczęściej przez mikroorganizmy lub otrzymywane metodami 

biotransformacji przy wykorzystaniu wyizolowanych enzymów [1]. 

Biosurfaktanty są biokompatybilne środowiskowo, wysoce biode-

gradowalne, nietoksyczne, wykazują różnorodność prezentowanych struktur 

i właściwości użytkowych [2]. Ponadto są to związki o wysokiej aktywności 

powierzchniowej i międzyfazowej, stabilne nawet w ekstremalnych warunkach 

środowiska oraz wykazujące aktywność biologiczną. Podobnie jak surfaktanty 

syntetyczne, mogą one charakteryzować się licznymi właściwościami 

użytkowymi od myjących, czyszczących i piorących po zwilżające, 

dyspergujące, solubilizujące czy emulgujące.  

Naturalne surfaktanty syntetyzowane przez mikroorganizmy stosowane są 

już m.in. w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, 

w rolnictwie, przy wydobywaniu ropy naftowej, w medycynie i technologiach 

stosowanych przy oczyszczaniu środowiska naturalnego [3, 4], a także są 

składnikami detergentów. Tak liczne możliwości aplikacyjne tych związków 

wynikają zarówno z szerokiej gamy mikroorganizmów zdolnych do ich 

produkcji, jak również z ogromnej różnorodności wytwarzanych związków, 

                                                                   
1 diana.manko@poczta.umcs.lublin.pl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych, www.umcs.pl 
2 aniaz@hektor.umcs.lublin.pl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział 

Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych, www.umcs.pl 
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których cechy funkcjonalne mogą być modyfikowane poprzez 

wprowadzanie zmian strukturalnych [5].  

Wśród biosurfaktantów największym zainteresowaniem cieszą się związki 

o stosunkowo małej masie cząsteczkowej – glikolipidy. Związki te zbudowane 

są z części hydrofilowej, którą jest zwykle węglowodan (mono- lub 

disacharyd) oraz związanej z nią glikozydowo części hydrofobowej – jednego 

lub kilku łańcuchów kwasu, hydroksykwasu lub -alkilo--hydroksykwasu 

tłuszczowego. Do najlepiej poznanych glikolipidowych biosurfaktantów 

należą soforolipidy wytwarzane przez drożdże z rodzaju Candida [6], 

trehalolipidy syntetyzowane m.in. przez bakterie Rhodococcus sp., a także 

otrzymywane już na skalę produkcyjną – ramnolipidy. 

2. Synteza ramnolipidu 

Ramnolipidy są to naturalne związki powierzchniowo czynne, które mogą 

być syntetyzowane przez różnego rodzaju bakterie. Za najbardziej 

efektywnych producentów ramnolipidów uważane są Gram-ujemne, tlenowe 

bakterie pałeczki ropy błękitnej – Pseudomonas aeruginosa (Rys. 1). 

 
Rysunek 1. Pseudomonas aeruginosa pod mikroskopem elektronowym [7] 

Pseudomonas aeruginosa jest szeroko rozpowszechniona w środowisku, 

najczęściej występuje w glebie i wodzie [3], ale znaleźć ją można również 

i w organizmach żywych oraz na powierzchni roślin. Rzadko występuje 

w postaci wolnej, gdyż preferuje tworzenie zorganizowanych kolonii 

(biofilmów) zarówno na powierzchniach biotycznych, jak i abiotycznych. 

Pseudomonas posiada zdolność do kolonizacji nawet takich nisz ekolo-

gicznych, w których brak jest tlenu, składniki odżywcze są ograniczone 

(do przeżycia wykorzystują wtedy niekonwencjonalne źródła węgla i azotu, 

i inne niż tlen akceptory elektronów), a warunki otoczenia (m.in. pH, 

temperatura) – ekstremalne. Ponadto jest ona oporna na działanie środków 

dezynfekujących i wielu antybiotyków, więc jako patogen oportunistyczny 

staje się poważnym zagrożeniem dla osób o obniżonej odporności 
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i przyczyną ponad 10% zakażeń wewnątrzszpitalnych, zajmując 4 miejsce 

na liście najczęściej izolowanych bakterii chorobotwórczych [8].  

Ramnolipidy mogą być syntetyzowane nie tylko przez różne szczepy 

bakterii Pseudomonas aeruginosa [9], ale także przez inne gatunki 

Pseudomonas m.in. P. chlororaphis, P. putida, P. oleovorans, P. cruciviae, 

P. fluorescens oraz przez bakterie należące do innych rodzajów 

np. Burkholderia (B. thailandensis, B. glumae, B. pseudomallei, B. plantarii) 

czy Serratia (S. rubidea) [1, 4, 6, 10].  

Ramnolipidy to wtórne produkty metabolizmu bakterii, które 

syntetyzowane są w stacjonarnej fazie ich wzrostu [11], a zatem nie są one 

im bezpośrednio niezbędne do rozwoju, ale mogą pełnić różne funkcje 

fizjologiczne. Przede wszystkim ramnolipidy stymulują skoordynowany 

ruch wielokomórkowy bakterii Pseudomonas aeruginosa (ruch typu 

rozpełzliwego) i odgrywają różne role podczas formowania, dojrzewania 

i rozpadu biofilmu tworzonego przez syntetyzujące je bakterie [3]. Ponadto 

pełnią funkcję środków chroniących przed fagocytozą, leukocytami oraz 

innymi mikroorganizmami i są substancjami aktywnymi w inwazjach 

chorobotwórczych. Udowodniono też, że ramnolipidy zwiększają 

biodostępność substratów, które nie mieszają się z wodą, a stanowią dla 

bakterii cenne źródło węgla i energii [5]. 

Ramnolipidy wytwarzane są przez bakterie w postaci mieszanin, 

których skład uzależniony jest od rodzaju producenta, charakteru podłoża 

hodowlanego (stanowiącego źródło węgla, azotu i innych substancji 

odżywczych) oraz warunków panujących w trakcie hodowli.  

Organicznym składnikiem pożywki hodowlanej mogą być [1, 3†5]: 

 substraty hydrofobowe: n-alkany, n-parafina, oleje roślinne; 

 substraty hydrofilowe: glicerol, glukoza, mannitol, etanol; 

 odpady poprodukcyjne: serwatka, olej po procesie smażenia, odpady 

gorzelnicze, odpad po procesie ekstrakcji oliwy z oliwek, glicerol 

(produkt uboczny w procesie otrzymywania biodiesla). 

Stosowanie surowców odpadowych, zwłaszcza przemysłu spożyw-

czego, jako składnika podłoży do hodowli drobnoustrojów, których 

metabolity wtórne – ramnolipidy są użyteczne przemysłowo jest niezwykle 

korzystne zarówno ze względów ekologicznych (zagospodarowanie 

odpadów poprzemysłowych), jak i ekonomicznych (obniżenie kosztów 

produkcji biosurfaktantu).  

Rolę źródła azotu w pożywkach hodowlanych spełniają zazwyczaj 

azotany, aminokwasy, amoniak lub mocznik. Badania wykazały, że 

ograniczenie ilości azotu podczas hodowli bakterii zdolnych do produkcji 

ramnolipidu wywołuje nadprodukcję biosurfaktantu, a maksymalny poziom 

syntezy osiągany jest przy zachowaniu stosunku masowego węgla do azotu 
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w granicach od 16:1 do 18:1 [1, 5]. Wysoką efektywność produkcji 

obserwuje się ograniczając także ilość jonów wapnia, magnezu, sodu, 

potasu, żelaza i fosforu oraz mikroelementów. Ponadto zauważono 

zależność pomiędzy syntezą ramnolipidów, a aktywnością syntetazy 

glutaminowej – najwyższą aktywność tego enzymu zaobserwowano pod 

koniec wykładniczej fazy wzrostu Pseudomonas, czyli w momencie kiedy 

rozpoczyna się produkcja biosurfaktantów [3, 11]. 

Na proces otrzymywania ramnolipidów wpływają również warunki 

panujące w trakcie hodowli bakterii zdolnych do ich biosyntezy, przede 

wszystkim pH podłoża hodowlanego, ponieważ bakterie są niezwykle 

wrażliwe na jego wahania. Wysoką wydajność syntezy obserwuje się przy 

pH lekko kwaśnym, w przedziale od 6 do 6,5, ale już przekroczenie wartości 

pH=7 powoduje znaczny spadek efektywność produkcji ramnolipidu [1]. 

Inne parametry hodowli, takie jak np. temperatura czy ilość tlenu, wpływają 

głównie na kompozycję syntetyzowanej mieszaniny [5].  

Oddzielenie i oczyszczenie otrzymanej w trakcie hodowli mieszaniny 

ramnolipidowej pochłania ponad połowę kosztów otrzymywania produktu. 

Uzyskane biosurfaktanty mogą być izolowane z hodowli poprzez 

ekstrakcję rozpuszczalnikami, krystalizację, strącanie, odwirowywanie czy 

frakcjonowanie piany, a w przypadku ramnolipidów najczęściej stosuje się 

metodę strąceniową z wykorzystaniem kwasu, a następnie ekstrakcję przy 

użyciu octanu etylu [12]. 

Proces biosyntezy ramnolipidu realizowany przez bakterie Pseudomonas 

aeruginosa zachodzi przy zaangażowaniu trzech genów – rhlA, rhlB i rhlC, 

a kontrolowany jest przez mechanizm quorum sensing (QS). Dwa pierwsze 

geny są wspólnie transkrybowane i regulowane, ponieważ wchodzą w skład 

tego samego operonu (rhlAB). Gen rhlA związany jest z tworzeniem kwasu  

3-hydroksyalkanoilo-3-hydroksyalkanowego (HAA) (rysunek 2a), a produkt 

genu rhlB katalizuje proces kondensacji prekursorów do formy mono 

ramnolipidu. Trzeci gen (rhlC), zlokalizowany w innym operonie niż dwa 

poprzednie [2], zaangażowany jest w katalizę reakcji przyłączania drugiej 

cząsteczki ramnozy do formy mono biosurfaktantu, a tym samym 

z powstaniem formy di.  

Cały proces biosyntezy ramnolipidu realizowany przez komórki 

bakteryjne może zostać umownie podzielony na trzy etapy: 

 biosyntezę prekursora części hydrofilowej – deoksytymidyno-

difosfo-L-ramnozy, dTDP-L-ramnozy (rysunek 2a); 

 syntezę de novo -hydroksyacylo-ACP – prekursora dimerów HAA; 

 kondensację prekursorów (dTDP-L-ramnozy i HAA) do formy 

mono, a następnie di ramnolipidu. 
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W trakcie ostatniego etapu biosyntezy ramnolipidu podjednostka 

kompleksu RhlAB (ramnozylotransferazy typu 1) – RhlA angażowana jest 

w syntezę jednej cząsteczki dimeru -HAA z dwóch cząstek -hydroksyacylo-

ACP. Natomiast druga podjednostka ramnozylotransferazy (RhlB) katalizuje 

przeniesienie dTDP-L-ramnozy i jej kondensację z dimerem kwasu 

tłuszczowego do formy mono ramnolipidu. W ostatnim etapie procesu 

biosyntezy do monoramnolipidu dołączana jest druga jednostka ramnozy, 

a reakcję tą katalizuje specyficzna ramnozylotransferaza typu 2 (RhlC) [10, 

13]. Proponowany szlak biosyntezy ramnolipidu przedstawiony został na 

rysunku 3. Zablokowanie genu rhlC prawdopodobnie powoduje zatrzymanie 

całego procesu na formie mono ramnolipidu [6].  

 
Rysunek 2. Prekursory: a) części hydrofobowej (HAA) i b) części hydrofilowej  

(dTDP-L-ramnoza) ramnolipidu [opracowanie własne na podstawie 13] 

Biosynteza ramnolipidu jest bardzo precyzyjnie regulowana na poziomie 

transkrypcyjnym, a regulacja ta jest procesem skomplikowanym i złożonym. 

Dwa geny rhlR i rhlI regulują ekspresję genów rhlAB, która jest modulowana 

obecnością dwóch transkrypcyjnych białek regulatorowych (RhlR i LasR). 

Działanie całego systemu opiera się na mechanizmie quorum sensing, który 

umożliwia komunikację pomiędzy komórkami bakterii tych samych szczepów 

lub populacji, a polega na wytwarzaniu i wydzielaniu do otoczenia 

chemicznych cząstek sygnałowych (autoinduktorów), które są następnie 

wykorzystywane w różnych procesach fizjologicznych. W przypadku 

Pseudomonas aeruginosa mechanizm QS składa się z zespołu las (białek 

LasR i LasI) i zespołu rhl (białek RhlR i RhlI), a pod jego kontrolą znajdują 

się m.in. czynniki zjadliwości – w tym także i ramnolipidy [3, 11, 14, 15]. 
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Białko LasI to syntetaza wytwarzająca cząsteczki sygnalizacyjne – laktony 

N-acylohomoserynowe (AHL), w tym przypadku konkretnie 3-okso-C12-

HSL, które przy odpowiedniej gęstości komórek bakteryjnych zostają 

rozpoznane i przyłączone do białka receptorowego LasR. Powstający 

kompleks nie tylko łączy się z promotorami regulującymi ekspresję genów 

odpowiedzialnych za wytwarzanie różnych białek sekrecyjnych, ale także 

wpływa na ekspresję białka RhlR. Natomiast gen rhlI związany jest 

z wytwarzaniem białka RhlI – syntetazy odpowiedzialnej za wytwarzanie 

innego typu cząstek sygnałowych – C4-HSL. Wzrost stężenia tych 

autoinduktorów i ich akumulacja w środowisku stanowią sygnał aktywacyjny 

dla białka regulatorowego RhlR, które łącząc się swoiście z C4-HSL 

oddziałuje z kolei na sekwencję promotorową operonu kodującego 

ramnozylotransferazę typu 1 i aktywuje ekspresję genów rhlAB [3, 11, 14, 15].  

 

Rysunek 3. Proponowany szlak biosyntezy ramnolipidu przez bakterie Pseudomonas aeruginosa 
[opracowanie własne na podstawie 6] 
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Produkcja ramnolipidów na skalę przemysłową przy wykorzystaniu 

mikroorganizmów izolowanych bezpośrednio ze środowiska okazuje się 

niewystarczająca ze względu na stosunkowo niskie wydajności ich syntez. 

Jednak postępy inżynierii genetycznej, m.in. w zakresie rekombinacji 

genów, pozwalają na dokonywanie zmian w dobrze poznanym genomie 

bakterii Pseudomonas, a modyfikacje wprowadzane do genotypu szczepu 

macierzystego skutkują podwyższaniem efektywności produkcji 

ramnolipidu. Wśród obecnie realizowanych modyfikacji genetycznych 

wymienia się, np. wprowadzenie genu lacZY z Escherichia coli do DNA 

Pseudomonas aeruginosa hodowanych na podłożach odpadowych np. 

serwatkowych [1]. 

3. Budowa ramnolipidów 

Ramnolipidy ze względu na swoją budowę chemiczną zostały zaliczone 

do grupy niskocząsteczkowych glikolipidów, w których strukturze 

wyróżnić można część pochodzenia cukrowego oraz część pochodzenia 

tłuszczowego. Związki składające się z dwóch części znacznie różniących 

się polarnością określane są mianem związków dwubiegunowych, asy me-

trycznych lub amfifilowych.  

Część hydrofilową cząsteczki ramnolipidu stanowi zarówno 

monosacharyd – ramnoza, jak i grupa karboksylowa znajdująca się na 

drugim końcu cząsteczki, a część hydrofobowa występuje pod postacią 

kwasu 3-hydroksytłuszczowego (najczęściej β-hydroksydekanowego), 

który zazwyczaj jest zestryfikowany kolejną jednostką 3-hydroksykwasu 

[1, 3]. W cząsteczce ramnolipidu wyróżnić można jedną (forma mono) lub 

dwie (forma di) jednostki L-ramnozy połączone za pomocą wiązania α-1,2-

glikozydowego. Natomiast cały fragment cukrowy związku glikolipidowego 

związany jest z niepolarnym „ogonem” poprzez wiązanie O-glikozydowe 

[16]. Wzór strukturalny cząsteczki diramnolipidu wraz z trzema typami 

charakterystycznych wiązań przedstawiono na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Wzór strukturalny cząsteczki diramnolipidu [opracowanie własne] 
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W środowisku występują bakterie zdolne do syntezy tylko jednej formy 

ramnolipidu m.in. P. chlororaphis syntetyzuje tylko monoramnolipidy, 

a B. thailandensis jedynie diramnolipidy. Zazwyczaj jednak biosurfaktanty 

te syntetyzowane są w postaci mieszaniny kilku homologów form mono 

i di związku z łańcuchami alifatycznymi o różnych długościach, której 

skład jakościowy i ilościowy uzależniony jest od gatunku i szczepu bakterii 

oraz warunków hodowli [6, 16]. Najczęściej w mieszaninie syntetyzowanej 

przez bakterie P. aeruginosa dominują dwie formy: L-ramnozylo-L-

ramnozylo-β-hydroksydekanoilo-β-hydroksydekanian (Rha-Rha-C10-C10) 

i L-ramnozylo-β-hydroksydekanoilo-β-hydroksydekanian (Rha-C10-C10) 

[13]. Przykładowy skład mieszaniny syntetyzowanej przez bakterie 

P. aeruginosa ST5 na podłożu, w którym glicerol stanowił główne źródło 

węgla przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1.  Skład mieszaniny ramnolipidowej syntetyzowanej przez Pseudomonas aeruginosa 
ST5 określony na bazie danych uzyskanych techniką HPLC 

Nr. Odmiana ramnolipidu Zawartość (%) 

1 Rha-C8-C10/Rha-C10-C8 5,00 

2 Rha-C10-C10 34,00 

3 Rha-C10-C12:1/Rha-C12:1-C10 2,20 

4 Rha-C10-C12/Rha-C12-C10 2,90 

5 Rha-Rha-C8-C10/ Rha-Rha-C10-C8 6,10 

6 Rha-Rha-C10-C10 42,20 

7 Rha-Rha-C10-C12:1/Rha-Rha-C12:1/C10 2,50 

8 Rha-Rha-C10-C12/Rha-RhaC12-C10 6,50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]  

Niektóre źródła [17] podają, że ramnolipidy stanowią zazwyczaj 

mieszaninę od 4 do 28 homologów różniących się liczbą jednostek cukrowych 

oraz liczbą i długością łańcuchów tłuszczowych stanowiących hydrofobowy 

ogon. Jednak liczba do tej pory zidentyfikowanych homologów tego związku 

jest znacznie większa. W jednej ze swoich prac Abdel-Mawgoud i in. 

wymienili i opisali 58 struktur ramnolipidowych [18]:  

 sześć odmian o jednej cząsteczce ramnozy i jednym łańcuchu  

-hydroksykwasu o 8, 10, 12 lub 14 atomach węgla (w tym trzy 

odmiany zawierające w łańcuchu po dwa nienasycone wiązania);  

 pięć odmian o dwóch cząsteczkach ramnozy i jednym łańcuchu 

kwasu o analogicznej liczbie atomów węgla jak w mono-Rha (w tym 

tylko jednej odmiany o łańcuchu posiadającym jedno wiązanie 

nienasycone);  

 dwadzieścia jeden odmian o jednej cząsteczce ramnozy i dwóch 

łańcuchach kwasów połączonych wiązaniem estrowym (w tym 
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siedmiu odmian mononienasyconych i dwóch o podwyższonej 

liczbie atomów węgla: Rha-C14-C16 i Rha-C16-C16); 

 dwadzieścia jeden odmian o dwóch cząsteczkach ramnozy i dwóch 

łańcuchach kwasów (m.in.: trzy odmiany o zwiększonej liczbie 

atomów węgla – Rha-Rha-C14-C16, Rha-Rha-C16-C14, Rha-Rha-

C16-C16 oraz osiem odmian mononienasyconych); 

 jedna odmiana o dwóch cząsteczkach ramnozy i trzech łańcuchach 

kwasów (Rha-Rha-C14-C14-C14); 

 dwie odmiany, w których atom wodoru przy grupie hydroksylowej 

ramnozy został zestryfikowany kwasem -dekenowym; 

 dwie odmiany ramnolipidu, które w przeciwieństwie do pozostałych 

miały charakter niejonowy, gdyż atomy wodoru grup karboksylowych 

zostały w nich zastąpione grupami metylowymi (Rha-C10-C10-CH3 

oraz Rha-Rha-C10-C10-CH3). 

4. Właściwości ramnolipidów 

W roztworach wodnych ramnolipidy dysocjują na aniony powierzchniowo 

aktywne i kationy wodorowe, więc ze względu na budowę chemiczną 

zaliczono je do grupy anionowych związków powierzchniowo czynnych. 

Fragment cukrowy w strukturze ramnolipidów nadaje im wysoce hydro-

filowy charakter, podczas gdy grupa karboksylowa na drugim końcu 

cząsteczki (stanowiąca hydrofilową „głowę” w przypadku klasycznych 

surfaktantów) odpowiada za anionowy charakter tych związków i sprawuje 

kontrolę funkcjonalną nad ich amfipatycznymi właściwościami, które 

zależą m.in. od siły jonowej roztworu i zmieniają się w zależności od pH 

układu czy obecności elektrolitu [19]. 

Ramnolipidy, podobnie jak inne związki powierzchniowo czynne, 

dzięki swojej amfifilowej budowie gromadzą się na różnych granicach faz 

w procesie adsorpcji i przyjmują na nich korzystną energetycznie orientację 

(jednostkami hydrofobowymi w stronę faz o mniejszej polarności, 

a grupami hydrofilowymi w kierunku faz o wyższej polarności). W wyniku 

adsorpcji obniżają one napięcie powierzchniowe wody od wartości 

72 mN/m do 25-30 mN/m [11], a napięcie międzyfazowe heksadekan/woda 

od wartości 43 mN/m nawet poniżej 1 mN/m) i są w tym procesie wysoce 

skuteczne i efektywne. Wyższą aktywność powierzchniową wykazuje 

forma mono ramnolipidu co najpewniej wynika z obecności tylko jednej 

cząsteczki ramnozy w jej strukturze, a w związku z tym niższą 

hydrofilowością tej formy biosurfaktantu [19].  

Drugą charakterystyczną cechą wszystkich surfaktantów jest to, że przy 

stężeniach przekraczających ich krytyczne stężenie micelizacji (CMC) 

zaczynają one tworzyć w roztworach agregaty koloidalnych rozmiarów 
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zwane micelami, które mogą mieć różne kształty i rozmiary. Ramnolipidy 

tworzą małe i kuliste micele (przy stężeniach nieznacznie przekraczających 

CMC), które wraz ze wzrostem stężenia biosurfaktanty przekształcają się 

w płaskie struktury lamellarne lub jedno- i dwuwarstwowe pęcherzyki 

w przypadku formy mono ramnolipidu albo pozostają kuliste dla formy di [9].  

Wartość krytycznego stężenia micelizacji ramnolipidu uzależniona jest 

od składu ilościowego i jakościowego jego poszczególnych homologów 

i mieści się w granicach od 10 do 200 mg/dm
3
 [10]. Tak niskie wartości 

CMC jak też i wysoka aktywność powierzchniowa sprawiają, że ramno-

lipidy wykazują swoje cenne właściwości użytkowe przy niższym stężeniu 

niż powszechnie stosowane surfaktanty syntetyczne.  

W porównaniu do swoich syntetycznych odpowiedników związki te 

cechuje bardzo wysoka zdolność do biodegradacji zarówno w warunkach 

tlenowych, jak i beztlenowych [20], niewielki stopień toksyczności oraz 

biokomaptybilność środowiskowa. Ramnolipidy odznaczają się też wysoką 

stabilnością właściwości fizykochemicznych nawet w ekstremalnych 

warunkach temperatury, ciśnienia czy zasolenia środowiska, co jest 

szczególnie interesujące z punktu widzenia procesów technologicznych, 

w których mogłyby być wykorzystane [1, 9, 21]. 

Ze względu na wysoką aktywność międzyfazową ramnolipidy 

umożliwiają dyspersję substancji hydrofobowych w wodzie, zwilżanie 

czyszczonych powierzchni i usuwanie z nich zanieczyszczeń zarówno 

hydrofobowych jak i hydrofilowych. Z badań przeprowadzonych przez 

Bafghi i Fazaelipoor [22] wynika, że ramnolipid ze względu na wysoką 

efektywność w procesie usuwania brudu – zbliżoną do tej prezentowanej 

przez surfaktanty syntetyczne, może być stosowany jako składnik 

detergentów. Efektywność ta nie zmniejsza się ze wzrostem temperatury, 

co potwierdziły wyniki badań prowadzonych także i w 80°C, a w naturalnym 

pH wykazuje swoje maksimum. Ponadto może być on stosowany nie tylko 

jako główny składnik kompozycji myjących i piorących, ale także dodatek, 

który korzystnie wpływa na właściwości czyszczące innych surfaktantów 

obecnych w tych kompozycjach (zjawisko synergetyzmu właściwości 

mieszanin związków powierzchniowo czynnych).  

Dominujące właściwości ramnolipidu określono na podstawie wartości 

jego parametru HLB (ang. hydrophilic-lipophilic balance), czyli tzw. 

równowagi hydrofilowo-lipofilowej, która określa w jakim stopniu związek 

jest hydrofilowy czy lipofilowy. Wartość HLB ramnolipidu mieści się 

pomiędzy 4, a 6 i zgodnie z dwudziestostopniową skalą Griffina pozwala 

na zaklasyfikowanie go do grupy emulgatorów typu woda w oleju (W/O). 

Doświadczalnie potwierdzono wysoką efektywność ramnolipidu w procesie 

tworzenia stabilnych emulsji substancji hydrofobowych (olejów roślinnych, 
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węglowodorów, związków ropopochodnych i aromatycznych) w roztworach 

wodnych [10, 21]. 

Ramnolipidy zwiększają powierzchnię i biodostępność, a tym samym 

ułatwiają biodegradację hydrofobowych substancji nierozpuszczalnych lub 

słabo rozpuszczalnych w wodzie [23] (zanieczyszczających środowisko 

naturalne) i mogą to realizować na trzy sposoby: 

 w niskich stężeniach obniżają napięcie na granicy dwóch faz: wodnej 

oraz olejowej i jako naturalne emulgatory umożliwiają utworzenie 

emulsji zwiększając tym samym powierzchnię kontaktu pomiędzy 

zanieczyszczeniami, a komórkami mikroorganizmów; 

 w procesie solubilizacji rozpuszczają hydrofobowe substraty w rdzeniu 

tworzonych przez siebie micel, a dzięki temu mikroorganizmy mogą 

bezpośrednio pobierać hydrofobowe składniki z fazy wodnej; 

 adsorbując się na powierzchni komórek bakteryjnych modyfikują ich 

właściwości powierzchniowe zmieniając charakter ich powierzchni 

z hydrofilowego na bardziej hydrofobowy, umożliwiając tym samym 

bezpośredni pobór substratu z fazy olejowej [3] (udowodniono np. że 

ramnolipidy bakterii Pseudomonas aeruginosa NBIMCC w stężeniu 

przekraczającym ich CMC powodowały 22%-tową redukcję ogólnej 

ilości błonowych lipopolisacharydów bakterii Gram-ujemnych, a przy 

niskim stężeniu zmieniały jedynie skład białkowy błon zewnętrznych 

tych mikroorganizmów [12]).  

W technikach remediacyjnych i bioremediacyjnych wykorzystywane są 

również zdolności ramnolipidów do wchodzenia w interakcje z chlorowco-

pochodnymi fenolu, w wyniku których dochodzi do obniżenia toksyczności 

tych związków, a ich efektywna solubilizacja stymuluje procesy biodeg-

radacyjne [1]. 

Ramnolipidy ze względu na swój anionowy charakter posiadają też 

zdolność do kompleksowania jonów metali ciężkich, która wykorzy-

stywana jest m.in. w procesach remediacji i detoksyfikacji gruntów. 

W trakcie oczyszczania gleby zarówno z substancji olejowych, jak i metali 

ciężkich rola tych związków jest wielokierunkowa: umożliwiają desorpcję 

jonów metali z cząstek gruntu do fazy wodnej roztworu glebowego, 

obniżają napięcie na granicy faz zanieczyszczenie – cząstka gleby oraz siły 

kapilarne utrzymujące te zanieczyszczenia w porach gruntu, wiążą 

uwolnione kationy metali i stabilizują je poprzez tworzenie micel tak by 

utworzone kompleksy biosurfaktant-metal mogły zostać w całości wymyte 

z gleby [24]. Doświadczalnie potwierdzono wysokie powinowactwo 

ramnolipidów do kadmu, rtęci, ołowiu, miedzi i cynku oraz wysoką 

efektywność procesu desorpcji tych metali z cząstek gleb po zastosowaniu 



 
 

Budowa, biosynteza i właściwości ramnolipidu – glikolipidowego biosurfaktantu 
 

235 

go w składzie roztworów płuczących używanych w technikach remediacji 

prowadzonych zarówno w warunkach ex situ, jak i in situ.  

Celem zwiększenia efektywności procesu oczyszczania gleby z metali 

ciężkich możliwe jest przeprowadzenie biosurfaktantu do postaci piany. 

Ramnolipidy charakteryzują się dobrymi właściwościami pianotwórczymi, 

a tworzone przez nie układy cechuje niemal stuprocentowa jakość i wysoka 

stabilność. Z badań porównujących zdolność wypłukiwania kadmu (Cd) 

i niklu (Ni) z piaszczystej gleby przez wodne roztwory ramnolipidu 

i wybranego syntetycznego surfaktantu oraz wodę okazało się, że biosurfaktant 

był najbardziej efektywny w tym procesie i umożliwiał usunięcie 62% Cd 

i 51% Ni, a gdy zastosowano go w postaci piany ilość usuniętych 

zanieczyszczeń wzrosła do 73% w przypadku Cd i 68% dla Ni (dla 

porównania efektywność usuwania przy pomocy czystej wody wyniosła 

tylko 18%) [24].  

Ramnolipidy są również związkami aktywnymi biologicznie. 

Charakteryzują się właściwościami przeciwgrzybicznymi wobec grzybów 

fitopatogennych [16], przeciwwirusowymi w stosunku do obu gatunków 

wirusa opryszczki pospolitej – herpes simplex 1 i 2 (HSV 1 i 2) [25] oraz 

antybakteryjnymi przeciwko bakteriom Gram-dodatnim np. Mycobacterium 

tuberculosis, Bacillus cereus, Micrococcus luteus, Staphylococcus ureus, 

Listeria monocytogenes [4, 12, 26], a nawet przeciwnowotworowymi  

– wykazują aktywność proliferacyjną przeciwko linii komórkowej MCF-7 

raka piersi u kobiet [27]. 

Ramnolipidy wykorzystywane są w kosmetyce i farmacji, ponieważ 

należą do grupy substancji aktywnych, które przyspieszają gojenie się ran, 

m.in. tych powstałych na skutek oparzeń, pobudzając wzrost fibroblastów 

i keratynocytów. Stosowane są także przy leczeniu odleżyn, zmian 

skórnych (trądziku, łuszczycy, egzemy) oraz blizn, a także do wytwarzania 

liposomów (kulistych pęcherzyków pełniących rolę nośników substancji 

aktywnych i leków) [4, 28].  

Ramnolipidy oprócz tego, że wykorzystywane są przez mikroorganizmy 

na różnych etapach procesu tworzenia biofilmu bakteryjnego posiadają 

także właściwości antyadhezyjne – chronią różnego rodzaju powierzchnie 

przed tworzeniem się na nich biofilmów przez inne mikroorganizmy 

i rozpraszają te już uformowane. Właściwości antyadhezyjne ramnolipidów 

są niezwykle istotne zwłaszcza w medycynie, gdyż takie biofilmy tworzące 

się na wewnętrznych powierzchniach protez, cewników urologicznych, 

kateterów, implantów, a nawet na żywych tkankach mogą być przyczyną 

poważnych i niebezpiecznych zakażeń m.in. kamicy żółciowej, gruźlicy, 

czy tzw. choroby legionistów [3, 25]. 

Na koniec warto również wspomnieć, że wodne roztwory ramnolipidów 

mogą prezentować także i inne, cenne właściwości technologiczne 
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w zależności od składu jakościowego i ilościowego syntetyzowanej przez 

bakterie mieszaniny, który może być z kolei modulowany poprzez zmianę 

warunków hodowli i rodzaju producenta zdolnego do biosyntezy tego typu 

związków. 

5. Podsumowanie  

W dzisiejszych czasach biosurfaktanty są szansą dla środowiska 

naturalnego, ekologiczną alternatywą dla klasycznych związków 

powierzchniowo czynnych. Oprócz korzystnych właściwości fizyko-

chemicznych i użytkowych oraz wysokiej zdolności do rozkładu w środowisku 

naturalnym cechuje je ogromna różnorodność strukturalna wynikająca 

z możliwości modyfikowania ich budowy poprzez zmianę warunków 

hodowli czy wprowadzanie modyfikacji w genomie mikroorganizmów 

zdolnych do ich wytwarzania. Szczególnie interesujące pod tym względem 

są ramnolipidy, które już teraz wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia 

i działalności człowieka – od medycyny i farmacji, przez przemysł 

spożywczy, kosmetyczny i środków czystości, aż po technologie 

wykorzystywane w ochronie środowiska, rolnictwie, czy przy wydoby-

waniu ropy naftowej z jej złóż.  

Do tej pory wysokie koszty wytwarzania ramnolipidów uniemożliwiały 

stosowanie ich na szeroką skalę. Początkowo do ich produkcji 

wykorzystywano stosunkowo kosztowne surowce, a wydajności biosyntez 

były bardzo niskie. Dodatkowo samo oddzielenie i oczyszczenie finalnego 

produktu pochłaniało od 70 do 80% całkowitego kosztu pozyskiwania związku 

[4], a stosowanie w roli producenta oportunistycznego patogenu wymagało 

zwiększonej kontroli całego procesu. Obecnie wprowadzanie nowoczesnych 

rozwiązań do procesu pozyskiwania ramnolipidu m.in. stosowanie tanich 

podłoży hodowlanych (odpadów przemysłu spożywczego), hiperproducentów 

– ulepszonych szczepów mikroorganizmów zdolnych do wydajnej syntezy 

biosurfaktantów i ciągłych metod pozyskiwania produktu finalnego 

(o wysokiej czystości) stwarzają nowe możliwości produkcji tych cennych 

związków, które mają dużą szansę na zastąpienie klasycznych (syntetycznych) 

związków powierzchniowo czynnych. 
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Budowa, biosynteza i właściwości ramnolipidu – glikolipidowego 

biosurfaktantu  

 
Streszczenie  

Celem pracy był opis procesu otrzymywania, budowy oraz właściwości ramnolipidu  

– jednego z najczęściej wykorzystywanych glikolipidowych biosurfaktantów drobno-
ustrojowych. W pracy wymieniono bakterie zdolne do biosyntezy tego związku, opisano 

czynniki wpływające na jakościowy i ilościowy skład syntetyzowanych mieszanin 

ramnolipidowych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków hodowli, opisano proces 

biosyntezy i jego regulację poprzez mechanizm quorum sensing. Ponadto 
scharakteryzowano amfifilową budowę ramnolipidów i na jej podstawie wyjaśniono jego 

właściwości fizykochemiczne oraz właściwości technologiczne wodnych roztworów tego 

związku. Ramnolipidy przedstawiono jako ekologiczną alternatywę dla klasycznych 

związków powierzchniowo czynnych ze względu na ich wysoką biodegradowalność, niską 
toksyczność oraz biokompatybilność środowiskową. 

Słowa kluczowe: biosurfaktanty, ramnolipidy, Pseudomonas aeruginosa 

Structure, biosynthesis and properties of rhamnolipid – glycolipid 

biosurfactant  

 
Abstract  
The aim of this study was to describe the process of preparation, structure and properties 

of rhamnolipid – one of the most widely used glycolipid, microbial biosurfactants. In this 

study, the bacteria capable of biosynthesis of this compound were mentioned and the factors 

affecting the qualitative and quantitative composition of the rhamnolipid mixtures, with 
a particular focus on the culture conditions, were described. The process of biosynthesis and 

its regulation by quorum sensing mechanism was described. Furthermore, the amphiphilic 

structure of rhamnolipid was characterized, and on the basis of this structure, its 

physicochemical properties and technological properties of its aqueous solutions were 
explained. Rhamnolipids were presented as an ecological alternative to classical surface 

active agents due to their high biodegradability, low toxicity and environmental biocompatibility.  

Keywords: biosurfactants, rhamnolipids, Pseudomonas aeruginosa 
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Naturalne polimery zewnątrzkomórkowe  

– źródła i synteza 

1. Wprowadzenie 

Wiele substancji wytwarzanych przez mikroorganizmy znajduje 

zastosowanie w codziennym życiu człowieka. Obecnie wiele uwagi 

poświęca się biopolimerom, które ze względu na cechy takie jak 

biodegradowalność, biokompatybilność, wysoka aktywność biologiczna 

oraz nietoksyczność, znajdują zastosowanie w przemyśle i medycynie. 

Leki, złoża chromatograficzne, kosmetyki, produkty spożywcze, 

opakowania, systemy do oczyszczania wody i gleb to tylko niektóre 

przykłady zastosowań omawianych biopolimerów [1]. Niezwykle 

interesujący jest fakt, że niektóre spośród syntetyzowanych substancji są 

specyficzne tylko dla określonych gatunków, a ich biologiczna funkcja jest 

ściśle określona. Polimery zewnątrzkomórkowe (ang. Extracellular 

Polymeric Substances – EPS) są wytwarzane przez organizmy w wyniku 

działania biotycznych i abiotycznych czynników stresowych. Ich 

podstawowym zadaniem jest tworzenie bariery ochronnej zapobiegającej 

szkodliwym wpływom środowiska zewnętrznego [2]. EPS syntezowane są 

przez wiele grup organizmów m.in. przez bakterie, grzyby ale także glony 

i rośliny wyższe, które są głównymi źródłami naturalnych polimerów 

otrzymywanymi na skalę przemysłową [3]. Pozyskane związki są 

stosowane m.in. jako składniki leków, produktów spożywczych oraz 

kosmetyków. Dlatego tak ważna jest optymalizacja warunków hodowli 

producentów polimerów oraz poznanie właściwości substancji wytwa-

rzanych przez te organizmy. Pozwoli to w przyszłości na ich zastosowanie 

jako wydajne i tanie źródła biopolimerów. 
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2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie budowy, właściwości i źródeł 

otrzymywania naturalnych polimerów zewnątrzkomórkowych oraz 

przybliżenie mechanizmów syntezy wybranych makrocząsteczek należących 

do tej grupy. 

3. Polimery zewnątrzkomórkowe 

Pojęcie polimeru zewnątrzkomórkowego, od momentu jego wprowadzenia 

do terminologii specjalistycznej, było różnie interpretowane przez 

naukowców zajmujących się tą dziedziną. W roku 1982 związki te były 

definiowane jako substancje pochodzące z naturalnych źródeł i uczestniczące 

w tworzeniu agregatów [4]. Natomiast w stosunku do struktury i funkcji 

biofilmów wytwarzanych przez mikroorganizmy opisano je jako 

organiczne polimery, które w obrębie biofilmu są odpowiedzialne za 

wiązanie komórek i innych cząstek między sobą (kohezja) lub do 

dodatkowych substratów (adhezja) [5]. W 1999 r. Wingender zastosował 

skrót EPS do określenia różnych klas makrocząsteczek takich jak 

polisacharydy, białka, kwasy nukleinowe i lipidy, które są obecne we 

wnętrzu bakteryjnych agregatów [6]. Z kolei Nielsen i Jahn zaproponowali 

aby termin polimerów zewnątrzkomórkowych stosować w stosunku do 

wszystkich makrocząsteczek na zewnątrz ściany komórkowej, które nie są 

bezpośrednio zakotwiczone do błony zewnętrznej i warstwy mureinowo-

białkowej [7]. Obecnie przyjmuje się, że polimery zewnątrzkomórkowe to 

makrocząsteczki pochodzące z różnych procesów w obrębie organizmu 

takich jak aktywna sekrecja, rozkład składników powierzchniowych 

komórek, liza komórkowa oraz adsorpcja substancji ze środowiska 

zewnętrznego [6]. Biorąc pod uwagę fizyko-chemiczne właściwości 

i budowę egzopolimery dzielimy na dwie grupy [8]: 

 polimery związane (ang. bound EPS) – przylegają do komórek 

i wymagają zastosowania dodatkowych metod do ekstrakcji; 

zaliczamy do nich polimery kapsularne (C-EPS) i luźno związane 

(LB-EPS), zakotwiczoną materię organiczną oraz żele 

kondensowane; 

 polimery rozpuszczalne (ang. soluble EPS) – słabo związane 

z komórkami lub rozpuszczone w środowisku zewnętrznym; do tej 

kategorii należą EPS gładkie, koloidy i rozpuszczalne makrocząsteczki. 

Klasyfikując polimery zewnątrzkomórkowe pod względem ich 

oddziaływań z komórkami wyróżniamy [9]: 

 polimery gładkie (ang. slime; S-EPS) – obecne w supernatancie po 

odwirowaniu hodowli; 
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 polimery kapsularne (ang. capsular; C-EPS) – są one częścią błony 

komórkowej i po wirowaniu występują w osadzie komórek tworząc 

tzw. pelet. 

Polimery zewnątrzkomórkowe pełnią u organizmów wiele istotnych 

funkcji, szczególnie w przypadku takich procesów jak agregacja komórek 

bakteryjnych, adhezja do powierzchni, tworzenie biofilmów i flokuł, 

sorpcja jonów i reakcje enzymatyczne. Ponadto są zdolne do tworzenia 

bariery ochronnej komórek, retencji wody w celu zapobiegania utracie 

turgoru przez komórki oraz sorpcji egzogennych składników organicznych. 

3.1. Budowa EPS 

Biorąc pod uwagę strukturę chemiczną, zewnątrzkomórkowe polimery 

wytwarzane przez mikroorganizmy są złożonymi makrocząsteczkami. 

Składają się przede wszystkim z takich związków jak polipeptydy, 

polisacharydy, lipidy i kwasy nukleinowe. Dodatkowo mogą zawierać 

pochodne jednostek białkowych i cukrowych czyli glikoproteiny, 

lipopolisacharydy oraz lipoproteiny [10]. Inne komponenty (m.in. aminocukry, 

kwasy uronowe) nie przekraczają zwykle 20% składu danego polimeru [8]. 

Egzopolisacharydy (Rys. 1) stanowią podstawowy składnik polimerów 

zewnątrzkomórkowych syntetyzowanych przez organizmy żywe i ze względu 

na budowę chemiczną możemy je podzielić na dwie grupy. 

Homopolisacharydy są związkami obojętnymi, zaś heteropolisacharydy 

mają charakter polianionów dzięki obecności kwasów uronowych 

(glukuronowy, galakturonowy, mannuronowy), kwasu pirogronowego 

przyłączonego przez grupę ketonową oraz reszt nieorganicznych 

(fosforany, siarczany). Istnieją ponadto polisacharydy o ładunku dodatnim 

takie jak polimer otrzymywany ze Staphylococcus epidermidis, biorący 

udział w tworzeniu biofilmów [11]. Należy podkreślić, że poszczególne 

jednostki składowe polimerów otrzymywanych z różnych organizmów są 

indywidualną cechą gatunkową zależną od wielu czynników związanych 

z prowadzeniem hodowli (faza wzrostu, wartość pH i temperatura hodowli) 

oraz z procesem ekstrakcji produktu (stosowane metody i aparatura) [12]. 
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a)

c)

b)

d)

 
Rysunek 1. Struktura chemiczna polisacharydów zewnątrzkomórkowych: a) alginian; b) ksantan; 

c) gellan; d) kwas hialuronowy 

Polimery zewnątrzkomórkowe często składają się z polipeptydów (Rys. 2), 

które funkcjonują nie tylko jako materiał budulcowy ale również jako 

substancje o aktywności enzymatycznej. Wśród przebadanych egzo-

polimerów bakteryjnych, wiele zawiera enzymy, które uczestniczą 

w rozkładzie cząstek związanych z EPS [9]. Natomiast białka strukturalne 

obecne w cząsteczce EPS, takie jak białka związane z powierzchnią komórek 

i białka wiążące egzopolisacharydy, są zaangażowane w tworzenie połączeń 

w obrębie cząsteczki oraz funkcjonują jako łączniki pomiędzy powierzchnią 

komórek a środowiskiem zewnętrznym [13]. 
a) b)

 
Rysunek 2. Struktura chemiczna białkowych polimerów zewnątrzkomórkowych:  

a) poli-gamma-glutaminian; b) poli-L-lizyna 

Składniki polimerów takie jak lipidy, zapewniają właściwości hydro-

fobowe niektórym opisanym w literaturze egzopolimerom, tak jak w przypadku 

egzopolimeru wyizolowanego ze szczepu bakteryjnego Rhodococcus spp. 

[9]. Także pochodne lipidów, np. lipopolisacharydy, uczestniczą w adhezji 

co zostało opisane w przypadku biopolimeru z Thiobacillus ferrooxidans, 

który bierze udział w adhezji komórek do powierzchni pirytu [13]. 

Ciekawym składnikiem polimerów zewnątrzkomórkowych są substancje 

próchnicowe o niezwykle złożonej budowie, zawierające w swoim składzie 

wiele pierścieni fenolowych (Rys. 3). Substancje te nie są jednak wydzielane 

przez mikroorganizmy a zostają zaabsorbowane przez cząsteczkę polimeru 
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bezpośrednio ze środowiska zewnętrznego, którym jest gleba i/lub ścieki. 

Obecność substancji próchnicowych wpływa w znacznym stopniu na 

właściwości polimerów takie jak ich biodegradowalność oraz zdolności 

adsorpcyjne [9]. 

a) b)

 
Rysunek 3. Struktura chemiczna humusowych polimerów zewnątrzkomórkowych: a) kwas 

huminowy; b) kwas fulwowy 

3.2. Właściwości EPS 

Polimery zewnątrzkomórkowe chronią komórki mikroorganizmów przed 

czynnikami biotycznymi i abiotycznymi. Biorą między innymi udział 

w adaptacji do ekstremalnych warunków środowiska (wysokie temperatury, 

silnie kwaśne lub zalkalizowane podłoże, obecność zanieczyszczeń) oraz są 

częścią systemu regulującego transport cząsteczek pomiędzy przestrzenią 

zewnątrzkomórkową a wewnątrzkomórkową [14]. Niesłabnące zaintere-

sowanie EPS w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym 

spowodowane jest niezwykłymi zdolnościami omawianych związków, pośród 

których na uwagę zasługuje tworzenie kompleksów z jonami metali ciężkich, 

biozgodność, biodegradowalność oraz nietoksyczność w stosunku do 

człowieka i środowiska naturalnego [15].  

Ważną zdolnością biopolimerów jest możliwość wiązania jonów metali 

o ładunku dodatnim, co może znaleźć zastosowanie w oczyszczaniu 

zbiorników wodnych z metali ciężkich. Właściwość ta wynika z obecności 

wielu grup funkcyjnych w strukturze poszczególnych makrocząsteczek 

takich jak grupy karboksylowe, sulfonowe, hydroksylowe i fosforanowe, 

które adsorbują kationy metali na swojej powierzchni na zasadzie 

przyciągania cząstek o przeciwnym ładunku [16]. Na podstawie ilości grup 

karboksylowych i hydroksylowych, można ustalić czy dany polimer 

posiada wysokie powinowactwo do wiązania innych cząsteczek. 

Najważniejsze jednostki składowe omawianych makrocząstek czyli 

polisacharydy, białka i kwasy nukleinowe są zdolne do wiązania jonów 

metali ciężkich [17]. 

Biopolimery są z definicji biodegradowalne, więc ich atrakcyjność pod 

względem komercyjnego zastosowania stale rośnie. Cząsteczki te podlegają 

procesom degradacji i mineralizacji do CO2 i wody pod wpływem 
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transformacji przez florę bakteryjną, obecną w środowisku naturalnym. 

Enzymy wydzielane przez mikroorganizmy działają na szkielet polimeru, 

prowadząc do jego rozpadu do produktów o niższej masie cząsteczkowej, 

które mogą być następnie stosowane przez komórki bakteryjne jako źródło 

węgla i energii [18]. Dodatkowo, polimery zewnątrzkomórkowe dzięki 

temu, że składają się z nietoksycznych makrocząsteczek, charakteryzują się 

biokompatybilnością. Taka właściwość ma szczególne znaczenie 

w przypadku medycyny i farmacji, gdzie brak odpowiedzi ze strony układu 

immunologicznego jest istotnym elementem przy wprowadzaniu do 

organizmu różnych substancji i materiałów (leki, protezy naczyniowe, 

opatrunki, stabilizatory i elementy zespalające). 

3.3. Organizmy wytwarzające EPS 

Wydzielanie substancji wielkocząsteczkowych stanowi powszechną 

cechę mikroorganizmów występujących w przyrodzie, zarówno 

prokariotycznych jak również eukariotycznych [19]. Organizmy żywe 

zdolne do syntezy makrocząsteczek to przede wszystkim bakterie, grzyby, 

glony ale również rośliny wyższe (Tab. 1). Na uwagę zasługuje fakt, że 

zdecydowaną większość polimerów wytwarzają bakterie, prawdopodobnie 

ze względu na zasiedlanie bardzo różnorodnych ekosystemów, gdzie mogą 

być narażone na działanie wielu niekorzystnych czynników. Rodzaj 

syntetyzowanych substancji uwarunkowany jest indywidualnymi cechami, 

dlatego też nie zawsze powstają te same związki. Nawet jeżeli organizmy 

je wytwarzające należą do tego samego rodzaju, mogą zachodzić pewne 

różnice w strukturze i funkcjach określonych polimerów. Przykładowo 

poli-gamma-glutaminian (PGA) występuje w dwóch formach jako 

kapsularny EPS oraz gładki EPS, przy czym Bacillus anthracis wytwarza 

PGA kapsularny, natomiast Bacillus subtilis syntetyzuje niezwiązany, 

gładki PGA [9].  

Ciekawy przykład stanowią polimery pozyskiwane z bakterii morskich, 

które są stosowane w medycynie i farmacji. Badania wykazały, że spirulan, 

ekstrahowany z Arthrospira platensis (Spirulina platensis), składa się 

głównie z polisacharydów i posiada właściwości przeciwzapalne, działa 

jako inhibitor płucnej metastazy oraz zapobiega adhezji i proliferacji 

komórek nowotworowych [20]. Natomiast polisacharyd z morskich bakterii 

Vibrio diabolicus o strukturze podobnej do hialuronianu jest komercyjnie 

dostępny jako Hyalurift, środek wspomagający układ kostny [1].  

  



 
 

Magdalena Czemierska, Aleksandra Szcześ, Anna Jarosz-Wilkołazka 
 

246 

Tabela 1. Przykładowe organizmy wytwarzające polimery zewnątrzkomórkowe 

Organizm Polimer Szczep Substrat 
Warunki 

wzrostu 

Grzyby 

Pullulan 
Aureobasidium 

pullulans 
Sacharoza 

pH 4; 30 

ºC; 100 h 

Galaktan 
Sporobolomyces 

sp. 
Sacharoza 

pH 5; 22 

ºC; 168 h 

Glukan Rhodotorula sp. Glukoza 
pH 5; 26 

ºC; 3-4 dni 

Skleroglukan Sclerotium sp. Sacharoza 

pH 4,5; 28 

ºC; 

48-120 h 

Glony 

Polisacharyd 
Porphyridium 

cruentum 
CO2 

pH 7,5; 20 

ºC 

Polisacharyd 
Botryococcus 

braunii 
CO2 

pH 7; 25 

ºC; 

14 dni 

Bakterie 

Kurdlan Agrobacterium sp. Glukoza 

pH 7,5; 30 

ºC; 

5 dni 

Glikoproteina Proteus mirabilis Glukoza 
pH 7; 25 

ºC; 48 h 

Glikoproteina Klebsiella sp. Glukoza 
pH 8; 30 

ºC; 72 h 

Lewan Bacillus spp. Sacharoza 
pH 5,6-5,8; 

37 ºC; 3 dni 

Ksantan Xanthomonas spp. Glukoza 

pH 7; 28 

ºC; 

24 h 

Alginian Azotobacter sp. Fruktoza 

pH 7; 35 

ºC; 

72 h 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 2, 9] 

3.4. Synteza EPS 

Omawiając biosyntezę związków polimerowych u mikroorganizmów 

należy zwrócić uwagę na substancje stanowiące ich główny składnik 

strukturalny czyli polisacharydy. Otrzymywanie tych biopolimerów zostało 

dokładnie przeanalizowane i opisane w literaturze i dlatego proces ich 

wytwarzania jest często uogólniany do syntezy całych struktur 

polimerowych (Rys. 4).  
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Rysunek 4. Szlaki biosyntezy polimerów z intermediatów metabolizmu podstawowego:  

KDPG – szlak 2-keto-3-deoksy-6-fosfoglukonianu; PGI – fosfoglukoizomeraza;  
PGM – fosfoglukomutaza; NDP – nukleozydo-5-difosforan; FAB – biosynteza kwasów 

tłuszczowych de novo; FAD – β-oksydacja kwasów tłuszczowych; TCA – cykl kwasów 

trikarboksylowych; PhaA – transferaza acetylo-CoA; PhaB – reduktaza acetylo-CoA;  

PhaJ – specyficzna hydrataza enoilo-CoA; PhaG – tioesteraza 3-hydroksyacylowa;  
PHAscl – krótkołańcuchowe polihydroksyalkany; PHAmcl – średniołańcuchowe 

polihydroksyalkany [18] 

W zależności od gatunku, biosynteza i akumulacja polimerów 

budulcowych odbywa sie w różnym czasie wzrostu mikroorganizmów 

i może zachodzić u bakterii podczas fazy logarytmicznego wzrostu [9], na 

początku fazy stacjonarnego wzrostu [21], równolegle do wzrostu komórki, 

w trakcie fazy wykładniczego wzrostu lub równocześnie podczas wczesnej 

i środkowej fazy wykładniczego wzrostu [22]. Spadek stężenia EPS 

podczas fazy stacjonarnej i wzrost tego stężenia w czasie logarytmicznego 

wzrostu wiąże się z syntezą enzymów, które degradują polimery. 

Większość zewnątrzkomórkowych polimerów polisacharydowych powstaje 

wewnątrz komórki i dopiero po procesie syntezy są one transportowane do 

przestrzeni zewnątrzkomórkowej jako gotowe makrocząsteczki. Wyjątkiem 

są homopolisacharydy takie jak dekstran i lewan, których proces syntezy 

zachodzi poza komórką przy udziale białek sekrecyjnych, przekształ-

cających podstawowy substrat w polimer [23]. 

Początkowe etapy procesu syntezy polisacharydów u mikroorganizmów 

obejmują pozyskiwanie substratu oraz podstawowy metabolizm substratu. 
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Ostatni, najważniejszy etap stanowi synteza polimeru [23]. W zależności 

od rodzaju substratu, komórki pozyskują go za pomocą aktywnego lub 

pasywnego transportu. Biosynteza bakteryjnych egzopolisacharydów 

poprzedzona jest wytworzeniem prekursorów (kwas GDP-mannurowy, 

ADP-glukoza, UDP-N-acetyloglukozamina) przez specyficzne enzymy, co 

stanowi pierwszy etap powstawania makromolekuł [24]. Należy podkreślić, 

że otrzymywanie polimerów zewnątrzkomórkowych jest dla komórek 

procesem niezwykle kosztownym pod względem energetycznym. Istotne 

wydawało się więc poznanie mechanizmu poprzez który hydrofilne związki 

wysokocząsteczkowe pokonują przestrzenie komórkowe, bez naruszania 

ich integralności. Intensywne badania w tym kierunku pozwoliły na 

wyodrębnienie kilku mechanizmów odpowiedzialnych za polimeryzację 

i sekrecję egzopolisacharydów, z których dwa przestawiono poniżej [18, 23]:  

 tzw. mechanizm zależny od Wzy-Wzx, polegający na syntezie 

polimeru w peryplazmie; transport zachodzi przy udziale flipazy Wzx 

z wewnętrznej błony cytoplazmatycznej, a proces polimeryzacji 

przeprowadzany jest przez polimerazę Wzy; mechanizm ten występuje 

w biosyntezie ksantanu;  

 mechanizm ABC (niezależny od Wzy-Wzx), który obejmuje 

syntezę polisacharydów o niepowtarzających się podjednostkach 

m.in. alginian; reakcje syntezy umiejscowione są na wewnętrznej 

błonie cytoplazmatycznej, a cały proces zachodzi przy udziale 

kompleksu białkowego, składającego się z wielu podjednostek; 

nazwa mechanizmu pochodzi od transporterów ABC (ang. ATP  

– Binding Cassette Transporters) odpowiedzialnych za transport 

powstałej makrocząsteczki. 

Biosynteza alginianu przez Pseudomonas aeruginosa stanowi podstawowy 

przykład mechanizmu ABC zachodzącego w żywych komórkach (Rys. 5a). 

Przebiega ona przy udziale złożonego kompleksu białkowego, 

umiejscowionego w błonie komórkowej (od błony wewnętrznej, przez 

peryplazmę, aż do zewnętrznej błony komórkowej). Kompleks ten obejmuje 

kilka podjednostek, do których należą m.in. Alg44, AlgX, AlgL, AlgG, AlgE 

oraz AlgK. Najistotniejszym elementem odpowiadającym za regulację 

i prawidłowy przebieg procesu syntezy jest białko Alg8, które w sposób 

bezpośredni bierze udział w dopasowaniu i scalaniu jednostek monomerów 

[18]. Kwas GDP-mannuronowy, prekursor alginianu, powstaje w cytozolu 

i następnie jest przenoszony do błony komórkowej, gdzie ulega 

polimeryzacji katalizowanej przez wspomniany wyżej kompleks białkowy. 
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Rysunek 5. Wybrane modele syntezy egzopolisacharydów: a) schemat biosyntezy alginianu 

przez Pseudomonas aeruginosa: AlgE – białko eksportowe (poryna); MucD – proteaza 

serynowa; AlgL –liaza alginianowa (alginaza); AlgG – C5-epimeraza poli-β-D-mannuronianu; 
Alg44 – białko peryplazmatyczne; Alg8 - glukozylotransferaza Alg8; b) biosynteza 

egzopolisacharydu K30 przez Escherichia coli: Wzx – flipaza O-antygenu; Wzy – polimeraza  

O-antygenu; Wza – białko transportowe Wza; Wzi – białko zewnątrzbłonowe Wzi; Wzc – kinaza 

tyrozynowa Wzc; Wzb – niskocząsteczkowa fosfataza tyrozynowa Wzb; WbaP – transferaza 
UDP-Gal-1-P [18] 

Alg8 i Alg44 są regulatorowymi białkami błonowymi, znajdującymi się 

w błonie wewnętrznej [25]. Badania wykazały, że Alg44 prawdopodobnie 

pełni funkcję pomostu kotwiczącego Alg8 w błonie wewnętrznej a AlgE 

w błonie zewnętrznej. C5-epimeraza mannuronianu (AlgG) katalizuje 

konwersję acetylowanych jednostek β-D-mannuronianu do epimerów 

C5 kwasu α-L-glukuronowego [26]. Liaza alginianowa (AlgL) kontroluje 

długość i masę cząsteczkową powstającego polimeru, degradując wiązania 

glikozydowe pomiędzy jednostkami kwasu mannuronowego. AlgX i AlgK 

chronią łańcuchy alginianu w trakcie jego transportu przez peryplazmę. 

Stwierdzono, że oddziaływania pomiędzy AlgX i MucD (peryplazmatyczna 

proteaza serynowa) mogą ponadto wpływać na polimeryzację alginianu 

[27]. Eksport nowopowstałego polimeru z peryplazmy na zewnątrz 

komórki, odbywa się przy pomocy poryny AlgE, która tworzy anionowo-

selektywny transporter, zdolny do transportu łańcuchów alginianu [18]. 

Mechanizm biosyntezy zachodzący w przypadku polisacharydów 

kapsularnych (Rys. 5b) znacząco różni się od przemian według mechanizmu 

ABC. Początkowy etap stanowi przeniesienie ufosforylowanego monocukru 

do cząsteczki fosforanu prenylu, katalizowane przez glikozylotransferazę 
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WbaP, transferazę, kotwiczącą ufosforylowane jednostki poliizoprenowe 

cukrów w błonie oraz przez ortolog GumD będący glikozylotransferazą 

uczestniczącą w biosyntezie ksantanu. W wyniku tego procesu powstają 

ufosforylowane, dekaprenylowe oligosacharydy o powtarzających się 

monomerach, znajdujące się w cytozolowej części błony komórkowej [18]. 

Kolejnym etapem jest polimeryzacja, przebiegająca w peryplazmie 

i wymagająca przeniesienia monomerów cukru przez błonę przy udziale 

cukrowo-specyficznego białka transportowego Wzx. Integralne białko 

błonowe Wzy pośredniczy w przeniesieniu nowopowstałego polimeru od 

fosforanu dekaprenylu do nośnika lipidowego [28]. Rolę pomocniczą 

w polimeryzacji pełni białko Wzc, należące do rodziny ko-polimeraz, które 

kontroluje długość powstającego polimeru, a ponadto kieruje go do białka Wza 

w błonie zewnętrznej. Białko Wza wspomaga uwolnienie zsyntetyzowanego 

polimeru na zewnątrz komórki [18]. 

4. Podsumowanie 

Szkodliwość syntetycznych substancji stosowanych w przemyśle 

i medycynie doprowadziła do szeregu badań mających na celu poszukiwanie 

zamienników o tych samych właściwościach, lecz pozbawionych toksyczności 

w stosunku do środowiska naturalnego i życia człowieka. Okazało się, że 

takimi związkami są polimery zewnątrzkomórkowe otrzymywane z grzybów, 

glonów, bakterii i roślin wyższych. Różnorodność źródeł pozyskiwania tych 

biocząsteczek stanowi dodatkową zaletę ze względu na zależność ich 

właściwości od rodzaju organizmu, z którego pochodzą, co umożliwia 

otrzymywanie zróżnicowanych związków, dostosowanych do konkretnych 

potrzeb. Jednakże przemysłowa produkcja biopolimerów nadal ograniczona 

jest do ich pozyskiwania z roślin i glonów. Dlatego niezwykle istotne wydaje 

się opracowanie wydajnych metod ekstrakcji polimerów z bakterii i grzybów 

jako alternatywnych źródeł wspomnianych związków. Biopolimery nie tylko 

są nietoksyczne ale również posiadają wiele innych cech, pozwalających na ich 

stosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Poznanie nowych właściwości 

tych substancji stanowi ciekawy kierunek badań współczesnej nauki, 

a umiejętne ich zastosowanie przyczyni się do poprawy stanu środowiska, 

przez lata niszczonego działalnością człowieka. 
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Streszczenie 

Organizmy żywe, oprócz podstawowego metabolizmu komórkowego, zdolne są do prowadzenia 
szeregu dodatkowych reakcji nazwanych metabolizmem wtórnym, który odpowiada przede 

wszystkim za przystosowanie do bardzo różnych warunków wzrostu. W czasie metabolizmu 

wtórnego wytwarzane są związki ochronne. Ilość i rodzaj tych substancji stanowi indywidualną 

cechę gatunkową i pozostaje w związku z czynnikami biotycznymi i abiotycznymi wpływającymi 
na dany organizm. Przykładem tego typu związków są polimery zewnątrzkomórkowe (EPS) 

wytwarzane w wyniku stresu środowiskowego przez wiele grup organizmów takich jak bakterie, 

grzyby i glony. EPS jako złożone makrocząsteczki cechują się zróżnicowaną budową i składają się 

przede wszystkim z białek, polisacharydów, lipidów i kwasów nukleinowych. Makromolekuły te 
można podzielić pod względem ich właściwości fizykochemicznych na polimery związane 

i rozpuszczalne. Natomiast biorąc pod uwagę oddziaływania z komórkami wyróżniamy polimery 

gładkie i kapsularne. Obecnie znanych jest kilka mechanizmów opisujących syntezę i sekrecję 

polimerów zewnątrzkomórkowych do których należą m. in. mechanizm zależny od systemu Wzy-
Wzx, mechanizm ABC oraz mechanizm zależny od syntazy. 

Naturalne polimery zewnątrzkomórkowe cechuje biodegradowalność oraz nietoksyczność 

w stosunku do środowiska. W przeszłości aspekty te były często niedoceniane i ignorowane przez 

człowieka, co spowodowało nieodwracalne szkody i problemy z usuwaniem substancji, które uległy 
akumulacji w glebie i wodzie. Obecnie pozyskiwanie produktów przemian metabolicznych 

organizmów żywych stało się niezwykle popularne, z uwagi na fakt szkodliwości ich syntetycznych 

zamienników zarówno dla człowieka jak i dla środowiska naturalnego. Poszukuje się organizmów 

wytwarzających biopolimery o ciekawych właściwościach a wdrażanie metod z zastosowaniem 
tych naturalnych biocząsteczek stanowi wyzwanie nie tylko dla przemysłu ale również dla 

naukowców, poszukujących odpowiednich źródeł potrzebnych związków.  

Słowa kluczowe: metabolizm wtórny, polimery zewnątrzkomórkowe, mechanizm Wzy-Wzx 

 

Natural extracellular polymers – sources and synthesis 

 
Abstract  

Microorganisms, apart from main metabolism, are able to carry on processes of secondary 

metabolism, responding for their accommodation. Compounds synthesised during these 

processes, are protective factors, which are differ in various organisms. The examples 
of those compounds are extracellular polymers (EPS) which can be produced by many 

kinds of organisms like bacteria, fungi and algae, because of environmental stress 

conditions. EPS are composed of proteins, polysaccharides, lipids and nucleic acids. These 

macromolecules can be divided regarding their physicochemical properties on bound and 
soluble type polymers. Additionally, it is possible to distinguish slim and capsular type 

polymers taking into consideration their interaction with cells. Nowadays, several different 

mechanism of synthesis and secretion of exopolymers are known for example Wzy-Wzx-

dependent mechanism, ABC-dependent mechanism and synthase-dependent mechanism. 
Natural extracellular polymers like proteins, polysaccharides, lipids and nucleic acids are 

known as biodegradable and non-toxic to environment. In the past, those factors had been 

ignored and underestimated by humans, what caused some irreversible damages and 

problems with removing of substances accumulated in soil and water. The use of microbial 
metabolites have become very popular, in comparison to some synthetic molecules, harmful 

both for humans and for environment. Researchers are looking for organisms which are able 

to excrete the biopolymers with high efficiency and high activity.  

Keywords: secondary metabolism, extracellular polymers, Wzy-Wzx-dependent mechanism 



 

254 

Magdalena Koszałkowska
1,4

, Łukasz Kręcidło
2,4

, Teresa Krzyśko-Łupicka
3
 

Biofilm w przemyśle spożywczym 

1. Wstęp 

W przemyśle spożywczym zanieczyszczenie mikrobiologiczne 

żywności stanowi jeden z głównych problemów. Istnieją systemy mające 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów, które zarządzają pracą 

w zakładzie tak, aby zachować jak najwyższe standardy higieniczne. 

Przewodniki dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki 

higienicznej (GHP) wskazują, że źródłem zanieczyszczeń mikro-

biologicznych mogą być nie tylko surowce ale także powierzchnia 

użytkowa, sprzęt i maszyny produkcyjne. Zanieczyszczenia pochodzące 

z powierzchni roboczych powstają najczęściej na skutek adhezji 

mikroorganizmów do różnego typu materiałów w postaci biofilmu [1]. 

Struktura biofilmu jest związana z granicą faz ciało stałe-ciecz lub 

powietrze-ciecz. Ten drugi rodzaj biofilmu określany zazwyczaj mianem 

błony jest często pomijany [2], gdyż stanowi on problem jedynie 

w branżach związanych z przemysłem fermentacyjnym, zwłaszcza 

w piwowarstwie, gdy piwo ważone jest metodą tradycyjną w otwartych 

kadziach [3]. W zakładach wykorzystujących nowoczesne technologie 

produkcji płynny surowiec zazwyczaj jest przechowywany w zamkniętych 

zbiornikach, co powoduje, że biofilm w formie błony nie stanowi tak 

dużego problemu jak adhezja komórek do powierzchni stałych. Biofilm 

powstający na granicy faz ciecz-ciało stałe to kompleks zagregowanych 

i rozwijających się na stałym podłożu mikroorganizmów jednego lub wielu 

gatunków. Jest to heterogeniczna struktura zbudowana z komórek 

mikroorganizmów zawieszonych w zewnątrzkomórkowej macierzy złożonej 

z polimerów, w której zachodzą interakcje zarówno pomiędzy komórkami 

mikroorganizmów jak i pomiędzy podłożem a drobnoustrojami [1, 4].  

                                                                   
1 mkoszal@tlen.pl, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział 
Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl 
2 mag18-89@o2.pl, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział 

Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl 
3 teresak@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział 
Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl 
4 Stypendyści w programie: Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa 

opolskiegowspółfinansowanymprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
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Formowanie się biofilmu w przemyśle spożywczym jest powodem 

wtórnego zanieczyszczenia produktu. Biofilm może mieć strukturę 

wielogatunkową i oprócz mikroorganizmów powodujących psucie się 

żywności zawierać również szczepy chorobotwórcze. Przeniesienie ww. 

drobnoustrojów do produktu może zatem doprowadzić nie tylko do 

ograniczenia jego trwałości ale w skrajnych przypadkach nawet do 

zagrożenia zdrowia konsumenta [5]. 

Powstanie biofilmu uwarunkowane jest kontaktem powierzchni ze 

skażonym materiałem, którym w procesach obróbki żywności najczęściej 

jest surowiec. Mikroorganizmy mogą również pochodzić z bioaerozolu lub 

zostać wtórnie przeniesione do procesu technologicznego podczas 

produkcji [4]. W przemyśle spożywczym na powstawanie biofilmu głównie 

narażone są branże, w których obróbce zostają poddane surowce bogate 

w składniki odżywcze np. przemysł mleczarski, mięsny, rybny, oraz 

zakłady wytwarzające produkty wysoko-przetworzone i gotowe do 

bezpośredniej konsumpcji (RTE, ready-to-eat). Produkty RTE mogą zostać 

spożyte przez konsumenta zaraz po zakupie i nie wymagają żadnej obróbki 

[6]. Istotne jest więc, zachowanie wysokich standardów sanitarnych, 

zwłaszcza przy produkcji świeżych mieszanek warzywnych i sałat. 

Kluczowym procesem jest wstępne czyszczenie surowca [7]. Dokładne 

oczyszczenie warzyw z gleby, która jest źródłem mikroorganizmów 

mogących tworzyć biofilm na powierzchniach produkcyjnych stanowi 

jedną z najważniejszych czynności [8]. Produkcja żywności wysoko-

przetworzonej wymaga połączenia wielu procesów technologicznych. 

Należy odpowiednio rozdzielać procesy prowadzone z świeżym surowcem 

od procesów dalszej obróbki półproduktu, aby nie dopuścić do wtórnego 

zanieczyszczenia wyrobu. Przetwarzanie żywności powoduje rozbicie 

białek i polisacharydów obecnych w surowcu na związki prostsze peptydy 

i monocukry, które są łatwiej przyswajalne przez mikroorganizmy. Należy 

zatem częściej prowadzić proces mycia i dezynfekcji powierzchni aby nie 

doprowadzić do nagromadzenia się niebezpiecznych mikroorganizmów [6, 9]. 

2. Cel pracy  

Celem pracy jest omówienie aktualnego stanu wiedzy i kierunków badań 

dotyczących zjawiska powstawania biofilmu na różnych powierzchniach 

produkcyjnych w przemyśle spożywczym, z uwzględnieniem poszczególnych 

branż. W pracy zostały także przedyskutowane najnowsze techniki usuwania 

i kontroli biofilmu w przemyśle spożywczym.  
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3. Powstawanie biofilmu 

Powstawanie biofilmu można podzielić na dwa procesy – adsorpcję 

komórek do powierzchni oraz formowanie się i dojrzewanie biofilmu. 

Dynamika adhezji komórek do materiału jest uzależniona od charakterystyki 

danego szczepu bakterii. W obrębie jednego gatunku można wyróżnić 

szczepy mające zdolność adhezji do powierzchni oraz takie, które tej cechy 

nie posiadają [4, 10, 11]. Podczas procesu adhezji komórki bakterii w postaci 

planktonowej dyfundują z płynnego medium na powierzchnię, gdzie 

ulegają miejscowej adhezji. Proces ten jest całkowicie odwracalny 

i zazwyczaj część komórek desorbuje z powrotem do płynu (fazy ciekłej). 

W tym procesie biorą udział słabe oddziaływania takie jak siły Van der 

Waalsa, oddziaływania elektrostatyczne i kwasowo-zasadowe Lewisa [12]. 

Część komórek jest adsorbowana do powierzchni i ulega adhezji 

nieodwracalnej. Takhistov i George (2004) podkreślają, że w przypadku 

przejścia z adhezji odwracalnej w nieodwracalną ważne jest jak długo 

komórki pozostają zaadsorbowane do powierzchni [11]. Według autorów, 

określenie krytycznego czasu przejścia z adhezji odwracalnej w adhezję 

nieodwracalną pozwoliłoby na ustalenie odstępów czasowych pomiędzy 

kolejnymi procesami mycia i dezynfekcji tak, aby nie dopuścić do 

nieodwracalnej adhezji komórek i rozpoczęcia formowania się biofilmu. 

Formowanie się biofilmu, jako trójwymiarowej struktury złożonej 

z zewnątrzkomórkowych substancji polimerowych oraz komórek mikro-

organizmów możemy podzielić na 4 zasadnicze etapy: (A-B) agregacja 

komórek i namnażanie się mikroorganizmów, (C) dojrzewanie biofilmu 

polegające na utworzeniu charakterystycznej trójwymiarowej struktury 

w kształcie grzyba, piłki lub plastra miodu oraz (D) rozpadanie się biofilmu 

polegające na odrywaniu się pojedynczych komórek lub też całych 

agregatów od zaadsorbowanej na powierzchni struktury [10, 13]. Schemat 

powstania biofilmu został przedstawiony na Rysunku 1.  

 
Rysunek 1. Schemat formowania się biofilmu na powierzchni: (A)adhezja odwracalną, 

(B)adhezja nieodwracalną, (C) dojrzewanie biofilmu, (D) rozpraszanie biofilmu  

[opracowanie własne] 



 
 

Biofilm w przemyśle spożywczym 
 

257 

Warunkiem niezbędnym do utworzenia biofilmu jest zdolność 

mikroorganizmów do wytwarzania adhezyn, które stymulują powierzchniowe 

przyleganie komórek. Adhezyjny to związki białkowe, sacharydowe lub 

kwasowe. Pierwszy etap adhezji najprawdopodobniej reguluje autolizyna AtlE, 

która zwiera w swojej strukturze powtarzalną sekwencję aminokwasów 

oddziaływującą hydrofobowo z abiotyczną powierzchnią [14]. Za drugi etap 

adhezji komórek np. Staphylococcus epidermis czy Escherichia coli do 

powierzchni, odpowiedzialna jest odpowiednio białkowa adhezyna PIA [15] 

lubadhezyna mamnnozowrażliwa (MS). W formowaniu właściwej struktury 

biofilmu istotną rolę odgrywają białka nazywane cząsteczkami sygnałowymi 

np. Clp wytwarzane przez Pseudomonas fluorescens[16]. 

Za koordynację procesów fizjologicznych i metabolicznych drobno-

ustrojów w biofilmie odpowiedzialny jest mechanizm Quorum Sensing 

(QS) [14]. Stanowi on międzykomórkowy system sygnalizacyjny bakterii 

pozwalający na regulację gęstości populacji oraz procesów fizjologicznych 

takich, jak wydzielanie enzymów, pigmentów lub czynników wirulencji 

[17]. Sygnalizacja odbywa się poprzez wydzielanie zewnątrzkomórkowych 

autoinduktorów. W przypadku bakterii Gram-ujemnych takimi substan-

cjami są: laktony N-acylo-homoseryny, natomiast bakterie Gram-dodatnie 

wydzielają różne peptydy [18]. 

4. Biofilm w przemyśle 

Zdolność do tworzenia się biofilmu zależy nie tylko od indywidualnych 

cech genetycznych mikroorganizmów ale również od czynników 

fizykochemicznych występujących w środowisku produkcji [19]. W tym 

przypadku bardzo ważny jest charakter powierzchni, a szczególnie jej 

topografia oraz energia [20]. Jednym z najczęściej używanych w przemyśle 

spożywczym materiałów, ze względu na wysoką odporność na związki 

chemiczne i łatwość w myciu i dezynfekcji, jest stal nierdzewna [1]. 

Pomimo, że na gładkiej powierzchni stali nierdzewnej formowanie się 

biofilmu jest utrudnione to wystarczą drobne uszkodzenia mechaniczne 

takie jak pęknięcia czy rysy aby ułatwić adhezję bakterii do powierzchni 

użytkowej [5]. Z doniesien naukowych wynika, żebiofilmy mogą 

powstawać także na innych materiałach używanych w procesach 

technologicznych np. polistyrenie i ano-uretanie. Zdolność do formowania 

na nich biofilmów wykazują zarówno szczepy bakteriireferencyjnych, jak 

i środowiskowych (Tabela 1.).  

Ważne jest aby ustalić odpowiednią procedurę mycia i dezynfekcji, 

mająca na celu przeciwdziałanie powstaniu biofilmu a także stosować 

środki czyszczące powodujące jego usunięcie z powierzchni mającej 

kontakt z żywnością [20].  
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Tabela 1. Zdolność do formowania biofilmu, przez bakterie patogenne na materiałach 

wykorzystywanych w przemyśle spożywczym 

Szczep Pochodzenie Materiał T [oC] Źródło 

Staphylococcus 

aureus 

Środowisko 
produkcyjne, 

produkty 

żywnościowe 

Stal nierdzewna 

Polistyren 
37 [4] 

Bacillus cereus 

ATCC 14579 

i ATCC 10987 

Szczepy 

referencyjne 

i izolowane 
z żywności 

Stal nierdzewna 

polistyren 
30 [21] 

Listeria 
monocytogenes 

ATCC19114 

i ATCC51782 

Szczepy 

referencyjne 

Polisiloksano-

uretan (PSU) 
30-15 [22] 

Escherichia coli 

O157:H7 

Szczep 

referencyjny 

Stal nierdzewna 

Polietylen 
15-4 [23] 

5. Bakterie patogenne w biofilmie 

Umiejętność formowania biofilmu zwiększa zdolność bakterii 

patogennych do przeżycia w środowisku produkcji. Najczęściej 

spotykanymi patogenami w zakładach przemysłu spożywczego są: 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, 

oraz bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, w tym bakterie z grupy coli, 

Salmonella, Shigella, Enterobacter iCronobacter[24]. Ważnym, i trudnym 

do usunięcia ze względu na możliwość produkcji termoopornych endospor 

patogenem występującym w przemyśle spożywczym jest również Bacillus 

subtils i B. cerues, [25].  

Mikroorganizmy chorobotwórcze tworzą biofilmy zarówno jedno- jak 

i wielogatunkowe. Da Silva Meira i współautorzy(2012) wykazali, że 

np. L. monocytogenes i E. faecalis potrafią tworzyć biofilm dwugatunkowy, 

w którym struktura dominacji uzależniona jest od temperatury [1]. Poniżej 

opisano gatunki, należące do najczęściej występujących patogenów 

w żywności.  

Staphylococcus aureus- jest szczepem często zanieczyszczającym 

powierzchnie w zakładach produkujących zarówno wyroby świeże jak 

i przetworzone. Biofilm S. aureus jest dość dobrze przebadany, ze względu 

na fakt, iż stanowi on zagrożenie nie tylko w przemyśle spożywczymale 

także w zakładach opieki zdrowotnej[4, 13, 26†28]. Wzrost S. aureus 

w formie biofilmu stanowi poważny problem, ponieważ bakterie te 

wykazują zdolność do adhezji do materiałów takich jak protezy, rurki 

cewników, zestawów do dializ czy inny sprzęt medyczny, powodując 

oportunistyczne, trudne do usunięcia zakażenia, szczególnie groźne u osób 

z obniżoną odpornością [28].  
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Listeria monocytogenes- jest jednym z najczęściej występujących 

patogenów w żywności. Najwyższy stopień zanieczyszczenia tymi 

pałeczkami odnotowano w surowych wyrobach mięsnych przeznaczonych 

do bezpośredniego spożycia. W latach 2008-2009 wynosił on ok. 70-80% 

przebadanych próbek. Zdecydowanie w mniejszym stopniu zanieczyszczone 

były wyroby mięsne poddane obróbce termicznej (ok. 5% w 2008 r. i 4% 

w 2010 r.) i produkty mleczarskie [29]. L. monocytogenes wywołuje 

listeriozę, której mogą towarzyszyć groźne skutki uboczne, takie jak: 

zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, poronienia czy zapalenia 

centralnego układu nerwowego w przypadku osób o obniżonej odporności. 

Wskaźnik zachorowalnościna listeriozę jest wysoki i wynosi 0,35 na 

100 000 osób [30]. L. monocytogenes stanowi poważny problem 

w przemyśle spożywczym, że względu na możliwość wzrostu w szerokim 

zakresie temperatur, w tym w warunkach chłodniczych [10]. Kolejną 

ważną cechą L. monocytogenes jest zdolność większości szczepów do 

formowania biofilmu. Wykazano, że adhezja do powierzchni komórek 

niektórych szczepów L. monocytogenes następuje już po 3-5 sekundach od 

kontaktu fazy ciekłej ze stałą [11]. Większość szczepów 

L. monocytogenesformujena powierzchniach struktury plastra miodu już po 

1 dniu inkubacji. Wielowarstwowe struktury o kształcie piłki lub grzyba są 

formowane po 3-6 dniach, natomiast biofilm starszy niż 7 dniowy ulega 

rozpadowi [10]. Powstanie biofilmu L. monocytogenes w zależności od 

czasu inkubacji przedstawiono na Rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Rozwój bofilmu szczepu Listeria monocytogenes LO 28 na powierzchni stali 

nierdzewnej po 6 godzinach inkubacji (a), 1 dniu inkubacji (b) i 7 dniach inkubacji (c) 

w temperaturze 20 oC. Mikrografia SEM [31] 

Eschericha coli O157:H7 – jest patogenem jelitowym wywołującym 

bardzo poważne zakażenia u ludzi, prowadzące do chorób takich jak: 

krwotoczne zapalenie jelita grubego, zespół hemolityczno- mocznicowy 

i zakrzepowa plamica. Ogniska E. coli O157:H7 znajdują się najczęściej 

w surowym mięsie, zwłaszcza mielonej wołowinie a także na świeżych 

warzywach i owocach [32].  
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Salmonella sp. jest jednym z szeroko występujących w żywności 

patogenów. Skażenie wtórne poprzez kontakt z zanieczyszczoną biofilmem 

powierzchnią stanowi jedną z najczęstszych form przedostania się tego 

patogenu do żywności [33]. Spożycie zanieczyszczonego produktu często 

prowadzi do rozwinięcia się salmonellozy. U ludzi chorobę wywołują 

najczęściej dwa serotypy Salmonella enterica serowar Typhimurium 

(S. Typhimurium) lub S. enterica serowar Enteritidis (S. Enteritidis), które 

wytwarzają endo- i egzotoksyny [34]. Salmonelloza jest drugą po 

zakażeniu Camphylobacter sp. najczęściej występującą w Europie chorobą 

bakteryjną. W 2013 roku zachorowalność na salmonellozę stwierdzono 

w 20 przypadkach na 100 000 osób. Według szacunków hospitalizacji 

wymagało 36 % zakażonych [35]. Cronobacter sakazakii jest jednym 

z ważniejszych patogenów obecnych w żywności, powszechnie występującym 

w różnych środowiskach związanych z jej produkcją i przechowywaniem 

[25]. Bakterie te wyizolowano z 8 na 9 przebadanych zakładów produkcji 

spożywczej należących do branż produkujących: mleko w proszku, 

produkty zbożowe, czekoladę, skrobię ziemniaczaną i makarony [25]. 

C. sakazakii wykrywanyjest również w napojach, wodzie technologicznej 

używanej do produkcji żywności oraz w żywności przechowywanej 

w warunkach domowych [36].Główną cechą C. sakazakii jest zdolność do 

wzrostu w warunkach niskiej wilgotności, co ułatwia kolonizację wielu 

produktów[37]. Najczęściej bakterią zanieczyszczone są produkty 

żywnościowe dla dzieci poniżej 3 roku życia, zwłaszcza mleko w proszku 

oraz inne sproszkowane odżywki, a także produkty specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego. Szerokie rozprzestrzenienie tych mikro-

organizmów wynika m. in. z faktu, iż zdolne są one do formowania 

biofilmu na wielu różnych powierzchniach, takich jak np.: krzem, szkło, 

stal, lateks, poliwęglan czy tworzywa sztuczne [36], sam mechanizm 

powstawania biofilmu i wysokiej oporności na sterylizację i dezynfekcję 

C. sakazakii jest nadal przedmiotem badań [38]. 

6. Usuwanie i kontrolowanie powstawania biofilmu 

Pomimo dużego postępu technologicznego zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne powierzchni mającej kontakt z żywnością stanowi nadal 

ogromny problem. Wysoka oporność biofilmów na czynniki antymikro-

biologiczne utrudnia ich zwalczanie. Metody usuwania zanieczyszczeń 

z powierzchni użytkowych można podzielić w zależności od mechanizmu 

usuwania biofilmu. Środki powierzchniowo czynne czy sonifikacja 

powodują mechaniczne usuwanie zanieczyszczenia poprzez oderwanie go 

od powierzchni czy zmniejszenie napięcia powierzchniowego i rozbicie 

dużych agregatów [39, 40]. Środki chemiczne zawierające pochodne chloru 
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czy związki silnie kwaśne lub alkaliczne opierają swoje działanie na 

denaturacji białek mikroorganizmów, zaburzeniu struktury polimerów 

zewnątrzkomórkowych i rozpuszczeniu agregatów komórek [41]. Nowym 

rozwiązaniem jest wykorzystanie substancji będących inhibitorami QS. 

W tym przypadku użyte środki nie usuwają biofilmu ale uniemożliwiają 

komórkom adhezję i agregację na powierzchni materiału [17]. Idealny 

inhibitor powinien być stabilną chemicznie substancją o niskiej masie 

cząsteczkowej, niewielkiej toksyczności i wysokim poziomie specyfice-

ności w stosunku do Quorum Sensing [18]. Coraz częściej, jako inhibitory 

stosuje się ekstrakty roślinne[17]. Przegląd metod usuwania biofilmu 

podano w Tabeli 2.  

Tabela 2. Metody usuwania biofilmów z powierzchni stałych 

Gatunek 

bakterii 
Materiał 

Metoda 

dezynfekcji 
Skuteczność Źródło 

P. 

aeruginosa, 

L. innocua, 
E. coli 

Polipropylen, 

Polietylen, 

Poliwenglan 

Promieniowanie 

γ 

Przy 
napromieniowaniu 

liczba bakterii malała 

liniowo, przy 3 KGy 

poniżej poziomu 

wykrywalności. 

 

[42] 

S. aureus 

Stop tytanu 

klasy 
medycznej 

Ozonowana sól 

fizjologiczna 

Biofilm został 

usunięty po 5 

godzinach inkubacji z 

solą (bakterie w 
postaci planktonowej 

po 

 15 minutach) 

[43] 

E. coli K-12, 

P. eruginosa 
PAO1 

Polistyren 

Polifenole z 

Róży 
japońskiej 

(Rosa rugosa) 

Przy stężeniu 640 

µg/ml redukcja 

biofilmu E. 
coli o 67 % i 

P.aeruginosa o 73 %. 

[17] 

P.aeruginosa, 

E. 

coliO157:H7 

kopolimer 
kwasu DL-

polimlekowego 

i kwasu 
glikolowego 

(PLGA) 

Olejek 

cynamonowy, 

aldehyd 

cynamonowy, 
eugenol 

Wzrost 

biofilmuP.aeruginosa 

był całkowicie 
zahamowany jedynie 

przez olejek 

cynamonowy, biofilm 

E. coli O157:H7 
hamowały olejek 

cynamonowy, 

aldehyd cynamonowy 

i eugenol. 

[44] 
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Konwencjonalne metody dezynfekcyjne oparte są na zastosowaniu 

środków chemicznych, promieniowania UV czy ultradźwięków. 

W procesach dezynfekcji wśród chemicznych środków usuwających 

biofilm najczęściej stosuje się czwartorzędowe zasady amonowe, 

podchloryn sodu (NaOCl) czy dwutlenek chloru (ClO2), ale coraz częściej 

do dezynfekcji używa się też ozonu i kwasu nadoctowego. Większość 

dezynfekcyjnych środków chemicznych należy do grupy silnych utleniaczy 

np. dwutlenek chloru (ClO2) ma większą moc utleniającą niż ciekły 

podchloryn sodu (NaOCl) [32]. Należy dobrać środek o odpowiedniej 

mocy w zależności od branży przemysłu spożywczego oraz jej specyfiki. 

W przypadku, gdy w danej branży istnieje wysokie prawdopodobieństwo 

wystąpienia biofilmu mikroorganizmów zagrażających zdrowiu i życiu 

konsumentów najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie mocnych 

kwaśnych lub alkalicznych środków myjących zawierających kwas 

fosforowy czy wodorotlenek potasu. Furukawa i współautorzy (2010) 

dowodzą, że tylko takie środki są w stanie dokładnie usunąć biofilm 

S. aureus czy E. coli. Jednakże wskazują, że ze względu na negatywny 

wpływ tych dezynfektantów na środowisko należy stosować je jedynie 

w przypadku, gdy istnieje wysokie ryzyko utworzenia biofilmu przez 

szczepy patogenne [26].  

Istnieją też rozwiązania mieszane polegające na połączeniu metod 

fizycznych i chemicznych. Bang i współautorzy w celu usunięcia biofilmu 

E. coli O157:H6 stosowali mieszane rozwiązane polegające na użyciu 

dwutlenku chloru oraz suszenia materiałów wykonanych z drewna do 

wilgotności 43%. Liczba adsorbowanych na drewnie komórek 

bakteryjnych zmniejszyła się 6-krotnie [32].  

 Najnowsze techniki biologiczne opierają się na wykorzystaniu 

wtórnych metabolitów roślinnych (n-aldehydów, polifenoli i terpenów), 

bakteriofagów czy rozwiązań wykorzystujących enzymy i biosurfaktanty 

[45†47].Biosurfaktanty wykazujące silne właściwości powierzchniowo 

czynne pozwalają na usunięcie hydrofobowych zanieczyszczeń z powierzchni 

produkcyjnych. [48] Coraz częściej wykorzystuje się biosurfaktanty 

lipopeptydowe, ze względu na ich dodatkowe właściwości antymikro-

biologiczne [48†50].Należą do nich lipopeptydowe biosurfaktanty 

produkowane przez Bacillus licheniformis V9T14, które redukują dojrzały 

biofilm E. coli CFT073 [48]. Z enzymów najczęściej wykorzystuje się 

lizozym-(EC 3.2.1.17), który rozkłada peptydoglikan znajdujący się 

w ścianie komórkowej bakterii. oraz skutecznie usuwa polimery tworzące 

matrix w biofilmie [46]. Innym rozwiązaniem może być wykorzystanie 

enzymów bakteriofagowych [51]. Obicujące są wyniki badań dotyczących 

zastosowania bakteriofagów do redukcji biofilmu bakteryjnego. Wskazują 

na możliwość zastosowania tego rozwiązania w przemyśle. Przykładem 
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może być użycie colifaga ECP4 do redukcji biofilmu E. coliO157:H7 lub 

zastosowanie fagów JBD4 i JBD44 do ograniczenia wzrostu biofilmu 

Pseudomonas aeruginosa PA14[52, 53] 

Interesującym rozwiązaniem jest zaproponowane przez Kręgiel (2014) 

użycie organo-silanów w celu zmiany hydrofobowości powierzchni [54]. 

Silany są to monomery krzemu, natomiast ograno-silany mają przynajmniej 

jedno wiązanie krzem-węgiel. W cząsteczce organo-silanów obecne są 

reaktywne grupy organo-funkcjonalne, dzięki którym mogą one być 

przyłączane zarówno do związków organicznych jak i nieorganicznych 

[55]. Cząsteczki te modyfikują hydrofobowość powierzchni, przez co 

wpływają na zdolność do adhezji komórek. Powodują również zaburzenia 

w błonie komórkowej bakterii [56]. Znaczący wpływ na adhezję komórek 

bakterii do powierzchni ma stopień hydrofobowości materiału z jakiego jest 

zrobiona. Hamadi i współpracownicy (2014) przeprowadzili badania, 

w których oceniali wpływ mleka o różnej zawartości tłuszczu na adhezję 

S. aureus do powierzchni stali nierdzewnej. Zdolność do adhezji 

większości szczepów S. aureus była zależna od zawartości tłuszczów 

w mleku. Tłuszcze te wpływały na właściwości powierzchni stali 

nierdzewnej. Adhezja komórek S. aureus zmniejszała się wraz ze wzrostem 

hydrofobowości stali [27]. Stąd modyfikacja właściwości materiału przy 

użyciu organo-silanów może być kolejnym krokiem w badaniach nad 

eliminacją biofilmu w przemyśle spożywczym. Jednakże organo-silany jak 

do tej pory są wykorzystywane jedynie w badaniach dotyczących nowych 

materiałów stomatologicznych [56]. 

Istnieje wiele nowatorskich pomysłów dotyczących kontroli 

i usuwania biofilmu z powierzchni w przemyśle spożywczym. Należy 

jednak pamiętać, iż ocena potencjału aplikacyjnego proponowanych 

metod musi uwzględniać skuteczność względem wielu różnych 

mikroorganizmów. Jak wykazano powyżej, zahamowanie wzrostu 

biofilmu jednego szczepu bakterii nie oznacza, iż metoda będzie równie 

skuteczna w odniesieniu do innych.Mankamentem większości publi-

kowanych badań jest fakt, iż prowadzone są one in vitro na gotowych 

pożywkach mikrobiologicznych lub metodą mikropłytek. Wyniki 

uzyskane w tego typu badaniach, jak wskazuje Cunault i współautorzy 

(2015), rzadko powtarzają się w skali technicznej, gdzie na formowanie 

się i wzrost biofilmu zależy od szeregu czynników, których nie 

odtworzy się w laboratorium [5].  
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7. Podsumowanie 

W przemyśle spożywczym, jednym z ważniejszych problemów, 

stanowiących potencjalne źródło wtórnego zanieczyszczenia produktów 

jest adhezja komórek mikroorganizmów do powierzchni. 

Dotychczas większość badań skupiała się na metodach detekcji 

i unieczynnienia biofilmu oraz ocenie zdolności adhezyjnych patogenów 

zanieczyszczających produkty spożywcze.  

W kwestii obecności biofilmu w przemyśle spożywczym niezmiernie 

ważne jest znalezienie szybkiej metody jego detekcji, gdyż stosowanie 

w warunkach przemysłowych obserwacji mikroskopowych przy użyciu 

skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) lub mikroskopu 

fluorescencyjnegojest bardzo ograniczone.  

Należy też zwrócić uwagę na ekologię mikroorganizmów tworzących 

biofilm, a w szczególności na wzajemne oddziaływania pomiędzy 

mikroorganizmami oraz mikroorganizmami a środowiskiem. Oddziaływania te 

wydają się być istotnym zagadnieniem, które może pomóc wyjaśnić 

mechanizm powstania biofilmu w skali szerszej niż laboratoryjna. 

Z praktycznego punktu, ważne jest wyosobnienie gatunków typowych dla 

określonych branż przemysłu spożywczego oraz wskazanie substancji czy 

surowców, które będą indukowały powstanie biofilmu. Dodatkowo, ustalenie 

po jakim czasie od rozpoczęcia produkcji zaczyna formować się biofilm, 

pozwoli na wdrożenie takiego systemu mycia i dezynfekcji, który nie dopuści 

do powstania jego dojrzalej formy.  

Poważnym problemem w opracowaniu skutecznych metod zwalczania 

biofolmu jest fakt, że istnieje niewiele publikacji opartych na modelach 

wielogatunkowych. Znakomita większość opublikowanych prac dotyczy 

jedynie biofilmów monogatunkowych- podczas, gdy w warunkach 

przemysłowych najczęściej powstają biofilmy składające się z wielu 

gatunków. 

Literatura  

1. Silva Meira D., Quênia Gramile, de Medeiros Barbosa, Isabella, Alves Aguiar 

Athayde, Ana Júlia, de Siqueira-Júnior, José Pinto, de Souza, Evandro Leite. 

Influence of temperature and surface kind on biofilm formation by 

Staphylococcus aureus from food-contact surfaces and sensitivity to sanitizers, 

Food Control,25,2 (2012):469–75, DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.11.030 

2. Paytubi S., Guirado P., Balsalobre C., Madrid. C. An improved and versatile 

methodology to quantify biofilms formed on solid surfaces and exposed to the 

air–liquid interphase, Journal of Microbiological Methods,103 (2014):77-9, 

DOI: 10.1016/j.mimet.2014.05.020 

3. Maifreni M., Frigo F., Bartolomeoli I., Buiatti S., Picon S., Marino M.. 

Bacterial biofilm as a possible source of contamination in the microbrewery 



 
 

Biofilm w przemyśle spożywczym 
 

265 

environment, Food Control,50 (2015):809-14, DOI: 

10.1016/j.foodcont.2014.10.032 

4. Di Ciccio P., Vergara A., Festino A. R., Paludi D., Zanardi E., Ghidini S.et al. 

Biofilm formation by Staphylococcus aureus on food contact surfaces: 

Relationship with temperature and cell surface hydrophobicity, Food 

Control,50 (2015):930–6, DOI: 10.1016/j.foodcont.2014.10.048 

5. Cunault C., Faille C., Bouvier L., Föste H., Augustin W., Scholl S. et al. 

A novel set-up and a CFD approach to study the biofilm dynamics 

as a function of local flow conditions encountered in fresh-cut food processing 

equipments, Food and Bioproducts Processing,93 (2015):217–23, DOI: 

10.1016/j.fbp.2014.07.005 

6. Turner C. W.. Microbiology of Ready-to-Eat Poultry Products. In: Guerrero-

Legarreta I. Handbook of Poultry Science and Technology, Hoboken, NJ, 

USA: John Wiley & Sons, Inc; 2010, p 507-515 

7. Hingston P. A., Stea E. C., Knøchel S., Hansen T.. Role of initial 

contamination levels, biofilm maturity and presence of salt and fat on 

desiccation survival of Listeria monocytogenes on stainless steel surfaces, 

Food microbiology,36,1 (2013):46–56, DOI: 10.1016/j.fm.2013.04.011 

8. Srey S., Jahid I. K., Ha S.-D.. Biofilm formation in food industries: A food 

safety concern, Food Control,31,2 (2013):572-85, DOI: 

10.1016/j.foodcont.2012.12.001 

9. Jongwanich J.. The impact of food safety standards on processed food exports 

from developing countries, Food Policy,34,5 (2009):447-57, DOI: 

10.1016/j.foodpol.2009.05.004 

10. Pilchová T., Hernould M., Prévost H., Demnerová K., Pazlarová J., Tresse O.. 

Influence of food processing environments on structure initiation of static 

biofilm of Listeria monocytogenes, Food Control,35,1 (2014):366-72, DOI: 

10.1016/j.foodcont.2013.07.021 

11. Takhistov P., George B.. Linearized kinetic model of Listeria monocytogenes 

biofilm growth, Bioprocess and biosystems engineering,26,4 (2004):259-70, 

DOI: 10.1007/s00449-004-0357-1 

12. Bridier A., Sanchez-Vizuete P., Guilbaud M., Piard J.-C., Naïtali M., Briandet 

R.. Biofilm-associated persistence of food-borne pathogens, Food 

microbiology,45 (2015):167–78, DOI: 10.1016/j.fm.2014.04.015 

13. Domenech M., Garcia E., Moscoso M.. In Vitro Destruction of Streptococcus 

pneumoniae Biofilms with Bacterial and Phage Peptidoglycan Hydrolases, 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy,55,9 (2011):4144-8, DOI: 

10.1128/AAC.00492-11 

14. Vuong C., Gerke C., Somerville G. A., Fischer E. R., Otto M.. Quorum-

sensing control of biofilm factors in Staphylococcus epidermidis, The Journal 

of infectious diseases,188,5 (2003):706-18, DOI: 10.1086/377239 

15. Shirtliff M. E., Mader J. T., Camper A. K.. Molecular Interactions in Biofilms, 

Chemistry & Biology,9,8 (2002):859-71, DOI: 10.1016/S1074-

5521(02)00198-9 



 
 

Magdalena Koszałkowska, Łukasz Kręcidło, Teresa Krzyśko-Łupicka 
 

266 

16. O'Toole G. A., Kolter R.. Initiation of biofilm formation in Pseudomonas 

fluorescens WCS365 proceeds via multiple, convergent signalling pathways: 

a genetic analysis, Molecular microbiology (1998),28,3:449-61 

17. Zhang J., Rui X., Wang L., Guan Y., Sun X., Dong M.. Polyphenolic extract 

from Rosa rugosa tea inhibits bacterial quorum sensing and biofilm formation, 

Food Control,42 (2014):125–31, DOI: 10.1016/j.foodcont.2014.02.001 

18. Kalia V. C. Quorum sensing inhibitors: An overview, Biotechnology 

Advances,31,2 (2013):224–45, DOI: 10.1016/j.biotechadv.2012.10.004 

19. Jun W., Kim M. S., Cho B.-K., Millner P. D., Chao K., Chan D. E.. Microbial 

biofilm detection on food contact surfaces by macro-scale fluorescence 

imaging, Journal of Food Engineering,99,3 (2010):314-22, DOI: 

10.1016/j.jfoodeng.2010.03.005 

20. Monds R. D., O'Toole G. A.. The developmental model of microbial biofilms: 

ten years of a paradigm up for review, Trends in microbiology,17,2 

(2009):73–87, DOI: 10.1016/j.tim.2008.11.001 

21. Hayrapetyan H., Muller L., Tempelaars M., Abee T., Nierop Groot M.. 

Comparative analysis of biofilm formation by Bacillus cereus reference strains 

and undomesticated food isolates and the effect of free iron, International 

Journal of Food Microbiology,200 (2015):72-9, DOI: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2015.02.005 

22. Chaturongkasumrit Y., Takahashi H., Keeratipibul S., Kuda T.,. Kimura B. 

The effect of polyesterurethane belt surface roughness on Listeria 

monocytogenes biofilm formation and its cleaning efficiency, Food 

Control,22,12 (2011):1893–9, DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.04.032 

23. Dourou D., Beauchamp C. S., Yoon Y., Geornaras I., Belk K. E.,. Smith G. C 

et al. Attachment and biofilm formation by Escherichia coli O157:H7 

at different temperatures, on various food-contact surfaces encountered 

in beef processing, International Journal of Food Microbiology,149,3 

(2011):262-8, DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.07.004 

24. Joseph B., Otta S. K., Karunasagar I.. Biofilm formation by salmonella spp. 

on food contact surfaces and their sensitivity to sanitizers, International 

journal of food microbiology (2001),64,3:367-72 

25. Hornstra L. M., Ter Beek A.,. Smelt J. P, Kallemeijn W. W., Brul S.. On the 

origin of heterogeneity in (preservation) resistance of Bacillus spores: input 

for a 'systems' analysis approach of bacterial spore outgrowth, International 

Journal of Food Microbiology,134,1-2 (2009):9-15, DOI: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2009.02.011 

26. Furukawa S., Akiyoshi Y., Komoriya M., Ogihara H., Morinaga Y.. Removing 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli biofilms on stainless steel by 

cleaning-in-place (CIP) cleaning agents, Food Control,21,5 (2010):669-72, 

DOI: 10.1016/j.foodcont.2009.10.005 

27. Hamadi F., Asserne F., Elabed S., Bensouda S., Mabrouki M., Latrache H.. 

Adhesion of Staphylococcus aureus on stainless steel treated with three types 

of milk, Food Control,38 (2014):104–8, DOI: 10.1016/j.foodcont.2013.10.006 

28. Rode T. M, Langsrud S., Holck A., Møretrø T.. Different patterns of biofilm 

formation in Staphylococcus aureus under food-related stress conditions, 



 
 

Biofilm w przemyśle spożywczym 
 

267 

International Journal of Food Microbiology,116,3 (2007):372-83, DOI: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2007.02.017 

29. Lacna B., Deren W., Krzysko-Lupicka T.. Występowanie Listeria 

monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie Opolszczyzny 

w latach 2008-2010, Medycyna Weterynaryjna (2012),68,11 

30. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological 

raport on communicable diseases in Europe 2008, [April 07, 2015]; Available 

from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/ 

n0812_sur_annual_epidemiological_report_2008.pdf 

31. Chavant P., Gaillard-Martinie B., HÃ M.©braud. Antimicrobial effects 

of sanitizers against planktonic and sessile Listeria monocytogenes cells 

according to the growth phase, FEMS Microbiology Letters,236,2 

(2004):241–8, DOI: 10.1111/j.1574-6968.2004.tb09653.x 

32. Bang J., Hong A., Kim H., Beuchat L. R.,. Rhee M. S,. Kim Y et al. 

Inactivation of Escherichia coli O157:H7 in biofilm on food-contact surfaces 

by sequential treatments of aqueous chlorine dioxide and drying, International 

Journal of Food Microbiology,191 (2014):129-34, DOI: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2014.09.014 

33. Wang H., Zhang X., Zhang Q., Ye K., Xu X., Zhou G.. Comparison 

of microbial transfer rates from Salmonella spp. biofilm growth on stainless 

steel to selected processed and raw meat, Food Control,50 (2015):574-80, 

DOI: 10.1016/j.foodcont.2014.09.049 

34. Lee K.-M, Runyon M., Herrman T. J., Phillips R., Hsieh J.. Review 

of Salmonella detection and identification methods: Aspects of rapid 

emergency response and food safety, Food Control,47 (2015):264-76, DOI: 

10.1016/j.foodcont.2014.07.011 

35. European Food Safety Authorit. European Centre for Disease Prevention and 

Control. The European Union summary report on trends and sources 

of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2013, EFSA Journal 

(2015),13,1:3991, 162 

36. Kandhai M. C,. Reij, M. W Gorris, Leon G M, O. Guillaume-Gentil, M. van 

Schothorst. Occurrence of Enterobacter sakazakii in food production 

environments and households, Lancet,363,9402 (2004):39-40, DOI: 

10.1016/S0140-6736(03)15169-0 

37. Ye Y., Ling N., Jiao R., Wu Q., Han Y.,. Gao J. Effects of culture conditions 

on the biofilm formation of Cronobacter sakazakii strains and distribution of 

genes involved in biofilm formation, LWT - Food Science and 

Technology,62,1 (2015):1–6, DOI: 10.1016/j.lwt.2015.01.035 

38. Jung J.-H., Choi N.-Y.,. Lee S.-Y. Biofilm formation and exopolysaccharide 

(EPS) production by Cronobacter sakazakii depending on environmental 

conditions, Food microbiology,34,1 (2013):70-80, DOI: 

10.1016/j.fm.2012.11.008 

39. Bjerkan G., Witsø E., Bergh K.. Sonication is superior to scraping for 

retrieval of bacteria in biofilm on titanium and steel surfaces in vitro, Acta 

orthopaedica,80,2 (2009):245–50, DOI: 10.3109/17453670902947457 



 
 

Magdalena Koszałkowska, Łukasz Kręcidło, Teresa Krzyśko-Łupicka 
 

268 

40. Walencka E., Różalska S., Sadowska B., Różalska B.. The influence 

of Lactobacillus acidophilus-derived surfactants on staphylococcal adhesion 

and biofilm formation, Folia Microbiologica,53,1 (2008):61-6, DOI: 

10.1007/s12223-008-0009-y 

41. Wang L., Wang L., Ren X., Ye X., Li W.,. Yuan S et al. pH Dependence of 

Configurations and Surface Properties of Microbial Extracellular Polymeric 

Substances (EPS). In: Xu J, Wu J, He Y. Functions of Natural Organic Matter 

in Changing Environment, Dordrecht: Springer Netherlands; 2013, p 905-909 

42. Byun M. W., Kim J. H.,. Kim D. H, Kim H. J.,. Jo C. Effects of irradiation 

and sodium hypochlorite on the micro-organisms attached to a commercial 

food container, Food microbiology,24,5 (2007):544-8, DOI: 

10.1016/j.fm.2006.08.005 

43. Al-Saadi H., Potapova I., Rochford E. T. J.,. Moriarty T. F, Messmer P.. 

Ozonated saline shows activity against planktonic and biofilm growing 

Staphylococcus aureus in vitro: a potential irrigant for infected wounds, 

International Wound Journal (2015):n/a, DOI: 10.1111/iwj.12412 

44. Kim Y.G., Lee J.H., Kim S.I., Baek K.H., Lee J. Cinnamon bark oil and its 

components inhibit biofilm formation and toxin production, International 

Journal of Food Microbiology,195 (2015):30-9, DOI: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2014.11.028 

45. Ashraf M. A., Ullah S., Ahmad I., Qureshi A. K., Balkhair K. S., Abdur 

Rehman M.. Green biocides, a promising technology: current and future 

applications to industry and industrial processes, Journal of the science 

of food and agriculture,94,3 (2014):388–403, DOI: 10.1002/jsfa.6371. 

46. Liu X., Tang B., Gu Q., Yu X. Elimination of the formation of biofilm in 

industrial pipes using enzyme cleaning technique, MethodsX,1 (2014):130-6, 

DOI: 10.1016/j.mex.2014.08.008 

47. Goldman G., Starosvetsky J., Armon R. Inhibition of biofilm formation on UF 

membrane by use of specific bacteriophages, Journal of Membrane 

Science,342,1-2 (2009):145–52, DOI: 10.1016/j.memsci.2009.06.036 

48. Rivardo F., Martinotti M. G., Turner R. J., Ceri H. Synergistic effect of 

lipopeptide biosurfactant with antibiotics against Escherichia coli CFT073 

biofilm, International journal of antimicrobial agents,37,4 (2011):324-31, DOI: 

10.1016/j.ijantimicag.2010.12.011 

49. Pecci Y., Rivardo F., Martinotti M. G., Allegrone G. LC/ESI-MS/MS 

characterisation of lipopeptide biosurfactants produced by the Bacillus 

licheniformis V9T14 strain. Journal of mass spectrometry JMS,45,7 

(2010):772–8, DOI: 10.1002/jms.1767. 

50. Sriram M. I., Kalishwaralal K., Deepak V., Gracerosepat R., Srisakthi K., 

Gurunathan S. Biofilm inhibition and antimicrobial action of lipopeptide 

biosurfactant produced by heavy metal tolerant strain Bacillus cereus NK1, 

Colloids and surfaces. B, Biointerfaces,85,2 (2011):174-81, DOI: 

10.1016/j.colsurfb.2011.02.026 

51. Chai Z., Wang J., Tao S., Mou H. Application of bacteriophage-borne enzyme 

combined with chlorine dioxide on controlling bacterial biofilm, LWT - Food 



 
 

Biofilm w przemyśle spożywczym 
 

269 

Science and Technology,59,2 (2014):1159-65, DOI: 

10.1016/j.lwt.2014.06.033 

52. Lee Y.D., Kim J.Y., Park J.H. Characteristics of coliphage ECP4 and 

potential use as a sanitizing agent for biocontrol of Escherichia coli O157:H7, 

Food Control,34,2 (2013):255-60, DOI: 10.1016/j.foodcont.2013.04.043 

53. Phee A., Bondy-Denomy J., Kishen A., Basrani B., Azarpazhooh A., Maxwell 

K. Efficacy of bacteriophage treatment on Pseudomonas aeruginosa biofilms, 

Journal of endodontics,39,3 (2013):364-9, DOI: 10.1016/j.joen.2012.10.023 

54. Kregiel D. Advances in biofilm control for food and beverage industry using 

organo-silane technology: A review, Food Control,40 (2014):32-40, DOI: 

10.1016/j.foodcont.2013.11.014 

55. Zucchi F., Frignani A., Grassi V., Balbo A., Trabanelli G. Organo-silane 

coatings for AZ31 magnesium alloy corrosion protection, Materials Chemistry 

and Physics,110,2–3 (2008):263-8, DOI: 10.1016/j.matchemphys.2008.02.015 

56. Zhang W., Luo X., Niu L., Liu S., Zhu W., Epasinghe J. et al. One-pot 

synthesis of antibacterial monomers with dual biocidal modes, Journal 

of Dentistry,42,9 (2014):1078-95, DOI: 10.1016/j.jdent.2014.06.001 

 

Biofilm w przemyśle spożywczym 

 
Streszczenie  
Biofilm to kompleks zagregowanych mikroorganizmów, jednego lub wielu gatunków. 

Tworzy się on w wyniku nieodwracalnej adhezji mikroorganizmów do powierzchni, na 

której dzieki produkcji zewnątrzkomórkowych polimerów tworza one trwałe struktury. 

Mikroorganizmy występujące w biofilmie cechuje zwiększona odporność na czynniki 
środowiskowe m.in. antybiotyki, detergenty czy preparaty dezynfekujące. Zdolność do 

formowania biofilmu cechuje zarówno szczepy patogenne dla człowieka jak i powodujące 

rozkład żywności. W przemyśle spożywczym, powstawanie biofolmu jest jednym 

z ważniejszych problemów, stanowiących potencjalne źródło wtórnego zanieczyszczenia 
produktu gotowego  

Celem pracy było omówienie aktualnych badań dotyczących zjawiska powstawania 

biofilmu na różnych powierzchniach produkcyjnych w przemyśle spożywczym, 

z uwzględnieniem poszczególnych branż. Przedyskutowano również dostępne sposoby 
kontroli czystości powierzchni. 

Zjawisko tworzenia się biofilmu zależy od wielu czynników, w szczególności: szczepu 

mikroorganizmów, materiału z którego wykonana jest powierzchnia, zawartości składników 

odżywczych, temperatury i pH. W przemyśle spożywczym na powstawanie biofilmu 
głównie narażone są branże, w których obróbce zostają poddane surowce bogate w składniki 

odżywcze np. przemysł mleczarski, mięsny, rybny, oraz zakłady wytwarzające produkty 

wysoko-przetworzone, gotowe do bezpośredniej konsumpcji (RTE, ready-to-eat). Pomimo 

dużego postępu technologicznego zanieczyszczenie mikrobiologiczne powierzchni mającej 
kontakt z żywnością stanowi nadal ogromny problem. .  

Słowa kluczowe: biofilm, przemysł spożywczy, zanieczyszczenie mikrobiologiczne, 

bezpieczeństwo żywności 
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Biofilm in food industry 

 
Summary 

Biofilm is a community of aggregated microorganisms of one and more species Biofilm 
is formed through irreversible adhesion of microbial cells to the surface. Production 

of extracellular polymers facilitate the adhesion and enables creation of stable structures. 

Biofilm cells are more resistant to environmental factors, antibiotics, detergents 

or disinfectants. Biofilm may be formed from various bacteria including pathogens and food 
spoilage strains. Therefore, adhesion of microbial cells to various surfaces is of the most 

important concerns in food industry,  

The aim of the review was to discuss current research on the phenomenon of biofilm 

production on different surfaces in the food industry, including individual specification 
of various sectors. Available methods of control the microbiological cleanliness of surfaces 

was also discussed. 

Formation and development of a biofilm is affected by many factors, especially: microbial 

strains, surface type and texture, the presence of nutrients, temperature and pH. In the food 
industry the most exposed to biofilm formation are sectors in which raw and rich in nutrients 

materials (especially dairy, meat, fish ) and ready to eat commodities are processed.  

Despite the high technological advances in food industry microbiological contamination 

of the food contact surfaces is still an important issue.  
Keywords: biofilm, food industry, microbial contaminants, food safety 
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Profilaktyka poekspozycyjna wścieklizny 

na terenie Lublina i okolic w latach 2012-2014 

1. Wstęp 

Wścieklizna należy do ostrych chorób odzwierzęcych, w przebiegu której 

dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się 

najwyższym współczynnikiem śmiertelności spośród wszystkich znanych 

chorób zakaźnych. 

Czynnikiem etiologicznym jest wirus wścieklizny (Rabies virus) 

sklasyfikowany w taksonomii wirusologicznej do rzędu Mononegavirales, 

rodziny Rhabdoviridae, rodzaju Lyssavirus [1]. 

Należy do wirusów otoczkowych o helikalnej symetrii nukleokapsydu [2]. 

Materiałem genetycznym jest jednoniciowy RNA o ujemnej polarności [3, 4]. 

Genom wirusa składa się z 11932 nukleotydów i koduje 5 białek [2]. 

Zidentyfikowano czternaście genotypów wirusa, z czego w Polsce zostały 

wyizolowane dwa – klasyczny wirus wścieklizny (RABV) i genotyp 

5 izolowany od nietoperzy (ELBV-1) [3]. 

Choroba występuje w dwóch postaciach – miejskiej i leśnej. Źródłem 

zakażenia mogą być między innymi kuny, jenoty, łasice, borsuki i dziki. 

Zwierzęta domowe i hodowlane także mogą stanowić zagrożenie dla 

człowieka. Ponadto źródłem i wektorem mogą być małpy, a coraz częściej 

także nietoperze – w Europie głównie Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 

i Nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme). Na terenie Polski głównym 

rezerwuarem i wektorem od wielu lat pozostaje lis rudy (Vulpes vulpes) [3]. 

Do zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku ugryzienia lub kontaktu 

uszkodzonej skóry ze śliną chorego zwierzęcia. Możliwe jest także zakażenie 

przez kontakt z nieuszkodzoną błoną śluzową, a także podczas skórowania 

zwierząt. W przypadku wysokiej koncentracji cząsteczek wirusa w powietrzu, 

na przykład w jaskiniach, istnieje możliwość transmisji zakażenia na drodze 

spojówkowej lub przez zakończenia nerwu węchowego. Nie udowodniono 

natomiast rozprzestrzeniania się wirusa na drodze człowiek-człowiek, mimo 
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iż w piśmiennictwie odnotowano udokumentowane przypadki zakażenia po 

transplantacjach tkankowych, narządowych i naczyniowych [5, 6, 7]. 

Po wniknięciu wirusa do organizmu w początkowym okresie pozostaje 

on we wrotach zakażenia. Pojawienie się objawów choroby wiąże się 

z przenikaniem wirusa do włókien nerwowych dzięki wiązaniu się 

z receptorami cholinergicznymi w błonie postsynaptycznej. Następnie 

przemieszcza się on dośrodkowo w tempie 100-400 mm/dobę i dociera do 

rdzenia kręgowego lub pnia mózgu. 

Kolejnym etapem jest odśrodkowe szerzenie się zakażenia wzdłuż 

włókien czuciowych i autonomicznych do różnych narządów, między 

innymi gruczołów ślinowych. Tu dochodzi do replikacji wirusa, a następnie 

wydalania form potomnych ze śliną [2]. 

Najbardziej charakterystyczną zmianą morfologiczną dla wścieklizny 

jest obecność ciałek Negriego – kwasochłonnych wtrętów 

cytoplazmatycznych w neuronach hipokampa i komórkach Purkinjiego 

móżdżku. Są one uważane za zmianę patognomoniczną dla tej choroby [8]. 

Z klinicznego punktu widzenia wścieklizna przebiega pod postacią 

zapalenia mózgu, rzadziej jako postać porażenna, która stanowi około 20% 

wszystkich zachorowań [9]. 

U osób nieszczepionych, zakażenie niemal zawsze kończy się śmiercią 

pacjenta po pojawieniu się pierwszych objawów ze strony ośrodkowego 

układu nerwowego [10]. W początkowym okresie mogą to być między 

innymi bóle głowy, gorączka, zaburzenia snu, parestezje w okolicy 

ugryzienia. Wraz z rozwojem choroby stwierdza się zmiany psychiki 

chorego, pobudzenie psychoruchowe, omamy wzrokowe i słuchowe, 

napady drgawek, hydrofobię, czy aerofobię [3]. Śmierć następuje 

najczęściej po kilku-kilkunastu dniach od wystąpienia pierwszych 

symptomów [11]. 

2. Cel pracy  

Celem pracy była analiza kwalifikacji do ewentualnej immunizacji 

w ramach profilaktyki popekspozycyjnej (PEP) pacjentów Poradni 

Profilaktyki Wścieklizny przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2012-2014 oraz 

porównanie otrzymanych wyników do danych uzyskanych w latach 

poprzednich (2004-2005 i 2006-2011). 
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3. Materiały i metody  

Analizy przypadków narażenia na zakażenie wirusem wścieklizny 

dokonano w oparciu o dokumentację medyczną zgromadzoną przez 

Poradnię Profilaktyki Wścieklizny Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zebrane dane dotyczyły wyłącznie 

pacjentów powyżej siedemnastego roku życia. Ocenie poddano miejsce 

zamieszkania (miasto lub wieś), rodzaj ekspozycji, gatunek zwierzęcia oraz 

rodzaj wdrożonej profilaktyki poekspozycyjnej.  

4. Analiza wyników  

W latach 2012-2014 w Poradni Profilaktyki Wścieklizny Katedry i Kliniki 

Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie konsultowano 235 

osób. W 2012 roku 91 osób, w 2013 – 66, a w 2014 – 78. Mężczyźni stanowili 

54,27%, kobiety 45,73%.  

Profilaktyka poekspozycyjna w postaci szczepienia ochronnego 

zastosowana została u 32 osób (13,68% wszystkich pacjentów). W 2012 

roku – u 9 osób (28,13% wszystkich zaszczepionych), w 2013 – 8 (25%), 

w 2014 – 15 (46, 86%). 56,25% zaszczepionych stanowili mężczyźni, 

43,75% – kobiety. 

Tabela 1. Analiza demograficzna pacjentów kwalifikowanych do PEP 

Rok 

Płeć 

Eksponowani Zaszczepieni 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

2012 41 (45,05%) 50 (54,95%) 4 (44,44%) 5 (55,56%) 

2013 27 (40,91%) 39 (59,09%) 2 (25%) 6 (75%) 

2014 40 (51,28%) 38 (48,72%) 8 (53,33%) 7 (46,67%) 

Suma 108 (80%) 127 (20%) 14 (43,75%) 18 56,25%) 

Źródło: Opracowanie własne 

Statystycznie najczęstszym potencjalnym źródłem ekspozycji był pies – 

163 (69,66%) przypadki w całym analizowanym przedziale czasowym. 

Następnie kot – 53 (22,65%), nietoperz – 9 (3,85%), szczur – 3 (1,28%), lis 

– 2 (0,85%), jeż – 1 (0,43%), łasica – 1 (0,43%), małpa – 1 (0,43%), dwa 

przypadki stanowiło pogryzienie przez niezidentyfikowany gatunek 

zwierzęcia (0,85% wszystkich narażeń). Profilaktyka poekspozcyjna 

została zastosowana w 10 przypadkach ekspozycji na psa (31,25% 

wszystkich zaszczepionych osób), 6 na kota (18,75%), 7 na nietoperza 

(21,88%), 2 na lisa (6, 25%), 2 na szczura (6,25%), 2 na nieznane zwierzę 

(6,25%), 1 na małpę (3,13%), 1 na łasicę (3,13%) i 1 na jeża (3,13%). 
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Tabela 2. Analiza ekspozycji i PEP w latach 2012-2014 

Gatunek 

2012 2013 2014 

Liczba 

ekspo-
zycji 

Liczba 

zaszcze-
pionych 

Liczba 

ekspo-
zycji 

Liczba 

zaszcze-
pionych 

Liczba 

ekspo-
zycji 

Liczba 

zaszcze- 
pionych 

Pies 59 
3 

(33,33%) 
46 

2  
(25) 

58 
4 

(26,67%) 

Kot 25 
2 

(22,22%) 
16 

2  
(25) 

12 
2 

(13,33%) 

Nietoperz 2 - - - 8 
8 

(53,33%) 

Szczur 1 - 2 
2  

(25%) 
- - 

Lis 2 
2 

(22,22%) 
- - - - 

Nieznane 1 
1 

(11,11%) 
1 

1 
(12,5%) 

- - 

Łasica - - 1 
1 

(12,5%) 
- - 

Jeż 1 
1 

(11,11%) 
- - - - 

Małpa - - - - 1 1 (6,67) 

Suma 91 
9 

(100%) 
66 

8 

(100%) 
78 

15 

(100%) 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza dostępnej dokumentacji wykazała, że 124 (52,8%) przypadków 

stanowiły kontakty ze znanymi zwierzętami, czyli o znanym profilu 

szczepień lub możliwości poddania obserwacji, a 94 (40%) potencjalne 

ryzyko transmisji stwarzały zwierzęta nieznane. Siedem ekspozycji w 2014 

roku (2,98%) stanowił kontakt z nietoperzem z potwierdzoną chorobą.  

Najczęstszą formą ekspozycji było pogryzienie (214 przypadków  

– 91,06%), kontakt bezpośredni bez przerwania ciągłości skóry miał miejsce 

w 10 przypadkach (4,26%), podrapanie w 5 (2,13%), jednoczasowe 

podrapanie i ugryzienie 3 (1,28%), skaleczenie w czasie skórowania zwierząt 

w 2 (0,85%), natomiast kontakt pośredni w jednym przypadku (0,43%). 

Spośród wszystkich konsultowanych pacjentów mężczyźni stanowili 

127 przypadków, tj. 54,27%. Profilaktykę poekspozycyjną zastosowano 

u 18 z nich, czyli 14,17% ogółu mężczyzn eksponowanych. W samym 

okresie przyjęto 108 kobiet (45,73%). Czynna immunizację wdrożono 

w 14 przypadkach (12,96%).  

W grupie szczepionych pacjentów 23 osoby stanowili mieszkańcy miast 

(71,88%), a 9 mieszkańcy terenów wiejskich (28,13%). 



 
 

Profilaktyka poekspozycyjna wścieklizny na terenie Lublina i okolic w latach 2012-2104 
 

275 

Tabela 3. Analiza demograficzna pacjentów kwalifikowanych do PEP 

Rok 

Miejsce zamieszkania 

Eksponowani Zaszczepieni 

Miasto Wieś Miasto Wieś 

2012 72 (80%) 18 (20%) 7 (77,78%) 2 (22,22%) 

2013 37 (60,66%) 24 (39,34%) 4 (50%) 4 (50%) 

2014 51 (75%) 17 (25%) 12 (80%) 3 (20%) 

Suma 160 (73,06%) 59 (26,94%) 23 (71,88%) 9 (28,12%) 

Źródło: Opracowanie własne 

Jedna osoba narażona na kontakt z małpą poza granicami kraju 

otrzymała profilaktykę czynno-bierną w postaci immunoglobuliny HRIG 

jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki.  

5. Dyskusja 

Wścieklizna jest choroba kosmopolityczną, występuje na terenie ponad 

150 państw. Powoduje około 55 tysięcy zgonów rocznie, około jeden na 

10 minut. Około 50% przypadków śmiertelnych stanowią dzieci poniżej 

15 roku życia [9, 12]. 

Mimo, że choroba ta znana jest od ponad 4 tysięcy lat, nadal nie istnieje 

skuteczna terapia. Niemal wszystkie przypadki narażenia na wirus 

kończyły się śmiercią pacjenta, do czasu gdy Louis Pasteur i Émile Roux 

w 1885 roku nie wynaleźli szczepionki przeciwko wściekliźnie. Do dnia 

dzisiejszego odgrywa ona istotną rolę zarówno w profilaktyce przed-, jak 

i poekspozycyjnej [9, 13, 14]. 

Profilaktyka poekspozycyjna (PEP) stanowi niezwykle skuteczną 

metodę zapobiegania chorobie, jeśli zostanie prawidłowo podana w ciągu 

maksymalnie sześciu dni od narażenia na kontakt z wirusem. Rozpoczęta 

z minimalnym opóźnieniem, jest skuteczna w 100% w zapobieganiu 

rozwojowi choroby [15]. W przypadku znacznego opóźnienia, leczenie 

nadal ma szansę powodzenia [16]. 

Aktualne rekomendacje dotyczące sposobu postępowania po narażeniu 

zostały opublikowane przez WHO.  

Wszystkie zadrapania i ugryzienia powinny być natychmiast przemyte 

wodą z mydłem lub detergentem. Alternatywnie można zastosować także 

70% roztwór alkoholu, jodynę lub 0,1% roztwór czwartorzędowej zasady 

amonowej.  

W przypadku gdy istnieje nawet minimalne ryzyko zakażenia wirusem 

wścieklizny, należy jak najszybciej wykonać szczepienie.  

WHO wyróżnia trzy kategorie ryzyka związane z ciężkością obrażeń: 

I. Dotknięcie lub karmienie zwierząt, oślinienie skóry o zachowanej 

ciągłości. 
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II. Pogryziona odsłonięta skóra, niewielkie zadrapania lub otarcia bez 

krwawienia, oślinienie skóry o przerwanej ciągłości. 

III. Pojedyncze albo mnogie ugryzienia lub zadrapania, które przechodzą 

przez całą grubość skóry, oślinienie błon śluzowych. 

Szczepionka stosowana jest po kontaktach kategorii II i III, immuno-

globulina RIG zaś w przypadku grupy III i osób z osłabionym układem 

odpornościowym.  

Szczepienie wskazane jest w zapobieganiu wściekliźnie zarówno 

u dzieci, jak i dorosłych. Może być stosowane przed i po ekspozycji, jako 

szczepienie pierwotne lub jako dawka przypominająca.  

Jeśli od ostatniego zastosowania preparatu minęło więcej niż 5 lat lub 

osoba nigdy nie była szczepiona, zalecane jest pięć wstrzyknięć 

w schemacie 0, 3, 7, 14, 28 razem z immunoglobuliną RIG w razie 

potrzeby (kategoria III). W przypadku gdy pacjent otrzymał ostatnią dawkę 

w okresie krótszym niż 5 lat, stosowany jest schemat dwóch wstrzyknięć 

przypominających (0, 3). 

Jako, że zakażenie wirusem wścieklizny niemal zawsze kończy się 

śmiercią pacjenta, nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania 

profilaktyki poekspozycyjnej.  

W zależności od historii szczepień pacjenta i rodzaju ekspozycji, 

niekiedy nieodłącznym uzupełnieniem profilaktyki jest zastosowanie 

szczepienia lub antytoksyny przeciwtężcowej [17]. 

Terenami o największym ryzyku zakażenia wirusem wścieklizny jest 

Azja i Afryka, stąd rekomendowane jest, by podróżni udający się w te 

rejony świata poddali się profilaktycznemu szczepieniu przeciw tej 

chorobie, zwłaszcza jeśli prawdopodobny jest kontakt z potencjalnymi 

wektorami wirusa [18]. 

Podobnie jak Australia i większa część terytorium Ameryki Północnej, 

Polska zaliczana jest do obszarów o niskim ryzyku transmisji choroby, 

dlatego też profilaktyka przedekspozycyjna zalecana jest wyłącznie dla 

osób, które maja kontakt z nietoperzami [18]. 

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrowane są 

zarówno zachorowania na wściekliznę ludzi, szczepienia ludzi 

wykonywane po narażeniu, jak i przypadki choroby wśród zwierząt [19]. 

Według Głównego Inspektoratu Weterynarii w okresie od 2012 do 2014 

roku zgłoszono w sumie 568 przypadków wścieklizny u zwierząt, z czego  

411 (72,4%) dotyczyło lisów, 43 (7,57%) psów, 32 (5,63%) kotów, 23 

(4,05%) kun, 20 (3,52%) bydła, 18 (3,17%) nietoperzy. Wściekliznę w tym 

czasie stwierdzono również u 7 borsuków, 6 saren, 3 jenotów, 2 danieli. 

Odnotowano także pojedyncze przypadki dotyczące zająca, owcy i tchórza. 

Obserwuje się tendencję spadkową, a mianowicie 257 chorych zwierząt 

w 2012, 206 w 2013, 73 w 2014 roku. Koreluje to z liczbą przypadków 
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wścieklizny u lisów, 200 (77,8% wszystkich zgłoszeń) w 2012, 138 (67%) 

w 2013, 73 (70%) w 2014 roku. W omawianym okresie czasu najwięcej 

przypadków wścieklizny zanotowano w listopadzie 2012 roku (37 lisów, 

3 sztuki bydła, 3 koty, 2 psy, 1 owca, 1 borsuk, 1 kuna). Doniesienia 

pochodziły z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Najmniej 

zgłoszeń zarejestrowano w kwietniu 2014 roku (1 borsuk, województwo 

małopolskie) oraz we wrześniu 2014 roku (1 lis, województwo podlaskie) [20]. 

Od 1993 roku na terenie Polski przeprowadzane są akcje szczepienia lisów 

wolno żyjących, co obecnie regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie 

przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko 

wściekliźnie Dz. U. z 2013, poz. 1737.  

Szczepienia przeprowadza się przy użyciu szczepionki doustnej 

rozrzucanej z samolotu lub wykładanej ręcznie, co powinno odbywać się 

dwa razy do roku na terenach zamieszkałych przez lisy, ewentualnie raz do 

roku jeśli na danym terenie wścieklizna nie została rozpoznana w ciągu 

dwóch poprzedzających lat. Liczba dawek szczepionki nie powinna być 

mniejsza niż 20 na 1 km2 powierzchni, na której stosuje się profilaktykę. 

Na konieczność przeprowadzania lub częstotliwość szczepień 

ochronnych lisów wolno żyjących nie ma wpływu występowanie 

wścieklizny u nietoperzy [21]. 

Dotychczasowe wyniki wskazują na dobrą skuteczność akcji zwalczania 

wścieklizny poprzez doustne uodparnianie lisów wolno żyjących. Notowane 

obecnie przypadki wścieklizny u zwierząt są zlokalizowane gównie na 

obszarze wschodniej Polski ze względu na migrację populacji lisów z terenów 

nieobjętych profilaktyką poza granicami naszego kraju [22]. 

O sukcesie powyższych starań świadczy fakt, że ostatni przypadek 

wścieklizny u człowieka w Polsce stwierdzono w 2002 roku [23]. 

Należy także zwrócić uwagę, iż wraz ze spadkiem liczby przypadków 

wścieklizny u psowatych i kotowatych, nowego znaczenia epidemio-

logicznego nabiera wścieklizna nietoperzy [22]. 

Mimo znaczącego udziału zwierząt dzikich jako rezerwuaru wścieklizny 

na terytorium Polski, podobnie jak w poprzednich latach głównym źródłem 

narażenia w okresie 2012-2014 były zwierzęta domowe (91,91%), w tym 

w przeważającej liczbie psy (69,36%).  

W przeprowadzonych przez nas badaniach, w latach 2012-2014 

profilaktyka poekspozycyjna została zastosowana u 32 spośród 235 osób 

narażonych na potencjalny kontakt z wirusem, co stanowiło 13,61% 

badanych. W porównaniu z wynikami w latach 2006-2011 było to o 3,06% 

mniej, a w odniesieniu do lat 2004-2005 o 1,11% mniej. 
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W porównaniu z danymi demograficznymi w latach 2004-2011, 

również nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy liczbą 

kobiet i mężczyzn konsultowanych w Poradni Profilaktyki Wścieklizny. 

Interesujący wydaje się być fakt, iż liczba mieszkańców miast, 

narażonych na potencjalny kontakt z wirusem była niemal trzykrotnie 

większa, niż liczba mieszkańców wsi. Mimo, że na terenach wiejskich 

teoretycznie liczba kontaktów z wściekłymi zwierzętami powinna być 

większa, tereny miejskie ze względu na większe zagęszczenie ludności 

predysponują do częstszych kontaktów z nieznanymi zwierzętami 

domowymi, które często uciekają i nie mogą być poddane obserwacji 

w celu wykluczenia wścieklizny. Z tego typu przypadkach postępowaniem 

z wyboru w tego typu przypadkach jest zastosowanie profilaktyki 

pooekspozycyjnej. Od wielu lat obserwuje się wzrastającą liczbę ugryzień 

i zadrapań przez zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty, 

w porównaniu ze zwierzętami dzikimi. 

Z danych epidemiologicznych z roku 2012 wynika, że w Polsce 

zaszczepiono przeciw wściekliźnie 7753 osoby, z czego 4% pacjentów 

miało kontakt ze zwierzętami z potwierdzoną wścieklizną. 40% z tego 

stanowiły kontakty z lisem, a ponad 44% ze zwierzęciem domowym 

zakażonym wirusem [19]. 

Maleje liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem 

wścieklizny wśród zwierząt, zarówno domowych, jak i dzikich. [20] 

W przeanalizowanym okresie, w porównaniu do lat 2006-2011 nie 

zanotowano przypadków narażeń związanych z ekspozycją na takie zwierzęta 

jak kuna leśna, fretka, wiewiórka, mysz domowa, sarna, kret, czy borsuk. 

Ze względu na różnorodność gatunków zwierząt, które mogą stanowić 

hipotetyczne źródła zakażenia człowieka wirusem wścieklizny, nie należy 

bagatelizować ekspozycji na jakiekolwiek nieznane zwierzęta i niezwłocznie 

wdrożyć odpowiedzenie postępowanie profilaktyczne, gdyż w przypadku tej 

choroby jakiekolwiek zaniechanie w tym zakresie skutkować może śmiercią 

pacjenta. 
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6. Wnioski 

1. Analiza danych dotyczących kwalifikacji oraz rodzaju zastosowanej 

profilaktyki pooekspozycyjnej u pacjentów Poradni Profilaktyki 

Wścieklizny Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie w latach 2012-2014 wskazuje, że liczba 

osób zaszczepionych w tym okresie cechuje się słabą tendencją 

wzrostową. 

2. Nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych pomiędzy liczbą 

konsultowanych kobiet i mężczyzn, u których zastosowano 

profilaktykę pooekspozycyjną. 

3. W latach 2012-2014 szczepienie było podstawową formą PEP, a tylko 

w jednym przypadku zastosowano immunizację czynno-bierną. 

4. Najczęstszym źródłem narażenia były zwierzęta domowe. 

5. W przeanalizowanym okresie pogryzienie przez psa stanowiło 

zarówno najczęstszą przyczynę konsultacji pacjentów w Poradni, jak 

i wdrażania PEP. 

6. Podobnie jak w latach 2004-2011, większość osób, u których 

zastosowano profilaktykę pooekspozycyjną stanowili mieszkańcy 

miast, którzy częściej narażeni są na kontakt ze zwierzętami 

domowymi, u których nie było możliwe wykluczenie zakażenia 

wirusem wścieklizny. 

7. Stabilna sytuacja epidemiologiczna wścieklizny na terenie Polski 

może być pochodną wdrożenia w 1993 roku programu szczepień 

ochronnych lisów wolno żyjących. 
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Poekspozycyjna profilaktyka wścieklizny na terenie Lublina i okolic 

w latach 2012-2014 

 
Streszczenie 

Wścieklizna stanowi ostrą chorobę wirusową, która posiada jeden z najwyższych 

współczynników śmiertelności ze wszystkich chorób zakaźnych. 
Jako, iż nie istnieje skuteczna terapia, jedynie szczepienie pozwala uniknąć tej śmiertelnej 

choroby. 

Celem tej pracy była analiza dokumentacji medycznej z lat 2012-2014 wszystkich 

pacjentów potencjalnie eksponowanych na kontakt z wirusem, którzy byli konsultowani 
w Poradni Profilaktyki Wścieklizny przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ciągu trzyletniego okresu 235 osoby były 

konsultowane, a profilaktyka poekspozycyjna w postaci szczepienia ochronnego została 

zastosowana u 13,62% wszystkich konsultowanych (56,25% stanowili mężczyźni, 43,75% 
kobiety). Psy były najczęstszym potencjalnym źródłem narażenia. Wścieklizna została 

potwierdzona tylko u jednego zwierzęcia (nietoperza w 2014 roku). 

Słowa kluczowe: wścieklizna, profilaktyka poekspozycyjna, szczepionka, wirusowe 

zapalenie mózgu, HRIG. 

 

Post-exposure anti-rabies prophylaxis in Lublin province in 2012-2014 

 
Abstract 

Rabies is an acute, viral disease that has one of the highest mortality rate of all infectious 

diseases. Since there is no cure, only vaccination can protect against this fatal disease.  
The aim of this study was to analyze medical records from years 2012-2014 of all patients 

exposed to potential risk of containing rabies virus at the Dispensary of Rabies Prophylaxis 

In the Department of Infectious Diseases at the Medical University of Lublin. During the  

3-year period 235 people were consulted and the prophylactic procedure considered 
of active immunization was applied in 13,62% of the total consulted (56,25% of them were 

men and 43,75% women). Dogs were the most common animal species suspected 

to be a source of rabies exposure. Rabies was confirmed in only one animal (a bat in 2014).  

Keywords: rabies, post-exposure anti-rabies prophylaxis, vaccine, viral encephalitis, HRIG. 
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Pasażowalne encefalopatie gąbczaste  

– choroby prionowe człowieka 

1. Wstęp 

Nazwa „prion” jest skrótem wprowadzonym przez StanleyaPrusinera dla 
białkowego czynnika zakaźnego (ang. proteinaceousinfectiousparticle). 
Priony to glikoproteiny, występujące powszechnie w organizmie: w błonie 
komórek centralnego układu nerwowego, w neuronach i komórkach gleju. 
Ich obecność jest również stwierdzana w komórkach śródbłonka naczyń, 
z których są prawdopodobnie uwalniane do krwi. Prawidłowe białka 
prionowe oznaczono symbolem PrP

c
 (c, ang. cellular – komórkowy). U ludzi 

są kodowane przez gen PRNP znajdujący się w regionie p12/p13, 
chromosomu 20. Sekwencja PrP

c
 składa się z około 230 aminokwasów. 

Priony to białka o masie cząsteczkowej 27-30 kDa, rozpuszczalne w wodzie 
i wrażliwe na proteinazę K [1]. W ich strukturze II-rzędowej dominuje 
struktura α-helisy. Priony łączą się z błoną za pomocą kotwicy zbudowanej 
z glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI) [2]. Ludzkie białko prionowe 
w swojej strukturze posiada kilka charakterystycznych domen, które są 
istotne dla ich funkcjonowania (rys. 1). Koniec N białka jest domeną 
niestrukturalną i zawiera region z ośmioma sekwencjami powtórzonymi (51-
91 aa), w których pięć razy powtórzona jest sekwencja PHGGGWGQ. 
Region ten jest ważny z dwóch powodów: po pierwsze histydyny są zdolne 
do wiązania czterech jonów miedzi (Cu

2+
 są odpowiedzialne za indukcję 

endocytozy PrP
c
), a po drugie odkryto, że zwiększenie ilości powtórzeń 

z ośmiu do nawet trzynastu jest związane z rozwojem genetycznych chorób 
prionowych. W domenie N-końcowej prionu znajduje się ponadto peptyd 
sygnalny (1-22 aa), pełniący ważną rolę w ukierunkowanym transporcie 
w komórce oraz konserwatywny region hydrofobowy (106-126 aa). 
Natomiast koniec C białka prionowego jest domeną strukturalną i posiada 
trzy sekwencje peptydowe formujące strukturę α-helisy (α1-α2-α3) i dwie 
sekwencje peptydowe tworzące strukturę β, a także sekwencję sygnalną dla 
kotwicy GPI (231-254 aa). Poza tym w domenie strukturalnej znajdują się: 
pojedynczy mostek dwusiarczkowy łączący cysteiny (179-214 aa) oraz dwie 
konserwatywne sekwencje ulegające w różnym stopniu glikozylacji (183aa, 
199aa) [2, 3, 4]. 
                                                                   
1 Email: annairda2711@gmail.com, Zakład Wirusologii i Immunologii,Wydział Biologii  

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
2 Email: barbaragieroba@poczta.onet.pl,Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii  

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
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Rysunek 1. Schemat budowy strukturalnej ludzkiego białka prionowego. CHO – miejsca 

ulegające glikozylacji. Źródło: opracowanie własne na podstawie [3] 

2. Konwersja białek prionowych do form patologicznych 

W pewnych warunkach w komórce następuje przekształcenie 

izoformyPrP
c
w PrP

Sc
(Sc, ang. scrapie – drapać). Polega to na zmianie 

konformacji białka, czyli zmianie budowy przestrzennej (tzw. patologiczny 

konformer z dominującą ilością struktury β). Proponowane są dwa modele 

konwersji PrP
c
 w PrP

sc
, oba oparte o wzajemne oddziaływania pomiędzy 

cząstkami białek. Pierwszy z nich, tzw. „matrycowy” lub „czystego białka” 

(rys. 2a), zakłada, że zmienione strukturalnie białko PrP
sc

 funkcjonuje jako 

matryca i indukuje zmianę konformacji PrP
c
 na swoje podobieństwo. 

Dochodzi zatem do zwiększenia ilości struktur typu β-harmonijki. Druga 

teoria tzw. „nukleacji” lub „zarodkowania” (rys. 2b) mówi, że białko 

nieprawidłowe powoduje nukleację prawidłowego wokół „jądra” – tworzą 

się zarodki, czyli oligomery PrP
sc

, których powiększanie dominuje nad ich 

degradacją. W tych zarodkach forma PrP
c
 przekształcana jest w białko 

patologiczne. Następnie, poprzez polimeryzację, tworzy się włókno PrP
sc

. 

Procesy, zachodzące według obu modeli, przebiegają lawinowo i w efekcie 

dotyczą wszystkich białek prionowych w błonie komórki [5]. Istnieje 

również jeszcze jedna teoria konwersji białek prionowych. Zakłada ona, że 

zmiana konformacji jest indukowana przez wirusy znajdujące się w płynie 

mózgowym [6]. 

 
Rysunek 2. Modele konwersji białek prionowych: a – model „matrycowy”/ „czystego białka”; 

b – model „nukleacji”/ „zarodkowania”. Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] 
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Nieprawidłowe białka prionowe posiadają taką samą sekwencję 

aminokwasową i modyfikacje potranslacyjne jak białka prawidłowe. Różnią 

się tylko budową przestrzenną – PrP
sc
 ma więcej struktur β w swojej 

cząsteczce, wzrost ilości tej struktury z 3% do 40% [7]. Powoduje to 

nierozpuszczalność w wodzie, częściową oporność na proteinazę K oraz 

skłonność do agregacji. 

Obecność białek prionowych PrP
sc

 w materiale biologicznym jest trudna 

do wykazania, gdyż nie można ich wykryć znanymi metodami 

bakteriologicznymi(agregatyprzechodzą przez filtry bakteriologiczne) 

i wirusologicznymi. Ponadto są cząsteczkami słabo immunogennymi tzn. 

nie powodują pojawienia się odpowiedzi immunologicznej w postaci 

wykrywalnej ilości specyficznych przeciwciał, co mogłoby być 

wykorzystane w ich diagnostyce. Ich działanie ogranicza się do centralnego 

i współczulnego układu nerwowego. Nie prowadzą do rozwoju stanu 

zapalnego. Priony są bardzo oporne na inaktywację i jak dotychczas nie 

opracowano skutecznej metody chemicznej ich niszczenia [6].  

3. Pasażowalne encefalopatie gąbczaste 

Patologiczne formy białek prionowych (PrP
sc
) są przyczyną rzadko 

występujących procesów zwyrodnieniowych centralnego układu nerwowego 
(CUN) tzw. pasażowalnych (zakaźnych) encefalopatii gąbczastych (ang. 
TransmissibleSpongiformEncephalopathies, TSEs). Charakteryzują się one 
akumulacją amyloidu utworzonego z nieprawidłowych białek prionowych, 
zwyrodnieniemgąbczastym i glejozą. PrP

sc
 mogą powstawać w następstwie 

punktowej somatycznej (niedziedzicznej) mutacji w genie prionuPrP
c
. 

Mówimy wówczas o genetycznie uwarunkowanej chorobie. Wadliwy gen 
może być odziedziczony przez potomstwo. W tym przypadku może dojść do 
rozwoju rodzinnej postaci choroby. Około 10-20% dziedziczonych jest 
autosomalnie dominująco [8]. Jeśli przekształcanie się prawidłowych białek 
w nieprawidłowe zachodzi samorzutnie (według jednego z modeli konwersji), 
to chorobę z tym związaną nazywamy sporadyczną. W pewnych 
okolicznościach (podawanie hormonu wzrostu i gonadotropiny izolowanych 
z ludzkich przysadek, po przeszczepieniu rogówki i opony twardej, poprzez 
narzędzia używane podczas operacji neurochirurgicznych) może dojść do 
przeniesienia patologicznych form prionów z chorego człowieka lub 
zwierzęcia na zdrowy organizm. Jest to wówczas jatrogenna postać 
choroby (tabela 1) [5, 9].  

Do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych człowieka należą (tabela 1):  

 choroba Creutzfeldta-Jakoba; 

 śmiertelna rodzinna bezsenność; 

 kuru; 

 choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera. 
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Tabela 1. Choroby prionowe ludzi i ich przyczyny 

Przyczyna Choroba 

Uwarunkowane genetycznie/rodzinne 

Rodzinna CJD 

Śmiertelna rodzinna 

bezsenność 

Zespół Gerstmanna-

Sträusslera-Scheinkera 

Sporadyczne 

Sporadyczna CJD 

Sporadyczna śmiertelna 

bezsenność 

Przepasażowane 

(nabyte) 

Od człowieka Kuru 

Od bydła Wariant CJD 

Postać jatrogenna 

(zewnątrzpochodna) 
Jatrogenna CJD 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6] 

3.1. Choroba Creutzfeldta-Jakoba  

Choroba Creutzfeldta-Jakoba jest neurozwyrodnieniowym schorzeniem 

należącym do grupy pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. Jako 

pierwszy opisał ją Alfons Jakob w 1921 roku. Jednoczesne badania nad tą 

chorobą prowadził Hans Gerhard Creutzfeldt. CJD (ang. Creutzfeldt-Jakob 

Disease) charakteryzuje się odkładaniem nieprawidłowej formy białka 

prionowego – PrP
sc

 – w centralnym układzie nerwowym i innych tkankach. 

Można wyróżnić cztery postaci CJD, różniące się etiologią: sporadyczna 

(sCJD), opisana przez Alfonsa Jakoba, rodzinna (fCJD), opisana przez 

Waltera Kirschbauma w 1924 roku, jatrogenna (jCJD), opisana w latach 80. 

oraz tzw. wariant CJD (vCJD, 1996 rok) (tabela 1).  

U człowieka najczęściej występuje sporadyczna postać choroby 

Creutzfeldta-Jakoba – stanowi aż 85% przypadków [10]. Na świecie 

wykrywana jest z częstością 0,5-1 na milion, w Polsce zaś z częstością 0,25 

na milion, co może świadczyć o braku monitoringu lub złym 

diagnozowaniu choroby. sCJD pojawia się między 55 a 70 rokiem życia. 

Kobiety i mężczyźni chorują jednakowo często. Klasycznymi objawami 

CJD są: mioklonie, otępienie i charakterystyczny zapis EEG (tzw. triada 

objawów klinicznych, występująca w ponad 70% przypadków). 

U większości chorych objawy pojawiają się powoli, stopniowo i rozwijają 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Gerhard_Creutzfeldt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Rudolf_Kirschbaum
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się w kierunku pełnoobjawowej postaci sCJD. Jednakże u około 20% 

chorych objawy występują udarowo, nagle. Początkowe symptomy sCJD to 

zaburzenia snu (głównie bezsenność) i jedzenia (spadek apetytu), poczucie 

osłabienia. Potem następuje obniżenie sprawności intelektualnej, 

zaburzenia chodu, bóle i zawroty głowy, podwójne widzenie, mimowolne 

ruchy, czasem też utrata wzroku. W przebiegu choroby zwykle dominują 

objawy pozapiramidowe i móżdżkowe. Obserwowana jest postępująca 

degeneracja neuronów, co przyczynia się do zaniku czucia w jednej 

połowie ciała oraz zaburzeń węchu, smaku lub słuchu. Charakterystyczny 

zapis EEG składa się z okresowo występujących wolnych i ostrych fal. 

W sCJD mogą pojawiać się także drgawki, nadciśnienie, nadmierna potliwość, 

zaburzenia menstruacji i sfery seksualnej. Ostatecznie chory umiera. sCJD nie 

zawsze jest łatwo rozpoznać. Ze względu na objawy, początkowe stadia 

choroby mogą być źle diagnozowane i mylone z m.in. nagłymi nowotworami 

lub infekcjami centralnego układu nerwowego (grzybica, zakażenie wirusem 

opryszczki), incydentem naczyniowym (jak udar), intoksykacjami 

(trójcykliczne leki antydepresyjne), zespołem Wernicke-Korsakowa. 

W późniejszych stadiach sCJD może być mylona z chorobą Parkinsona, 

z otępieniem, chorobą Alzheimera, stwardnieniem zanikowym bocznym 

z otępieniem, zwyrodnieniem czołowo-skroniowym [5]. 

Obraz neuropatologiczny charakteryzuje się zanikiem mózgowia oraz 

nierównomiernym zajęciem istoty szarej ze zmianami takimi jak 

astrocytoza, obrzęk, utrata neuronów, zwyrodnienie gąbczaste (niekiedy też 

obserwowane w istocie białej, tworzone przez wakuole w dendrytach). 

W niektórych przypadkach sCJD te zmiany mogą występować niezależnie 

od siebie. U części chorych naukowcy stwierdzili obecność amyloidu PrP 

zakumulowanego w postaci blaszek (ok. 10% chorych) lub typu rozlanego. 

Blaszki amyloidowe zlokalizowane są głównie w warstwie ziarnistej 

móżdżku, zbudowane z rdzenia prionowego otoczonego przez dystroficzne 

neuryty, komórki mikrogleju i astrocyty. Badania wskazują, że wystę-

powanie blaszek jest związane z dłuższym przebiegiem choroby [5].  

Z genetyczno-fenotypowego punktu widzenia podział sporadycznej 

postaci Creutzfeldta-Jakoba oparty jest na analizie polimorfizmu kodonu 

129 genu PRNP – czy chory jest w obu allelach nosicielem metioniny lub 

waliny (jest homozygotą), czy też w jednym allelu metioniny, a w drugim 

waliny (jest heterozygotą). Badania brytyjskich naukowców wskazują, że 

w 21 na 22 przypadkach sCJD chorzy byli homozygotami w tym kodonie 

[11]. Ponadto wyróżniono dwa typy białka PrP o różnych wielkościach 

(21 i 19 kDa). Korelacja wielkości białka prionowego oraz polimorfizmu 

kodonu 129 z różnicami w obrazie kliniczno-neuropatologicznym 

pozwoliła naukowcom na wyszczególnienie sześciu typów sCJD opartych 
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o sześć typów białek: MM1 i MV1, VV2, MV2, MM2 podtyp wzgórzowy, 

MM2 podtyp korowy, VV1 [5].  

W diagnostyce sCJD wykorzystuje się obecność kilku rodzajów białek 

w płynie mózgowo-rdzeniowym. Jednym z nich jest białko 14-3-3, 

homologiczne z białkami p130 i p131. Pojawiają się one prawdopodobnie 

w wyniku mutacji kodonów 200 i 210. Występowanie białka 14-3-3 wykazano 

w przypadkach sCJD, vCJD, fCJD. Innym znacznikiem w badaniach 

laboratoryjnych jest białko MAP-τ (ang. microtubuleassociated protein) – jego 

hiperfosforylowanaizoforma jest obecna w nadmiernej ilości w płynie 

mózgowo-rdzeniowym u osób chorych na sCJD. W diagnostyce ważne jest 

również wiążące jony wapnia, kwaśne białko S-100, którego podwyższony 

poziom jest wykrywany w przypadkach sCJD [5].  

Jatrogenna postać choroby Creutzfeldta-Jakoba o podłożu zewnątrz-

pochodnym może różnić się długością okresu inkubacji i rozwojem 

choroby zależnym od stopnia kontaktu z tkanką zakażoną:  

 inkubacja trwająca kilkanaście miesięcy ma miejsce po zabiegach 

neurochirurgicznych („domózgowej inokulacji”); 

 inkubacja trwająca 1,5 do 6 lat - gdy materiał zakaźny miał kontakt 

z powierzchnią mózgu; 

 okres inkubacji trwający 5-30 lat występuje po inokulacji 

obwodowej (podanie gonadotropiny lub hormonu wzrostu) [5].  

W przeciągu ostatnich 40 lat odnotowano 226 przypadków jCJD 

spowodowanych podaniem skażonego hormonu wzrostu oraz 228 po 

przeszczepie opony twardej [12]. 

Objawy kliniczne jCJD obejmują zawroty głowy, oczopląs, zaburzenia 

równowagi, zespół otępienny, ataksję, pozapiramidową sztywność mięśni, 

mioklonie, obniżenie sprawności intelektualnej. Choroba we wszystkich 

przypadkach kończy się śmiercią.  

Genetycznie chorzy na jCJD są przeważnie homozygotami (129
Met Met

 

lub 129
Val Val

), ale pojawiają się również heterozygoty (129
Met Val

). Obraz 

neuropatologiczny wykazuje akumulację nieprawidłowych białek prionowych 

w istocie galaretowatej rdzenia kręgowego, a także zajęcie hipokampa [5]. 

Pierwsze przypadki encefalopatii gąbczastej mózgu u ludzi, które 

powiązano ze spożywaniem zakażonego mięsa pochodzącego od krów 

miały miejsce w 1995 roku. Rok później została wykryta nowa odmiana 

choroby Creutzfeldta-Jakoba, którą oznaczono vCJD (ang. v – variant). 

Ponieważ analiza genetyczna jednoznacznie potwierdziła, że to nie mutacja 

w genie PRNP jest przyczyną choroby, wniosek był jasny – vCJD powstała 

po przepasażowaniu encefalopatii gąbczastej z bydła (BSE) na ludzi. 

Przebieg vCJD różni się w znaczny sposób od klasycznego CJD. Średni 

wiek zachorowań wynosi 26 lat i jest dużo niższy niż w sCJD (65 lat). 
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Inkubacja choroby może trwać 5-25 lat od czasu spożycia pokarmu 

zakażonego BSE. Sam okres trwania vCJD ma długość 6-39 miesięcy 

(średnio 13). We wszystkich przypadkach badania neuropatologiczne 

wykazały obecność bardzo dużej ilości blaszek amyloidowych, które są 

otoczone wianuszkiem wakuoli. Znajdują się one we wzgórzu, 

podwzgórzu, móżdżku korze mózgu i jądrach kresomózgowia. Natomiast 

badania immunohistochemiczne (z przeciwciałamimonoklonalnymi 

przeciwko PrP) wskazują, że w mózgach chorych na vCJD występują 

również w znacznych ilościach blaszki kuru, blaszki wielordzeniowe oraz 

złogi amyloidu w istocie szarej (ułożone liniowo). Skupiska 

nieprawidłowych białek prionowych są także obecne w tkankach układu 

chłonnego: migdałkach podniebiennych, wyrostku robaczkowym, kępkach 

Peyera w jelicie i śledzionie. Patologiczne priony gromadzone są 

w limfocytach w grudkach limfatycznych, następnie limfocyty przekazują 

czynnik zakaźny do centralnego układu nerwowego poprzez komórki 

dendrytyczne. Możliwe, że również przez nerw błędny [5]. 

W zależności od przypadku objawy kliniczne mogą być bardziej 

nasilone w stronę psychiatryczną i/lub neurologiczną. Jednakże 

u zdecydowanej większości chorych w pierwszej kolejności występują 

objawy psychotyczne takie jak: stany lękowe, depresja, niepokój, 

wycofanie, labilność emocjonalna, urojenia paranoidalne, postępująca 

bezsenność, zaburzenia koncentracji, ubytki pamięci, myśli samobójcze, 

agresja, pobudzenie, konfabulacje, natręctwa, napady paniki, psychoza 

i schizofrenia paranoidalna. Objawy neurologiczne pojawiają się po około 

6 miesiącach. Najbardziej charakterystyczne z nich to: bóle kończyn 

i głowy, zaburzenia smaku i wzroku, ataksja, ruchy mimowolne, pocenie 

się, drżenie, mioklonie, pląsawica, problemy z koordynacją, parestezje, 

hipertonia, a także odruchy prymitywne.  

Badania molekularne wskazują, iż wszyscy chorzy na vCJD są 

homozygotami w genie PRPN (w kodonie 129
Met Met

). Może to sugerować, że 

wykazują oni zwiększoną wrażliwość lub krótszy okres inkubacji choroby. 

Ponadto w badaniach laboratoryjnych wykazano, że w 57% przypadków 

w płynie mózgowo-rdzeniowym obecne było białko 14-3-3 [5].  

Rodzinną postać choroby Creutzfeldta-Jakoba (fCJD, f od angielskiego 

familial) powodują dziedziczne mutacje w genie PRNP kodującym białko 

prionu. Stanowi ona 5-15 % wszystkich zachorowań na CJD. Kilka takich 

mutacji powoduje również fenotyp zespołu Gerstmanna-Sträusslera-

Scheinkera, a także śmiertelną rodzinną bezsenność [5, 13]. 

Rodziny, będące nosicielami mutacji kodonu 178 (Asp→Asn), pochodzą 

głównie z Finlandii, USA (pochodzenie holenderskie i węgierskie) oraz 

z Francji. Kliniczny obraz fCJD różni się w niewielkim stopniu od sCJD. 

Mutacja 178
Asn

 jest sprzężona z polimorfizmem 129
Val

 w tym samym allelu. 
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U homozygot 129
Val Val

 choroba zaczyna się zazwyczaj wcześniej – w wieku 

26-47 lat – i trwa od 9 do 18 miesięcy. Natomiast u heterozygot początek 

choroby przypada na wiek 45-56 lat, a czas trwania wynosi 7-51 miesięcy. 

W tym przypadku fCJD objawia się zaburzeniami zachowania i pamięci, 

depresją, drażliwością. Obecne jest mioklonie, ale brak jest typowego 

periodycznego zapisu EEG [5].  

W rodzinie pochodzącej z Brazylii zdiagnozowano mutację kodonu 183 

(Thr→Ala). Chorzy mieli objawy przypominające chorobę Alzheimera, 

parkinsonizm oraz zespół otępienny. Obraz neuropatologiczny wykazał 

akumulację białek prionowych w móżdżku i skorupie, rozlany zanik mózgu 

oraz zmiany gąbczaste (przy niewielkiej glejozie włóknistej).  

Naukowcy stwierdzili, że mutacja kodonu 200 (Glu→Lys) jest najczęściej 

występującą mutacją w rodzinnej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba. Co 

ciekawe, zaobserwowano ją w trzech ogniskach fCJD na świecie: na Słowacji, 

w Chile, a także u Żydów libijskich w Izraelu. Objawy kliniczne przypominają 

sCJD. Początek choroby przypada średnio na wiek 62 lat, w niektórych 

przypadkach zaczyna się nagle, w sposób udarowy. Choroba trwa 4,3-6 

miesięcy i zawsze kończy się śmiercią. Neuropatologiczne badania wskazują 

na atrofię mózgu, obustronne zaburzenia perfuzji, polineuropatię (aksonalną 

i demielinizacyjną), której może towarzyszyć wyższy poziom białka w płynie 

mózgowo-rdzeniowym [5].  

Udowodniono, że mutacje kodonów 202 (Asp→Asn) oraz 212 (Gln→Pro) 

są sprzężone z fenotypem zespołu Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera. Chory 

z mutacją kodonu 202 i polimorfizmem 129
Val Val 

przeżył 6 lat, wystąpiły 

u niego objawy móżdżkowe i otępienie; nie zaobserwowano zmian 

gąbczastych, natomiast obecne były złogi patologicznego białka prionowego 

w mózgu i w móżdżku oraz zmiany neurofibrylarne w korze. Chory z mutacją 

kodonu 212 przeżył 8 lat z objawami ataksji móżdżkowej i zaburzeń chodu. 

Złogi amyloidu występowały w móżdżku i korze mózgu, nie było natomiast 

zmian gąbczastych [5]. 

Mutacje kodonów 208 (Arg→His) oraz 211 (Glu→Gln) prowadzą do 

powstania fenotypu przypominającego sCJD.  

We Włoszech i Japonii opisano sporadyczne przypadki, gdy chorzy byli 

nosicielami mutacji w kodonie 210, w którym następowała substytucja 

Val→Ile. Badania neuropatologiczne wykazały rozdęte neurony, wykryto 

także białko 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Obraz kliniczny 

bardzo przypomina sCJD. 

Również w Japonii u chorych wykryto mutację kodonu 232, 

prowadzącą do substytucji Met→Arg i powodującą fenotyp CJD. 

Natomiast w Polsce została opisana mutacja kodonu 232 z substytucją 

Met→Thr, co prowadziło do fenotypu jak w GSS z charakterystycznym 

zanikiem mostowo-oliwkowo-móżdżkowym [5].  
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W genie PRNP u człowieka między kodonem 51 a 91 znajduje się pięć 

sekwencji powtórzonych: R1, R2, R2, R3 i R4. Mutacje w tym genie mogą 

polegać na wstawieniu dodatkowych insertów, co powoduje dużą zmienność 

kliniczno-patologiczną oraz różny fenotyp wśród rodzin-nosicieli [5, 14]. 

3.2. Śmiertelna rodzinna bezsenność  

Śmiertelna rodzinna bezsenność (FFI, ang. FatalFamilialInsomnia) to 

odmiana wzgórzowej postaci CJD, choroba dziedziczona autosomalnie 

dominująco. Została ona zbadana i opisana w 1986 roku przez Lugaresiego 

i współpracowników na podstawie obserwacji sześciu pokoleń dużej, 

rodziny. FFI pojawia się między 30 a 60 rokiem życia i trwa od 7 do 25 

miesięcy (średnio 13 miesięcy), wtedy też następuje śmierć chorego. 

Częstość występowania FFI jest jednakowa u kobiet i u mężczyzn [5]. 

Z molekularnego punktu widzenia FFI jest sprzężona z genotypem 

Met
129 

Asn
178 

genu PrP. Nieprawidłowe PrP
sc

 powstaje w wyniku mutacji 

genu dla PrP
c
. PrP

sc
 jest akumulowany w znacznych stężeniach w korze 

mózgu, w mniejszych we wzgórzu (zwłaszcza na początku choroby), 

układzie limbicznym, strukturach podkorowych, prążkowiu, móżdżku 

i podwzgórzu. Czas trwania FFI ściśle koreluje z ilością PrP
sc

. Dopiero 

przy bardzo dużej ilości białka pojawiają się zmiany gąbczaste w mózgu.  
Z neuropatologicznego punktu widzenia następuje glejoza we wzgórzu, 

w korze mózgu oraz na granicy kory i istoty białej, zanik neuronów jąder 
przedniego i grzbietowego przyśrodkowego wzgórza, rzadziej pojawiają się 
zmiany gąbczaste w korze. Zajmowane są oliwki, móżdżek powoli zanika [5]. 

Charakterystyczne dla FFI są zaburzenia autonomiczne i endo-
krynologiczne: zniesiony jest dobowy rytm wydzielania melatoniny, 
prolaktyny i hormonu wzrostu, podwyższony jest poziom kortyzolu (zwłaszcza 
nocą), a obniżony jest poziom kortykotropiny i noradrenaliny (przy obu zanika 
rytm dobowy wydzielania). Objawami klinicznymi są: zaburzenia snu, 
obserwowane jest szybkie przechodzenie z fazy czuwania do REM, znaczne 
skrócenie wszystkich faz snu, niekiedy faza REM może trwać tylko 15-30 
sekund; w końcowej fazie cykliczność snu może zanikać całkowicie; 
postępująca bezsenność (z 2-3 godzin do nawet 15-30 minut snu), wzmożona 
aktywność motoryczna w czasie snu (chory gestykuluje, naśladuje treść swoich 
snów, wykonuje złożone czynności np. czesanie, wydaje dźwięki), 
nadciśnienie, ataksja, mioklonie, objawy piramidowe, otępienie, kłopoty 
z oddychaniem, nadmierne pocenie, wzrost temperatury ciała. Obserwowane 
są również halucynacje i zaburzenia pamięci długotrwałej (demencja), 
koncentracji, a także uporządkowania czasowego zjawisk. Dodatkowo pod 
koniec choroby pojawiają się zaburzenia mowy, drżenie kończyn, ślinienie 
oraz objaw Babińskiego. Chory zapada w śpiączkę, która kończy się śmiercią. 
FFI jest chorobą nieuleczalną. Jak dotąd bezskuteczna okazała się terapia 
genowa [5]. 
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3.3. Kuru  

Kuru jest to kolejna z ludzkich pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. 

Została odkryta w 1957 roku przez D. CarletonaGajduska podczas obserwacji 

plemienia Fore, zamieszkującego Góry Wschodnie w Papui-Nowej Gwinei [15].  

Obraz neuropatologiczny mózgu jest podobny do obrazu CJD: zajęte są 

jądra podkorowe, móżdżek jest silnie atroficzny (zwłaszcza robak), 

w warstwie komórek Purkiniego wykrywano tzw. struktury torpedy. 

Zmiany są również widoczne w rdzeniu przedłużonym (w jądrach 

przedsionkowych i klinowatym), wzgórzu oraz korze, gdzie neurony są 

hiperchromatyczne i obkurczone. Bardzo charakterystyczną cechą kuru jest 

występowanie w warstwie komórek ziarnistych móżdżku tzw. blaszek 

kuru, czyli dużych tworów (złogów) o gwiazdkowatym kształcie 

(astroglejoza komórek ziarnistych) [5]. 

Profesor Gajdusek wraz z C. J. Gibbsem Jr. i M. Alpersem 

przepasażowali kuru na szympansy po podaniu domózgowym. Wykazali, że 

prawdopodobnie choroba ta jest przenoszoną przez skaryfikację sporadyczną 

formą CJD. 

Wśród objawów kuru najwyraźniejszym jest drżenie całego ciała, stąd 

nazwa od słowa kuru, co w języku plemienia Fore oznacza „drżeć”. Występuje 

także ataksja móżdżkowa. W przebiegu choroby wyróżniono cztery fazy:  

 w fazie I (ambulatoryjnej) pojawia się niestabilność, trudności 

z chodzeniem, oczopląs, bóle głowy i stawów, zaburzenia mowy, 

drżenie i dreszcze;  

 w II fazie chory nie może już chodzić bez wsparcia, drżenie ciała jest 

nasilone, następuje utrata koordynacji mięśni (ataksja), zaburzenia 

emocjonalne (od depresji i psychicznego spowolnienia do nagłych 

wybuchów śmiechu – stąd potoczna nazwa „śmiejąca się śmierć”);  

 III faza charakteryzuje się tym, że chory nie może już samodzielnie 

siedzieć, ataksja jest bardzo nasilona, obserwowane jest grubofaliste 

drżenie oraz prawie całkowity zanik zdolności mowy (dysfazja);  

 w terminalnej, IV fazie chory jest praktycznie unieruchomiony 

i bezsilny, nie jest w stanie utrzymać moczu i kału, występują trudności 

w połykaniu oraz ciężkie owrzodzenia. Czasem w przebiegu choroby 

mogą pojawić się odruchy pierwotne: chwytania, ssania, gryzienia. 

W końcu chory umiera [16]. 

Podobnie jak w innych chorobach prionowych, nie opracowano żadnego 

skutecznego leku przeciwko kuru, leczącego przyczyny, a nie tylko 

łagodzącego objawy. Na szczęście kuru stanowi dziś wielką rzadkość 

i raczej ciekawostkę neuropatologiczną, a to ze względu na urzędowy zakaz 

kanibalizmu, który stopniowo zmniejszył zachorowalność [15]. 
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3.4. Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS) 

Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera jest bardzo rzadką 

rodzinną chorobąprionową zaliczaną do pasażowalnych encefalopatii 

gąbczastych, ale różniąca się klinicznie i neuropatologicznie od rodzinnych 

postaci CJD. GSS jest uwarunkowana genetycznie i dziedziczna. 

Pierwsze wzmianki o tym zespole neurozwyrodnieniowym pochodzą 

z 1913 roku, kiedy to Ludwig Dimitz opisał przypadek jednego z członków 

rodziny zamieszkałej w Wiedniu. Dalsze badania nad rodziną „H” prowadzili 

trzej austriaccy naukowcy: Ilya Mark Scheinker, Josef Gerstmann i Ernst 

Sträussler i to właśnie oni jako pierwsi opisali i nazwali tę chorobę. Stwierdzili, 

że jest uwarunkowana różnymi mutacjami w PRNP [5]. 

Objawy pojawiają się u ludzi młodych, w wieku 35-55 lat. Obserwowana 

jest narastająca ataksja móżdżkowa, otępienie i objawy piramidowe (w różnym 

stopniu), oczopląs, zaburzenia widzenia. Zespół GSS trwa przeciętnie od roku 

do 11 lat, zawsze kończy się śmiercią. Często jest ona spowodowana przez 

zapalenie płuc, którego chory nabawia się po osłabieniu mięśni oddechowych. 

W obrazie neuropatologicznym można zaobserwować dużą ilość 

blaszek amyloidowych – wielordzeniowe blaszki są zlokalizowane głównie 

w warstwie drobinowej móżdżku. Jest to cecha diagnostyczna, pozwalająca 

odróżnić GSS od CJD. Wielordzeniowe blaszki złożone są z centralnego 

rdzenia amyloidowego i wielu mniejszych złogów amyloidu wokół niego. 

Oprócz nich w GSS spotykane są blaszki typu kuru oraz „amorficzne”, nie 

będące złogami amyloidu. Ponadto zmienione białka prionowe występują 

jako tzw. złogi synaptyczne, gromadzone w móżdżku, korze mózgu i jądrach 

podkorowych. Ich ilość nie koreluje ze stopniem uszkodzenia tkanki. W istocie 

szarej jest niewiele zmian pod postacią zgąbczenia (spongiozy), są one bardzo 

zróżnicowane i występują z różnym nasileniem [5]. 

Różne fenotypy prezentowane w rodzinach z zespołem GSS związane 

są z różnymi mutacjami w genie PRNP (tabela 2). Wykazują one odmienną 

lokalizację i nasilenie zmian, głównie blaszek amyloidowych oraz nieco 

inne objawy. I tak mutacja kodonu 102
Leu

 i 129
Met

 powoduje ataksję, 

dysartrię, objawy piramidowo – pozapiramidowe oraz późniejsze otępienie. 

W móżdżku można zaobserwować tzw. miniblaszki. Wariant GSS 102
Leu

 

129
Met

 z dodatkowym polimorfizmem kodonu 219
Val

 objawia się 

otępieniem, ale nie ataksją, a złogi nieprawidłowych białek prionowych 

występują głównie w mózgu, rzadko w móżdżku. Mutacja w kodonie 

105
Leu

 powoduje wariant GSS cechujący się spastyczną paraparezą 

(niedowład napięciowy), która przekształca się w pełne porażenie czterech 

kończyn z zespołem otępiennym. Choroba trwa do 12 lat. PrP jest 

akumulowane przede wszystkim w korze, rzadziej prążkowiu, a najrzadziej 

w móżdżku. Mutacja kodonu 117
Val

 prowadzi do rozwoju tzw. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ilya_Mark_Scheinker
http://pl.wikipedia.org/wiki/Josef_Gerstmann
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Str%C3%A4ussler
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Str%C3%A4ussler


 
 

Pasażowalne encefalopatie gąbczaste – chorioby prionowe człowieka 
 

293 

telencefalicznej odmiany GSS, która charakteryzuje się otępieniem, ataksją, 

objawami piramidowymi i pozapiramidowymi (parkinsonowskimi). Złogi 

PrP znajdują się głównie w mózgu. W 2001 roku opisano przypadek 

homozygotycznego (129
Met Met

) chorego z mutacją kodonu 131 (substytucja 

glicyny), u którego wystąpiła ataksja i otępienie. Mutację 145
Stop

 129
Met

 

nazwano Amber, powoduje u chorego powolnie przebiegający zespół 

otępienny. Zmienione PrP akumulują się w korze mózgu i móżdżku. 

Choroba łącząca cechy typowe dla GSS z pewnymi cechami neuropatologii 

choroby Alzheimera jest powodowana mutacją 198
Ser

 129
Val

, rozpoczyna 

się w wieku 40 lat, a objawia się zaburzeniami pamięci, otępieniem, 

sztywnością pozapiramidową, dyzartrią, niezgrabnym chodem, 

oczopląsem. W mózgu, móżdżku i śródmózgowiu występują typowe 

wielordzeniowe blaszki amyloidowe. Złogi PrP w mózgu w głębokich 

warstwach kory są otoczone dystroficznymi neurytami zawierającymi 

nieprawidłowe neurofibryle zwyrodnienia włókienkowego jak w chorobie 

Alzheimera. Mutacja w kodonie 217
Arg

 powoduje wariant GSS 

charakteryzujący się ataksją, otępieniem oraz zaburzeniami psychicznymi. 

Blaszki amyloidowe, przeważnie wielordzeniowe, obecne są we wzgórzu, 

ciele migdałowatym, a także w korze mózgu. Można również 

zaobserwować zwyrodnienie neurofibrylarne towarzyszące złogom białek 

prionowych [5]. 

Leczenie zespołu Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera opiera się głównie 

na łagodzeniu objawów choroby. Nie zostały dotąd opracowane metody 

leczenia lub chociaż opóźnienia GSS [5]. 

Tabela 2. Mutacje genu PRNP związane z rozwojem GSS 

Kodon Mutacja 
Aminokwas 

Kodon 129 Fenotyp 
prawidłowy substytucja 

102 CCG→CTG Pro Leu Met, Val GSS 

105 CCA→CTA Pro Leu Val GSS 

117 GCA→GTA Ala Val Val GSS 

131 _ Gly Val Met GSS 

145 TAT→TAG Tyr STOP Met GSS 

198 TTC→TCC Phe Ser Val GSS 

217 CAG→CGG Gln Arg Val GSS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5] 
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4. Podsumowanie 

Podsumowując, można stwierdzić, że białka prionowe są niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania komórek, a zatem i całego organizmu. 

Jednakże na ich bazie rozwijają się śmiertelne choroby zwane 

encefalopatiami gąbczastymi. Są one bardzo trudne do zdiagnozowania ze 

względu na objawy podobne do innych zaburzeń. Czynnik chorobotwórczy 

jest oporny na większość znanych metod sterylizacji. Ponadto białka 

prionowe są słabymi immunogenami, dlatego układ odpornościowy nie 

rozpoznaje ich jako obce cząsteczki i nie dąży do ich likwidacji. U chorych 

z rozpoznanymi encefalopatiami gąbczastymi przeprowadzane są próby 

leczenia przyczynowego za pomocą terapii genowej lub leków 

stabilizujących strukturę PrP
c
 bądź destabilizujących strukturę PrP

Sc
. 

Jednak jak dotąd nie przynoszą one żadnych efektów. 
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Pasażowalne encefalopatie gąbczaste – choroby prionowe człowieka 

 
Streszczenie 
Nazwa „prion” jest skrótem wprowadzonym przez Stanleya Prusinera dla białkowego 
czynnika zakaźnego (ang. proteinaceousinfectiousparticle). Priony to glikoproteiny, 
występujące powszechnie w organizmie: w błonie komórek centralnego układu nerwowego, 
w neuronach i komórkach gleju. Prawidłowe białka prionowe oznaczono symbolem PrPc 
(c, ang. cellular – komórkowy). W pewnych warunkach w komórce następuje 
przekształcenie izoformyPrPc w PrPSc (Sc, ang. scrapie – drapać). Polega to na zmianie 
konformacji białka, czyli zmianie budowy przestrzennej (tzw. patologiczny konformer 
z dominującą ilością struktury β). Patologiczne PrPsc są odpowiedzialne za neurologiczne 
zespoły chorobowe zwane pasażowalnymi encefalopatiami gąbczastymi (ang. Transmissible 
Spongiform Encephalopathies, TSEs), czyli grupę procesów zwyrodnieniowych centralnego 
układu nerwowego, które charakteryzują się akumulacją amyloidu utworzonego z białek 
prionowych i pasażowalnością. Są one bardzo trudne do zdiagnozowania ze względu na 
objawy podobne do innych zaburzeń. Co ważne, choroby prionowe mogą być pochodzenia 
sporadycznego, genetycznego bądź infekcyjnego. Czynnik chorobotwórczy jest oporny na 
większość znanych metod sterylizacji. Ponadto białka prionowe są słabymi immunogenami, 
dlatego układ odpornościowy nie rozpoznaje ich jako obce cząsteczki i nie dąży do ich 
likwidacji. Do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych człowieka należą: choroba 
Creutzfeldta-Jakoba, śmiertelna rodzinna bezsenność, kuru, choroba Gerstmanna-
Sträusslera-Scheinkera. U chorych z rozpoznanymi encefalopatiami gąbczastymi 
przeprowadzane są próby leczenia przyczynowego za pomocą terapii genowej lub leków 
stabilizujących strukturę PrPc bądź destabilizujących strukturę PrPSc. Jednak jak dotąd nie 
przynoszą one żadnych efektów. 
Słowa kluczowe:pasażowalne encefalopatie człowieka, białka prionowe 
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Transmissible spongiform encephalopathies – human prion diseases 

 
Abstract 

The name „prion” is the abbreviation introduced by Stanley Prusiner for proteinaceous 
infectious particle. Prions are glycoproteins that occur commonly in the body: in the cell 

membrane of the central nervous system, neurons and glial cells. Normal cellular isoformare 

labeled by the symbol PrPc (c, cellular). Under certain conditions, in the cells occurs 

a transformation of PrPc to PrPsc isoform (Sc, scrapie). This involves a change in the 
protein conformation which means a change of the spatial structure (so-called pathological 

conformer with a predominant amount of beta structure). The pathological PrPsc are 

responsible for neurological syndromes called Transmissible Spongiform Encephalopathies 

(TSEs), which include a group of the degenerative processes of the central nervous system 
which are characterized by the accumulation of amyloid formed from prion proteins and 

transmissibility. They are very difficult to diagnose due to symptoms similar to other 

disorders. Prion diseases are remarkable in that they can be sporadic, genetic or infectious in 

origin. Pathogen is resistant to most of the known methods of sterilization. In addition, prion 
proteins are weak immunogens, that is why the immune system does not recognize them as 

foreign particles and does not seek to liquidate. Human transmissible spongiform 

encephalopathies include: Creutzfeldt-Jakob Disease, Fatal Familial Insomnia, kuru, 

Gerstmann-Straussler-Scheinker Syndrome. In patients with known spongiform 
encephalopathies there are conducted trials of causal treatment by gene therapy or drugs 

stabilizing the structure of PrPc either destabilizing the structure of PrPsc. So far, they have 

not been proved effective. 

Keywords: Transmissible spongiform encephalopathies, prion proteins 
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Genotypy HCV u pacjentów kwalifikowanych 

do etiotropowego leczenia antywirusowego 

w Klinice Chorób Zakaźnych  

w Lublinie w latach 2011-2013 

1. Wprowadzenie 

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia ponad 

185 milionów ludzi w ogólnej populacji jest zakażonych wirusem zapalenia 

wątroby typu C (HCV), z których 350 tysięcy rokrocznie umiera. Problem 

w największym stopniu dotyczy kontynentu azjatyckiego, z szacowaną 

ogólną liczbą zakażonych osób sięgającą ponad 116 milionów. Jednak 

wirus jest rozpowszechniony na całym świecie, również w Europie, gdzie 

szacowana ilość przypadków jego występowania przekracza 19 milionów. 

W skali naszego kontynentu rozpowszechnienie w populacji waha się 

pomiędzy 2,4% w Europie Zachodniej i Środkowej, a 2,9% w Europie 

Wschodniej. Duża liczba niezdiagnozowanych przypadków stanowi 

zarówno problem społeczny, jaki indywidualny, związany z pogarszaniem 

się zdrowia nieleczonych pacjentów i możliwością nieumyślnego zakażania 

innych [1]. Istnieją również ogromne dysproporcje w dostępie do 

skutecznej terapii antywirusowej pomiędzy państwami bogatymi, a krajami 

rozwijającymi się. Istnienie skutecznych leków eradykujących HCV nie 

powoduje ich zastosowania, gdyż ich koszt stanowi czynnik ograniczający 

możliwość ich użycia w krajach o niskim i średnim dochodzie [2]. 

Najważniejszymi powikłaniami zakażenia HCV jest marskość wątroby 

i rozwój raka wątrobowokomórkowego, które wystąpią szacunkowo u co 

trzeciego chorego [1]. 

HCV jest małym, otoczkowym RNA wirusem z rodziny Flaviviridae. 

W krajach o niskim i średnim dochodzie do transmisji zakażenia 

najczęściej dochodzi w czasie procedur medycznych takich jak iniekcje, 

dializy i transfuzje krwi, natomiast w państwach wysoko rozwiniętych 

                                                                   
1 barbara.chmura@yahoo.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób 

Zakaźnych, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 
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HCV przenosi się głównie drogą pozajelitową, co związane jest 

z używaniem narkotyków. Możliwa jest również transmisja od matki do 

dziecka, zakażenie pracowników sektora medycznego, klientów salonów 

kosmetycznych i tatuażu oraz partnerów seksualnych osób zakażonych. 

Zakażenie HCV najczęściej przez wiele lat przebiega skąpoobjawowo 

lub bez żadnych objawów klinicznych. Około 20% osób spośród 

przewlekle zakażonych diagnozowanych jest, gdy zmiany chorobowe 

w wątrobie osiągną stadium zaawansowane (marskość wątroby lub rak 

wątrobowokomórkowy) [3]. Według aktualnych wytycznych leczenia 

wirusowego zapalenia wątroby typu C, opracowanych przez Europejskie 

Stowarzyszenie Badań nad Wątrobą (EASL)podstawową metodą 

diagnostycznąinfekcji HCV jest badanie przeciwciał anty-HCV metodą 

immunoenzymatyczną. W pewnych przypadkach test ten może dać wynik 

fałszywie ujemny, głównie u osób z niedoborami odporności lub gdy jest 

wykonany w czasie tak zwanego „okna serologicznego” – czasu pomiędzy 

zakażeniem a serokonwersją. W przypadku obecności przeciwciał anty-HCV 

wymagane jest stwierdzenie HCV RNA za pomocą czułej metody 

molekularnej (dolny limit detekcji <15 IU/ml). Negatywny wynik badania 

HCV RNA u pacjentów u których wykryto przeciwciała anty-HCV wymaga 

powtórzenia testu po upływie 6 miesięcy. Badanie HCV RNA powinno być 

również podstawowym narzędziem diagnostycznym u pacjentów w stanie 

immunosupresji oraz przy podejrzeniu ostrego wirusowego zapalenia wątroby 

typu C [4]. Szacowany odsetek samowyleczenia ostrego wirusowego zapalenia 

wątroby typu C oscyluje pomiędzy 20 a 40 procent[3]. Diagnozę przewlekłego 

wirusowego zapalenia wątroby typu C można postawić nie wcześniej niż po 

sześciu miesiącach utrzymywania się w badaniach obecności przeciwciał anty-

HCV i HCV RNA oraz wykładników przewlekłego zakażenia wątroby 

(podwyższony poziom aminotransferaz, zmiany histologiczne w wątrobie) [4]. 

Według światowych wytycznych wszyscy pacjenci zainfekowani HCV, 

bez względu na stan zwłóknienia wątroby powinni być objęci terapią. 

W ostrym wirusowym zapaleniu wątroby typu C leczenie opiera się na 

monoterapiipegylowanym interferonem alfa 2a lub 2b przez 24 tygodnie 

i może być wprowadzone jeśli HCV RNA jest nadal wykrywalne po 

12 tygodniach od pierwszych objawów klinicznych lub wykładników 

laboratoryjnych zakażenia HCV [3]. W przypadku przewlekłego wirusowego 

zapalenia wątroby typu C ustalenie genotypu wirusa oraz stopnia zwłóknienia 

wątroby są niezbędne w celu wyboru odpowiedniego schematu 

terapeutycznego. Wyróżnia się następujące genotypy G1, G2, G3, G4, G5 

i G6, ponadto w obrębie genotypów wyszczególniono podtypy. Poszczególne 

genotypy wirusa determinują nie tylko wybór leków, ale również czas 

trwania terapii, przewidywania dotyczące progresji zmian w wątrobie 

i odpowiedzi na zastosowane leczenie. 
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2. Cel pracy 

Celem pracy była analiza częstości występowania poszczególnych 

genotypów HCV u pacjentów kwalifikowanych do zastosowania etiotropowej 

terapii antywirusowej w Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycz-

nego w Lublinie w latach 2011-2013 oraz ustalenie rozpowszechnienia 

genotypów HCV u obu płci i w różnych grupach wiekowych. Ze względu na 

niejednolity rozkład genotypów na całym świecie, jak również w populacji 

polskiej[5], niniejsze opracowanie może być źródłem cennych z punktu 

widzenia klinicznego i epidemiologicznego informacji. 

3. Materiały i metody 

Materiał stanowiły wyniki badań genotypu HCV, przeprowadzonych 

przy użyciu Linnear Array Hepatitis C Virus Genotyping Test firmy Roche 

przez Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej przy Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie w latach 2011-2013. 

Określono i porównano występowanie genotypów HCV w populacji 

pacjentów kwalifikowanych do zastosowania etiotropowej terapii 

antywirusowej w Klinice Chorób Zakaźnych w Lublinie w poszczególnych 

latach, jak również rozpowszechnienie genotypów wirusa u obu płci 

i w różnych grupach wiekowych. 

Przeanalizowano dane 481 pacjentów zainfekowanych wirusem HCV 

o znanym genotypie. Grupę badaną stanowiło 244 mężczyzn w wieku  

18-77 lat i 237 kobiet w wieku 20-83 lat.Średnia wieku badanych wynosiła 

45,29 lat z odchyleniem standardowym 14,14 i medianą 44.Populacja 

pacjentów została podzielona ze względu na płeć. Ponadto z grona wszystkich 

pacjentów wyróżniono trzy grupy wiekowe.205 pacjentów było w wieku od 20 

do 40 lat, najliczniejszą grupę stanowili pacjenci powyżej 40 roku życia 

(274 osób). 2 mężczyzn było w wieku poniżej 20 lat.Poszczególne grupy 

wiekowe zostały również poddane analizie ze względu na płeć. W 2011 roku 

dokonano identyfikacji genotypu HCV u 125 nowych pacjentów, podczas gdy 

w 2012 roku było ich 175, a w roku 2013 – 181. (Tabela 1.) 

Dane zostały opracowane przy użyciu funkcji średniej, mediany 

i odchylenia standardowego programu Microsoft Office Excel 2007. 

W celu zbadania korelacji pomiędzy zidentyfikowanym genotypem a płcią 

pacjentów oraz przynależnością do określonej grupy wiekowej, użyto testu 

niezależności chi-kwadrat. 
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4. Analiza wyników 

Genotyp G1 stwierdzono u 407 pacjentów (84,61% badanej populacji). 

Średnia wieku w tej grupie wynosiła 45,69 lat, przy czym u kobiet była 

wyższa (46,44 lat) niż u mężczyzn (44,93 lat).Genotyp G3 był drugim co 

do częstości stwierdzanym genotypem (39 osób – 8,11%), ze średnią wieku 

43,21 lat u kobiet, 44,9 lat u mężczyzn, a w całej grupie 44,1 lat. Genotyp 

G4 oraz mieszany genotyp G1+G3 występowały z taką samą częstością  

– oba zostały określone u 14 pacjentów (odpowiednio po 2,91% badanej 

populacji). Średnia wieku w tych grupach wynosiła odpowiednio 46,07 

i 39,77 lat (kobiety – 45,43 i 42,43 lat; mężczyźni – 46,71 i 36,67 

lat).Najrzadziej występującym genotypem był genotyp G6, który 

zidentyfikowany został u tylko 7 pacjentów (1,46%) płci męskiej, ze 

średnią wieku 37,86 lat. Identyfikacja wysokiego odsetka występowania 

genotypu G6 w populacji pacjentów, niekorelującego z ogólnopolskimi 

danymi, wzbudziła wątpliwości i skłoniła do poddania wyników określenia 

genotypu ponownej determinacji w Stanach Zjednoczonych. Nie 

stwierdzono genotypu G2 i G5. (Wykres 1.) 

 
Wykres 1. Udział poszczególnych genotypów HCV w badanej populacji [opracowanie własne] 

Najczęściej występującym genotypem, niezależnie od analizowanego 

roku był genotyp G1. W 2011 roku określono go u 105 pacjentów, co 

stanowiło 84% wszystkich zidentyfikowanych w danym roku genotypów, 

w roku 2012 liczba ta wyniosła 145 osób (82,86%), a w 2013 roku 

157 (86,74%).Genotyp G1 identyfikowano w poszczególnych latach 
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średnio u 84,53% badanych.Genotyp G3 najczęściej określano w roku 

2012, zidentyfikowany został wtedy u 16 pacjentów (9,14%), podczas gdy 

w roku 2013 u 13 (7,18%). Najmniej stwierdzonych przypadków 

występowania tego genotypu było w roku 2011 – 10 (8%). Średnio 

identyfikowano go w analizowanych latach u 8,11% chorych. Genotyp G4 

zidentyfikowano w 2012 roku u 8 pacjentów (4,57%), w 2013 roku 

u 5 (2,76%), a w 2011 roku tylko u 1 osoby (0,8%) – średnio 2,71% 

rocznie. Genotyp G6 stwierdzono u 3 pacjentów w roku 2011 (2,4%), 

w roku 2012 u 2 chorych (1,14%). Również w 2013 roku zidentyfikowano 

ten genotyp jedynie dwukrotnie (1,1%).Ten typ wirusa identyfikowano 

rocznie średnio u 1,55% badanych.Mieszany genotyp G1+G3 został 

określony w 2011 roku u 6 pacjentów (4,8%), a w dwóch kolejnych latach 

u tej samej liczby chorych – 4, co w poszczególnych latach stanowiło 

kolejno 2,29% i 2,21% wszystkich badanych genotypów. Identyfikowano 

gorocznie średnio u 3,1% pacjentów. (Tabela 1.) 

Tabela 1. Częstość występowania genotypów HCV w latach 2011 – 2013 

Genotyp | Rok 2011 2012 2013 Łącznie 

G1 105 (84,00%) 145 (82,86%) 157 (86,74%) 407 (84,61%) 

G2 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

G3 10 (8,00%) 16 (9,14%) 13 (7,18%) 39 (8,11%) 

G4 1 (0,80%) 8 (4,57%) 5 (2,76%) 14 (2,91%) 

G5 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

G6 3 (2,40%) 2 (1,14%) 2 (1,10%) 7 (1,46%) 

G1+G3 6 (4,80%) 4 (2,29%) 4 (2,21%) 14 (2,91%) 

Suma 125 175 181 481 

Źródło: Opracowanie własne 

W całej przebadanej populacji kobiet dominował genotyp G1 – zidenty-

fikowano go u 204 pacjentek (86,07%). Drugim w kolejności występowania 

był genotyp G3, określony w 19 przypadkach (8,02%). Genotyp G4 

stwierdzono u 7 kobiet (2,95%). Taką samą częstość występowania 

odnotowano w przypadku mieszanego genotypu G1+G3. W przepro-

wadzonych badaniach wśród pacjentów płci żeńskiej nie stwierdzono 

genotypów G2, G5 i G6. (Wykres 2.) 
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Wykres 2. Udział genotypów HCV w populacji badanych kobiet [opracowanie własne] 

Podobnie jak w populacji kobiet, najczęstszym identyfikowanym 

genotypem HCV u mężczyzn był genotyp G1, zbadany u 203 pacjentów, co 

stanowiło 83,2% ich populacji. Kolejnym pod względem częstości 

występowania był genotyp G3, zidentyfikowany u 20 pacjentów (8,2%). 

Genotyp G4 oraz mieszany genotyp G1+G3 wystąpiły w badanej grupie 

mężczyzn równie często – każdy z tych genotypów stwierdzono u 7 mężczyzn 

(2,87%). Genotyp G6 również zidentyfikowano u 7 mężczyzn (2,87%.) 

W badanej populacji pacjentów płci męskiej nie występowały genotypy G2 i 

G5. (Wykres 3.) 

 
Wykres 3. Udział genotypów HCV w populacji badanych mężczyzn [opracowanie własne] 
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Podczas analizy danych dokonano również oceny udziału obu płci 

w częstości występowania poszczególnych genotypów. Procentowy udział 

pacjentów płci żeńskiej i męskiej kształtował się bardzo podobnie 

w przypadku identyfikacji genotypów G1, G3, G4 oraz mieszanego 

genotypu G1+G3. 49,88% pacjentów u których stwierdzono genotyp G1 

było płci męskiej (203 z 407 pacjentów), natomiast 50,12% stanowiły 

kobiety (204 z 407 pacjentów). Genotyp G3 nieznacznie częściej określono 

u mężczyzn – 51,28%, 20 z grupy 39 pacjentów. Udział płci żeńskiej 

w jego występowaniu wyniósł 48,72% - 19 przypadków. Genotyp G4 

i mieszany genotyp G1+G3 charakteryzował się takim samym rozkładem 

u obu płci (po 50%). Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn każdy z tych 

genotypów stwierdzono u 7 pacjentów. Genotyp G6 stwierdzono jedynie 

u mężczyzn – badana grupa liczyła 7 osób (100%).(Wykres 4.) 

W teście niezależności chi-kwadrat uzyskano wynik 6,9377 przy 

poziomie istotności α < 0,05. P-wartość wyniosła 0,139759, liczba stopni 

swobody – 4.Nie można odrzucić hipotezy zerowej o braku różnic 

w częstości występowania poszczególnych genotypów ze względu na płeć, 

nie wykazano tym samym związku identyfikowanych genotypów z płcią 

pacjentów.  

 
Wykres 4. Udział płci w częstości występowania poszczególnych genotypów 

[opracowanie własne] 

Wśród osób po 40 roku życia (274 badanych) dominował genotyp G1 

(233 przypadki – 85,04%). Drugi co do częstości występowania był 

genotyp G3, zidentyfikowany u 24 pacjentów, co stanowiło 8,76%. 

Genotyp G4 określono u 9 osób z tej grupy wiekowej (3,28%), genotyp 

mieszany G1+G3 u 5 (1,82%), a genotyp G6 u 3 pacjentów (1,09%). 

W badanej grupie nie występowały genotypy G2 i G5. (Wykres 5.) 
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Wykres 5. Udział genotypów HCV w grupie wiekowej powyżej 40 r.ż. [opracowanie własne] 

Ponadto stwierdzono, że w grupie pacjentów powyżej 40 roku życia jest 

podobna liczba kobiet i mężczyzn – odpowiednio 138 (50,36%) i 136 

(49,64%). Wśród kobiet z badanej grupy genotyp G1 stwierdzono u 120 

(86,95%), genotyp G3 u 10 (7,25%), genotyp G4 u 4 (2,9%), mieszany 

genotyp G1+G3 również u 4 (2,9%). Nie zidentyfikowano genotypu G6 

w populacji kobiet po 40 roku życia. Wśród mężczyzn z tej samej grupy 

wiekowej najczęściej badanym genotypem był genotyp G1 (113 osób  

– 83,09%), a następnie kolejno genotyp G3 (14 – 10,29%), genotyp G4  

(5 – 3,68%), genotyp G6 (3 – 2,21%) i mieszany genotyp G1+G3 (1 – 0,73%). 

(Tabela 2.)Średnia wieku badanych powyżej 40 roku życia wynosiła 55,57 lat 

(56,62 u kobiet i 54,5 u mężczyzn) z medianą 55, i odchyleniem 

standardowym 9,15). 

Tabela 2. Częstość występowania genotypów HCV u kobiet i mężczyzn powyżej 40 r.ż. 

Genotyp | Płeć Kobiety Mężczyźni 

G1 120 (86,95%) 113 (83,09%) 

G2 0 (0%) 0 (0%) 

G3 10 (7,25%) 14 (10,29%) 

G4 4 (2,90%) 5 (3,68%) 

G5 0 (0%) 0 (0%) 

G6 0 (0%) 3 (2,21%) 

G1+G3 4 (2,90%) 1 (0,73%) 

Suma 138 136 

Źródło: Opracowanie własne 
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Kolejną grupę wiekową stanowiły osoby między 20 a 40 rokiem życia  

– 205 pacjentów. Genotyp G1 występował u większości osób z badanej grupy 

(172 – 83,9%). U 15 osób (7,32%) stwierdzono genotyp G3, u 5 (2,44%)  

– genotyp G4, u 4 (1,95%) – genotyp G6,a u 9 (4,39%) mieszany genotyp 

G1+G3. W badanej grupie nie występowały genotypy G2 i G5.(Wykres 6.) 

 
Wykres 6. Udział genotypów HCV w grupie wiekowej pomiędzy 20 a 40 r.ż. 

[opracowanie własne] 

Mężczyzn pomiędzy 20 a 40 rokiem życia było 106 (51,71%), a kobiet 99 

(48,29%).Wśród płci żeńskiej genotyp G1 określono u 84 kobiet (84,85%), 

genotyp G3 u 9 (9,09%), genotyp G4 u 3 (3,03%) i mieszany genotyp G1+G3 

również u 3 (3,03%). Genotypu G6 nie zidentyfikowano u kobiet w tej grupie 

wiekowej. W badanej populacji mężczyzn genotyp G1 występował u 88 

pacjentów (83,02%), genotyp G3u 6 (5,66%), genotyp G4 u 2 (1,89%), 

genotyp G6 u 4 (3,77%), a mieszany genotyp G1+G3 u 6 (5,66%). (Tabela 

3.)Średnia wieku w tej grupie wynosiła 31,81 lat (31,27 u kobiet i 32,32 

u mężczyzn) z medianą 33 i odchyleniem standardowym 5,17. 

W grupie wiekowej poniżej 20 roku życia znajdowały się jedynie 2 osoby, 

wyłącznie mężczyźni o genotypie G1 (100%).Średnia wieku wynosiła 18,5 lat, 

mediana – 18,5, odchylenie standardowe - 0,7. 

Wśród pacjentów ze zidentyfikowanym genotypem G1 (407 osób), 233 

(57,25%) osoby należały do grupy wiekowej powyżej 40 roku życia, 172 

(42,26%) miało pomiędzy 20 a 40 lat, a 2 osoby (0,49%) były poniżej 20 

roku życia. W grupie osób z określonym genotypem G3 (39) przeważały 

osoby powyżej 40 roku życia (24 – 61,54%), a osoby pomiędzy 2 a 40 
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rokiem życia stanowiły 38,46% (15 pacjentów.) Grupa pacjentów z 

genotypem G4 (14) składała się z 9 osób (64,29%) powyżej 40 roku życia i 

5 (35,71%) pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Genotyp G6, zidentyfikowany u 

7 osób, w 42,86% (3 osoby) występował u pacjentów mających więcej niż 40 

lat, a w 57,14% (4 osoby) u pacjentów pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. W 

populacji osób z określonym mieszanym genotypem G1+G3 (14 pacjentów) 5 

(35,71%) miało powyżej 40 lat, a 9 (64,29%) należało do grupy wiekowej 

pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. (Wykres 7.) 

Tabela 3. Częstość występowania genotypów HCV u kobiet i mężczyzn pomiędzy 20 a 40 r.ż. 

Genotyp | Płeć Kobiety Mężczyźni 

G1 84 (84,85%) 88 (83,02%) 

G2 0 (0%) 0 (0%) 

G3 9 (9,09%) 6 (5,66%) 

G4 3(3,03%) 2 (1,89%) 

G5 0 (0%) 0 (0%) 

G6 0 (0%) 4 (3,77%) 

G1+G3 3 (3,03%) 6 (5,66%) 

Suma 99 106 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 7. Rozkład genotypów HCV w poszczególnych grupach wiekowych pacjentów 

[opracowanie własne] 
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W teście niezależności chi-kwadrat dla grup wiekowych od 20 do 40 

roku życia i powyżej 40 roku życia uzyskano wynik 3,8332 przy poziomie 

istotności α < 0,05. P-wartość wyniosła 0,429046, liczba stopni swobody  

– 4.Nie można odrzucić hipotezy zerowej o braku różnic w częstości 

występowania poszczególnych genotypów ze względu na grupę wiekową, 

nie wykazano tym samym związku identyfikowanych genotypów z grupą 

wiekową pacjentów. Grupę pacjentów poniżej 20 roku życia odrzucono ze 

względu na zbyt niską liczebność grupy. 

5. Wnioski 

Najczęściej stwierdzanym w badanej populacji genotypem HCV był G1 

(84,6%) bez względu na rok, wiek oraz płeć pacjentów. Pozostałe genotypy 

występowały znacznie rzadziej, przy czym G2 i G5 nie zidentyfikowano 

wśród badanych pacjentów, a najrzadziej określany genotyp G6 

występował wyłącznie u mężczyzn. Stwierdzenie tak wysokiego odsetka 

występowania genotypu G6 w populacji pacjentów, niekorelującego 

z ogólnopolskimi danymi, wzbudziło wątpliwości i skłoniło do poddania 

wyników określenia genotypu ponownej determinacji w Stanach 

Zjednoczonych. Częstość występowania poszczególnych genotypów HCV 

u pacjentów kwalifikowanych do etiotropowej terapii antywirusowej 

w Klinice Chorób Zakaźnych w Lublinie w latach 2011-2013, poza wyżej 

wspomnianym genotypem G6 ściśle koreluje z ogólnopolskimi 

danymi[5].Najliczniejszą grupę wiekową stanowili pacjenci powyżej 

40 roku życia, co może potwierdzać sugerowany w literaturze związek 

zakażenia HCV z otrzymywaniem transfuzji krwi, składników 

krwiopochodnych oraz przeszczepów narządów przed upowszechnieniem 

się przesiewowych badań dawców[6,7]. 
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Genotypy HCV u pacjentów kwalifikowanych do 

etiotropowegoleczenia antywirusowego w Klinice Chorób Zakaźnych 

w Lublinie w latach 2011-2013 

 
Streszczenie 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 185 milionów ludzi jest zakażonych 

HCV. Jego różnorodność biologiczna jest podstawą wyboru strategii leczenia 
i przewidywania progresji zmian w wątrobie oraz odpowiedzi na zastosowaną terapię. 

Celem niniejszej pracy była analiza rozpowszechnienia genotypów wirusa HCV przy 

uwzględnieniu wieku i płci pacjentów. Przeanalizowano dane 481 pacjentów 

zainfekowanych wirusem HCV o znanym genotypie. Analizą objęto grupę 244 (50,73%) 
mężczyzn i 237 (49,27%) kobiet. Określono i porównano występowanie genotypów HCV 

w populacji pacjentów w poszczególnych latach, jak również u obu płci i w różnych 

grupach wiekowych.Populacja pacjentów została podzielona ze względu na płeć. Z kręgu 

wszystkich pacjentów wyróżniono trzy grupy wiekowe. Zostały one poddane analizie ze 
względu na płeć. G1 zidentyfikowano u 407 (84,6%) pacjentów, 203 (83,2%) mężczyzn 

i 204 (86,1%) kobiet, występował u 172 (83,9%) pacjentów pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, 

233 (85%) osób powyżej 40 roku życia i u wszystkich pacjentów poniżej 20 roku życia. 

Genotypów G2 i G5 nie zidentyfikowano. Natomiast genotyp G3 występował u 39 (8,1%) 
pacjentów, 20 (8,2%) mężczyzn i 19 (8,0%) kobiet, 15 (7,3%) osób pomiędzy 20 a 40 

rokiem życia, 24 (8,8%) pacjentów mających więcej niż 40 lat. Podczas, gdy genotyp G4 
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został zidentyfikowany u 7 (2,9%) mężczyzn i 7 (2,9%) kobiet, 5 (2,4%)osób pomiędzy 

20 a 40 rokiem życia, 9 (3,3%) pacjentów powyżej 40 roku życia. Genotyp G6 odnotowano 

tylko u 7 mężczyzn. U 14 (2,9%) pacjentów wykryto genotyp mieszany G1+G3, 

u 9 pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, u 5 powyżej 40 roku życia. Najczęściej stwierdzanym 
w badanej populacji genotypem HCV był genotyp G1 (84,6%). Pozostałe genotypy 

występowały znacznie rzadziej, przy czym G2 i G5 nie zostały zidentyfikowane wśród 

badanych pacjentów, a najrzadziej określany genotyp G6 występował wyłącznie 

u mężczyzn. Częstość występowania poszczególnych genotypów (poza genotypem G6) 
koreluje z ogólnopolskimi danymi. 

Słowa kluczowe: HCV, genotyp, WZW C 

 

HCV genotypes in patients qualified foretiotropic antiviral therapy 

in Infectious Diseases Clinic in Lublin in years 2011-2013 

 
Abstract 

According to WHO data c.a. 185 million people are infected with HCV. Its biological 
variability determines strategy of treatment, clinical course, patient‟s response and 

prediction of liver dysfunction progression. The aim of our study was the analysis of HCV 

genotypes prevalence regarding patients‟ age and sex. Data of 481 patients with HCV 

infection and a determined virus genotype were analyzed. The analysis covered data of 244 
(50,73%) men, and 237 (49,27%) women. General occurrence of HCV genotypes 

in patients‟ population was determined and compared year by year, according to age and 

sex. Population of patients was divided according to their sex. All patients were categorized 

in three age groupswhich were additionally analyzed according to sex. G1 was identified 
in 407 (84,6%) patients, 203 (83,2%) men and 204 (86,1%) women, it occurred in 172 

(83,9%) patients between 20 and 40 years old, 233 (85%) over 40 years old and in all 

patients under 20 years old. G2 and G5 were not identified. While G3 occurred in 39 (8,1%) 

patients, 20 (8,2%) men and 19 (8,0%) women, 19 (9,3%) patients between 20 and 40 years 
old, 24 (8,8%) over 40 years old. G4 was identified in 7 (2,9%) men and 7 (2,9%) women, 

5 (2,4%) patients between 20 and 40 years old, 9 (3,3%) over 40 years old. Whilst G6 was 

noticed only in 7 men. In 14 (2,9%) patients mixed G1+G3 were detected. 9 patients 

between 20 and 40 years old, 5 over 40 years old. Most commonly identified HCV genotype 
in analyzed group was G1 (84,6%). The other genotypes occurred less often, while G2 and 

G5 were not identified at all and the rarest genotype G6 was found only in men. The 

prevalence of certain genotypes (besides G6) corresponds to general Polish data. 

Keywords: HCV, genotype, hepatitis C 
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