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Oleksandr Ostrovskyy
1
 

Zastosowanie dokowania molekularnego 

w przewidywaniu specyficzności substratowej lipazy 

pochodzącej z Penicillium cyclopium 

1. Wstęp 

Komputerowe metody obliczeniowe są dzisiaj coraz częściej stosowanym narzę-
dziem w naukach przyrodniczych. Niekwestionowaną zaletą technik in silico jest 
znaczna ekonomia czasu i środków w początkowych etapach badań, szczególnie jeśli 
chodzi o projektowanie nowych środków leczniczych, gdzie ww. techniki najczęściej 
znajdują zastosowanie. Pozwalają one na przewidywanie powinowactwa receptorów, 
enzymów, aktywności, specyficzności i selektywności nowo odkrytych białek na pod-
stawie informacji o ich strukturze. Dokowanie molekularne jest teoretyczną techniką 
obliczeniową, która służy do symulacji interakcji substancji, najczęściej niskocząstecz-
kowej (zwanej ligandem), z centrum aktywnym enzymu, z receptorem, peptydem bądź 
kwasem nukleinowym. Dokowanie bazuje na przewidywaniu najbardziej korzystnej 
energetycznie konformacji liganda w miejscu wiążącym białka lub w innym związku 
docelowym [17].  

Jednym z popularnych narzędzi służących do dokowania molekularnego jest program 
AutoDock Vina opracowany przez Trotta i Olsona [18]. Program ten wylicza energię 
wiązania (powinowactwo) substancji niskocząsteczkowej do molekuły białka i przepro-
wadza tzw. dopasowywanie pół-giętkie, w którym cząsteczka białka nie ulega zmianom 
konformacyjnym i jest traktowana jako ciało sztywne, natomiast molekuła liganda jest 
ruchliwa, ulega rotacjom i zmianom konformacji [17]. Algorytm programu AutoDock 
Vina generuje losowe konformacje liganda, z których najlepsze (o najniższej energii) 
są następnie testowane zgodnie z kryterium Metropolisa, natomiast optymalizację 
lokalną uzyskuje się metodą Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno [18]. 

Lipazy (acylohydrolazy triacyloglicerolu, EC 3.1.1.3) są podklasą esteraz, które, 
działając na granicy faz wodnej i lipidowej, in vivo katalizują reakcję hydrolizy 
wiązania estrowego nierozpuszczalnych w wodzie długołańcuchowych (zawierających 
≥ 10 atomów węgla) tri- di- oraz monoacylogliceroli, uwalniając powstałe kwasy 
tłuszczowe, glicerol oraz reszty mono- i diacylogliceroli [1-3]. W dodatku, lipazy 
posiadają zdolność do katalizowania reakcji estryfikacji oraz interestryfikacji (w tej 
ostatniej wyróżniano alkoholizę, acydolizę i transestryfikację) [3]. Stwierdzono, że 
w środowisku bezwodnym, w rozpuszczalnikach organicznych, równowaga termo-
dynamiczna reakcji katalizowanej przez lipazy ulega przesunięciu od hydrolizy ku 
reakcji odwrotnej – powstaniu wiązań estrowych między cząsteczkami kwasów 
karboksylowych i alkoholi [3, 4]. Pomimo tego, że lipazy preferują triglicerydy w roli 
substratów, enzymy te potrafią hydrolizować dużą gamę odmiennych od triacylo-
gliceroli związków, takich jak estry alifatyczne, cykliczne, alicykliczne, bicykliczne, 

                                                                
1 olek.ostrovski@gmail.com, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.html. 

mailto:olek.ostrovski@gmail.com
file:///C:/Users/User/Downloads/www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm
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aromatyczne, a w niektórych przypadkach nawet estry na osnowie metaloorganicznych 
kompleksów sandwiczowych [10]. 

Poznanie trójwymiarowych struktur enzymów jest niezbędne w opracowaniu ich 
praktycznego zastosowania. Lipazy, analogicznie do innych esteraz, są zaliczane do 
hydrolaz serynowych, w centrum aktywnym, posiadają one bowiem tzw. „triadę katali-
tyczną”, w skład której wchodzi reszta seryny, histydyny oraz glutaminianu bądź aspa-
raginianu, które bezpośrednio uczestniczą w hydrolizie substratów [5-7]. Ponadto, obie 
wspomniane grupy enzymów mają podobną konserwatywną strukturę przestrzenną 
zwaną fałdem α/β hydrolazy, szeroko rozpowszechnioną wśród wielu enzymów hydro-
litycznych [1] (rys. 1). W centralnej części tej struktury znajduje się równoległy arkusz 
β składający się z ośmiu β-kartek uporządkowanych w kolejności 12435678, wśród 
których jedynie druga (β2) zazwyczaj jest antyrównoległa [1, 9]. Kartki β3-β8 są 
połączone miedzy sobą pętlami oraz sześcioma α-helisami [8]. W dodatku, lipazy za-
wierają charakterystyczną α-helisę zwaną pokrywką, która blokuje dostęp do centrum 
aktywnego enzymu przebywającego w zamkniętej konformacji [1]. Zmiana konformacji 
danej pętli-pokrywki zakrywa miejsce aktywne i zarazem dużą, hydrofobową po-
wierzchnię enzymu, która jest odpowiedzialna za wiązanie lipazy z hydrofobowym 
substratem [15]. Lokalizacja triady katalitycznej lipaz wykazuje podobieństwo do owej 
u innych proteaz serynowych. Reszta seryny znajduje się w składzie sekwencji konsen-
susowej, pentapeptydu GxSxG, w pętli zwanej „nukleofilowym łokciem” będącym 
bardzo konserwatywnym elementem fałdu α/β hydrolaz, umiejscowionym tuż za 
kartką β5, przed następującą helisą αC [9, 12]. Asparaginian bądź glutaminian znajduje 
się w pętli położonej między harmonijką β7 a helisą αE, zaś reszta histydyny – w pętli 
między arkuszem β8 a helisą αF [12]. 

 
Rysunek 1. Schemat struktury fałdu α/β hydrolazy z zaznaczonymi resztami aminokwasów  

tworzących triadę katalityczną [11] 

Lipazy cechują się wysoką stabilnością, zachowaniem aktywności w środowisku 
wielu rozpuszczalników organicznych oraz w szerokim zakresie temperatury i pH, 
selektywnością (regio-, stereo-, enancjo-), do ich funkcjonowania nie jest konieczna 
obecność kofaktorów [13]. Lipazy są szeroko rozpowszechnionymi enzymami, których 
występowanie wykryto u zwierząt, roślin oraz drobnoustrojów [14]. Warto zaznaczyć, 
że wśród wymienionych źródeł pozyskania lipaz największe znaczenie w przemyśle 
mają enzymy pochodzenia zwierzęcego i mikrobiologicznego (w tym bakteryjnego 
i grzybowego) [3]. 

Zaobserwowano, że grzyb nitkowaty Penicillium cyclopium wytwarza dwie lipazy 
zewnątrzkomórkowe o różnej specyficzności substratowej [19-22]. Lipaza I, wydzielana 
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w większej mierze podczas hodowli na podłożu stałym, efektywnie hydrolizuje krótko-, 
średnio- i długołańcuchowe triglicerydy, natomiast prawie nie wykazuje widocznej 
aktywności wobec mono- i diacylogliceroli [23]. Lipaza II, będąca przedmiotem badań 
w niniejszej pracy, jest wydzielana przez P. cyclopium głównie w hodowlach wytrzą-
sanych [24]. Enzym ten hydrolizuje mono- i diacyloglicerole, podczas gdy jego aktyw-
ność wobec triacylogliceroli jest znikoma [23]. Strukturę trójwymiarową lipazy di- 
i monoacyloglicerolowej z P. cyclopium (w skrócie PcMdl) o rozdzielczości 1,62 Å, 
uzyskaną metodą rentgenografii strukturalnej opublikowano w bazie serwisu Protein 
Data Bank przez Xu i wsp. (PDB ID: 5CH8), [25]. Dana lipaza składa się z jednego 
łańcucha A tworzącego charakterystyczny fałd α/β hydrolazy, posiada masę cząsteczkową 
wynoszącą ok. 31 kDa i jest zbudowana z 279 reszt aminokwasowych. W strukturze 
enzymu znaleziono dwa teoretycznie istniejące mostki dwusiarczkowe zlokalizowane 
między resztami cystein w pozycjach Cys

36
-Cys

41
 oraz Cys

103
-Cys

106
, które mogą 

służyć do stabilizacji struktury białka; triadę katalityczną tworzą trzy charakterystyczne 
reszty aminokwasowe: Ser

145
 znajdująca się w składzie pentapeptydu GHSLG, Asp

199
 

oraz His
259 

(rys. 2). Stwierdzono, że oprócz ww. triady kieszeń katalityczną w PcMdl 
tworzą reszty Tyr

21
, Phe

112
, Leu

146
, Pro

174
, Val

201
, Phe

256
, Val

266
 i Asp

267
 [26]. W dodatku, 

ważną rolę odgrywa reszta Ser
83

, która w parze z Ser
145 

tworzy tzw. lukę oksyanionową, 
która służy do stabilizacji tetraedrycznego przejściowego produktu, który powstaje 
podczas hydrolizy substratu,  w czasie gdy enzym jest w otwartej konformacji [26]. 

Celem niniejszej pracy jest ocena możliwości zastosowania metody dokowania 
przy użyciu programu AutoDock Vina pod kątem przewidywania specyficzności sub-
stratowej lipazy PcMdl interpretowanej jako energia wiązania substratów w miejscu 
aktywnym enzymu i następującej walidacji wyników modelowania poprzez zestawienie 
z danymi aktywności specyficznej otrzymanymi eksperymentalnie, które pozyskano 
z pracy Chahinian i wsp., 2000 [23]. 

 
Rysunek 2. Trójwymiarowa struktura PcMdl (PDB ID: 5CH8) wraz z zaznaczoną triadą katalityczną  

Ser145-Asp199-His259, aminokwasami tworzącymi mostki dwusiarczkowe oraz końcami N- i C-terminalnymi; 

α-helisy, β-kartki i pętle są wybarwione odpowiednio na czerwono, niebiesko i zielono,  

opracowano na podstawie [25] 
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2. Metodyka 

2.1. Przygotowanie modelu struktury lipazy 

Model struktury przestrzennej PcMdl opublikowanej przez Xu i wsp. (PDB ID: 
5CH8) przygotowano do dokowania za pomocą programów PyMOL oraz MGL Tools. 
Zawierał on cząsteczki wody, glicerolu, a także jony cynku i chloru, które uległy krysta-
lizacji wraz z molekułą lipazy. Program AutoDock Vina nie uwzględnia oddziaływania 
molekuły białka z rozpuszczalnikiem i innymi cząsteczkami bądź jonami oprócz liganda, 
dlatego zostały one usunięte. W programie MGL Tools do struktury PcMdl dodano 
polarne atomy wodoru. 

2.2. Przygotowanie struktur substratów 

Pliki struktur związków substratów pobrano z bazy serwisu PubChem. Chahinian 
i wsp., 2000 [23] użyli do pomiaru aktywności lipolitycznej następujące estry: 
propionian winylu (CID: 7750), maślan winylu (CID: 31247), laurynian winylu (CID: 
75069), tripropioninę (CID: 8763), tributyrinę (CID: 6050), trikaprylinę (CID: 10850), 
1,2-dikaprylinę (CID: 1323) (rys. 3), a także oliwy z oliwek, która nie jest substancją 
prostą, lecz mieszaniną tłuszczów i kwasów tłuszczowych, co uniemożliwiło jej użycie 
w niniejszej pracy. Za pośrednictwem MGL Tools w trójwymiarowych strukturach 
ww. estrów pozostawiono jedynie polarne atomy wodoru, każdy atom węgla w węglo-
wodorowych szkieletach zdefiniowano jako rotacyjny w celu zachowania giętkości 
molekuł substratów. 

2.3. Określenie koordynatów miejsca wiążącego 

Ostatnim etapem przed uruchomieniem procesu dokowania było zdefiniowanie 
współrzędnych i wymiarów pudełka symulacyjnego (tzw. grid box), w obrębie którego 
program AutoDock Vina przeprowadza dopasowywanie liganda do struktury białka. 
Określono je w taki sposób, by umieścić wszystkie aminokwasy tworzące kieszeń 
katalityczną i jednocześnie wyeliminować możliwość lokalizacji ligandów poza jej 
granicami. W programie MGL Tools stworzono zatem pudełko symulacyjne o wymia-
rach 10x18x18 o rozstawie 1.000 Å, z współrzędnymi x = 7.306, y = 2.991, z = -1.955, 
parametr exhaustiveness ustawiono na poziomie 8. Proces dokowania przeprowadzono 
trzykrotnie dla każdego z ligandów. 

3. Wyniki i dyskusja 

Po ukończeniu procesu dokowania program wraz z najbardziej korzystnymi energe-
tycznie konformacjami substratów lipazy wygenerował wartości energii wiązania 
w miejscu wiążącym PcMdl, podane w tabeli 1. 

W celu zbadania powyższych wyników modelowania pod kątem istnienia korelacji 
między aktywnością specyficzną lipazy PcMdl wobec badanych estrów a wartościami 
obliczonej dla każdego z wyliczonych algorytmem trzech zbiorów energii wiązania 
przeprowadzono analizę statystyczną. Ze względu na bardzo małą liczbę elementów 
w próbach statystycznych oraz dużą rozbieżność w ich wartościach, dla każdego z trzech 
zbiorów zastosowano test korelacji Spearmana. Otrzymano współczynniki korelacji 
wynoszące -0.646, -0.558 oraz -0.505 (korelacja ujemna), na podstawie czego wywnio-
skowano, że wraz ze wzrostem wartości aktywności specyficznej lipazy wartość energii 
wiązania maleje, moduł ww. współczynnika wskazuje na istnienie umiarkowanej 
korelacji. 
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Rysunek 3. Wzory strukturalne estrów użytych w roli substratów lipazy: a) propionian winylu  

b) maślan winylu c) larynian winylu d) tripropionina e) trikaprylina f) tributyrina g) 1,2-dikaprylina 

 [opracowanie własne] 

Tabela 1. Wyniki energii wiązania substratów uzyskane po trzykrotnie przeprowadzonym dokowaniu 

w zestawieniu z wartościami aktywności specyficznej mierzonej wobec tychże związków 

Substrat 

Aktywność 

specyficzna 

[U/mL] 

[U/mg] 

Energia wiązania 

[kcal/mol] 

(1) (2) (3) 

Propionian winylu 1200 -3.1 -3.1 -3.1 

Maślan winylu 2000 -3.3 -3.2 -3.3 

Laurynian winylu 3200 -0.5 1.5 1.1 

1,2-dikaprylina 1100 9.2 7.9 9.7 

Tripropionina 0 4.2 4.8 4.8 

Tributyrina 0 7.0 6.6 6.0 

Trikaprylina 50 13.7 21.7 20.8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [23] 
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Zestawiając wartości energii wiązania i aktywności specyficznej, sformułowano 

wniosek, że spośród badanych substancji zarówno w cytowanej pracy doświadczalnej, 

jak i w niniejszym badaniu in silico najlepszymi substratami PcMdl są estry winylowe. 

Ponadto potwierdzono, że badana lipaza mono- i diacyloglicerolowa posiada niskie 

powinowactwo do triacylogliceroli, reprezentowanych w ninieszej pracy tripropioniną, 

tributyriną oraz trikapryliną. Wyjątek stanowi 1,2-dikaprylina, która pomimo wysokiej 

aktywności specyficznej lipazy wykazała nieproporcjonalnie dużą wartość energii 

wiązania, co odzwierciedliło się między innymi na uzyskanej wartości P (P-value), wyno-

szącą odpowiednio 0.88, 0.90 oraz 0.94 dla trzech badanych zbiorów statystycznych. 

 Rysunek 4. Graficzne zobrazowanie wyników dokowania. Na wszystkich rysunkach kolorem 

zielonym zaznaczono reszty aminokwasowe wchodzące w skład kieszeni katalitycznej, żółtymi liniami 

kreskowanymi – wiązania wodorowe między cząsteczkami substratów i ww. aminokwasami. Na grafikach 

przedstawiono następujące substraty: a) tripropionina b) tributyrina c) trikaprylina d) 1,2-dikaprylina 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 5. Graficzne zobrazowanie wyników dokowania. Na wszystkich rysunkach kolorem zielonym 

zaznaczono reszty aminokwasowe wchodzące w skład kieszeni katalitycznej, żółtymi liniami kreskowanymi 

– wiązania wodorowe między cząsteczkami substratów i ww aminokwasami. Na grafikach przedstawiono 

estry winylowe: a) maślan winylu b) laurynian winylu c) propionian winylu [opracowanie własne] 

Zaobserwowano, że w wymodelowanych kompleksach ligand-białko w 6 z 7 

struktur (z wyjątkiem 1,2-dikapryliny, gdzie tę resztą jest Ser
83

 tworząca z Ser
145 

lukę 

oksyanionową) aminokwasem znajdującym się najbliżej cząsteczek substratów jest 

Ser
145 

z triady katalitycznej, która jednocześnie tworzy z nimi wiązania wodorowe (rys. 4, 

rys. 5). Fakt ten nawiązuje do mechanizmu hydrolizy estrów przez lipazy, dowiedziono 

bowiem, iż seryna z triady katalitycznej będąca nukleofilem jako pierwsza oddziałuje 

z cząsteczką substratu [1, 8, 13], (rys. 6). Pierwszym etapem (1) tego mechanizmu jest 

powstanie kompleksu enzym-substrat, po czym następuje atak nukleofilowy seryny 

Ser-O
-
 (zaktywowanej poprzednio w wyniku przeniesienia elektronu między aspara-

ginianem, histydyną i omawianą seryną triady katalitycznej) na atom węgla z grupy 

karbonylowej cząsteczki substratu, w wyniku czego powstaje tetraedryczny produkt 

pośredni T1 i kompleks acyl-enzym (2), stabilizowany przez lukę oksyanionową. 

Następnie zachodzi rozpad produktu tetraedrycznego T1 w wyniku hydrolizy bądź 

alkoholizy [13], co prowadzi do powstania tetraedrycznego produktu pośredniego T2 

(4). Ostatnim etapem jest deacylacja, uwolnienie produktu końcowego i regeneracja 

enzymu (5). 
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Rysunek 6. Mechanizm reakcji katalizowanej przez lipazy [13] 

Podsumowując przedstawioną pracę, stwierdzono, że program AutoDock Vina jest 

narzędziem, które w przewidywaniu powinowactwa związków niskocząsteczkowych 

do białek rozpatrywanego w niniejszej pracy pod kątem specyficzności substratowej 

lipaz, cechuje się widoczną wiarygodnością. Warto zaznaczyć jednak, że w reakcjach 
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enzymatycznych ważną rolę odgrywa miedzy innymi kinetyka reakcji oraz oddzia-

ływanie z rozpuszczalnikiem, a zatem w celu zwiększenia efektywności tego rodzaju 

modelowania zaleca się uzupełniające zastosowanie oprogramowania uwzglednia-

jącego ww. czynniki, na przykład symulacja dynamiki molekularnej oraz obliczenia 

kwantowo-mechaniczne. 
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Zastosowanie dokowania molekularnego w przewidywaniu specyficzności 

substratowej lipazy pochodzącej z Penicillium cyclopium 

Streszczenie 

Dokowanie molekularne jest techniką modelowania molekularnego, która służy do badania interakcji 

substancji niskocząsteczkowej (zwanej ligandem) z centrum aktywnym białka (receptora) i przewidywania 

najbardziej korzystnej energetycznie konformacji liganda w miejscu wiążącym. Metoda ta umożliwia 

wstępne określenie powinowactwa wielu związków niskocząsteczkowych do molekuły białka in silico, 

redukując czas i środki na przeprowadzenie kosztownych badań in vitro.  

Celem niniejszej pracy była ocena możliwości zastosowania dokowania przy użyciu programu AutoDock 

Vina pod kątem przewidywania specyficzności substratowej lipaz w zestawieniu z danymi doświadczal-

nymi (pozyskanymi z innej pracy) dla lipazy mono- i diacyloglicerolowej (PDB ID: 5CH8) pochodzącej 

z nitkowatego grzyba Penicillium cyclopium. W roli substratów lipazy badanych w publikacji wybrano 

szereg estrów: propionian winylu, maślan winylu, laurynian winylu, tributyrinę, tripropioninę, trikaprylinę 

oraz 1,2-dikaprylinę. Wyliczone programem AutoDock Vina wartości energii swobodnej wiązania ligand-

białko skorelowano z aktywnością specyficzną enzymu. Określono także interakcje poszczególnych estrów 

jako substratów lipazy z resztami aminokwasowymi wchodzącymi w skład centrum aktywnego danego 

enzymu, na podstawie istniejących obecnie doniesień literaturowych omówiono mechanizm hydrolizy 

substratów przez lipazy. 

Analiza otrzymanych wyników dokowania molekularnego wykazała obecność umiarkowanej korelacji 

ujemnej między energią wiązania i aktywnością lipazy. Zaobserwowano, że spośród wymienionych 

związków zarówno w cytowanej pracy doświadczalnej, jak i w niniejszym badaniu in silico najlepszymi 

substratami lipazy okazały się estry winylowe. Analiza interakcji ligand-białko potwierdziła, że kluczową 

rolę we wiązaniu i hydrolizie substratów przez lipazy odgrywa tzw. triada katalityczna, w skład której 

w lipazie mono- i diacyloglicerolowej z Penicillium cyclopium wchodzą reszty aminokwasowe Ser145-

Asp199-His259. 

Słowa kluczowe: lipazy, hydrolazy, dokowanie molekularne, grzyby mikroskopijne, struktura białek 
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Application of molecular docking for Penicillium cyclopium lipase substrate 

specificity predicting 

Abstract 

Molecular docking is a molecular modelling technique that is used to study the interaction of a small 

molecule (ligand) with the active site of a protein (often called a receptor) and to predict the most 

energetically favorable ligand conformation in the binding site. This method enables the preliminary 

determination of the affinity of many small molecules for a protein molecule in silico reducing time and 

resources to conduct costly in vitro studies.  

The aim of this study was to assess the possibility of molecular docking using the AutoDock Vina program 

in terms of predicting substrate specificity of lipases in comparison with an experimental data (obtained 

from an another study) for mono- and diacylglycerol lipase (PDB ID: 5CH8) derived from filamentous 

fungus Penicillium cyclopium. A number of esters was selected as lipase substrates: vinyl propionate, vinyl 

butyrate, vinyl laurate, tributyrin, tripropionin, tricapryline and 1,2-dicapryline. The values of ligand-

protein binding free energy calculated by AutoDock Vina were correlated with the specific activity of the 

enzyme. The interactions of studied esters as lipase substrates with amino acid residues forming the active 

site of a studied enzyme has been also determined, the mechanism of substrate hydrolysis by lipases basing 

on actual literature reports has been discussed.  

The analysis of the obtained molecular docking results showed the presence of a moderate negative 

correlation between the binding energy and lipase activity. It was observed that vinyl esters turned out to be 

the best lipase substrates both in the experimental and in this in silico study. The analysis of ligand-protein 

interactions confirmed that the catalytic triad consisting of the amino acid residues Ser145-Asp199-His259 in 

the Penicillium cyclopium mono- and diacylglycerol lipase plays a pivotal role in binding and substrates 

hydrolysis by lipases. 

Keywords: lipases, hydrolases, molecular modelling, microscopic fungi, protein structure 
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Aktywność przeciwdrobnoustrojowa  

wybranych miodów krajowych  

1. Wstęp 

Spośród wszystkich produktów pszczelich (miód, wosk pszczeli, propolis, mleczko 

pszczele, pierzga, jad pszczeli) miód cieszy się największą popularnością wśród konsu-

mentów. Jest to naturalny słodki produkt wytwarzany przez pszczoły Apis mellifera 

poprzez łączenie z własnymi specyficznymi substancjami nektaru roślin lub wydzielin 

żywych części roślin bądź wydalin owadów ssących soki żywych części roślin, 

składowany, odparowywany i pozostawiony do dojrzewania w plastrach [1-3]. 

Poziom spożycia miodu w Polsce zwiększył się dwukrotnie w ciągu ostatnich 

20 lat. Według danych statystycznych Polacy spożywają ponad 0,6 kg miodu rocznie 

na osobę. Dla porównania, w Niemczech średnie spożycie roczne na osobę to 2 kg, 

w Austrii – 2,5 kg, a w Grecji 3,5 kg. Obecny wzrost zainteresowania miodem jest 

spowodowany m.in. zmianą stylu życia. Konsumenci coraz bardziej cenią sobie produkty 

naturalne, co wynika bezpośrednio z troski o zdrowie, z czym kojarzy się regularne 

spożywanie miodu. Polacy najczęściej kupują miód bezpośrednio u pszczelarzy, 

a najchętniej wybierają miody wielokwiatowe oraz gryczane [4]. 

Jedną z właściwości miodów, na którą coraz częściej zwraca się uwagę jest aktywność 

przeciwdrobnoustrojowa, którą miód zawdzięcza zarówno czynnikom fizycznym (ciś-

nienie osmotyczne, kwasowość), jak i chemicznym (nadtlenek wodoru, olejki eteryczne, 

enzymy, pozostałości wosku pszczelego, pyłków i propolisu) [5-7]. Miód jest stężonym 

roztworem cukrów (65-87%) i dlatego charakteryzuje go duża higroskopijność, która 

pociąga za sobą powstawanie efektu osmotycznego (ciśnienie osmotyczne ok. 500 Pa), 

który powoduje efekt przeciwbakteryjny. Zjawisko osmozy najlepiej charakteryzuje 

aktywność wody (aw), która jest miarą możliwości wykorzystania wody przez drobno-

ustroje. Wskaźnik ten dla czystej wody wynosi 1,00; dla 20% roztworu miodu – 0,70, 

a dla miodu nierozcieńczonego – 0,60. Wszystko to  powoduje, że bakterie          
     , grzyby drożdżoidalne           i pleśnie           mają ograniczoną 

możliwość rozwoju w środowisku miodu naturalnego [4-6]. 

Optymalny wzrost większości mikroorganizmów zachodzi zazwyczaj przy pH 

mieszczącym się w zakresie 6,5-7,5. Wartość pH miodu zwykle wynosi ok. 3,2-4,5, co 

też ogranicza wzrost wielu bakterii. Niskie pH miodu powodowane jest obecnością 

kwasów organicznych (0,005-0,03%, w tym kwasu glukonowego, ok. 0,5% wszystkich 

kwasów) i związków fenolowych (267-1260 mg/kg) [5, 6]. 
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Kolejnymi znaczącymi składnikami miodu są olejki eteryczne, które decydują nie 

tylko o smaku i aromacie miodu, ale mogą mieć także wpływ na jego właściwości 

antybakteryjne. Olejki eteryczne pod względem chemicznym stanowią mieszaniny wielu 

związków, takich jak alkohole, aldehydy, ketony czy estry. Jednak z punktu widzenia 

właściwości antyseptycznych najważniejszą grupą związków obecnych w olejkach 

eterycznych są fenole. Związki fenolowe w miodzie występują w formie wolnej, 

glikozydów fenolowych lub kwasów fenolowych. Całkowita zawartość związków 

fenolowych w miodzie plasuje się w zakresie 267-1260 mg/kg miodu [8-10]. 

Kluczowym dla aktywności przeciwdrobnoustrojowej wydaje się także mechanizm 

powstawania nadtlenku wodoru. Oksydaza glukozy jest enzymem naturalnie występu-

jącym w miodzie, który katalizuje reakcję utleniania cukru do glukonolaktonu. Związek 

ten w reakcji z wodą w czasie rozcieńczania miodu uwalnia wówczas H2O2. Jego 

zawartość w miodzie jest ściśle powiązana z istotnymi w mikrobiologii i lecznictwie 

wartościami tzw. mnimalnych stężeń hamujących wzrost drobnoustrojów MIC (ang. 

Minimal Inhibitory Concentration) i minimalnych stężeń bakteriobójczych MBC (ang. 

Minimal Bactericidal Concentration) [7, 11-13]. Nadtlenek wodoru (jako substancja 

przeciwdrobnoustrojowa, choć o niskiej aktywności) rozkładany jest przez enzym 

katalazę do wody i tlenu. Liczne badania [6, 7, 11-14] pokazują, że jej dodatek do miodu 

powoduje znaczne obniżenie jego aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Potwierdza to 

przekonanie, że głównym składnikiem miodu odpowiedzialnym za jego działanie 

przeciwbakteryjne jest H2O2. W rzeczywistości maksymalny poziom nadtlenku wodoru, 

jaki można osiągnąć przez rozcieńczanie miodu o 30-50%, zwykle mieści się w zakresie 

od 5 do 100 μg H2O2/g miodu [5-8, 12-17]. 

W dotychczasowych badaniach [6, 18-31] wykazano, że miód posiada właściwości 

przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwprątkowe i przeciwwirusowe. Wielu 

badaczy wskazało przeciwdrobnoustrojowe działanie miodu w stosunku do bakterii: 

Campylobacter spp., Enterobacter aerogenes, E. sakazaki, Escherichia coli, Haemo-

philus influenzae, Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, 

Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, P. vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmo-

nella spp., Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Shi. sonnei, Staphylococcus 

aureus, S. pyogenes, Yersinia enterocolitica oraz Vibrio cholerae. 

Należy jednak pamiętać, że miód posiada własną mikroflorę, zarówno korzystną, 

ale też niekiedy niebezpieczną dla człowieka. Do mikroflory pożytecznej zalicza się 

bakterie z rodzaju Lactobacillus sp. oraz drożdże Saccharomyces sp. Natomiast mikro-

organizmy patogenne, znajdujące się naturalnie w środowisku (np. w glebie) mogą 

zostać przeniesione na rośliny miododajne oraz pszczoły i w ten sposób dostać się do 

miodu. Ponadto, mikroflora przewodu pokarmowego pszczół potrafi skonatminować 

miód podczas jego wytwarzania [32, 33].  

Właściwości przeciwbakteryjne miodu pozwalają na eliminację lub tylko zahamo-

wanie wzrostu niektórych drobnoustrojów. Bakterie przetrwalnikujące – laseczki 

z rodzaju Clostridium oraz Bacillus są jednak oporne na to działanie i klasyfikowane 

jako potencjalna mikroflora miodu. Jednakże liczba bakterii B. cereus, która jest 

wykrywana w miodzie jest znacznie niższa niż ta potrzebna do wywołania zatrucia 

pokarmowego. Z kolei bakterie Cl. botulinum znajdujące się w miodzie mogą wywołać 

tzw. botulizm niemowlęcy u dzieci poniżej 1 roku życia [32, 34, 35].  
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2. Cel pracy 

Celem pracy było określenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wybranych 
miodów krajowych oraz ich 50% roztworów wobec bakterii Escherichia coli, Salmo-
nella Enteritidis i Staphylococcus aureus, przy użyciu metody studzienkowo-dyfuzyjnej. 

3. Materiał i metodyka pracy 

Materiał badawczy w pracy stanowiły cztery gatunki naturalnych miodów pszczelich 
zakupionych w prywatnej pasiece: gryczany, mniszkowy, wielokwiatowy wiosenny 
oraz rzepakowe 1 i 2. 

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe miodów oraz ich roztworów określano 
w stosunku do wybranych bakterii: Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Escherichia 
coli ATCC 25922 i Staphylococcus aureus ATCC 25923, które pochodziły z kolekcji 
Czystych Kultur Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW. 

Do oceny właściwości przeciwdrobnoustrojowych miodów i ich 50% roztworów 
zastosowano metodę studzienkowo-dyfuzyjną. Na jałowe płytki Petriego wylewano 
upłynnione podłoże Mueller-Hinton, które pozostawiono do zestalenia się. Na po-
wierzchni zestalonego podłoża wykonywano jałową wymazówką posiew powierzch-
niowy zawiesiny szczepów bakterii o gęstości 10

7
 komórek/cm

3
, pochodzących z 24-go-

dzinnych hodowli na skosach bulionowych. W podłożach drążono przy pomocy jało-
wego korkobora po 5 studzienek na każdym. Wprowadzano do nich upłynniony 
w łaźni wodnej o temperaturze 37°C miód lub jego 50% roztwór. Następnie płytki 
poddawano inkubacji w termostacie o temperaturze 37°C przez 48 godzin. Po zakoń-
czeniu inkubacji, przy pomocy suwmiarki mierzono średnice zahamowania wzrostu 
badanych szczepów z dokładnością do 0,1 mm [29, 36]. 

Analizę statystyczną wyników otrzymanych w metodzie studzienkowej wykonano 
w programie STATISTICA z użyciem testu Tukeya oraz wieloczynnikowej analizy 
wariancji ANOVA (tab. 1-3). 

Tabela 1. Analiza statystyczna wyników uzyskanych podczas badania wpływu miodów i ich 50% roztworów 

na wielkość stref zahamowania wzrostu bakterii Salmonella Enteritidis. Wieloczynnikowa analiza wariancji 

ANOVA oraz test Tukeya  

 Wieloczynnikowa analiza wariancji 

ANOVA 

Test 

Tukeya 

Rodzaj miodu Stężenie 

[%] 
   σ 95% CI p 

value 

Grupa 

Gryczany 50 11,46 0,59 10,12;12,80 0,00 C 

100 14,48 0,56 13,20;15,76 D 

Mniszkowy 50 6,13 0,55 4,89;7,38 0,00 A 

100 7,14 0,70 5,56;8,72 A 

Wielokwiatowy 50 1,19 0,42 0,25;2,13 0,00 B 

100 10,82 0,50 9,69;11,95 C 

Rzepakowy 1 50 0,00 0 0,00;0,00 0,00 B 

100 6,68 0,44 5,68;7,68 A 

Rzepakowy 2 50 6,87 0,68 5,33;8,41 0,00 A 

100 7,67 0,73 6,02;9,32 A 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.  Analiza statystyczna wyników uzyskanych podczas badania wpływu miodów i ich 50% roztworów 

na wielkość stref zahamowania wzrostu bakterii Escherichia coli. Wieloczynnikowa analiza wariancji 

ANOVA oraz test Tukeya  

 Wieloczynnikowa analiza wariancji 

ANOVA 

Test 

Tukeya 

Rodzaj miodu Stężenie 

[%] 
   σ 95% CI P 

value 

Grupa 

Gryczany 50 7,92 0,34 7,15;8,68 0,00 AB 

100 12,18 0,50 11,04;13,32 C 

Mniszkowy 50 4,381 0,26 3,79;4,97 0,00 ADE 

100 10,76 1,58 7,17;14,35 BC 

Wielokwiatowy 50 1,75 0,63 0,33;3,18 0,00 DE 

100 10,21 1,25 7,38;13,04 BC 

Rzepakowy 1 50 0,65 0,46 -0,38;1,69 0,00 D 

100 10,45 1,29 7,52;13,37 BC 

Rzepakowy 2 50 5,34 0,44 4,34;6,34 0,00 AE 

100 5,93 0,61 4,54;7,32 A 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 3. Analiza statystyczna wyników uzyskanych podczas badania wpływu miodów i ich 50% roztworów 

na wielkość stref zahamowania wzrostu bakterii Staphylococcus aureus. Wieloczynnikowa analiza wariancji 

ANOVA oraz test Tukeya  

 Wieloczynnikowa analiza wariancji 

ANOVA 

Test 

Tukeya 

Rodzaj miodu Stężenie 

[%] 
   σ 95% CI P 

value 

Grupa 

Gryczany 50 5,18 0,23 4,65;5,71 0,00 AB 

100 8,61 0,80 6,79;10,43 BC 

Mniszkowy 50 11,50 0,43 10,53;12,48 0,00 CD 

100 13,49 1,31 10,52;16,45 D 

Wielokwiatowy 50 0,24 0,24 -0,31;0,79 0,00 E 

100 18,04 1,54 14,57;21,52 F 

Rzepakowy 1 50 0,50 0,34 -0,26;1,26 0,00 E 

100 6,49 1,09 4,01;8,96 AB 

Rzepakowy 2 50 4,55 0,49 3,445,66 0,00 A 

100 11,92 0,34 11,14;12,70 CD 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Wyniki i Omówienie 

4.1. Wpływ działania miodów i ich 50% roztworów na bakterie 
Escherichia coli 

Wzrost bakterii Escherichia coli najskuteczniej był hamowany przez miód mnisz-
kowy, natomiast najsłabiej przez miód rzepakowy 2 (wyk. 1). Uwidoczniło się to 
w wielkości stref zahamowania wzrostu, które wynosiły odpowiednio 21,8 mm i 5,9 mm. 
W przypadku 50% roztworów miodów najskuteczniejsze okazały się roztwory miodów: 
gryczanego, mniszkowego i rzepakowego 2. Zastosowanie tych roztworów pozwoliło 
na uzyskanie stref zahamowania wzrostu o średnicach odpowiednio: 7,9 mm, 4,4 mm, 
5,3 mm.  

 
Wykres 1. Średnie strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów Escherichia coli w wyniku działania miodów 

naturalnych oraz ich 50% roztworów [mm] 

Liczne badania wskazują, że bakterie Escherichia coli są wrażliwe naprzeciw-
drobnoustrojowe działanie różnego rodzaju miodów – wielokwiatowych, gryczanych, 
rzepakowych, manuka i wielu innych [6, 9, 13, 29-31, 37]. Wyniki otrzymane 
w niniejszej pracy korespondują z wynikami badań przeprowadzonych przez Godlewską 
i Świsłocką [29], które również określały wpływ miodów na wzrost bakterii E. coli. 
Autorki wyznaczyły strefy zahamowania wzrostu tych drobnoustrojów dla miodu 
gryczanego na poziomie 10,5 mm, dla miodu mniszkowego 5,1 mm, a dla miodu 
rzepakowego 4,9 mm.  

4.2. Wpływ działania miodów i ich 50% roztworów na bakterie Salmonella 
Enteritidis 

Bakterie Salmonella Enteritidis były najbardziej wrażliwe na działanie miodu 
gryczanego (14,5 mm), zaś najmniej na działanie miodu rzepakowego 1 (6,7 mm) 
(wyk. 2). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zastosowania 50% roztworów 
miodów. Najskuteczniejszy okazał się roztwór miodu gryczanego, dla którego strefa 
zahamowania wzrostu bakterii Salmonella Enteritidis wyniosła 11,5 mm. Natomiast 
najmniej skuteczny w tym przypadku okazał się 50% roztwór miodu rzepakowego 1, 
którego aktywność po rozcieńczeniu została całkowicie zatrzymana.  
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Wykres 2. Średnie strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów Salmonella Enteritidis w wyniku działania 

miodów naturalnych oraz ich 50% roztworów [mm] 

Badawy i wsp. [38] przeprowadzili badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej 

5%, 10% i 20% roztworu miodu z koniczyny egipskiej w stosunku do bakterii Salmo-

nella Typhimurium. Autorzy podają, że drobnoustroje te były wrażliwe na antyseptyczne 

działanie miodu oraz że ich wrażliwość wzrastała wraz ze stężeniem miodu. Podobne 

wyniki otrzymali Hannan i wsp. [39], badający wrażliwość tych bakterii na działanie 

miodu manuka. Niniejsza praca dowodzi jednak, że pomimo wrażliwości bakterii 

z rodzaju Salmonella na działanie różnych gatunków miodu, pałeczka ta nie jest aż tak 

podatna, jak w przypadku przytoczonych wyników badań. Zgodnie z danymi Leyva-

Jimenez i wsp. [30], bakterie Salmonella Enteritidis były najbardziej opornymi bak-

teriami ze wszystkich przebadanych przez Autorów bakterii Gram-ujemnych. Ich rozwój 

hamowany był w wyniku zastosowania 8,1% przebadanych próbek miodu. Z raportów 

publikowanych przez EFSA (ang. European Food Safety Authority, pol. Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) [40, 41] wiadomo również, że bakterie Salmonella 

są drobnoustrojami w dużym stopniu opornymi na działanie wielu antybiotyków. 

4.3. Wpływ działania miodów i ich 50% roztworów na bakterie 

Staphylococcus aureus 

W przypadku ziarniaków Gram-dodatnich, gronkowców Staphylococcus aureus, 

najskuteczniejszym działaniem charakteryzował się miód wielokwiatowy, bowiem 

w wyniku jego zastosowania uzyskano strefę zahamowania wzrostu wynoszącą 18,0 mm 

(wyk. 3). Jednakże rozcieńczenie produktu do 50% spowodowało znaczące obniżenie 

jego aktywności, bowiem strefa zahamowania wzrostu wynosiła wtedy 0,2 mm. 

Szczep gronkowca złocistego był najmniej wrażliwy na działanie miodu rzepakowego 1, 

w przypadku którego strefa zahamowania wzrostu wyniosła 6,5 mm.  
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Wykres 3. Średnie strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów Staphylococcus aureus w wyniku działania 

miodów naturalnych oraz ich 50% roztworów [mm] 

W badaniach przeprowadzonych przez Godlewską i Świsłocką [29], 50% roztwór 
miodu mniszkowego spowodował zahamowanie wzrostu bakterii S. aureus w znacznie 
mniejszym stopniu niż wynik uzyskany w pracy własnej. Zakres inaktywacji mieścił 
się w przedziale 3-4 mm vs 11,5 mm. W przypadku 50% roztworu miodu rzepakowego, 
Autorki wyznaczyły strefę zahamowania wzrostu na poziomie 4-5 mm. Dane uzyskane 
w przygotowanej przez nas pracy zdają się to potwierdzać: dla miodu rzepakowego 2 – 
strefa 4,6 mm, natomiast w przypadku miodu rzepakowego 1 – strefa ta wyniosła 
zaledwie 0,5 mm. Osés i wsp. [42] badali wpływ miodów, m.in. wielokwiatowego 
i gryczanego na wzrost gronkowca złocistego. Autorzy podają, że bakterie te były 
wrażliwe na działanie wszystkich zastosowanych w badaniu miodów. Najskuteczniej-
szym okazał się miód wielokwiatowy, co potwierdzają też wyniki badań własnych. Strefa 
zahamowania wzrostu S. aureus wskazana przez badaczy wyniosła 14,05 mm [42]. 

5. Wnioski 

Największą aktywnością charakteryzuje się miód gryczany i miód mniszkowy, 
zwłaszcza w stosunku do ziarenkowców S. aureus i pałeczek Salmonella. Miody te 
hamują rozwój drobnoustrojów w podobnym stopniu zarówno przed, jak i po rozcień-
czeniu. Natomiast najmniejszą aktywność ma miód rzepakowy 1, który rozcieńczony 
do 50% praktycznie nie daje oczekiwanego efektu. 

W badaniach własnych wykazano, że najbardziej wrażliwe na działanie wszystkich 
zastosowanych w doświadczeniu miodów i ich roztworów były pałeczki E. coli, nato-
miast najmniej wrażliwe bakterie Salmonella Enteritidis.  

Zdolność miodów do hamowania wzrostu drobnoustrojów jest przedmiotem zainte-
resowań wielu badaczy. Określenie, na jakie grupy patogenów działa, wydaje się istotne 
nie tylko z punktu prozdrowotnego/profilaktycznego, ale również terapeutycznego. 
Otrzymane dane również w korelacji z pracami innych badaczy pokazują, że miody 
mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Z tego powodu warto rozważyć włączenie 
go do codziennej diety w czystej postaci – spożywany na łyżeczce czy na kanapce, ale 
także jako dodatku między innymi do płatków, owsianek czy różnego rodzaju napojów.  
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Aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych miodów krajowych 

Streszczenie 

Na rynku dostępnych jest wiele produktów pszczelich, takich jak wosk pszczeli, propolis, mleczko pszczele, 

pierzga czy jad pszczeli, jednakże największą popularnością wśród konsumentów cieszy się miód. Celem 

badań było określenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych wybranych gatunków miodów krajowych: 

gryczanego, mniszkowego, wielokwiatowego, dwóch miodów rzepakowych oraz ich 50% roztworów. 

Aktywność przeciwdrobnoustrojową miodów określano w stosunku do bakterii Salmonella Enteritidis, 

Escherichia coli i Staphylococcus aureus, na podstawie wielkości stref zahamowania wzrostu bakterii 

w metodzie dyfuzyjno-studzienkowej. 

Wszystkie zastosowane miody charakteryzowały się aktywnością przeciwdrobnoustrojową. Rozcieńczenie 

miodów (50%) we wszystkich przypadkach spowodowało obniżenie ich aktywności przeciwdrobnoustro-

jowej. Najmniejszymi różnicami w średnicach stref zahamowania wzrostu pomiędzy miodami i ich roz-

tworami charakteryzowały się miody gryczany, mniszkowy oraz rzepakowy. 

Otrzymane wyniki badań wykazały, że miód posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe zarówno 

wobec bakterii Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. 

Słowa kluczowe: metoda dyfuzyjno-studzienkowa, MIC, MBC, miód 

Antimicrobial activity of selected polish honeys 

Abstract 

There are many bee products available on the market, such as beeswax, propolis, royal jelly, bee bee and 

bee venom, however, the most popular among consumers is honey. The aim of the research was to determine 

the antimicrobial properties of selected types of polish honeys: buckwheat, dandelion, multifloral honey, 

two rapeseed honey and their 50% solutions. The antimicrobial activity of honeys was determined against 

the bacteria Salmonella Enteritidis, Escherichia coli and Staphylococcus aureus on the basis of the size of 

the zones of inhibition of bacterial growth in the diffusion-well method. 

All honeys used were characterized by antimicrobial activity. Diluting the honeys (50%) in all cases reduced 

their antimicrobial activity. The smallest differences in the diameters of the zones of growth inhibition 

between honeys and their solutions were characteristic of buckwheat, dandelion and rapeseed honeys. 

The obtained test results showed that honey has antimicrobial properties against both gram-positive and 

gram-negative bacteria. 

Keywords: diffusion-well method, MIC, MBC, honey 
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Siderofory bakteryjne – rola w patogenezie  

i potencjał wykorzystania w diagnostyce 

1. Wprowadzenie 

Do prawidłowego funkcjonowania i wzrostu organizmów żywych zarówno ludzi, 

jak i bakterii niezbędne jest żelazo. Mikroelement ten występuje na dwóch różnych 

stopniach utlenienia: jako jon żelazawy (Fe
2+

) rozpuszczalny w roztworach fizjolo-

gicznych oraz jako jon żelazowy (Fe
3+

), który nie tworzy roztworów wodnych [1]. 

Dzięki swoim właściwościom oksydo-redukcyjnym, żelazo wpływa na poprawne 

funkcjonowanie bardzo licznej grupy enzymów, m.in. cytochromów, oksydoreduktaz 

NADH-CoQ10, oksydoreduktazy bursztynianu-CoQ10. Enzymy te biorą udział 

w ważnych dla życia procesach metabolicznych, w czasie których produkowane są 

cząsteczki ATP. Bez udziału żelaza niemożliwe jest oddychanie. Żelazo wchodzi 

w skład hemoglobiny – białka transportującego tlen z płuc do wszystkich komórek 

w ludzkim organizmie. Ponadto bierze udział w neurogenezie, różnicowaniu komórek 

mózgu oraz jest kofaktorem licznych enzymów uczestniczących w syntezie neuro-

przekaźników. W sytuacji niedoboru żelaza odpowiedź układu odpornościowego jest 

bardzo osłabiona [1, 2].  

W komórkach bakteryjnych rola tego pierwiastka jest równie istotna i opiera się na 

zdolności jonów żelaza do utleniania i redukcji. Enzymy redoks znajdują się w cytozolu 

lub związane są z błoną komórkową, a jednym z ważniejszych jest reduktaza rybo-

nukleotydowa – kluczowy enzym w procesie syntezy DNA. Ponadto jon żelazowy 

często jest końcowym akceptorem elektronów w łańcuchu oddechowym bakterii 

beztlenowych [3]. 

Do prawidłowego funkcjonowania i wzrostu komórka bakteryjna wymaga 10
-7 

M 

wolnych jonów żelazowych. W organizmie żywiciela bakteria musi zmierzyć się 

z bardzo ograniczonym dostępem do tego kluczowego pierwiastka. Większość komórko-

wego żelaza gospodarza jest związana z jego białkami, a stężenie wolnych jonów żelaza 

we krwi jest o wiele za niskie do swobodnej dyfuzji. Aby zaspokoić zapotrzebowanie 

na ten mikroelement, mikroorganizmy produkują siderofory, czyli różnorodne che-

micznie cząsteczki chelatujące jony i rozpoczynają konkurencję z gospodarzem o do-

stępną pulę żelaza [3].  

2. Różnorodność sideroforów 

Siderofory są produkowane przez szeroką grupę organizmów: rośliny (fitosidero-

fory), grzyby oraz bakterie Gram ujemne i Gram dodatnie. Istnieją dwie główne drogi 

syntezy sideroforów: zależna lub niezależna od syntetaz peptydów nierybosomowych 

(ang. nonribosomal peptide synthetases, NRPSs). Są to związki o niewielkiej masie 
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cząsteczkowej i wysokim powinowactwie do jonów metali, głównie żelazowych, ale 

stwierdzono również powinowactwo do jonów m.in. glinu, cynku, miedzi, kadmu, 

ołowiu i galu. Do tej pory sklasyfikowano ponad 500 sideroforów chemicznie różnią-

cych się pod względem grup wiążących. Trzy podstawowe typy to siderofory kate-

cholowe, hydroksamowe i karboksylanowe. Występują również chelatory, które za-

wierają więcej niż jeden rodzaj grupy wiążącej [4-6]. 

2.1. Grupy wiążące 

Siderofory katecholowe jako grupę wiążącą jony Fe
3+ 

wykorzystują kwas 2,3-dihy-

droksybenzoesowy. Ligand jest syntetyzowany przez syntetazę peptydów nieryboso-

mowych. W 1971 roku wyizolowano pierwszy katecholowy siderofor – enterobaktynę. 

Jest ona prawdopodobnie najlepiej zbadanym i powszechnie produkowanym sidero-

forem przez bakterie Gram ujemne, tj. Escherichia coli, ale także Gram dodatnie, np. 

Streptomyces spp. (rys. 1). Cząsteczka składa się z cyklicznego szkieletu, połączonego 

trzema grupami chelatującymi. Innym powszechnie produkowanym sideroforem w tej 

grupie jest korynebaktyna. Wyizolowano ją z Corynebacterium glutamicum oraz 

Bacillus subtilis. Do grupy sideroforów katecholowych należy także amonobaktyna 

produkowana przez Aeromonas hydrophila czy seratiochelina pochodząca od bakterii 

Serratia marcescens [5-8].  

 

Rysunek 1. Enterobaktyna, schematyczna reprezentacja sekwestracji żelaza.  

Opracowanie własne na podstawie [6] 

Siderofory hydroksamowe to z kolei grupa związków, których synteza nie zależy 

od NRPS. Podobnie jak związki katecholowe mogą tworzyć pierścienie albo cząsteczki 

liniowe. Mają jednak niższe powinowactwo do metali niż siderofory katecholowe. Za 

wiązanie jonów odpowiedzialna jest zdeprotonowana grupa hydroksylowa. Do związ-

ków tych można zaliczyć alkaligin (rys. 2), wyizolowany po raz pierwszy z bakterii 

Alcaligenes denitrificans oraz Bordetella pertussis [8-11].  
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Rysunek 2. Alkaligin, przedstawiono zdeprotonowane grupy hydroksylowe odpowiedzialne za wiązanie 

jonów metali. Opracowanie własne na podstawie [11]  

Siderofory karboksylanowe powstają na drodze syntezy niezależnej od NRPS. Mają 

najniższe powinowactwo do jonów żelaza w fizjologicznym pH, za to są skutecznymi 

chelatorami w środowisku kwasowym (w odróżnieni od sideroforów katecholowych 

i hydroksamowych, które w pH < 7 pozostają protonowane). Bakteria Staphylococcus 

aureus produkuje polikarboksylowe siderofory nazywane stafyloferryną A (rys. 3) oraz 

stafyloferryną B [10, 11]. 

 

Rysunek 3. Stafyloferryna A. Opracowanie własne na podstawie [12] 

Wiele sideroforów klasyfikuje się jako mieszane, posiadające więcej niż jeden 

rodzaj grup wiążących żelazo. Należą do nich m.in. jersinobaktyna produkowana przez 

Yersinia pestis, aerobaktyna pochodząca z Escherichia coli, Vibrio spp. oraz Klebsiella 

pneumoniae czy petrobaktyna, której źródłem jest Bacillus anthracis [10, 11]. 

2.2. Dwie drogi syntezy sideroforów  

Istnieją dwie główne drogi syntezy sideroforów. Pierwsza zachodzi z udziałem 

syntetaz peptydów nierybosomowych, czyli głównie enzymów bakteryjnych i grzy-

biczych. Jest to grupa związków produkująca liczne peptydy o różnorodnej strukturze 

i funkcji bez wykorzystywania RNA jako matrycy. Do prawidłowego funkcjonowania 

NRPS konieczny jest określony zestaw trzech domen katalitycznych odpowiedzialnych 

za: adenylację (wybór odpowiedniego substratu), transport peptydów i kondensację. Za 

różnorodność powstających sideroforów mogą odpowiadać addytywne domeny, które 

mogą się pojawić w cząsteczce enzymu, ale nie są konieczne do jego prawidłowego 

funkcjonowania. Druga droga syntezy jest niezależna od NRPS. Wykorzystywana jest 

tutaj autonomicznie pracująca grupa enzymów, napędzana przez ATP, swobodnie 

korzystających z dostępnych półproduktów. Enzymy te dzielą się na trzy rodziny 
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w zależności od specyficzności substratowej: grupa A wykorzystuje kwas cytrynowy, 

grupa B – kwas α-ketoglutarowy natomiast grupa C katalizuje reakcję kondensacji 

pochodnych kwasu cytrynowego lub bursztynowego. Reakcja zaczyna się od aktywacji 

substratu poprzez adenylację, a następnie zachodzi wychwyt grupy nukleofilowej np. 

alkoholowej lub aminowej [8, 11, 12]. 

2.3. Transport żelaza u bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych 

System odpowiedzialny za transport żelaza różni się u bakterii Gram dodatnich 

i Gram ujemnych (rys. 4). W przypadku bakterii Gram ujemnych białka tworzą komp-

leks z jonami metalu, który oddziałuje z receptorami błonowymi (ang. outer membrane 

protein) związanymi z zewnętrzną błoną komórkową. Następnie kompleks żelaza jest 

transportowany do cytoplazmy poprzez transporter zależny od TonB i transporter 

ABC. W przypadku bakterii Gram dodatnich kompleks żelaza lokalizuje na ścianie 

komórkowej właściwy receptor powierzchniowy. Następnie odpowiednia permeaza 

transportuje żelazo przez ścianę komórkową. Do wnętrza komórki kompleks żelazowy 

przenoszony jest za pośrednictwem transportera ABC [13]. 

 
Rysunek 4. Schematyczne przedstawienie dróg transportu sideroforów do wnętrza komórki. 1 – schemat 

transportu kompleksu żelaza do wnętrza komórki bakterii Gram ujemnej. 2 – schemat transportu żelaza do 

wnętrza komórki bakterii Gram dodatniej. Opracowanie własne na podstawie [13] 

3. Siderofory jako czynniki wirulencji bakterii 

Ze względu na swoje zdolności do utleniania i redukcji żelazo jest mikroelementem 

kluczowym dla funkcjonowania organizmów. Z drugiej strony wolny jon Fe
2+ 

ulega 

reakcji Fentona tj. reaguje z nadtlenkiem wodoru tworząc reaktywne formy tlenu – 

rodniki hydroksylowe. Rodnik OH· jest silnie reaktywną, utleniającą cząsteczką, która 

może uszkadzać DNA [14]. Homeostaza żelaza w organizmie jest pod ścisłą kontrolą. 

Większość jonów jest związana z białkami gospodarza takimi jak: hemoglobina, trans-

ferryna, ferrytyna czy laktoferyna. W czasie infekcji produkcja białek wchodzących 
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w kompleks z żelazem zwiększa się. Taka odporność odżywcza znacząco zmniejsza 

pulę żelaza dostępną dla bakterii [15, 16].  

Infekcja oka jest stosunkowo poważnym problemem, nieleczona może doprowadzić 

nawet do utraty wzroku. Narząd wzroku w czasie zakażenia rozpoczyna produkcję 

laktoferryny (Lf) jako mechanizm obronny przed patogenem. Lf to białko o wielkości 

82 kDa, które jest wytwarzane w gruczołach łzowych. Laktoferyna wiąże się z wolnym, 

międzykomórkowym żelazem i ogranicza dostęp do wolnych jonów żelaza, hamując 

jednocześnie rozwój bakterii. Zapalenie rogówki bardzo często jest powodowane przez 

Gram ujemną pałeczkę Pseudomonas aeruginosa, która może formować biofilm na 

powierzchni soczewki kontaktowej. Struktura ta zwiększa odporność bakterii, wydłuża 

czas kontaktu mikroorganizmu z narządem wzroku i ułatwia infekcję. Do formowania 

biofilmu bakteria wymaga dwóch sideroforów: piocheliny i piowerdyny, które sku-

tecznie konkurują o żelazo z produkowaną przez narząd gospodarza laktoferyną. 

Szczepy P. aeruginosa ze znokautowanym genem pvdE, kodującym syntetazę pio-

werdyny, nie są w stanie formować biofilmu i wzrost ich jest znacząco zahamowany 

[17-19]. 

Również w patogenezie Staphylococcus aureus wymagane jest żelazo, o które 

gronkowiec konkuruje z laktoferyną i transferyną. W czasie infekcji zwiększa się poziom 

ekspresji siedmiu genów ułożonych w jednym locus IsdABCEFGH, kodujących cztery 

białka. Zwiększa się też ekspresja genów kodujących stafyloferrynę A oraz stafylo-

ferrynę B [17]. 

Choroba Leśniowskiego-Crohna (CD) to przewlekła przypadłość zaliczająca się do 

nieswoistych chorób zapalnych, która dotyczy przewodu pokarmowego, a najczęściej 

jelit. Objawom takim jak: ból brzucha, biegunka, gorączka, osłabienie, krew w stolcu, 

często towarzyszy przewlekły niedobór żelaza. Mikrobiota jelitowa pacjentów z CD 

jest skolonizowana w nieco inny sposób niż u zdrowego człowieka. Szczep bakterii 

E. coli nazywany AIEC (ang. adherent-invasive E. coli), silnie przylegający do błony 

śluzowej jelita, posiada zdolność przenikania do komórek nabłonka, powodując silną 

reakcję zapalną. Potwierdzono zwiększoną częstość występowania genów transportu 

i syntezy jersinobaktyny w szczepach AIEC. Można przypuszczać, że to właśnie ten 

siderofor jest odpowiedzialny za przewagę E. coli w konkurencji o żelazo z innymi 

komensalnymi szczepami w jelicie [20, 21]. Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest 

zazwyczaj kobiecą przypadłością, natomiast u mężczyzn jest wyraźnie skorelowane 

z wiekiem. Te często nawracające infekcje mogą prowadzić do ciężkich postaci ZUM 

i urosepsy. Są one wywoływane przez wiele patogenów, w tym Klebsiella, Entero-

bacter i Citrobacter, ale najczęściej izolowanym gatunkiem jest E. coli. Szczepy odpo-

wiedzialne za zakażenie dróg moczowych (UPEC) są kolejnym przykładem Gram 

ujemnych bakterii, które jako czynnik wirulencji wykorzystują siderofory. W izolatach 

pobranych od pacjentów przechodzących ZUM zidentyfikowano bakterie produkujące 

enterobaktynę, salmochelinę, aerobaktyny, a także jersinobaktyny [22]. 

Klebsiella pneumoniae jest bakterią odpowiedzialną za częste zakażenia szpitalne. 

Wśród tych pałeczek spotyka się hiperwirulentny patotyp z hypermukoidalnym feno-

typem. Nie zidentyfikowano jeszcze minimalnego zestawu genów wymaganych do 

ujawienia się tego fenotypu w pełnym zakresie. Wiadomo, że istotne są geny związane 

z sideroforami: iucA (syntetaza wymagana w szlaku syntezy aerobaktyny) oraz iroB 
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(glukozylotransferaza potrzebna do syntezy salmocheliny). Wysoka produkcja sidero-

forów na poziomie > 30 μg/ml łączona jest z hiperwirulentnym fenotypem pałeczki 

zapalenia płuc [23]. 

Innym systemem obrony gospodarza przed bakteryjnymi „złodziejami żelaza” jest 

lipokalina (ang. neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL). Związek ten ma za 

zadanie wychwytywać kompleksy siderofor-Fe (rys. 5). Zjawisko to jest znane jako 

„sekwestracja”. NAGL skutecznie działa m.in. na enterobaktynę, vibrobaktynę, para-

baktynę oraz mykobaktynę. Jednak chemiczna różnorodność sideroforów sprawia, że 

ta linia obrony nie zawsze jest skuteczna. Wiele sideroforów, takich jak: salmochelina, 

jersinobaktyna, piochelina, stafyloferryna A, petrobaktyna oraz aerobaktyna wykazuje 

odporność na działanie NAGL i kompleksy siderofor-Fe nie są wychwytywane [15, 

16]. Stąd obecność więcej niż jednego siderofora produkowanego przez bakterię 

ułatwia jej przeżywalność i stanowi o jej wirulencji.  

 
Rysunek 5. Schematyczne przedstawienie konkurencji o żelazo pomiędzy białkami bakterii i białkiem 

gospodarza (NAGL). Opracowanie własne na podstawie [16] 

4. Siderofory – związki o dużym potencjale medycznym 

Siderofory znajdują wiele zastosowań w medycynie. Duża rola jaką odgrywają 

w prawidłowym wzroście bakterii i patogenezie sprawia, że stają się dobrym celem 

molekularnym do walki z antybiotykoopornymi mikroorganizmami. Znajdują także 

zastosowanie w terapiach chelatujących, a nawet przeciwnowotworowych [24].  

4.1. Antybiotyki  

Siderofory mają niezwykle duże możliwości transportu przez błonę i ścianę 

komórkową bakterii. Wykorzystują specyficzne białka i systemy, żeby dostarczać jony 

żelaza do cytoplazmy. Istnieje zatem realna szansa, że mogłyby mieć wykorzystanie 

jako nośniki związków antybakteryjnych wprowadzanych bezpośrednio do wnętrza 

komórki. Ułatwiłoby to walkę z bakteriami opornymi na antybiotyki. Taka taktyka 

nazywana jest „strategią konia trojańskiego”. Biorąc powyższe pod uwagę, w 2019 

roku Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration) zatwierdziła do 

lecznictwa nowy sideroforowy, złożony lek syntetyczny – cefiderokol zbudowany 

z ceftazydymu i cefepimu. Cząsteczka jest aktywna wobec ponad 90% izolatów należą-

cych do Enterobacterales (z MIC50 = 2 mg/L oraz MIC90 = 8 mg/L). Cefiderokol 

hamuje również ponad 90% pałeczek z rodzaju Acinetobacter spp. oraz izolaty 

P. aeruginosa, w tym oporne na antybiotyki z grupy karbapenemów [25, 26].  
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4.2. Terapia przeciwnowotworowa 

Żelazo jest kofaktorem dla wielu enzymów zaangażowanych w proliferację 

komórek. W badaniach na liniach komórkowych wykazano, że komórki nowotworowe 

mogą zakłócać metabolizm tego metalu w kierunku utrzymania bogatej podaży na 

rzecz ich szybkiej proliferacji i przetrwania. W związku z tym sugeruje się, że niedobór 

żelaza może spowolnić rozwój tej niebezpiecznej, powodującej około 8 milionów 

zgonów rocznie, w skali całego świata, choroby. Zatwierdzonym klinicznie lekiem, 

wykorzystywanym do chelatacji żelaza (w sytuacji przeładowania organizmu tym 

pierwiastkiem) i jednym z pierwszych podawanych w terapii nowotworowej, jest defe-

roksamina (DFO). Siderofor ten wyizolowano z gatunku promieniowca Streptomyces 

pilosus. Największym problemem z nim związanym jest jednak krótki czas półtrwania 

w osoczu, co wpływa na utrudnioną i stosunkowo bolesną aplikację. W związku z tym, 

pojawił się nowy związek syntetyczny – deferasiroks (DFX), o dłuższym okresie pół-

trwania w osoczu i o dobrej biodostępności przy podaniu doustnym. DFX został 

zatwierdzony jako lek do transfuzji w leczeniu pacjentów z talasemią (nadmiar żelaza 

w organizmie). Udowodniono również jego antyproliferacyjne działanie na nowotwory, 

takie jak białaczka szpikowa i rak wątrobowokomórkowy [27, 28].  

4.3. Zastosowanie antymalaryczne 

Plasmodium falciparum to pierwotniak wywołujący malarię tropikalną, poważną 

chorobę, której towarzyszy wysoka gorączka, wymioty, biegunka, a także duszności. 

Może doprowadzić do kwasicy, żółtaczki, hipoglikemii oraz zespołu ostrej niewy-

dolności oddechowej. Zbadano, że deferoksamina B pochodząca ze Streptomyces 

pilosus (produkowana obecnie również na drodze syntez chemicznych) wykazuje także 

działanie antymalaryczne. Potwierdzono skuteczne działanie tego związku zarówno 

w warunkach in vitro, jak i in vivo. Deferoksamina B wnika do wnętrza organizmu 

pasożyta, ograniczając mu dostęp do żelaza [23]. 

4.4. Terapie chelatujące  

Przeładowanie organizmu żelazem może prowadzić do zbyt wysokiego poziomu 

tego pierwiastka w mózgu. Z kolei, jego potencjał oksydo-redukcyjny zwiększa stężenia 

malonodialdehydu. Takie zmiany wykryto u pacjentów chorych na Alzhaimera, ataksję 

Friedreicha oraz Parkinsona, a następnie powiązano ten objaw z szybszą progresją 

choroby. Okazało się, że deferypron – związek chelatujący żelazo, zdolny jest do 

przenikania przez barierę krew-mózg i wykazuje wysoki potencjał do spowolnienia 

postępu choroby. W czasie badań klinicznych u pacjentów z początkowym stadium 

choroby Parkinsona, po 12-miesięcznej terapii wykazano zmniejszenie złogów żelaza 

i obniżony wskaźnik progresji choroby [23, 29]. 

Z kolei, u pacjentów z encefalopatią, chorobą wymagającą dializ, częstym proble-

mem staje się przeładowanie organizmu aluminium. Deferoksamina (DFO) jest także 

zdolna do wiązania glinu, który następnie ulega łatwemu wydaleniu z organizmu. 

Wykazano, że DFO może również wiązać wanad i zmniejszać jego złogi w nerkach 

nawet o 20%, w płucach – o 25% oraz w wątrobie – o około 26%. Stwierdzono, że może 

też zmniejszać stężenie wanadu w drogach moczowych [8].  
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5. Chelatory nie tylko żelaza 

Cynk jest obficie występującym metalem przejściowym w komórkach E. coli, ko-

niecznym do funkcjonowania wielu białek. Podobnie jak w przypadku żelaza organizm 

ludzki produkuje białka, które mogą wiązać cynk i ograniczać dostęp tego metalu dla 

patogenów, hamując rozwój infekcji. Bakterie wykształciły jednak pewne mechanizmy 

ułatwiające pobieranie jonów cynku Zn
2+

 z otoczenia, łącznie z dedykowanym dla 

cynku transporterem ZnuABC. Mangan jest kolejnym istotnym dla funkcjonowania 

mikroelementem. Tworzy kompleksy z białkami, które są zaangażowane w fotosyntezę 

oraz obronę przed stresem oksydacyjnym. Z kolei miedź jest pierwiastkiem, którego 

homeostaza w komórkach jest pod ścisłą kontrolą ze względu na udział w reakcjach, 

w których produktami są reaktywne formy tlenu. Warto zaznaczyć, że zbyt wysokie 

stężenie tego pierwiastka jest toksyczne [30, 31]. 

Celichelina i celibaktyna to peptydy NRPSs zależne, wyizolowane po raz pierwszy 

od Gram dodatniej bakterii Streptomyces coelicolor. Są to cząsteczki, których produkcja 

intensyfikuje się w warunkach limitowanej dostępności cynku. Bioinformatyczne analizy 

oraz testy NMR sugerują, że celichelina należy do grupy związków hydroksamowych. 

Jest chelatorem tworzącym kompleks z jonami żelaza oraz jonami galu [31-33]. Przy-

najmniej trzy gatunki Pseudomonas spp. produkują kwas pirydyno-2,6-ditiokarboksy-

lowy (pdtc). Pdtc to cząsteczka, która ma bardzo silne powinowactwo do żelaza, 

kobaltu, niklu, cynku oraz miedzi. Wykazano, że transport pdtc nie jest kluczowy dla 

asymilacji żelaza ale rozważa się czy cząsteczka nie spełnia ważnej roli w transporcie 

pozostałych jonów do wnętrza komórek bakterii [34, 35]. Dosyć dobrze poznanym 

i scharakteryzowanym sideroforem jest jersinobaktyna produkowana przez E. coli 

i Ralstonia solanacearum. Siderofor ten został również opisany jako chelator cynku 

oraz miedzi [31]. Innym związkiem jest putrebaktyna – siderofor hydroksamowy produ-

kowany przez Xenorhabdus spp. Tworzy on kompleks z manganem i znacząco zwiększa 

dostępność tego mikroelementu dla różnych mikroorganizmów [35, 36]. Produkcja 

piowerdyny przez P. aeruginosa, cząsteczki o silnym powinowactwie do miedzi, 

rośnie w środowisku, gdzie występuje wysokie stężenie tego metalu. Natomiast 

w sytuacji niedoboru miedzi produkowana jest piochelina, która prawdopodobnie bierze 

udział w pobieraniu tego mikroelementu do komórki [34]. 

6. Podsumowanie 

Siderofory to różnorodne chemicznie związki, produkowane przez wiele organizmów 

w tym bakterie Gram dodatnie i Gram ujemne. Te cząsteczki różnią się między sobą 

budową, sposobem syntezy i drogą transportu. Zdolność drobnoustrojów do wytwarzania 

sideroforów o różnorodnym charakterze chemicznym łączy się z ich zwiększoną wiru-

lencją. Żelazo jest ważnym mikroelementem w organizmie ludzkim, więc konieczność 

do konkurencji o ten pierwiastek jest dużym wyzwaniem. Z drugiej strony syntetyczne 

związki powstałe na wzór sideroforów dają dużą nadzieję na walkę z bakteriami 

antybiotykoopornymi. Znajdują też zastosowanie w medycynie jako cząsteczki chela-

tujące metale w terapiach chelatujących lub nowotworowych.  
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Siderofory bakteryjne – rola w patogenezie i potencjał wykorzystania w diagnostyce  

Streszczenie 

Siderofory to cząsteczki, których głównym zadaniem jest transport żelaza do wnętrza komórki 

w środowisku o bardzo niskiej dostępności tych jonów. Jako że żelazo jest kluczowym pierwiastkiem do 

funkcjonowania organizmów żywych, bakterie i organizm ludzki wykształciły pewne mechanizmy do 

poboru i konkurencji o ten mikroelement. Wytwarzanie sideroforów powiązane jest ze zwiększoną 

wirulencją mikroorganizmów. Z drugiej strony ze względu na swoje zróżnicowanie chemiczne, siderofory 

znajdują zastosowanie w medycynie jako cząsteczki transportujące leki albo chelatory metali w sytuacji 

przeładowania organizmu niektórymi metalami.  

Słowa kluczowe: siderofory, żelazo, chelatory, czynniki wirulencji 

Bacterial siderophores – their role in pathogenesis and potential for diagnostic 

implementation 

Abstract 

Siderophores are particles whose main purpose is transporting iron inside the cell in an environment, where 

the availability of these ions is very low. Because iron is an element which is essential for functioning of 

organisms , both bacteria and humans have developed mechanisms of absorption and competition for this 

microelement. Producing siderophores is associated with a greater virulence of microorganisms. From 

another perspective, because of their chemical diversity, siderophores are being used in medicine as 

molecules transporting medication or chelators of metals in a situation where organism is oversaturated 

with certain metals. 

Keywords: siderophores, iron, chelators, virulence factors 
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Mikrobiologiczna synteza wybranych enzymów 

degradujących ścianę komórkową roślin  

oraz ich zastosowanie 

1. Wstęp  

Ściana komórkowa roślin jest zbudowana głównie z cukrów – celulozy, hemi-

celulozy oraz pektyny. Pełniąc funkcję zabezpieczającą, stanowi barierę dla czynników 

biotycznych i abiotycznych, przy czym jest zwykle pierwszą przeszkodą napotykaną 

przez patogeny, jak również przez mikroorganizmy bytujące wewnątrz komórek 

roślinnych – endofity. Celem przeniknięcia przez tę barierę drobnoustroje rozwinęły 

szereg enzymów degradujących ścianę, które są kluczowymi czynnikami wirulencji 

mogącymi również pośredniczyć w interakcji komórka roślinna – endofity [1].  

Mikroorganizmy te są zdolne do wydzielania kompleksów enzymów celulolitycznych, 

proteolitycznych i pektynolitycznych (CWDEs – ang. Cell Wall Degrading Enzymes) 

[2, 3]. Zdolność produkcji enzymów celulolitycznych to jedna z podstawowych cech 

warunkujących możliwość kolonizacji rośliny przez drobnoustroje, która znalazła swoje 

zastosowanie także w przemyśle [4, 5].  

Wykorzystanie mikroorganizmów do wytwarzania enzymów ma szereg zalet tech-

nicznych i ekonomicznych, a w ostatnich latach stało się dominującym sposobem 

produkcji enzymów [6].  

Niniejszy przegląd przedstawia zagadnienia dotyczące tematyki mikrobiologicznej 

syntezy enzymów degradujących ścianę komórkową roślin, uwzględniając w nim także 

szeroko rozumiane zastosowanie CWDE.  

2. Charakterystyka wybranych CWDE 

Mikrobiologiczny rozkład polimerów wchodzących w skład ściany komórkowej 

jest złożony, a w ich degradacji uczestniczy kilka grup enzymów hydrolitycznych, tj.: 

celulazy, ksylanazy czy pektynazy. Różne CWDE współpracują ze sobą w celu prze-

niknięcia przez ścianę komórkową roślin [8].  

Celulazy to klasa enzymów celulolitycznych biorących udział w hydrolizie wiązań 

β-1,4-glikozydowych we włóknach celulozy. Mimo iż rozkład tego polisacharydu wy-

maga rozszczepienia jednego typu wiązania, to w praktyce mikroorganizmy celuloli-

tyczne wytwarzają wiele różnorodnych i komplementarnych enzymów [9].  

Zarówno bakterie beztlenowe, jak i tlenowe są dobrze znanymi mikroorganizmami 

celulolitycznymi, które mają odmienne strategie rozkładu celulozy. Zauważalna jest 

duża różnica pomiędzy drobnoustrojami beztlenowymi i tlenowymi w odniesieniu do 

ich systemu celulazowego, produktów końcowych degradacji biomasy i wydajności 

masy komórkowej [10-13]. Lo i wsp. [14] udowodnili, że najlepszymi bakteriami 
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produkującymi celulazę są mikroorganizmy należące do rodzajów Cellulomonas, 

a także Acinetobacter [14, 15] i Clostridium [14, 16].  

Hemicelulazy z kolei obejmują grupę enzymów, tj.: ksylanazy, β-mannanazy,  

β-D-galaktanazy, β-ksylozydazy i arabinofuranozydazy uczestniczące w rozkładzie 

i hydrolizie ksylanów, mannanów, galaktanów, ksylobiozy i arabanów. Ksylan i mannan 

są najliczniej występującymi składnikami hemiceluloz [17]. 

Ksylanazy są głównie odpowiedzialne za hydrolizę wiązań β-1,4 w roślinnym 

ksylanie, głównym składniku hemicelulozy [17]. Z kolei hemiceluloza stanowi około 

30% ściany komórkowej roślin. Pozostałą część stanowią niecelulozowe polisacha-

rydy, w skład których wchodzą ksyloglukany, ksylany i galaktomannany [18]. W wielu 

badaniach odnotowano produkcję ksylanazy z grzybów, bakterii, drożdży, alg morskich, 

nasion, skorupiaków, ślimaków, ale głównym źródłem tych enzymów są grzyby 

i bakterie [19]. 

Ksylanazy produkowane przez bakterie, np. Actinobacteria (Bacillus sp., Pseudo-

monas sp., Streptomyces sp.) są skuteczne w szerszym zakresie pH 5-9, a optymalna 

temperatura dla aktywności ksylanazy wynosi od 35ºC do 60ºC [20].  

Pektynazy to grupa enzymów, które atakują pektyny i depolimeryzują je na drodze 

hydrolizy i transeliminacji oraz reakcji deestryfikacji, w której hydrolizowane jest wią-

zanie estrowe pomiędzy grupami karboksylowymi i metylowymi pektyny [21]. Depoli-

meryzowane pektyny są klasą złożonych polisacharydów występujących w ścianie 

komórkowej roślin wyższych, stanowiących materiał spajający sieć celulozową.  

Pektynazy stanowią 10% światowej produkcji enzymów przemysłowych, a ich rynek 

z dnia na dzień się powiększa [22]. Najlepiej poznane są u saprofitycznych grzybów 

Aspergillus niger i Rhizopus oryzae (ponieważ enzymy z tych dwóch grzybów są 

wykorzystywane w przemyśle spożywczym i paszowym), ale także u niektórych grzy-

bów fitopatogennych [23].  

Liczne doniesienia literaturowe potwierdzają, że enzymy produkowane przez ko-

mórki bakterii są mniej prezentowanym przedmiotem badań aniżeli te pochodzące od 

grzybów. Głównym powodem, dla którego wspomniano o zależności opisanej powyżej, 

jest fakt, że enzymy pochodzenia grzybowego produkowane są w dużej ilości [7].  

3. Przegląd mikrobiomu bakteryjnego i grzybowego mającego zdolność 

syntezy CWDE roślin 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat scharakteryzowano aktywność omówionych 

wyżej grup enzymów, produkowanych przez szczepy różnych drobnoustrojów. Wymie-

nione enzymy są wytwarzane przez mikroorganizmy w celu degradacji celulozy, 

hemicelulozy oraz pektyn, wchodzących w skład ścian komórkowych roślin wyższych. 

Enzymy są powszechnie stosowane w żywieniu zwierząt, szczególnie drobiu 

i trzody chlewnej, w celu lepszego wykorzystania składników roślinnych zawartych 

w paszach. Ksylan, celuloza oraz β-glukan, określane jako polisacharydy nieskrobiowe 

(NSP), nie mogą być w pełni utylizowane przez monogastryczne zwierzęta. Dodatek 

preparatów enzymatycznych zawierających ksylanazy, celulazy oraz β-glukanazy do 

paszy redukuje antyżywieniowy efekt NSP. Komercyjnie dostępne enzymy hydro-

lizujące NSP są produkowane głównie metodą mikrobiologiczną przez szczepy grzybów 

z rodzaju Trichoderma oraz Aspergillus, a także bakterie z rodzaju Bacillus [24]. 
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Witkowska i wsp. [25] przebadali kilkanaście szczepów grzybów pod względem 

zdolności do biosyntezy enzymów, tj.: fitazy, celulazy czy ksylanazy. Podjęli oni próbę 

stworzenia jak najlepszych warunków biosyntezy tych enzymów, w zależności od 

rodzaju źródła węgla w podłożu i sposobu hodowli (SSF – ang. Solid State Fermentation 

oraz hodowla wytrząsana). Rhizopus nigricans i Aspergillus cervinus były najefektyw-

niejsze w produkcji celulaz na podłożu ze zmieloną fasolą, a A. niger na podłożu ze 

zmielonym rzepakiem. Do wytwarzania ksylanaz większość badanych szczepów 

preferowała mąkę sojową lub rzepak jako źródło węgla. Autorzy dowiedli tym samym, 

że stosując najdogodniejsze, wcześniej zoptymalizowane warunki hodowli mikrobio-

logicznej, można wyprodukować enzymy degradujące ścianę komórkową roślin.  

Szwajgier i Targoński [26] wskazali szczepy grzybów Aspergillus niger i Aspergillus 

terreus jako jedno z najlepszych źródeł endo-1,4–β-ksylanazy. W ich hodowlach 

w podłożu zawierającym różnorodne odpadowe materiały przemysłowe, takie jak: otręby 

pszenne, słoma ryżowa, otręby sojowe uzyskano wysoką aktywność endo-1,4-β-ksyla-

nazy, przy czym najlepszym induktorem do produkcji mikrobiologicznej ksylanazy 

były otręby pszenne [27]. 

Po ustaleniu warunków procesu mikrobiologicznej syntezy CWDE naukowcy dążyli 

do wyizolowania omawianych enzymów do celów przemysłowych. Oczyszczanie 

i charakterystyka enzymów są bowiem ważnymi warunkami wstępnymi dla skutecz-

nego stosowania enzymów w przemyśle [28]. Guleria i wsp. [29] oczyszczali ksylanazę, 

stosując precypitację siarczanem amonu, chromatografię jonowymienną oraz ultrafiltra-

cję żelową. Frakcjonowane strącanie siarczanem amonu powoduje znaczną koncentrację 

białek. Czysty preparat uzyskano przy wykorzystaniu chromatografii jonowymiennej. 

W celu określenia czystości i masy cząsteczkowej badanego enzymu naukowcy 

przeprowadzili elektroforezę w żelu poliakrylamidowym z dodecylosiarczanem sodu 

(SDS-PAGE). 

Masę cząsteczkową białka ksylanazy obliczono na podstawie ruchliwości elektro-

foretycznej i stwierdzono, że wynosi ona 20-22 kDa. Istnieje kilka doniesień na temat 

niskocząsteczkowych ksylanaz, które znajdują istotne zastosowanie w przemyśle 

papierniczym i celulozowym [30]. 

Pektynazy, celulazy i ksylanazy są produkowane najczęściej w procesie fermentacji 

mikrobiologicznej. Poprzez dostosowanie odpowiedniego źródła węgla używanego do 

indukowania produkcji CWDE, różne enzymy mogą być wydzielane w tym samym 

bulionie fermentacyjnym. Jako przykład można podać grzyba pleśniowego Aspergillus 

awamori, z oznaczeniem GRAS (ang. Generally Recognized As Safe), który wydzielał 

jednocześnie celulazy, ksylanazy i pektynazy, gdy był hodowany w podłożu z maku-

chem babassu, tj. materiałem pozostałym z palmy babassu (Attalea speciosa) po 

ekstrakcji oleju [31]. 
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Tabela 1. Enzymy degradujące ścianę komórkową syntezowane przez wybrane mikroorganizmy  

Producenci CWDE Syntezowane hydrolazy Źródło 

Acinetobacter amitratus 

Acinetobacter junii 

Clostridium acetobutylicum 

Clostridium cellulolyticum 

Cellulomonas biazotea 

Bacillus subtilis 

Bacillus amyloliquefaciens 

Bacillus licheniformis 

Bacillus flexus 

Bacillus circulans 

Pseudomonas cellulose 

Eubacterium cellulosolvens 

Rhodothermus marinus 

Microbispora bispora 

Paenibacillus curdlanolyticus 

Salinivibrio costicola 

Acetivibrio cellulolyticus 

Butyrivibrio fibrisolvens 

Fibrobacter succinogenes 

Ruminococcus albus 

Cellulomonas uda 

Cellulomonas fimi 

Aspergillus niger  

Aspergillus phoenicis  

Aspergillus aculeatus  

Aspergillus fumigatus  

Aspergillus terreus  

Aspergillus saccharolyticus Aspergillus 

sydowii  

Aspergillus versicolor 

Humicola insolens  

Humicola grisea  

Fusarium solani  

Fusarium fusosporium  

Fusarium oxysporum 

Penicillium occitanis Penicillium 

brasilianum Penicillium decumbans 

Penicillium purpurogenum Penicillium 

janthinellum  

Penicillium echinulatum  

Penicillium fumigosum Phanerochaete 

chrysosporium  

Neurospora crassa Trichoderma reesei 

Trichoderma harzianum Trichoderma 

viride Talaromyces emersonii 

Paecilomyces thermophila 

 Paecilomyces inflatus  

Gloeophyllum trabeum 

 Wolfiporia cocos  

Laetiporus sulphurous 

 Piptoporus betulinus  

Ceriporiopsis subvermispora 

Psedotremella gibbosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celulazy: 

endoglukanazy, 

egzoglukanazy, 

celobiohydrolazy, 

β-glukozydazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[32 -36]  
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Irpex lacteus  

Trichaptum biforme  

Psedotremella gibbosa 

 Trametes versicolor  

Trametes trogii  

Trametes ochracea  

Trametes pubescens 

Funalia trogi  

Pleurotus pulmonarius  

Pleurotus sajorcaju  

Pleurotus dryinus  

Pleurotus ostreatus  

Coriolopsis polyzona  

Cerrena maxima  

Bjerkandera adusta  

Lentinus edodes  

Lentinus tigrinus  

Pycnoporus sanguineus  

Pycnoporus coccineus  

Chaetomium cellulyticum  

Chaetomium thermophilum 

Pseudomonas sp. 

Bacillus sp. 

Aspergillus niger 

Aspergillus oryzae 

Aspergillus flavus 

Penicillium chrysogenum 

Penicillium expansum 

Trichoderma viride 

Mucor piriformis 

Yarrowia lipolytica 

Saccharomyces sp. 

Candida sp. 

Actinomycetes sp. 

Lactobacillus sp. 

Aeromonas cavi 

 

 

 

Pektynazy: 

poligalakturonazy 

liazy pektynowe 

metyloesterazy pektynowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[37-39] 

 

 

Thermobifida halotolerans 

Actinomadura sp. 

Cellulomonas flavigena 

 Streptomyces cyaneus 

 Cellulosimicrobium cellulans  

Enterobacter sp.  

Penicillium sp.  

Bacillus pumilus 

Hemicellulazy: 

ksylanazy  

β-mannanazy 

β-D-galaktanazy 

β-ksylozydazy  

arabinofuranozydazy 

 

 

 

 

 

[40-41] 

Źródło: [32-41]  

4. Zastosowanie CWDE  

Enzymy degradujące ścianę komórkową roślin znajdują liczne zastosowania 

w przemyśle.  

4.1. Zastosowanie celulaz 

Celulazy mają coraz szerszy zakres zastosowań, w tym w różnych gałęziach prze-

mysłu, tj. w przemyśle spożywczym, tekstylnym, celulozowym i papierniczym. Ponadto, 

celulazy są wykorzystywane do wielu innych celów, takich jak poprawa strawności 
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pasz zwierzęcych i jako dodatek do detergentów. Tak szerokie zastosowanie pojedyn-

czej grupy enzymów daje jej znaczący udział w przemyśle enzymatycznym na świecie 

[42]. Celulazy zmniejszają lepkość, przyspieszają uwalnianie barwników, poprawiają 

smak, macerację, wzmacniają aromat oraz mają pozytywny wpływ na proces fer-

mentacji. Zapotrzebowanie na celulazy wzrasta z dnia na dzień ze względu na ich 

różnorodną użyteczność [43]. Obecnie wiele gałęzi przemysłu jest zaangażowanych 

w produkcję celulaz, co przedstawione zostało w tabeli 2. 

Tabela 2. Zastosowanie celulaz w poszczególnych sektorach przemysłu 

Przemysł Zastosowanie Źródło 

Rolnictwo – konstruowanie mutantów i szczepów hybrydowych, 

– zwiększanie żyzności gleby i wzrostu roślin, 

– ochrona roślin przed patogenami i chorobami, 

– poprawa kwitnienia i wzrostu roślin. 

[44] 

 

 

Przemysł piwowarski 

i winiarski 

– wzmocnienie koloru, 

– ekstrakcja i maceracja winogron na skórce, 

– wzmocnienie aromatu. 

[45] 

Przemysł spożywczy – poprawa jakości i tekstury produktów piekarniczych, 

– wzmocnienie smaku,  

– kontrola kwasowości owoców cytrusowych. 

[46] 

Przemysł papierniczy – poprawa jakości włókien i wytrzymałości na rozciąganie,  

– konstrukcja miękkich papierów i ręczników papierowych. 

[47] 

Przemysł tekstylny – zmiękczanie odzieży, 

– wzmocnienie tkanin celulozowych, 

– proszki do prania nadające się do recyklingu,  

– produkcja tkanin o dobrym standardzie. 

[48] 

Pasze dla zwierząt – podniesienie standardu żywienia zwierząt paszowych. [49] 

Badania i rozwój – fuzja, immobilizacja, produkcja białek, enzymów i przeciwciał. [50] 

Biopaliwa – poprawa wydajności produktów fermentacji. [51] 

Gospodarowanie odpadami – redukcja zanieczyszczeń. [52] 

Przemysł farmaceutyczny – stworzenie preparatu trawiącego, szybko hydrolizującego 

hemicelulozę, celulozę i β-glukan. 

[53] 

 

Źródło: [44-53] 

4.2. Zastosowanie ksylanaz 

Ksylanazy mają potencjalne zastosowanie w szerokim zakresie procesów przemy-

słowych, a niektóre z najważniejszych wymieniono w tabeli 3. Udokumentowane zasto-

sowania obejmują: przemysł browarniczy, w którym ksylanazy używa się w celu zwięk-

szenia filtrowalności brzeczki i zmniejszenia zmętnienia w produkcie końcowym [54]; 

w ekstrakcji kawy i w przygotowaniu kawy rozpuszczalnej [55]; w detergentach [56]; 

w protoplastyfikacji komórek roślinnych [57]; w produkcji farmakologicznie aktywnych 

polisacharydów do stosowania ich jako środki przeciwdrobnoustrojowe [58] lub przeciw-

utleniacze [59]; w produkcji alkiloglikozydów do stosowania jako środki powierzch-

niowo-czynne [60]; oraz w myciu urządzeń i półprzewodników [61]. Ksylanazy są 

często stosowane samodzielnie, ale częściej w połączeniu z innymi enzymami, w szcze-

gólności z hydrolazami: proteazami, oksydazami, izomerazami, itp. 
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Tabela 3. Zastosowanie ksylanaz w poszczególnych gałęziach przemysłu 

Przemysł Zastosowanie Źródło 

Przemysł spożywczy – poprawa maceracji i klarowania soków, 

– poprawa wydajności ekstrakcji i filtracji, 

– poprawa jakości produktu. 

[54] 

Przemysł piekarniczy – poprawa elastyczności i wytrzymałości ciasta,  

co umożliwia jego łatwiejszą obróbkę. 

[62] 

Pasze dla zwierząt – zmniejszenie zawartości polisacharydów nieskrobiowych, 

– zwiększenie wartości odżywczej pasz słabo 

degradowalnych. 

[63] 

Przemysł papierniczy – poprawa właściwości włóknistych i drenażowych masy 

papierniczej, dzięki czemu zwiększa się wydajność procesu 

i wytrzymałość papieru. 

[64] 

Bioremediacja – przetwarzanie/recykling odpadów, 

– produkcja produktów fermentowalnych, paliw 

odnawialnych (bioetanol) i chemikaliów 

wysokowartościowych. 

[65] 

Źródło: [54-65]  

4.3. Zastosowanie pektynaz 

Zastosowanie enzymów pektynolitycznych jest zróżnicowane w zależności od do-

stępności warunków fizycznych. Na przestrzeni lat pektynazy były wykorzystywane 

w wielu konwencjonalnych procesach przemysłowych, takich jak obróbka włókien 

tekstylnych, roślinnych, herbaty, kawy, ekstrakcji oleju, oczyszczanie ścieków przemy-

słowych, zawierających materiały pektynowe, itp. Odnotowano również ich zastoso-

wanie w oczyszczaniu wirusów i produkcji papieru [66].  

Pektynazy, pomimo ich wykorzystania w innych gałęziach przemysłu, mają obie-

cujące zastosowanie w przetwórstwie owoców jako środki klarujące sok, poprawiające 

kolor i wydajność oraz w obróbce zacieru owocowego [67]. W jabłkach, gruszkach 

i winogronach pektynazy stosowane są na etapie tłoczenia i odcedzania. W przypadku 

pomarańczy, mango, gujawy, ananasa i papai pektynazy stosuje się w celu usunięcia 

zmętnienia. Pektynazy znajdują szybkie zastosowanie w maceracji, upłynnianiu [67], 

ekstrakcji [68], stabilizacji zmętnienia, procesu klarowania [69] i żelowania [70]. 

Enzymy pektynolityczne dodawane do macerowanych owoców przed dodaniem drożdży 

winiarskich w procesie produkcji wina czerwonego spowodowały poprawę cech wizu-

alnych (barwa i mętność) w porównaniu z winami niepoddanymi obróbce. Wina czer-

wone poddane obróbce enzymatycznej charakteryzowały się cechami, które uznaje się 

za lepsze od win kontrolnych [71]. 
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Mikrobiologiczna synteza wybranych enzymów degradujących ścianę 

komórkową roślin oraz ich zastosowanie 

Streszczenie 
Ściana komórkowa roślin jest zbudowana głównie z cukrów – celulozy, hemicelulozy oraz pektyny i pełni 
funkcję zabezpieczającą, stanowiąc barierę dla czynników biotycznych i abiotycznych. Zarówno 
patogenne, jak i nieszkodliwe bakterie oraz grzyby wytwarzają enzymy rozkładające ścianę komórkową 
(CWDEs – ang. Cell Wall Degrading Enzymes), które umożliwiają im przenikanie do tkanki gospodarza. 
Mikroorganizmy te są zdolne do wydzielania kompleksów enzymów celulolitycznych, proteolitycznych 
i pektynolitycznych. Zdolność produkcji enzymów celulolitycznych to jedna z podstawowych cech 
warunkujących możliwość kolonizacji rośliny przez mikroorganizmy, która znalazła swoje zastosowanie 
także w przemyśle. 
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat scharakteryzowano aktywność niektórych enzymów, produkowanych 
przez szczepy różnych drobnoustrojów. Mikrobiologiczny rozkład polimerów wchodzących w skład 
ściany komórkowej jest złożony, a w ich degradacji uczestniczy kilka grup enzymów hydrolitycznych 
takich jak np. celulazy, ksylanazy czy pektynazy. Różne klasy CWDE współpracują ze sobą w celu 
przeniknięcia przez ścianę komórkową roślin.  
Enzymy degradujące ścianę komórkową roślin znajdują liczne zastosowania w przemyśle. Celulazy mają 
coraz szerszy zakres zastosowań, tj. w przemyśle spożywczym, tekstylnym, celulozowym i papierniczym. 
Ksylanazy mają potencjalne wykorzystanie w szerokim zakresie procesów przemysłu spożywczego, 
piekarniczego czy papierniczego. Zastosowanie enzymów pektynolitycznych natomiast jest zróżnicowane 
w zależności od dostępności warunków fizycznych. Na przestrzeni lat pektynazy były wykorzystywane 
w wielu konwencjonalnych procesach przemysłowych, takich jak obróbka włókien tekstylnych, 
roślinnych, herbaty, kawy, ekstrakcja oleju czy oczyszczanie ścieków przemysłowych. Odnotowano 
również ich zastosowanie w oczyszczaniu wirusów i produkcji papieru.  
Słowa kluczowe: CDWE, ściana komórkowa roślin, enzymy celulolityczne 
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Microbial synthesis of selected plant cell wall degrading enzymes and their 

applications 

Abstract 

The plant cell wall is composed mainly of the sugars cellulose, hemicellulose, and pectin and serves as 

a protective barrier against biotic and abiotic factors. Both pathogenic and harmless bacteria and fungi 

produce Cell Wall Degrading Enzymes (CWDEs), which enable them to penetrate host tissue. These 

microorganisms are capable of secreting celulolytic, proteolytic and pectinolytic enzyme complexes. The 

ability to produce celulolytic enzymes is one of the basic features that determine the ability of 

microorganisms to colonize a plant, which has also found its application in industry. 

During the last few decades, the activity of some enzymes produced by strains of different microorganisms 

has been characterized. The microbial degradation of polymers that make up the cell wall is complex, and 

several groups of hydrolytic enzymes such as celulases, xylanases, and pectinases are involved in their 

degradation. Different classes CWDEs work together to penetrate the plant cell wall.  

Enzymes that degrade the plant cell wall find numerous applications in industry. Celulases have a growing 

range of applications, i.e., in food, textile, pulp and paper industries. Xylanases have potential applications 

in a wide range of processes in the food, bakery, or paper industries. The application of pectinolytic 

enzymes, on the other hand, varies depending on the availability of physical conditions. Over the years, 

pectinases have been used in many conventional industrial processes such as textile, vegetable fiber, tea, 

coffee, oil extraction, and industrial wastewater treatment. Their use in virus purification and paper 

production has also been reported. 

Keywords: CDWE, plant cell wall, celulolytic enzymes 
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Toksyczne oblicze grzybów 

1. Wstęp 

Jak wiemy, w Polsce grzyby są cenionym artykułem spożywczym, który ma swoje 

istotne miejsce w tradycji kulinarnej. Zapominamy jednak o tym, że na terenie naszego 

kraju występuje wiele gatunków grzybów, które mogą stanowić znaczące zagrożenie 

dla zdrowia i życia ludzkiego. Substancje trujące zawarte w grzybach mogą po 

spożyciu lub jedynie po zetknięciu się wywołać objawy zatrucia [1]. Trujące grzyby ze 

względu na stopień toksyczności można podzielić na [2]:  

 grzyby trujące o negatywnym działaniu, powodującym nawet śmierć; 

 grzyby szkodliwe, wywołujące objawy niekorzystne, ale niezagrażające życiu.  

Tabela 1. Liczba zachorowań (w kwartale i ogółem): zatrucia grzybami 

Województwo Liczba zachorowań w 

kwartałach  

Liczba 

zachorowań 

w roku  

Zapadalność 

na 100 tyś. 

mieszkańców  

Hospitalizacja 

I II III IV  Liczba % 

Dolnośląskie - - 1 - 1 0,03 1 100,0 

Kujawsko- 

Pomorskie 

- - - 2 2 0,10 2 100,0 

Lubelskie - - 2 5 7 0,33 7 100,0 

Łódzkie - - - 4 4 0,16 4 100,0 

Małopolskie - - - 1 1 0,33 - - 

Mazowieckie - - - 2 2 0,04 2 100,0 

Opolskie  - - 2 - 2 0,20 - - 

Pomorskie - - - 4 4 0,17 4 100,0 

Śląskie  - - 1 - 1 0,02 - - 

Zachodnio-

pomorskie 

- - 2 1 3 0,18 3 100,0 

Polska 2018 r. 1 2 6 7 16 0,04 14 87,5 

 2019 r.  - - 8 19 27 0,07 23 85,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4] 

                                                                
1 zuzanna_tarnawska@uw.edu.pl, Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski, mismap.uw.edu.pl/doktoranci. 
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Pomimo wzrostu świadomości społeczeństwa na temat trujących gatunków grzybów, 

to zatrucia nimi nadal są ważną częścią wszystkich zatruć pokarmowych występu-

jących w naszym kraju (rys. 1). Kolejną, niepokojącą tendencją okazuje się wzrost 

zainteresowania zbieraniem grzybów halucynogennych wśród młodzieży. Przez co 

wzrasta ilość zatruć rozmyślnych, których celem jest wprowadzenie siebie w stan 

odurzenia lub omyłkowe zebranie grzybów bardziej toksycznych [3].  

2. Substancje toksyczne 

W związku z tym, że trudno precyzyjnie określić definicje trucizny, najlepiej po-

służyć się definicją wypowiedzianą przez Paracelsusa, Wszystko jest trucizną i nic nie 

jest trucizną. Tylko dawka czyni truciznę [6]. Kiedy możemy powiedzieć, że substancja 

jest trucizną? Nadrzędnym i decydującym czynnikiem jest dawka substancji. Wpływ 

na to mają również dwa czynniki: czynniki zewnątrzustrojowe oraz czynniki wewnątrz-

ustrojowe.  

Na właściwości fizykochemiczne (czynniki zewnątrzustrojowe) ma wpływ rozpusz-

czalność związku, jego zdolność do dysocjacji, zdolność do jonizacji oraz budowa 

chemiczna, która warunkuje aktywność biologiczną, a tym samym toksyczność tej 

substancji. 

Natomiast czynniki biologiczne (czynniki wewnątrzustrojowe) łączą się ze strukturą 

komórek, tkanek, narządów, ich zdolnością wchłaniana związku oraz przede wszyst-

kim jego wewnątrz ustrojową aktywnością biologiczną. Ważną rolę odgrywają również 

czynniki takie jak: płeć, wiek, stan chorobowy, choroby nabyte lub wrodzone, czynniki 

genetyczne oraz środowiskowe [7]. 

Jak już wspomniano wcześniej, istotna jest również dawka. Dawka jest to ilość 

substancji wprowadzonej do organizmu, co stanowi informację jaka może nastąpić 

odpowiedź organizmu. Możemy wyróżnić [8]: 

 dawkę toksyczną (dosis toxica, DT) – ilość substancji, powodująca efekt toksyczny; 

 dawkę śmiertelną (dosis letalis, DL) – ilość substancji, powodującą po jedno-

razowym podaniu śmierć organizmu . 

3. Cel  

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie charakterystyki wybranych sub-

stancji toksycznych występujących w grzybach mających szkodliwy wpływ na orga-

nizmy żywe. 

4. Wybrane gatunki grzybów wraz z występującymi w nich substancjami 

toksycznymi 

4.1. Alkaloidy 

Pierwszym przykładem grzyba zawierającego alkaloidy jest muchomor czerwony 

(Amanita muscaria L.) (rys. 1A). Znany jest od lat ze swoich właściwości psycho-

tropowych. Na świecie wywar z muchomorów był spożywany podczas obrzędów 

religijnych, rytuałów szamańskich czy zabiegów terapeutycznych. Jest on najbardziej 

charakterystycznym przedstawicielem grzybów trujących, występującym w Polsce. Ze 

względu na swój czerwony kolor kapelusza może zostać pomylony z jadalnym mucho-

morem cesarskim (Amanita caesarea), występującym tylko w Europie Południowej. 
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Muchomor czerwony nie wyróżnia się zapachem ani smakiem. W naszym kraju 

występuje od lipca do listopada w lasach iglastych oraz liściastych. 

Kolejnym przykładem grzyba zawierającym toksyczne alkaloidy jest muchomor 

plamisty (Amanita pantherina) (rys. 1B), który posiada te same właściwości co 

muchomor czerwony i jego historia również sięga zamierzchłych czasów. Kapelusz 

jest brązowo-żółty bądź brązowo-szary, czasem nawet ciemnobrązowy. Jego kolor nie 

jest jednak wiarygodnym czynnikiem identyfikacyjnym, ponieważ może on zmieniać 

swoją barwę w zależności od pogody, wieku oraz składu gleby. Muchomor plamisty 

ma łagodny słodkawy smak, a jego zapach przypomina rzodkiewkę. Można go spotkać 

w lasach liściastych oraz mieszanych głównie na glebach piaszczystych. Występuje 

w okresie od lipca do października. Grzyb ten można pomylić z czubajką kanią 

(Macrolepiota procera) oraz muchomorami jadalnymi z innych regionów Europy, jak 

muchomor twardy (Amanita excesla) i muchomor czerwonawy (Amanita rubescens). 

Grzyby te zawierają toksyny wywołujące tzw. zespół mykoatropinowy. Substancje 

w nich występujące są pochodnymi 3-hydroksyizoksazolu, należą do nich: muscymolu 

(rys. 1C), kwas ibotenowy (rys. 1D) oraz muskazon (rys. 1E). Za toksyczność tych 

grzybów w głównej mierze odpowiada kwas ibotenowy oraz powstały po jego dekarbo-

ksylacji muscymol [3]. Efektem działania muscymolu i kwasu ibotenowego są objawy 

podobne do upojenia alkoholowego, pojawiające się po około 6 godzinach po spożyciu. 

Są to m.in. zawroty głowy, rozszerzenie źrenic, zaburzenia koncentracji i równowagi [4]. 

 
Rysunek 1. (A) Muchomor czerwony (Amanita muscaria) (B) muchomor plamisty (Amanita pantherina) (C) 

wzór strukturalny muscymolu (D) wzór strukturalny kwasu ibotenowego (E) wzór strukturalny muskazonu, 

opracowanie własne na podstawie [9-13] 

A B

C D

E

A- muchomor 

czerwony Amanita

muscaria

B- muchomor 

plamisty 

Amanita

pantherina
C- muscymol

D- kwas 

ibotenowy

E- muskazon
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Strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) (rys. 2A) jest jednym z najpowszech-

niejszych grzybów występujących w Polsce, który zawiera muskarynę (rys. 2B). 

Kapelusz ma dzwonowato-wypukły kształt. U osobników młodych kapelusz jest koloru 

białego, wraz z wiekiem staje się ceglasto-czerwony, ceglasto-brązowy. Można go 

znaleźć w lasach liściastych, głównie bukowych i lipowych, a także w parkach oraz 

w trawach na skraju lasów. Preferuje on gleby wapienne. W naszym kraju występuje 

od końca maja do lipca, czasami można go również spotkać w listopadzie. Muskaryna 

(rys. 2B) aktywuje receptory acetylocholiny w sercu, gruczołach apokrynowych oraz 

mięśniach gładkich [3]. 

 
Rysunek 2. (A) Strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) (B) wzór strukturalny muskaryny,  

opracowanie własne na podstawie [14, 15] 

W przetrwalnikach buławinki czerwonej (Claviceps purpurea) (rys. 3A) występuje 

kolejna grupa alkaloidów, do których należą: ergotamina (rys. 3E), ergometryna (rys. 3D), 

ergolina (rys. 3B) oraz kwas lizergowy (rys. 3C). Przetrwalniki, zwane sporyszem, są 

pasożytami kłosów zbóż, mają postać ciemnobrązowych, łukowato wygiętych narośli 

(rys. 3A). Alkaloidy występujące w buławince oddziałują na układ nerwowy poprzez 

receptory serotoninowe, dopaminergiczne oraz alfa-adrenergiczne. Zatruciom alkalo-

idami sporyszu mogą towarzyszyć zróżnicowane objawy. W historii zatruć sporyszem 

opisano jego dwie postacie [16]: 

 postać zgorzelinowa (ergotismus gangraenosus) charakteryzująca się zwężeniem 

naczyń prowadzącym do amputacji kończyn z powodu ich niedokrwienia oraz 

silnym, palącym bólem, stąd w średniowieczu nazywano ją świętym ogniem; 

 postać konwulsyjna (ergotismus convulsivus) charakteryzująca się halucynacjami, 

drżeniem mięśni, konwulsjami oraz bolesną sztywnością kończyn. 

W latach 20. XX w. ergotamina została wyizolowana do celów leczniczych [17]. 

Łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata) (rys. 4A) to kolejny przykład grzyba 

zawierającego toksyczne alkaloidy, o działaniu halucynogennym. Grzyby te rosną 

niemal na całym świecie. Można je spotkać na pastwiskach i polach m.in. Ameryki 

Północnej, Australii i Japonii. Swoje halucynogenne działanie zawdzięczają psylocynie 

(rys. 4B), psylocybinie (rys. 4C) oraz baeocystynie (pochodna psylocybiny) (rys. 4D). 

,,Magiczne grzybki”, jak niektórzy określają łysiczki, były stosowane już przez rdzenne 

plemiona meksykańskie, a do dzisiaj nadal uważane są za święte grzyby. W Polsce 

gatunek ten jest pospolity. Kapelusz jest mały, ma średnicę od 0,5 do 2,5 cm, natomiast 

jego wysokość jest około dwa razy większa od średnicy kapelusza. Kapelusz ma 
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kształt stożkowaty, z ostro zakończonym wierzchołkiem. Grzyb ma kolor kasztanowo-

brązowego do płowo-żółtego. Nie wyróżnia się ona smakiem ani zapachem. W Polsce 

możemy ją spotkać od sierpnia do października na łąkach i pastwiskach. Psylocybinę 

(rys. 4C) po raz pierwszy wyizolowano w 1957 roku, dokonał tego szwedzki chemik 

Albert Hofmann. Mechanizm toksycznego działania psylocybiny nie jest do końca 

wyjaśniony. Wiadomo, że oddziałuje na serotonergiczne przekaźnictwo nerwowe [3]. 

Neuropsychiatryczne objawy mogą pojawić się już po spożyciu 10-30 g świeżych 

owocników, co stanowi około 5-15 mg psylocybiny. Psylocybina powoduje modyfi-

kacje percepcji nieudającej rzeczywistości [23]. 

 
Rysunek 3. (A) Buławinka czerwona (Claviceps purpurea) (B) wzór strukturalny ergoliny (C) wzór 

strukturalny kwasu lizergowego (D) wzór strukturalny ergometryny (E) wzór strukturalny ergotamina, 

opracowanie własne na podstawie [18-22] 

 

Rysunek 4. (A) Łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata) (B) wzór strukturalny psylocyny (C) wzór 

strukturalny psylocybiny (D)- wzór strukturalny baeocystyny, opracowanie własne na podstawie [24-27] 

4.2. Oligopeptydy 

Kolejną grupą związków chemicznych, do której należą substancje potencjalnie 

trujące występujące w grzybach są oligopeptydy. Przykładem grzyba zawierającego te 

niebezpieczne związki jest muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides) (rys. 5A)  
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należący do najniebezpieczniejszych grzybów znajdujących się w polskich lasach. Jest 

on przyczyną ok. 90-95% wszystkich śmiertelnych zatruć grzybami. Kapelusz młodych 

okazów jest dzwonowato-wypukły, a z czasem staje się coraz bardziej płaski. W naszym 

klimacie muchomor sromotnikowy jest spotykany od lipca do końca września. Naj-

częściej spotykany jest w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych. Muchomor 

sromotnikowy bywa mylony z czubajką kanią (Macrolepiota procera), gołąbkiem 

zielonawym (Russula virescens) oraz gąską zielonką (Tricholoma equestre). Jest on 

najbardziej toksyczny spośród wszystkich znanych grzybów, a substancją toksyczną 

w nim zawartą jest m.in. alfa-amanityna (ryc. 5B). Jej działanie polega na inhibicji 

polimerazy RNA II, czyli na blokowaniu procesu transkrypcji i syntezie białek [28, 29]. 

 

Rysunek 5. (A) Muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides) (B) ∝-amanityna,  

opracowanie własne na podstawie [30, 31] 

4.3. Mikotoksyny 

Mikotoksyny są to metabolity drugorzędowe grzybów mikroskopijnych, które 

zasadniczo nie są niezbędne do życia wytwarzającego go grzyba i wykazują działanie 

potencjalnie toksyczne dla człowieka, zwierząt, roślin oraz drobnoustrojów. Metabolity 

grzybów dzielimy na [32]:  

 zootoksyny – związki toksyczne dla człowieka i zwierząt; 

 fitotoksyny – związki hamujące wzrost i metabolizm roślin; 

 antybiotyki – gdy hamują wzrost bakterii i grzybów. 

Mikotoksyny wpływają na rozwój i stymulowanie reakcji alergicznych i powstanie 

niektórych nowotworów [33]. 

4.3.1. Aflatoksyny 

Grupę aflatoksyn stworzono na podstawie ich budowy chemicznej i wynikających 

z niej określonych właściwości chemicznych. Rodzaj Aspergillus, do którego należy 

Kropidlak pospolity (Aspergillus fumigatus) (rys. 6A) są to saprofity występujące 

w rozkładających się roślinach oraz glebie. Zarodniki saprofitów są roznoszone przez 

wiatr oraz owady. Odkrycie aflatoksyn (rys. 6B) nastąpiło w 1960 rok, kiedy 100000 

młodych indyków na farmach w Anglii nagle zmarło. Okazało się, że przyczyną ich 

śmierci było spożycie mieszanki pasz, w której znalazły się orzeszki brazylijskie, które 

zostały skażone aflatoksynami. Wśród aflatoksyn najsilniejsze działanie wykazuje 
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aflatoksyna B1, która w swojej strukturze zawiera pierścienie laktonowe oraz dwa pier-

ścienie furanowe, przez co cząsteczka aflatoksyny może łatwo łączyć się z cząsteczką 

białka lub DNA zaburzając funkcjonowanie komórki [33]. 

 

Rysunek 6. (A) Spory kropidlaka pospolitego (Aspergillus fumigatus) (B) wzory strukturalne wybranych 

alfatoksyn, opracowanie własne na podstawie [34, 35] 

4.3.2. Ochratoksyny 

Kolejną grupą mikotoksyn stanowią ochratoksyny. Wytwarzają je grzyby z rodzaju 

Penicillium (rys. 7A). Na wytwarzanie ochratoksyny A (rys. 7B) przez grzyby z rodzaju 

Penicillium ma wpływ szereg czynników wewnętrznych takich jak: aktywność wodna 

czy pH. Ochratoksyna A jest bezbarwną substancją krystaliczną. Posiada strukturę 

złożoną z jednej cząsteczki dihydroizokumaryny. Głównym miejscem wchłaniania 

ochratoksyny A jest jelito cienkie. Ochratoksyna A wykazuje różnorodne działania 

patogenne, ale przede wszystkim działa nefrotoksycznie [36]. 

 

Rysunek 7. (A) Spory pędzlaka (Penicillium) (B) wzór strukturalny ochratoksyny A,  

opracowanie własne na podstawie [37, 38] 

4.3.3. Zearalenony 

Następna grupa mikotoksyn to zearalenony wytwarzane przez różne szczepy grzy-

bów z rodzaju Fusarium. Toksyna ta obecnie jest stwierdzana w produktach zbożo-

wych, wytwarzanych z kukurydzy, owsa i żyta [39]. Sklasyfikowano go jako niestery-

dowy estrogen lub mikoestrogen, zwany fitoestrogenem [40], z którego powstaje 
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zearalenon. Zearalenon wywołuje działanie estrogenne u zwierząt, natomiast u człowieka 

jak dotąd nie stwierdzono niekorzystnych objawów, niemniej należy mieć na uwadze 

potencjalnie szkodliwe jego działanie przy spożyciu większej ilości tego związku [39]. 

 

Rysunek 8. Wzór strukturalny zeralenonu, opracowanie własne na podstawie [41] 

4.3.4. Trichoteceny 

Stachybotrys (rys. 9A) to pleśń rozwijająca się głównie na materiałach bogatych 

w celulozę, takich jak tapety czy płyty pilśniowe [42]. Produkuje substancje toksyczne 

zwane trichotecenami. Trichoteceny (rys. 9B) są rodziną pochodnych ponad 60 

seskwiterpenoidów z różnymi podstawnikami na pozycjach 3, 4, 7, 8 oraz 15, które są 

wytwarzane przez liczne rodzaje grzybów m.in. Stachybotrys. Trichoteceny ze względu 

na budowę podzielono na 4 grupy: A, B, C i D. Najczęściej występujące są tricho-

teceny z grupy A i B. Trichoteceny z grupy A (diacetoksyscirpenol) wykazują działanie 

cytotoksyczne i immunosupresyjnie. Trichoteceny z grupy B (deoksyniwalenol i niwa-

lenol) wykazują działanie fitotoksyczne [40]. 

 

Rysunek 9. (A) spory Stachybotrys (B) wzór strukturalny trichotecenu,  

opracowanie własne na podstawie [43, 44] 

4.3.5. Inne mikotokysny  

Wśród grzybów występują również inne mykotokysny takiej jak cytrynian (rys. 10A) 

oraz patulina (rys. 10B). Cytrynian został odkryty w 1931 roku jako związek o właści-

wościach antybiotycznych wytwarzany przez grzyb Peniciliium citrinum. Jest on po-

chodną benzopiranu i zawiera w cząsteczce wolną grupę karboksylową, w czym 

podobny jest do ochratoksyny A. Cytrynian posiada właściwości nefrotoksyczne. 

Patulina należy do związków reaktywnych i ma łatwość wchodzenia w połączenia 

z białkami i kwasami nukleinowymi. Ciekawostką dotyczącą patuliny jest jej różnica 
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w toksyczności w zależności od podania. Przy podaniu doustnym jest znacznie mniej 

toksyczna niż przy wprowadzeniu jej do krwiobiegu. Wynika to z jej reaktywności i jej 

inaktywacji w procesie trawienia [32]. 

 
Rysunek 10. (A) wzór strukturalny cytrynianu (B) wzór strukturalny patuliny,  

opracowanie własne na podstawie [45, 46]  

4.4. Inne substancje toksyczne zawarte w grzybach 

Piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (rys. 11A) to kolejny gatunek 

grzyba zawierający w sobie substancje toksyczne. Występuje on na obszarach nizinnych 

strefy klimatu umiarkowanego półkuli północnej. Grzyb ten pojawia się od marca do 

maja. Toksyną występującą u piestrzenicy jest gyromytryna (rys. 11B), która w sokach 

żołądkowych przekształca się w silnie redukujący N-metylohydrazyne [47]. Gatunek 

ten jest mylony ze smardzem pospolitym (Morchella spp.). Gyromytryna jest odpo-

wiedzialna za hamowanie szlaków pirydoksynozowych w syntezie GABA i prowadzi 

do zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzi do uszkodzeń wielo-

narządowych przewodu pokarmowego, wątroby i nerek [48]. 

 
Rysunek 11. (A) Piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (B) wzór strukturalny gyromitryny, 

opracowanie własne na podstawie [49, 50] 

Kolejnym grzybem jest zasłonak rudy (Cortinarius orellanus) (rys. 12A), którego 

spotkać można w Wielkopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim [51]. Grzyb ten zawiera tok-

syczny związek jakim jest orellanina (rys. 12B). Powoduje ona uszkodzenie nerek [48]. 
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Rysunek 12. (A) Zasłonak rudy (Cortinarius orellanus) (B) wzór strukturalny orellaniny,  

opracowanie własne na podstawie [52, 53] 

Ostatnim przykładem grzyba jest krowiak podwinięty (Paxillus involutus) (rys. 13A), 

czyli olszówka lub mleczaj wełnianka. Jest grzybem trującym, gdy spożywa się go na 

surowo. Charakteryzuje się podwiniętym brzegiem kapelusza ku dołowi. Występuje on 

w wilgotnych lasach liściastych oraz iglastych w okresie od lipca do października. 

Zawiera on acetylocholinę (rys. 13B) oraz muskarynę. Muskaryna została już wcześniej 

opisana. Acetylocholina to organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego 

i choliny. Acetylocholina ma bardzo krótkie toksyczne działanie. Powoduje ona m.in. 

rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwalnianie częstości akcji serca [48, 54]. 

 

Rysunek 13. (A) Krowiak podwinięty (Paxillus involutus) (B) wzór strukturalny acetylocholiny,  

opracowanie własne na podstawie [55, 56] 

5. Wnioski 

Jak wynika z tej pracy, duża część grzybów występująca w naszych lasach może 

stanowić poważne zagrożenie dla życia ludzi. Substancje występujące w grzybach 

posiadają różną budowę chemiczną. Głównymi substancjami trującymi grzybów mogą 

być substancje należące do alkaloidów oraz gyromytryna, ale działanie potencjalnie 

toksyczne wykazują również oligopeptydy oraz mikotoksyny.  

Przegląd gatunków grzybów w tej pracy pokazuję jak znaczącą rolę odgrywały 

grzyby w przeszłości i obecnie. Duża ilość substancji toksycznych w grzybach przy-

czyniała się do zatruć. Przyglądając się obecnie statystyce, problem zatruć grzybami 

nie jest już przeważający. Wraz z rozwojem medycyny, wiele substancji chemicznych 

występujących w grzybach, w odpowiedniej dawce znalazło praktyczne zastosowanie 

w medycynie. 
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Toksyczne oblicze grzybów 

Streszczenie 

W Polsce w okresie letnim oraz jesiennym dużą popularnością cieszy się grzybobranie. Nie wszyscy 

jednak pamiętają, że grzyby mogą stanowić również poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Zatrucia grzybami kapeluszowymi są liczne i rocznie sięgają kilkuset przypadków, przez co stanowią 

istotny problemem toksykologiczny w naszym kraju. Również w ostatnich latach coraz większym 

zainteresowaniem cieszy się inna grupa grzybów, do której należą grzyby o działaniu halucynogennym. 

Wpływ na negatywne działanie grzybów mają substancje w nich występujące m.in. alkaloidy, oligo-

peptydy oraz mykotokysny, które są substancjami toksycznymi. 

Słowa kluczowe: grzyby, toksyny, muchomor, orelanina 

The toxic face of fungi 

Abstract 

Mushrooming is very popular in Poland and autumn. Not all remember that mushrooms can also be 

a serious threat to human health and life. The poisoning of Basidiomycetes are numerous and annually they 

reach several hundred cases through which they are a significant toxicological problem in our country. 

Also in recent years, another group of fungi is becoming increasingly popular to which magic mushrooms. 

Effects on the negative operation of fungi have substances in them, including alkaloids, oligopeptides and 

mycotoxin, which are toxic substances 

Keywords: mushrooms, toxins, toadstool, orellanine 
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Wpływ nanocząstek metali szlachetnych 

i półszlachetnych na bakterie  

z rodziny Enterobacteriaceae 

1. Wstęp 

Nanocząstki metali szlachetnych i półszlachetnych są wykorzystywane w różnych 

gałęziach medycyny np. w optyce, protetyce, kosmetologii i w przemyśle energe-

tycznym [1]. Bakteriobójcze działanie metali szlachetnych: platyny, złota, a zwłaszcza 

srebra znane było od wieków. Najczęściej stosowano koloidalne formy tych metali do 

dezynfekcji i leczenia chorób. Metale półszlachetne jak miedź czy nikiel są mniej 

odporne chemicznie od metali szlachetnych, ale ich bójcze w stosunku do bakterii od-

działywanie w postaci nanocząstek jest obecnie przedmiotem licznych prac nauko-

wych. Nanocząstki metali działające na bakterie mają szerokie spektrum działania: 

destabilizują błony komórkowe i organellarne, powodują inaktywację enzymów 

w szlaku metabolicznym, uszkodzenia materiału genetycznego i wyzwalają mechanizm 

zaprogramowanej śmierci komórki bakteryjnej [2]. W dobie narastającej lekkoporności 

bakterii ciągle poszukuje się nowych leków/środków i substancji pochodzenia natu-

ralnego, które odznaczałyby się wysoką aktywnością przeciwdrobnoustrojową. W zwią-

zku z tak licznymi właściwościami nanocząsteczek, w prezentowanej pracy przeana-

lizowano dane literaturowe dotyczące metod stosowanych w celu określenia wpływu 

nanocząstek na pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, efekty i mechanizmy ich 

działania, zakres odpowiedzi na poziomie organellarnym i komórkowym, a przede 

wszystkim możliwości zastosowania w celu niszczenia antybiotykoopornych szczepów 

i ryzyka ekotoksykologicznego. 

2. Charakterystyka enterobakterii i ich rola w organizmie człowieka  

Do rodziny Enterobacteriaceae należy wiele bakterii chorobotwórczych oraz 

saprofitycznych. Charakterystyczne ich cechy pałeczkowaty kształt dają ujemny wynik 

barwienia metodą Grama, brak zdolności do tworzenia przetrwalników Przeżywalność 

w środowisku względnie tlenowym lub beztlenowym czy mezofilne wymagania tempe-

raturowe. Bakterie te potrafią wzrastać na zwykłych podłożach hodowlanych, fer-

mentują glukozę i redukują azotany do azotynów i są oksydazo-ujemne. Do bakterii 

z rodziny Enterobacteriaceae zaliczamy Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella 

spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Yersina spp. czy pałeczki 

z rodzaju Proteus [3]. 

Wśród Enterobacteriaceae występują drobnoustroje wielolekooporne, powodujące 

zagrażające życiu różnego rodzaju zakażenia (np. układu oddechowego, ran, układu 
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moczowego), szczególnie wśród pacjentów hospitalizowanych. Bakterie te łatwo 

rozprzestrzeniają się, charakteryzując się dużym potencjałem epidemiologicznym. 

Większość gatunków Enterobacteriaceae ma zdolność od wywoływania tzw. zakażeń 

oportunistycznych [4]. 

Jednym z najważniejszych organizmów modelowych stosowanych w badaniach 

biologicznych i medycznych jest E. coli – potocznie nazywana pałeczką okrężnicy. 

Również wielu autorów publikacji, badając wpływ nanocząstek na bakterie, często 

wykorzystuje właśnie ten drobnoustrój. Największe ich zagęszczenie występuje w jelicie 

grubym. Pałeczki okrężnicy biorą udział w procesach wytwarzania witamin z grupy B, 

witamin C i K, w procesie stymulacji układu odpornościowego i w końcowym procesie 

trawienia pokarmowego [3]. Powszechnie występuje w środowisku naturalnym, głównie 

w glebie i wodzie, i z tego względu mogą łatwo powodować zakażenia człowieka zagra-

żające zdrowiu i życiu. Do tego gatunku zaliczamy serotypy zawsze chorobotwórcze 

i są to enteropatogenne E. coli (EPEC), enterokrwotoczne E. coli (EHEC), entero-

toksyczne E. coli (ETEC), enteroagregacyjna E. coli (EAEC), enteroinwazyjna E. coli 

(EIEC) i dyfuzyjnie przylegające E. coli (DAEC), ureopatogenne E. coli (UPEC) [3]. 

W wyniku zakażenia jednym z tych patotypów mogą wystąpić trzy ogólne zespoły 

kliniczne: choroba jelitowa/biegunkowa, zakażenie dróg moczowych tzw. ZUM (ang. 

UTI, Urinary tract infection) oraz sepsa/zapalenie opon mózgowych [3]. Szczególnie 

niebezpieczne są gatunki wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum sub-

stratowym – ESBL (ang. extended-spectrum beta-lactamases) czy szczepy oporne na kar-

bapenemy typu KPC (ang. Klebsiella pneumoniae carbapenemase) lub polimyksyny. 

Innym popularnie badanym gatunkiem w kontekście antymikrobiologicznych zasto-

sowań nanocząstek jest Salmonella spp. Rodzaj Salmonella podlega podziałom na 

grupy i podgrupy ze względu na ich właściwości serologiczne [5]. Pałeczki Salmonella 

są wyłącznie chorobotwórcze dla zwierząt i ludzi. U ludzi wywołują dwa typy chorób: 

choroby zakaźne o przebiegu ostrym, gorączkowym wynikające z zakażenia bakteriami 

duru brzusznego S. thypi i duru rzekomego S. parathypi oraz zatrucia pokarmowe 

o przebiegu zakaźnym, ostrym dotyczącym wyłącznie przewodu pokarmowego [3]. 

Bakterie z rodzaju Klebsiella mogą konatminować organizm człowieka i są groźną 

przyczyną zakażeń szpitalnych. Powodują zapalenia górnych i dolnych dróg oddecho-

wych, zapalenia zatok, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia układu moczo-

wego, bakteriemię doprowadzając niekiedy do sepsy [3]. 

Enterobacter spp. to krótkie pałeczki obejmujące gatunki pochodzenia fekalnego, 

wodnego i glebowego. Wykazują wzrost w szerokim spektrum temperaturowym i na 

ubogich podłożach hodowlanych, odpowiadają one za psucie się żywności i mogą 

wywoływać biegunki. Bakterie z rodzaju Yersinia ze względu na szeroką tolerancje 

temperatur (0-42ºC), oporność na duże stężenie soli są głównymi czynnikami zakażeń 

pokarmowych [3]. 

Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae często wykształcają mechanizmy oporności, 

wśród których kluczowa jest synteza β-laktamaz, enzymów zdolnych do degradacji lub 

modyfikacji największej dostępnej grupy antybiotyków. Szczepy wykształcające mecha-

nizmy oporności są poważnym problemem terapeutycznym [6], dlatego odkrycie nowych 

alternatywnych metod ich eliminacji jest wyzwaniem dla badaczy. 
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3. Metody stosowane w ocenie antybakteryjnego działania nanocząstek  

Z pośród wielu metod stosowanych do oceny wrażliwość bakterii na związek prze-
ciwbakteryjny w badaniach nad nanocząstkami metali najczęściej stosuje się metodę 
dyfuzyjno-krążkową, metodę wyznaczającą wartość MIC (ang. minimum inhibitory 
concentration), czyli najmniejszego stężenia hamującego oraz metodę oznaczania 
najmniejszego biobójczego stężenia substancji – MBC (ang. minimal bactricidal 
concentration). 

Test dyfuzyjno krążkowy jest powszechną, prostą metodą jakościowego oznaczania 
lekowrażliwości. Zasada metody skupia się na wykonaniu zawiesiny bakteryjnej 
o określonej gęstości (108-109 jtk/ml), którą wysiewa się na stałe podłoże hodowlane, 
a następnie nanosi bibułowe krążki nasączone badanym związkiem. W badaniach 

nanocząstek metali używa się różne ich stężenia W czasie inkubacji (37°C) substancja 
o działaniu antybakteryjnym, dyfundując do podłoża i hamuje namnażanie drobno-
ustrojów i wzrost mikroorganizmu wokół naniesionego krążka. średnicy zahamowania 
wzrostu widoczny jako strefę przejaśnienia dookoła krążka. Dane z piśmiennictwa 
podkreślają, że metodę tą zastosowano do badania właściwości nanocząstek srebra [7], 
złota [8], miedzi [9] czy niklu [10]. MIC to najmniejsze stężenie czynnika antymikro-
biologicznego, które hamuje wzrost mikroorganizmów i wyrażane jest w μg/ml lub 
mg/ml. Jedną z metod wyznaczenia tej wartości jest pomiar w pożywce płynnej, Do 
określenia MIC nanocząstek stosuje się metodę rozcieńczania substancji antymikro-
biologicznej w probówkach lub mikropłytkach. W pożywce płynnej optymalnej do 
wzrostu badanego mikroorgnizmu przygotowuje się szeregu rozcieńczeń preparatu 
nanocząstek, następnie dodaje zawiesinę hodowli mikroorganizmu o gęstości 0,5 
w skali McFarlanda. Zaszczepione probówki lub mikropłytki inkubuje się w optymalnej 
temperaturze przez określony czas, po czym sprawdza obecność wzrostu komórek 
wizualnie lub poprzez pomiar zmętnienia, gęstości optycznej. Kontrola zawiera tylko 
zaszczepioną bakteriami pożywkę. Punktem końcowym oznaczenia MIC jest najniższe 
stężenie nanocząstek metali, przy którym nie stwierdzono wzrostu mikroorganizmu 
w probówkach [11-13]. MBC to najmniejsze stężenie substancji przy którym ginie 
99,9% bakterii w warunkach in vitro. Wyrażane jest również w mg/l lub μg/ml. Ozna-
czenie to wykonuje się analogicznie jak MIC. Po określeniu wartości MIC dla nano-
cząstek wykonuje się posiew na podłoża stałe z prób lub mikrostudzienek, wysiewając 
0,1 cm

3
 z każdej w której nie zaobserwowano wzrostu oraz z próby kontrolnej, w której 

nastąpił wzrost. Tak wysiane płytki inkubuje się 24 godziny w optymalnej tempe-
raturze wzrostu i następnie liczy wyrosłe kolonie. Rozcieńczenie nanocząstek metali, 
w której ginie 99,9%, określa się jako MBC [12, 13]. 

Metody MIC i MBC są często stosowane do badań przeciwdrobnoustrojowego 
wpływu nanocząstek, pozwalają one na dokładne ilościowe wyznaczenie efektywnie 
działających stężeń. 

4. Otrzymywanie i cechy nanocząstek metali 

Nanocząsteczki (ang. nanoparticles, NPs) są to cząsteczki wielkości nano (10-9) 
pochodzące z jonów i atomów metali oraz z cząsteczek mono- lub polikrystalicznych. 
Ich wielkość nie przekracza zazwyczaj 100 nm. W zależności od pochodzenia materiału, 
z którego wykonano nanocząsteczki, różnią się miedzy sobą właściwościami chemicz-
nymi i fizycznymi, a także wielkością. W zależności od wielkości cząsteczki będą się 
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także różnić od siebie właściwościami fizycznymi i chemicznymi, pomimo tego samego 
pochodzenia [5]. 

Nanocząstki metali otrzymuje się metodami bottom-up i top-down. Metody typu 
bottom-up, polegają na budowaniu struktury z pojedynczych atomów lub cząsteczek 
metali. Metody top-down, polegają na rozdrabnianiu mikrometrycznej struktury metalu 
do skali nanometrycznej W przypadku metali najczęściej dominującym sposobem 
otrzymania NP jest metoda top-down [14]. Metody top-down otrzymywania NPs to 
najczęściej stosowane pozyskanie chemiczne, fizykochemiczne lub tzw. „zielonej 
chemii”. Metody chemiczne bazujące najczęściej na redukcji jonów metali składają się 
z kilku etapów. Do otrzymania nanocząstek metali wykorzystuje się ich sole, które 
poddaje się stopniowej redukcji w środowisku wodnym lub alkoholowym w obecności 
stabilizatora chroniącego przed agregacją. Najczęściej wykorzystywanymi stabili-
zatorami jest poliwinylopirolidon. Metody „zielonej chemii” polegają na redukcji soli 
metali z zastosowaniem, jako czynnika redukującego, procesów enzymatycznych zacho-
dzących w komórkach bakterii, drożdży lub wykorzystanie ekstraktów roślinnych, 
związków pochodzenia zwierzęcego jak chitozan lub heparyna. Używanie w procesie 
otrzymywania nanocząstek komórek bakterii, grzybów i ekstraktów roślinnych powo-
duje zmniejszenie ilości toksycznych dla środowiska odczynników i odpadów [15]. 
Metody fizyczne między innymi wykorzystują zjawiska osadzania nanocząstek metali 
z fazy gazowej, gdzie metal przeprowadzany jest w stan gazu przy pomocy metod 
fizycznych jak ogrzewanie konwekcyjne, działanie elektromagnetycznego pola mikro-
falowego, promieniowanie UV, a następnie schładzany i osadzany na podłożu stałym [16]. 

Przy zmniejszaniu objętości dowolnego obiektu złożonego z atomów następuje 
wzrost stosunku liczby atomów lub jonów znajdujących się na powierzchni tego obiektu 
do atomów ulokowanych we wnętrzu struktury. Nanocząstki srebra cieszą się zaintere-
sowania z uwagi na wyjątkowe właściwości (np. rozmiar i kształt wpływają na właści-
wości optyczne, elektryczne i magnetyczne), które mogą być zastosowane przeciw-
drobnoustrojowo, w biosensorach, we włóknach kompozytowych, w kriogenicznych 
materiałach nadprzewodzących w produktach kosmetycznych i dezynfekcyjnych. 
Bardzo rozwinięta powierzchnia właściwa nanomateriału powoduje zmianę jego właści-
wości fizycznych i chemicznych [17]. Rozmiar metalicznych nanocząstek zapewnia, że 
znacznie większa powierzchnia nanocząstek styka się z bakterią niż z materiałami 
w skali makroskopowej, co może przekładać się na zwiększoną skuteczność eliminacji 
bakterii. Mniejsze nanocząstki mają większy stosunek powierzchni do objętości  
i z reguły mają też większą aktywność antybakteryjną [18]. Jednak zmniejszanie wy-
miarów nanocząstek nie jest jedynym kryterium zwiększania ich drobnoustrojo-
bójczego działania. Podczas syntezy nanocząstek otrzymuje się je w różnych kształtach, 
co także wpływa na pojawienie się nowych właściwości fizykochemicznych i biolo-
gicznych. 

5. Nanocząstki metali szlachetnych i półszlachetnych stosowane 

w badaniach na Enterobacteriaceae 

Spośród wielu nanocząstek metali duże znaczenie antymikrobiologiczne mają 
nanocząstki metali szlachetnych złota, srebra, platyny oraz półszlachetnych głównie 
miedzi i niklu. Konwencjonalne antybiotyki charakteryzują się wąskim spektrum 
działania, sa wąskospektralne, natomiast nanocząstki metali mają szerokie spektrum 
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działania i co najważniejsze nie powodują powstawania mechanizmów oporności [19]. 
Budowa ściany komórkowej bakterii powoduje ich zróżnicowaną oporność na czynniki 
środowiskowe. Aktywność przeciwbakteryjna nanocząstek jest bardziej skuteczna 
u bakterii Gram-ujemnych niż u bakterii Gram-dodatnich. Enterobacteriaceae należą 
do bakterii Gram-ujemnych, ich ściana komórkowa jest zatem cieńsza, bo zawiera 
tylko kilka warstw mureiny [3]. 

Na drobnoustrojobójcze działanie nanocząstek oprócz wielkości i kształtu NPs 
mogą też wpływać takie czynniki jak: pH środowiska, obecność tlenu, temperatura. 
Reaktywność nanocząstki z komórką bakteryjną zależy zarówno od zastosowanego 
metalu, tlenku metalu, stabilności i stężenia w podłożu wzrostowym, jak i gatunku 
bakterii [20]. 

5.1. Nanocząstki srebra 

Nanocząstki srebra (AgNPs) wykazują działanie inhibicyjne i bakteriobójcze 
względem bakterii chorobotwórczych znajdujących się na narzędziach chirurgicznych 
lub na innym sprzęcie medycznym. Analizując czynniki etiologiczne zakażeń szpi-
talnych, odnotowuje się liczne zakażenia bakteriami E. coli,  K. pneumoniae czy ziarnia-
kami Gram-dodatnimi np. Enterococcus faecium. Dlatego też dąży się do tego, by 
stosowane opatrunki i preparaty do dezynfekcji zwierały nanocząstki. W kilku bada-
niach wykazano, że aktywność AgNPs jest silnie zależna od ich wielkości. Nanosrebro 
stosowane przeciwko chorobotwórczym szczepom z rodziny Enterobacteriaceae nie 
powinny przekraczać 30 nm. Potwierdzono doświadczalnie, że nanocząstki o wymiarach 
mniejszych niż 30 nm są optymalne przeciwko K. pneumoniae [21]. Mniejsze z nich 
mają lepszą zdolność przenikania do komórki bakterii. Interakcja nanosrebraze ścianą 
komórkową i błonami plazmatycznymi są kluczowe dla ich biobójczego działania. 
AgNPs są wbudowywane w elementy składowe ściany komórkowej bakterii uniemo-
żliwiając tym samym prawidłową budowę ściany komórkowej powodując jej większą 
podatność na antybiotyki [19]. 

AgNPs działają na komórkę, wbudowując swoją cząstkę w enzymy szlaku meta-
bolicznego zachodzącego w mitochondriach AgNPs wykazują także możliwości wbudo-
wywania się w enzymy biorące udział w mechanizmach replikacji DNA (tab. 1). W ten 
sposób AgNPs doprowadzają do uszkodzeń nowo powstałej nici DNA, uniemożli-
wiając dalsze rozmnażanie się bakterii i jej apoptozę lub spowodowanie większej 
wrażliwości na antybiotyki [2]. 

Jak wspomniano na potencjał biobójczy AgNPs wpływa ich wielkość i kształt. 
W zależności od rodzaju i wielkości użytego nanosrebra każdy gatunek bakterii 
wykazuje inną wrażliwość na AgNPs i tak te o kształcie trójkątnym mają silniejsze 
działanie niż o wydłużonym lub sferycznym kształcie [18]. W przypadku E. coli 
obserwowano silną reakcję hamowania wzrostu na trójkątne, kuliste oraz pręcikowe 
struktury już przy ich niskich stężeniach. Prawdopodobnie trójkątny kształt nadaje 
większy ładunek dodatni, co zapewnia większą aktywność biobójczą [21]. Potwierdzona 
za pomocą posiewów powierzchniowych bakterii chorobotwórczych w celu określenia 
wartości MIC Wartość MIC AgNPs > 25 nm wynosiła 6,75-54 μg/cm-3, podczas gdy 
nanocząstki o średnicy < 25 nm posiadały mniejszą wartość MIC tj. 1,69 μg/ml dla E. 
faecium szczepów VRE (ang. Vancomycin-Resistant Enterococcus) opornych na 
wankomycynę) i 13,5 μg/ml dla K. pneumoniae. Szczepy bakterii tego samego gatunku 
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mogą wykazywać różną wrażliwość na AgNPs, dla E. coli MTCC 443, MTCC 739, 
MTCC 1302 i MTCC 1687 wartości MIC AgNPs zawierały się w zakresie od 40 do 
180 μg/cm

-3
 [3]. 

Tabela 1. Mechanizmy reakcji AgNPs w kontakcie z komórkami bakterii [21] 

Gatunek bakterii Mechanizm działania AgNPs 

Escherichia coli Zmiana przepuszczalności w ścianie komórkowej, 
 uszkodzenia w procesie oddychania komórkowego. 

Klebsiella Zmiany w budowie ściany komórkowej. 

pneumonia  

Enterococcus Zmiany w ścianie komórkowej i cytoplazmie. 

faecalis  

Enterobacter Uszkodzenia w ścianie komórkowej. 
aerogenes  

Proteus mirabilis Zmiany w ścianie komórkowej i cytoplazmie. 

Salmonella thypimorium 

Zahamowanie replikacji bakteryjnego DNA, 
uszkodzenie błony cytoplazmatycznej, modyfikacja 
wewnątrzkomórkowego poziomu ATP. 

Nanocząstki srebra mają właściwości, które przeciwdziałają także tworzeniu 
stuktury biofilmu, tak ważnego w aspekcie rozprzestrzeniania się zakażeń, zaburzając 
procesy komunikacji pomiędzy komórkami bakteryjnymi (QS, ang. Quorum Sensing). 
Zjawisko szybkiego powstawania biofilmu występuje często w środowisku szpitalnym, 
gdzie chorym zagrażają różne patogeny, szczególnie lubiące środowisko wilgotne 
bakterie z rodziny Enterobacteriaceae. Pokrywanie sprzętu medycznego AgNPs, 
a także używanie środków do dezynfekcji posiadających w swoim składzie nanocząstki 
srebra przyczynia się zatem do drastycznego spadeku obecności liczby komórek 
baketryjnych. Ponadto szerokie właściwości antybakteryjne wobec Enterobacteriaceae 
wykorzystuje się w innych/różnych dziedzinach medycyny np. w okulistyce, w pro-
tetyce czy rozwijającej się, tak popularnej ostatnio kosmetologii [21]. 

5.2. Nanocząstki złota 

Nie tylko srebro, ale również złoto jest wykorzystywane w prewencji zakażeń. Tak 
jak srebro molekuły nanozłota mogą mieć również bardzo zróżnicowane rozmiary 
i kształty. AuNPs są często wykorzystywane w przypadku infekcji szpitalnych, zwłaszcza 
w zwalczaniu enteropatogennych szczepów E. coli [22]. Najczęstszym typem AuNPs 
występującym na rynku jest forma proszeku o wielkości cząstek 0,8-250 nm [22]. 
Drobne cząstki 4 nm wytwarzane są często metodą chemiczną przez bardzo silny 
reduktor (np. borowodorek); cząsteczki 15 nm powstają w wyniku redukcji słabym 
reduktorem (np. cytrynianem sodu), nanoklatki powstają w wyniku galwanicznego 
zastąpienia Ag. AuNPs strukturalnie mogą występować w postaci krótkich lub długich 
nanoprętów, a także mieć kształt zróżnicowany: „psiej kości”, nanogwiazdek, nano-
trójkątów, wielościenny lub małych i dużych pustych kapsułek. Cząsteczki AuNPs 
wywierają na ścianę komórkową podobny wpływ tak jak AgNPs, tworząc w ścianie 
komórkowej pory, co powoduje wyciek cytoplazmy na zewnątrz komórki i obumarcie 
komórki bakteryjnej. Ponadto AuNPs mają zdolność do przyłączania się do białek 
odpowiedzialnych za replikację bakteryjnego DNA i wprowadzaniu zmian podczas 
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replikacji. Skutkuje to błędami w tym procesie i prowadzi do uszkodzenia materiału 
genetycznego i do apoptozy [22]. Nanocząstki złota są także zdolne do hamowania 
transkrypcji DNA u mikroorganizmów patogennych [23]. Mechanizm działania 
przeciwbakteryjnego nanocząstek złota przypisuje się powstawaniu reaktywnych form 
tlenu, które powodują nasilenie stresu oksydacyjnego w komórkach drobnoustrojów. 
W czasie stresu komórki tracą integralność błony komórkowej, czego przejawem jest 
uwalnianie wewnątrzkomórkowego enzymu dehydrogenazy mleczanowej do środowiska 
zewnątrzkomórkowego [24].  

Procesy zahamowania wzrostu bakterii sprawdzano za pomocą metody MIC. W ten 
sposób udowodniono przeciwbakteryjną skuteczność AuNPs wobec uropatogenntego 
szczepu E. coli (UPEC), jak również Enterococcus cloacale. Wartości MIC AuNPs dla 
E. coli ATCC 8739 wynosiło 40 μg/cm

-3
. W badaniach zauważono także, że AuNPs są 

skuteczne nawet dla szczepów wielolekoopornych E. coli BAA-1161 [2]. Potwier-
dzono, że nanocząsteczki złota wykazywały aktywność względem Enterobacteriaceae, 
jednak efektywne stężenia był zależne od wielkości nanocząsteczek, sposobu ich 
otrzymania i układu testowego [25]. 

Badania Prema i wsp. oceniały aktywność antybakteryjną kulistych, stabilizowanych 
polisacharydem nanocząstek Au o wielkości 8,88-21,96 nm metodą dyfuzyjną. Stwier-
dzono, że miały one doskonałą aktywność przeciw E. coli i K. pneumoniae (strefy 
zahamowania wzrostu 30 mm) [25]. W innej publikacji Shamaila i wsp. [26] podano 
wartości MIC dla AuNPs o wielkość 7-34 nm, które wynosiło 2,93 g/cm

-3
 w przypadku 

E. coli i 3,15 g/cm
-3

 dla K. pneumonie, podczas gdy nanocząstki o wielkości 20-40 nm 
dawały wartości MIC większe: 2,96 g/cm

-3
 E. coli i 3,3 g/cm

-3
 K. pneumonie. Podobnie 

wielkość nanoczastek złota ma znaczenie przy oznaczaniu wrażliwości bakterii metodą 
dyfuzyjno-krążkową. Maksymalna strefa zahamowania wzrostu dla AuNPs o wiel-
kości 7-34 nm w stosunku do E. coli ma 31 mm a dla AuNPs 20-40 nm 35 mm [26]. 
Ciekawe obserwacje poczyniono w aspekcie łączenia nanocząstek z innymi antybio-
tykami, wykazano synergistyczne działanie takiej kombinacji Mieszanina ANPs (25 μg) 
z kanamycyną lub rifampicyną (5 μg) dała istotnie wyższą aktywność przeciwbak-
teryjną niż samo zastoswanie ANPs. Zbadano wpływ takiego połączenia na bakterie  
E. coli i S. tiphimurium, efekt działania obserwowano jako zwiększenie średnicy stref 
zahamowania wzrostu. Same AuNPs wykazywały niewielką aktywność wobec tych 
bakterii [24]. Opisano też zwiększoną wrażliwość E. coli na różne antybiotyki: strepto-
mycynę, gentamycynę i neomycynyę działające łącznie z AuNP [27]. 

Antybakteryjny mechanizm działania AuNPs w połączeniu z antybiotykami na 
bakterie może być powodowany tym, że cząsteczki złota łatwo przenikają do ściany 
komórkowej ze względu na ich mniejsze rozmiary i uszkadzają tą osłonę komórki. 
Uszkodzona ściana komórkowa ułatwia wnikanie antybiotyku do wnętrza bakterii, przez 
co działa on skutecznie przy mniejszym stężeniu. AuNPs mogą być wykorzystane 
w różnych rozwiązaniach biomedycznych, takich jak produkcja tkanin i materiałów 
antybakteryjnych do opatrywania ran, jak również pokrywanie różnorodnych po-
wierzchni, takich jak implanty, tekstylia antybakteryjne, a także pokrywanie narzędzi 
i przyborów używanych w przemyśle medycznym i spożywczym [24]. 

5.3. Nanocząstki platyny 

Nanocząstki platyny (PtNPs) są rzadziej stosowane w badaniach nad antybakte-
ryjnym oddziaływaniem niż nanocząstki srebra czy złota. Przypuszczalnie wynika to 
z ceny metalu potrzebnego do ich uzyskania jak również ze słabszego lub porówny-
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walnego z innymi nanocząstkami oddziaływania przeciwdrobnoustrojowego. Strefy 
zahamowania wzrostu dla Klebsiella spp. przy tym samym stężeniu wynosiły dla 
AgNPs 18 mm, a dla PtNPs 12 mm. Nanocząstki platyny dają też słabszą synergię 
z powszechnie stosowanymi antybiotykami [28]. 

Niewielki efekt hamujący obserwowano także dla wodnego roztworu nanocząstek 
platyny (badania z E. coli) [29]. W doświadczeniach prowadzonych na organizmie 
modelowym, jakim jest Danio pręgowany (Danio rerio) badano ochronny wpływ 
nanocząstek platyny po zainfekowaniu ryb bakterią Escherichia coli. Wykazano, że 
PtNPs zależnie od dawki hamowały proliferację bakterii i całkowicie chroniły ryby 
przed infekcją. Badania toksykologiczne potwierdziły, że zastosowane stężenie anty-
bakteryjne PtNPs są bezpieczne dla tychże ryb. Autorzy sugerują, że PtNPs mogą 
otwierać nowe ścieżki terapii przeciwdrobnoustrojowej dla przyszłych zastosowań 
biomedycznych [30]. 

5.4. Nanoczastki miedzi 

Metaliczna miedź znana jest z właściwości przeciwdrobnosutrojowych. Przedmioty 
z miedzi były stosowane do utrzymania higieny, a miedź koloidalna wykorzystana 
w leczeniu różnych schorzeń. Współczesne badania potwierdzają biobójcze działanie 
nanoczastek miedzi stąd np. występują one jako składnik materiałów do opakowań, ogra-
niczając wzrost patogennych bakterii przenoszonych drogą pokarmową (S. enterica) 
[31]. Produkcja stabilnych metalicznych nanocząstek CuNPs jest bardziej utrudniona, 
ponieważ ulegają one szybkiemu utlenianiu do jonów Cu

2+
 w powietrzu lub środo-

wisku wodnym. Dlatego też, aby zwiększyć ich stabilność, często występują w formie 
chelatów nanomiedzi z różnymi związkami jak chitosan, aminokwasy, EDTA lub 
w formie nanocząstek tlenku miedzi [31]. Wszystkie formy CuNPs mają właściwości 
drobnoustrojobójcze. Z danych wynika, że wartość MIC względem E. coli wynosi  
40 mM, a dla E. faecalis 20 mM. Stwierdzono, że nanocząstki CuO posiadają wartość 
MIC w zakresie 5,0 mg/cm

-3
 względem E. coli [33]. 

Działanie bakteriobójcze nanomiedzi związane jest głównie ze zdolnością do wcho-
dzenia w reakcje oksydoredukcyjne, w wyniku których powstają formy jonowe miedzi. 
Przy udziale jonów miedzi tworzy się rodnik hydroksylowy, jedna z najbardziej 
reaktywnych form tlenu, która może uczestniczyć w wielu niepożądanych reakcjach 
uszkadzających makrocząsteczki komórkowe. Badając wpływ CuNPs na E. coli, 
stwierdzono, że stężenie 100 μg/cm

-3
 działa skutecznie bakteriobójczo, zaś stężenie 

jonów Cu
2+

 uwolnionych z nanocząstek w tym wariancie doświadczenia było najwyższe 
w porównaniu do prób zawierających niższe stężenia i mających niższą skuteczność 
hamowania wzrostu bakterii. Wyniki te potwierdzają, że zahamowanie wzrostu E. coli 
zależy od uwolnienia odpowiedniego stężenia jonów miedzi w pożywce płynnej [34]. 

Działanie przeciwbakteryjne CuNPs nie jest spowodowane wyłącznie uwalnianiem 
jonów metali. Nanocząstki miedzi reagują z błoną komórek drobnoustrojów, mogą 
łączyć się z błoną plazmatyczną poprzez przyciąganie elektrostatyczne, a następnie 
przenikać przez błonę komórkową poprzez otwieranie lub zamykanie kanałów trans-
błonowych. Zmienia to przepuszczalność błon komórkowych, co powoduje wyciek 
jonów wewnątrzkomórkowych i metabolitów o niskiej masie cząsteczkowej. Gdy nano-
cząsteczki miedzi wnikają do wnętrza bakterii, mogą wchodzić w reakcje ze związkami 
zawierającymi fosfor i siarkę, także z kwasem dezoksyrybonukleinowym, powodując 
ich uszkodzenie [35]. 
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5.5. Nanocząstki niklu 

Do badania antybakteryjnego  działania zazwyczaj stosowane są nanocząstki tlenku 
niklu – NiO-NPs w formie koloidalnej. Kształy nanocząsteczek niklu są zróżnicowane, 
lecz najczęściej spotykanym jeszt sześcian. Wielkość cząsteczek tradycyjnie mieści się 
najczęściej w przedziale od 1 do 100 nm, choć mogą występować większe nawet do 
300 czy 400 nm [20]. Mechanizm działania NiO-NPs jest podobny jak w przypadku 
innych nanocząstek metali. Przyłączają się one szybko do błony komórkowej poprzez 
oddziaływanie elektrostatyczne. Interakcja ta wyzwala stan stresu oksydacyjnego. 
Antybakteryjna aktywność NiO jest głównie spowodowana generowaniem reaktywnych 
form tlenu (ROS), takich jak OH

-
, H2O2 i O2

-
. Obserwuje się zmiany w morfologii 

błony bakterii E. coli potraktowanych NiO-NPs [36]. Nanonikiel podobnie jak miedzi 
mają tendencję do reagowania z aminokwasami, białkami i innymi związkami zawie-
rającymi fosfor i siarkę. Może także następować uwalnianie jonów niklu z nanodrobin, 
co będzie dodatkowo zwiększać ich skuteczność bakteriobójczą. Aktywność przeciw-
bakteryjna NiO-NPs wobec różnych gatunków bakterii jest bardzo zróżnicowana [10]. 
W metodzie dyfuzyjną-krążkowej uzyskano strefy zahamowania wzrostu równe (17 mm), 
wartości MIC=1,6 mg/cm

-3
 i MBC = 3,2 mg/cm

-3
 dla E. coli wytwarzająch ESβL (beta 

laktamazy o rozszerzonym spektrum działania), co wskazuje na ich wysoką wrażli-
wość na NiO-NPs [36].  

W piśmiennictwie możemy znaleźć inne badania w tym zakresie. Analiza Peng 
i wsp. (2018) wrażliwości pałeczek E. coli na supermagnetyczne koloidalne nano-
kryształy niklu pokazały, że aktywność antybakteryjna występuje [20]. Z kolei 
Chaudhary i wsp. oznaczali strefy zahamowania wzrostu E. coli, Klebsiella spp. po 
zastosowaniu nanocząstek niklu w różnych stężeniach 20, 40 i 60 μg/cm

-3
 i porównywali 

je ze strefami zahamowania wzrostu takich antybiotyków, jak: amikacyna, ciproflok-
sacyna, gentamycyna, norfloksacyna. Potwierdzili oni, że wraz z dawką NiONPs 
wzrasta wrażliwość wybranych bakterii, a strefy zahamowania wzrostu w przypadku 
nanocząstek są nieznacznie mniejsze w porównaniu do antybiotyków. Autorzy sugerują, 
że nanoocząstki niklu mogą być z powodzeniem stosowane w przypadku lekoopornych 
szczepów bakterii [36]. 

6. Podsumowanie 

Nanocząstki metali szlachetnych i półszlachetnych mogą znaleźć zastosowanie do 
eliminacji oportunistycznych dla człowieka i zwierząt bakterii z rodziny Enterobacte-
riaceae. Wykorzystanie nanocząstek w produkcji sprzętu medycznego, środków do 
sterylizacji i dezynfekcji może ograniczyć liczbę zakażeń oraz znacząco poprawić 
bezpieczeństwo pacjentów. Ich niewątpliwą zaletą jest skuteczność przy stosunkowo 
niewielkich stężeniach, brak specyficzności działania bakteriobójczego, synergistyczne 
oddziaływanie z antybiotykami i brak powstawania mechanizmów oporności u bakterii. 
Małe rozmiary i niskie stężenia stosowane przeciwbakteryjnie nie są jednak gwarancją 
bezpieczeństwa środowiskowego, nanocząstki, podobnie jak wyjściowe metale mogą 
ulegać biomagnifikacji w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego. 

Zagrożenia związane z szerokim stosowaniem nanocząstek wiąże się głównie 
z trudnością ich wykrywania w złożonych materiałach jak kosmetyki, środki dezynfek-
cyjne. Brakuje też certyfikowanych metod do ich oznaczania i norm do określenia ich 
bezpiecznych poziomów. Również brak rozwiązań prawnych regulujących ich bez-
pieczne stosowanie i określających standardy przy produkcji nanocząstek jest przeszkodą 
w powszechnym i bezpiecznym ich stosowaniu. 
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Wpływ nanocząstek metali szlachetnych i półszlachetnych na bakterie  

z rodziny Enterobacteriaceae 

Streszczenie 
Enterobacteriaceae stanowi dużą rodzinę bakterii Gram-ujemnych, obejmującą wiele symbiontów 
i drobnoustrojów o znaczącym potencjale chorobotwórczym, takich jak Escherichia coli, Klebsiella spp., 
Salmonella spp. czy Shigella spp. Zakażenia przez nie wywołane mają niejednokrotnie charakter 
przewlekły, stąd tak ważna jest prewencja infekcji i szybkie ich zwalaczanie, zwłaszcza w dobie 
narastającej lekkoporności. Metale szlachetne i półszlachetne znane są od dawane ze swoich właściwości 
przeciwdrobnoustrojowych, ale rozwój nanotechnologii i zastosowanie nanocząstek metali (t.j. srebro, 
złoto, platyna, miedź, nikie) okazał się mieć kluczowe znaczenie w zwalczaniu wielu patogennych 
szczepów bakterii. Nie tylko rodzaj, wielkość, ale i kształt nanocząstek odgrywa rolę. Celem pracy była 
analiza danych z piśmiennictwa dotycząca metod stosowanych w celu określenia wpływu nanocząstek: 
Au, Ag, Pt, Cu, Ni na bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, mechanizmy działania oraz możliwości ich 
zastosowania w celu niszczenia antybiotykoopornych szczepów. Badania nad oddziaływaniem nano-
cząstek na mikroorganizmy pokazują ich duży potencjał i praktyczne zastosowanie. Metodyka badawcza 
aktywności przeciwdrobnoustrojowej wykorzystuje znaną w mikrobiologii technikę dyfuzyjno-krążkową, 
oznaczenia stężenia MIC, MBC.  
Natomiast jak wykazano samo działanie nanocząstek (srebra, złota, platyny, miedzi, niklu) ingeruje 
w kształt i funkcję błony komórkowej bakterii, oddziałuje z podstawowymi składnikami komórki, takimi 
jak DNA, lizosomy, rybosomy i enzymy, prowadząc do stresu oksydacyjnego, zmian przepuszczalności 
błony komórkowej, zaburzeń równowagi elektrolitowej, inhibicji enzymów, dezaktywacji białek i zmian 
w ekspresji genów. To wszystko czynni nanocząstki ważnym elementem w zwalczaniu zakażeń, zwłaszcza 
w synergistycznym współdziałaniu z antybiotykami. 
Słowa klucze: nanocząstki, Enterobacteriaceae, aktywność preciwdrobnoustrojowa, bakterie 

Effects of noble and semi-precious metal nanoparticles on bacteria  

of the Enterobacteriaceae family  

Abstract 
Enterobacteriaceae is a large family of Gram-negative bacteria, including many symbionts and 
microorganisms with significant pathogenic potential, such as Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella 
spp. or Shigella spp. Infections caused by them are often chronic, therefore prevention of infections and 
their rapid eradication is so important, especially in the era of growing drug resistance. Precious and semi-
precious metals have long been known for their antimicrobial properties, but the development of 
nanotechnology and the use of metal nanoparticles (i.e. silver, gold, platinum, copper, nickel) has proved to 
be of key importance in the fight against many pathogenic bacterial strains. Not only the type, size but also 
the shape of nanoparticles play a role. The aim of this study was to analyse literature data on the method 
used to determine the effect of nanoparticles: Au, Ag, Pt, Cu, Ni on bacteria of the Enterobacteriaceae 
family, mechanisms of action, and the possibility of their application to destroy antibiotic-resistant strains. 
Studies on the effect of nanoparticles on microorganisms show their great potential and practical 
application. The research methodology of antimicrobial activity uses the diffusion-circulation technique, 
known in microbiology, and determines MIC and MBC. However, the activity of nanoparticles themselves 
(silver, gold, platinum, copper, nickel) has been shown to interfere with the shape and function of bacterial 
cell membranes, interacting with basic cell components such as DNA, lysosomes, ribosomes and enzymes, 
leading to oxidative stress, changes in cell membrane permeability, electrolyte imbalance, enzyme 
inhibition, protein inactivation and changes in gene expression. All this makes nanoparticles an important 
element in the fight against infections, especially in synergistic interaction with antibiotics. 
Keywords: nanoparticles, Enterobacteriaceae, precide activity, bacteria.  
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Ocena zagrożenia mikrobiologicznego placów zabaw 

w Zielonej Górze 

1. Wstęp  

Place zabaw powinny być bezpiecznym dla dzieci miejscem, dlatego należy anali-

zować różne czynniki, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla ich zdrowia. 

Dzieci na placu zabaw są narażone na urazy ciała, które mogą wynikać ze źle dobra-

nych elementów składowych architektury i podczas zabawy doznawać otarć czy ska-

leczeń. Drugim rodzajem zagrożenia jest ryzyko mikrobiologiczne, związane z obec-

nością bakterii, wirusów czy grzybów mikroskopowych w otoczeniu. Mikroorganizmy 

mogą być naturalnym elementem gleby (tzw. autochtony) lub pojawiać się okresowo 

jako flora napływowa, np. w wyniku skażenia fekalnego pochodzenia odzwierzęcego. 

Każdy drobnoustrój jest potencjalnie patogenny, a na rozwój infekcji wpływa droga 

wniknięcia bakterii do organizmu oraz stan odporności dziecka. Obecnie coraz częściej 

w różnych jednostkach chorobowych identyfikuje się gatunki, które wcześniej były 

uważane za całkowicie niechorobotwórcze. Mikroorganizmy ze środowiska mogą 

dostawać się do organizmu człowieka różnymi drogami. Patogenne bakterie mogą być 

wprowadzane do dróg oddechowych poprzez bioaerozole (pyły lub cząsteczki gleby 

przenoszone przez wiatr), przez pocieranie oczu, poprzez bezpośrednie zakażenie 

uszkodzonej skóry, w wyniku otarcia czy zranienia. W przypadku małych dzieci, duże 

znacznie ma wnikanie drogą pokarmową, przez brudne ręce, czasem również bez-

pośrednie spożycie piasku czy gleby. Ponadto przy kontakcie z zanieczyszczoną mikro-

biologicznie glebą czy piaskiem, równoczesne wprowadzanie minerałów może sprzyjać 

infekcjom poprzez tłumienie lokalnych mechanizmów obronnych żywiciela [1]. 

Dodatkowo, specyficzne czynniki zjadliwości drobnoustrojów lub zdolność do wzrostu 

w zróżnicowanych, czasem surowych mikrośrodowiskach mogą sprzyjać patogenezie. 

Horyzontalny transfer genów, umożliwiający przekazywanie wysp patogenności czy 

genów oporności na antybiotyki, który zachodzi pomiędzy mikroorganizmami w środo-

wisku, dodatkowo pozwala na pojawienie się oportunistycznych patogenów, w tym 

opornych na antybiotyki [1, 2]. Wspomniana wyżej flora napływowa również może 

zawierać szczepy oporne na antybiotyki stosowane w leczeniu infekcji. Gleba czy 

piasek, w sprzyjającym zabawie środowisku placów zabaw, może być wówczas ele-

mentem łańcucha transmisji szczepów lekoopornych. 

  

                                                                
1 j.mazurek-popczyk@cm.uz.zgora.pl, Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej, Instytut Nauk 

o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, https://www.cm.uz.zgora.pl. 
2 j.kostecki@iis.uz.zgora.pl, Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji, Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski. 
3 k.baldy-chudzik@cm.uz.zgora.pl, Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej, Instytut Nauk o Zdrowiu, 

Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski. 

mailto:j.mazurek-popczyk@cm.uz.zgora.pl
mailto:j.kostecki@iis.uz.zgora.pl
mailto:k.baldy-chudzik@cm.uz.zgora.pl


 

Ocena zagrożenia mikrobiologicznego placów zabaw w Zielonej Górze 

 

77 

2. Mikroorganizmy glebowe 

Mikroorganizmy w glebie są bardzo zróżnicowane i reprezentują wiele grup takso-

nomicznych. Większość mikroorganizmów glebowych to tlenowe heterotrofy, biorące 

udział w rozkładzie substratów organicznych, najwięcej jest ich w przypowierzchniowej 

warstwie do głębokości 30 cm a następnie wraz z głębokością, liczba drobnoustrojów 

znacznie maleje [3, 4]. Jednym z prostszych podziałów mikroorganizmów glebowych 

jest wyróżnienie flory autochtonicznej oraz allochtonicznej. 

Mikrobiota autochtoniczna to bakterie występujące w glebie stale, wykrywane 

w glebach o różnej żyzności. Składają się na nią przede wszystkim bakterie Gram-

dodatnie lub Gram-zmienne, nieprzetrwalnikujące pałeczki, tlenowe, niefermentujące 

węglowodanów, ale mogące wykorzystywać różne związki jako źródło węgla. W glebie 

obecne są formy pałeczkowato-ziarenkowate jak Arthrobacter, Corynebacterium, 

Mycobacterium, liczne Pseudomonadales, Bacteroides, Bacillus, Enterobacter, Flavo-

bacterium, Micrococcus, Leuconostoc, Legionella. Do autochtonów należą także promie-

niowce, bakterie autotroficzne, śluzowe, Azotobater [5, 6]. Wśród drobnoustrojów 

obecnych w glebie mogą występować gatunki typowo chorobotwórcze, takie jak 

Clostridium perfringens, Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes 

[1]. W przypadku gleb piaszczystych, piasku, w których składniki mineralne dominują 

nad dostępnymi związkami organicznymi, drobnoustroje są również obecne licznie, 

choć pozostają najczęściej w anabiozie [5].  

Obecność mikroflory allochtonicznej w glebie jest najczęściej związana z działal-

nością człowieka, zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty) lub hodowlanymi. Przetrwa-

nie tych mikroorganizmów może zależeć od warunków temperaturowych a namna-

żanie od dostępu świeżej materii organicznej [4]. Wśród tych mikroorganizmów mogą 

być obecne drobnoustroje chorobotwórcze. W przypadku świeżego zanieczyszczenia 

pochodzenia kałowego będą to głównie bakterie bezwzględnie chorobotwórcze 

z gatunku Salmonella, Shigella lub też patogeny oportunistyczne jak Escherichia coli.  

2.1. Badania mikrobiologiczne gleby 

W związku z zagrożeniem zdrowotnym, pojawiającym się ze strony mikroorga-

nizmów glebowych, stanowią one przedmiot badań epidemiologicznych. Środowisko 

zanieczyszczone, szczególnie florą pochodzenia kałowego stanowi istotne (nierzadko 

groźne) źródło zakażenia dla ludzi. W analizach sanitarnych gleby wykonuje się przede 

wszystkim oznaczanie bakterii z rodzaju Salmonella oraz jaj pasożytów jelitowych 

Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Toxocara sp. Badanie te przeprowadza się 

w oparciu o normy sanitarne (PN-Z-19000-1:2001, PN-Z-19000-4:2001). Stwierdzenie 

obecności tych drobnoustrojów oznacza bezpośrednie zagrożenie zdrowotne. Zakres 

badań, które są wykonywane podczas kontrolowania gleby czy piasku jest jednak 

szerszy, oparty o wytyczne, obejmuje miano bakterii grupy coli (total coliforms), 

miano bakterii grupy coli typu fekalnego, wykrywanie bakterii Clostridium perfringens 

oraz ogólną liczbę bakterii wegetatywnych, heterotroficznych [7, 8].  

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów występującą w środowisku wodnym, 

w glebie, na roślinności oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stało-

cieplnych. Są wykorzystywane jako jeden z podstawowych wskaźników sanitarnych 

sugerujący zanieczyszczenie pochodzenia kałowego [9]. To Gram-ujemne pałeczki, 
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które nie wytwarzają przetrwalników, rozwijają się w warunkach tlenowych i względnie 

beztlenowych. Należą tu głównie bakterie z rodziny Enterobacteriaceae: Escherichia, 

Citrobacter i Enterobacter. Dominującym gatunkiem tej grupy jest Escherichia coli, 

której obecność świadczy o świeżym zanieczyszczeniu kałowym. Liczebność E. coli 

w gramie odchodów różni się w zależności od gatunku żywiciela, zazwyczaj osiągając 

10
7
-10

9
 u ludzi i 10

4
-10

6
 u zwierząt domowych [10]. 

W wykrywaniu bakterii grupy coli wykorzystuje się ich zdolność do wytwarzania 

β-D-galaktozydazy, wzrost na podłożach zawierających żółć, brak zdolności wytwa-

rzania oksydazy cytochromowej. Większość bakterii z tej rodziny ma zdolność fer-

mentowania laktozy z wytworzeniem produktów kwaśnych i gazowych w ciągu  

48 godzin hodowli w temperaturze 35-37°C [9].  

3. Oporność na antybiotyki  

Szybko rosnąca liczba mikroorganizmów opornych na antybiotyki stanowi coraz 

większy problem w zwalczaniu chorób zakaźnych i stanowi obecnie jedno z najtrud-

niejszych wyzwań służby zdrowia. Oporne mikroorganizmy są identyfikowane nie 

tylko wśród szczepów klinicznych, ale także wśród bakterii komensalnych, głównie 

jelitowych, pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego. Izolowane są też od ptaków, ze 

ścieków, gleby i wody [11-14]. Istnieje wiele mechanizmów prowadzących do rozwoju 

oporności na antybiotyki: mutacje, procesy horyzontalnego transferu genów oporności, 

selekcja i klonalne rozprzestrzenianie się wariantów opornych [15]. Procesy te są 

zintensyfikowane w środowiskach o dużym zużyciu antybiotyków, ale uważa się, że 

geny oporności i ich transfer istniały już przez odkryciem i zastosowaniem antybiotyków 

do celów terapeutycznych. Przykładowo, szczepy oporne na co najmniej sześć różnych 

środków przeciwbakteryjnych zostały wykryte w kolekcji promieniowców glebowych 

[16]. Gleba jest też środowiskiem, w którym może zachodzić horyzontalny transfer 

genów. Wykazano, że pomiędzy mikroorganizmami obecnymi w glebie zachodzi koniu-

gacyjny transfer plazmidów, a jego intensywność zależy od czynników abiotycznych, 

takich jak wilgotność, temperatura, pH i typ gleby [17]. Dowiedziono, że procesy 

horyzontalnego transferu genów mogą również zachodzić w ekosystemach glebowych 

ubogich w składniki odżywcze. W badaniach wykazano, znacznie wyższe wartości 

transformacji, jeśli transformujące DNA było związane z materiałem mineralnym, 

cząsteczkowym, a tym samym było chronione przed degradacją przez nukleazy [18]. 

Wprowadzenie do środowiska gleby mikroorganizmów allochtonicznych opornych na 

antybiotyki, np. pochodzenia kałowego stanowi więc nie tylko bezpośrednie zagrożenie 

zdrowotne, ryzyko trudnej do wyleczenia infekcji, ale też może być dodatkowo 

źródłem rozprzestrzeniania się oporności na inne gatunki.  

4. Cel pracy 

Celem badań było oznaczenie liczby bakterii heterotroficznych oraz występowania 

bakterii z grupy coli, w tym opornych na antybiotyki, w piasku i ziemi pochodzących 

z pięciu placów zabaw w Zielonej Górze.  
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5. Materiały i metody 

5.1. Pobór próbek  

Próbki pobierano z pięciu placów zabaw (rys. 1), w 3 sezonach: wrzesień (2019 rok), 

marzec oraz czerwiec (2020 rok). Z czterech placów zabaw materiał pobrano z pia-

skownic (p) oraz ziemi (z) przy urządzeniach do zabawy (próbki opisane jako: 1 Fz, 1 Fp, 

2 Wz, 2 Wp, 3 Zz, 3 Zg, 4 Sz, 4 Sg), jeden plac zabaw zawierał tylko nawierzchnię 

z piasku (5 Cp). Próbki pobierano ręcznie przy użyciu metalowej łyżki, uprzednio 

polanej alkoholem i opalonej, do głębokości ok. 20 cm. Próby pobierano z trzech miejsc 

badanej piaskownicy i/lub gleby na placu zabaw, do sterylnego woreczka z zamknię-

ciem, następnie odpowiednie próbki mieszano, uzyskując próbkę średnią.  

 

Rysunek 1. Punkty poboru próbek z publicznych placów zabaw w Zielonej Górze [opracowanie własne] 

5.2. Badanie mikrobiologiczne próbek  

Badanie mikrobiologiczne próbek gleby i piasku były rozpoczynane w dniu pobrania 

próbek. W celu wykonania rozcieńczeń badanych próbek, odważano 10g gleby/piasku 

i zawieszano w 90 ml jałowego płynu fizjologicznego. Tak przygotowywane próbki 

wytrząsano przez 15 minut a następnie pozostawiono do sedymentacji na ok. 5 minut. 

Roztwór glebowy znad osadu przenoszono do świeżej jałowej kolby, a następnie (jako 

rozcieńczenie dziesięciokrotne) wysiewano na odpowiednie podłoża oraz rozcieńczano 

kolejno w szeregu rozcieńczeń dziesiętnych w jałowym płynie fizjologicznym (1 ml 

roztworu dodawano do probówki zawierającej 9 ml płynu fizjologicznego) do kolej-

nych badań. 
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5.3. Oznaczanie ogólnej liczby bakterii heterotroficznych  

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii przeprowadzano metodą płytek lanych na podłożu 

agarowym odżywczym ISO 9308-1 (Biomaxima). Kolejne rozcieńczenia badanego 

materiału nanoszono w ilości 1 ml na jałowe płytki Petriego a następnie zalewano je 

upłynnionym i schłodzonym do temperatury ok. 45°C agarem. Zawartość mieszano 

przez delikatne poruszanie płytką i zostawiano do zastygnięcia. Badanie prowadzono 

w trzech powtórzeniach. Inkubację prowadzono w temperaturze 28°C przez 48 h. Po 

tym czasie zliczano liczbę wyrosłych kolonii, a wynik określano w jednostkach 

tworzących kolonie (CFU, ang. colony forming units) na gram gleby lub piasku. 

5.4. Oznaczanie bakterii grupy coli metodą fermentacji probówkowej  

W pierwszym etapie posiewano koleje rozcieńczenia roztworu glebowego do bulionu 

z laktozą i purpurą bromokrezolową (podłoże LPB; BTL) i rurką Durhama. Posiew 

wykonywano w trzech równoległych powtórzeniach. Próbki inkubowano w tempera-

turze 37°C przez 48 godzin. Zmiana barwy indykatora z fioletowej na żółtą oraz wytwo-

rzenie gazu w probówce wskazywało na zawartość bakterii z grupy coli. Obecność 

bakterii z grupy coli potwierdzano, posiewając na podłoże Endo (BTL). W przypadku 

wzrostu nietypowych kolonii wykonywano badanie potwierdzające, polegające na 

ponownym stwierdzaniu zdolności fermentowania laktozy na podłożu ze wskaźnikiem 

Andrade (BTL). Po potwierdzeniu wyhodowania bakterii z grupy coli z danego 

rozcieńczenia, wynik podawano jako miano coli- czyli najmniejszą ilość roztworu 

glebowego, w której stwierdza się jeszcze obecność badanych bakterii z grupy coli. 

5.5. Identyfikacja gatunków bakterii grupy coli 

Wybrane losowo, różowe i różowoczerwone kolonie z metalicznym połyskiem 

wyrosłe na podłożu Endo identyfikowano za pomocą testów biochemicznych ENTE-

ROtest24 (Erba Lachema), a w przypadku wyniku niejednoznacznego, wykorzystano 

panel MicroScan (Beckman Coulter). 

5.6. Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki 

Wrażliwość na antybiotyki z sześciu klas oznaczono metodą dyfuzyjno-krążkową 

na Muellera-Hinton agar (Merck). Badano wrażliwość na ampicylinę (10 µg), amoksy-

cylinę z kwasem klawulanowym (30 µg), cefuroksym (30 µg), gentamycynę (10 µg), 

amikacynę (30 µg), doksycyklinę (30 µg), norfloksacynę (10 µg), ciprofloksacynę (5 

µg) oraz trimetoprim/sulfametoksazol (1,25/23,75 µg) (Oxoid). Wyniki interpretowano 

zgodnie z zaleceniami EUCAST 2019. 

6. Analiza wyników  

6.1. Liczba bakterii heterotroficznych 

Liczba bakterii heterotroficznych kształtowała się w zakresie od 0,21x10
5
 cfu/g do 

33,5x10
5
 cfu/g i różniła się pomiędzy punktami poboru (tab. 1). Najmniejszą ilość 

bakterii wykrywano w próbkach piasku z punktu piątego, największą natomiast w mate-

riałach z punktu trzeciego. W przypadku, gdy próbki pochodziły z piasku oraz ziemi 

z danego placu zabaw, częściej wykrywano większą ilość bakterii w próbkach ziemi. 



 

Ocena zagrożenia mikrobiologicznego placów zabaw w Zielonej Górze 

 

81 

Nie zaobserwowano sezonowych zmian liczby bakterii heterotroficznych w badanym 

materiale.  

Interpretując otrzymane wyniki w oparciu o kryteria klasyfikacji gleb o różnym 

zanieczyszczeniu wg Parnakowa, Mayera [4], można wskazać cztery próbki, jako 

silnie zanieczyszczone mikrobiologiczne (liczba bakterii powyżej 1x10
6
). Pochodziły 

one z trzech placów zabaw, z gleby oraz piasku, pobranych w różnych sezonach (tab. 

1). Pięć próbek można określić jako średnio zanieczyszczone (kryteria 5x10
5
-1x10

6
), 

z czego cztery pochodziły z gleby, jedna z piaskownicy. Osiem próbek wykazywało 

słaby stopień zanieczyszczenia (kryterium 1x10
5
-5x10

5
) i większość (6) pochodziła 

z piaskownic. Dziesięć próbek zawierała liczbę bakterii klasyfikującą je do gleby nie 

zanieczyszczonej (kryterium 0-1x10
5
). 

Tabela 1. Liczba bakterii heterotroficznych w próbkach ziemi i piasku z placów zabaw w Zielonej Górze 

[opracowanie własne] 

Sezon 

 

Liczba bakterii heterotroficznych cfu x105 na 1 g materiału 

Cp Fg Fp Wg Wp Zg Zp Sg Sp 

Wrzesień  0,21 0,91 3 0,54 0,88 6,6 22,5 33,5 0,72 

Marzec 0,77 6,5 1,85 7 2,6 10,7 6,4 2,5 1,44 

Czerwiec  0,42 11 1,98 3,1 0,34 8,4 0,55 0,24 1,2 

Stopień zanieczyszczenia gleby (wg. Parnakowa, Mayera) 

IV – 

niezanieczyszczona 

III – słabo 

zanieczyszczona 

II – średnio 

zanieczyszczona 

I – silnie 

zanieczyszczona 

 C, F, W, Z, S – oznaczenia próbek pochodzących z placów zabaw zlokalizowanych przy kolejnych ulicach 

Zielonej Góry; materiał do badań g – gleba; p – piasek  

Jak wspomniano we wstępie ilość i skład mikroflory glebowej zmienia się zależnie 

od warunków, temperatury, wilgotności, żyzności gleby, struktury czy szaty roślinnej 

[5, 6]. W zależności od typu gleby, sposobu jej użytkowania czy pory roku można 

zaobserwować w jednym jej gramie od 10
6
 do 10

10
 cfu bakterii hodowalnych [19]. 

W badaniach Błaszak i wsp. w piasku z placu zabaw w pobliżu plaży w Szczecinie, 

wykryto 2,3x10
5
 cfu/g bakterii heterotroficznych w sezonie jesiennym oraz 1x10

5 

w lecie [7]. Ilości bakterii heterotroficznych wykrytych w badanych próbkach sugerują 

małą dostępność składników organicznych w analizowanych punkach. Jednakże, brak 

obfitego wzrostu bakterii w ziemi na placach zabaw jest wskazana i pożądana ze 

względów epidemiologicznych.  

6.2. Miano coli  

Bakterie z grupy coli, wskazujące na zanieczyszczenie pochodzenia kałowego, 

zidentyfikowano w sześciu próbach z trzech placów zabaw, z piasku lub gleby pobra-

nych w czerwcu i wrześniu (tab. 2). W trzech próbach miano coli wskazywało na 

umiarkowany stopień zanieczyszczenia, wg klasyfikacji gleb o różnym zanieczysz-

czeniu wg Parnakowa, Mayera [2] (kryterium 0,1-0,01). Silne zamieszczenie jest w tej 

skali określane od wartości miana coli < 0,0001.  

Źródłem mikroflory allochtonicznej, napływowej w glebie i piasku są z pewnością 

odchody zwierząt lub ptaków. Nieogrodzone place zabaw, nieosłonięte piaskownice są 

łatwo dostępne dla kotów, psów, które mogą zostawiać tam swoje odchody. 
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Tabela 2. Wartości miana coli wykryte w próbkach ziemi i piasku z placów zabaw w Zielonej Górze 

[opracowanie własne]. 

Sezon 

 

Miano coli w badanym materiale 

Cp Fg Fp Wg Wp Zg Zp Sg Sp 

Wrzesień  n.w. n.w. 0,01 0,01 n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Marzec n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Czerwiec  n.w. n.w. 0,1 0,01 n.w. 0,1 0,1 n.w. n.w. 

Stopień zanieczyszczenia gleby (wg. Parnakowa, Mayera) 

IV - nie 

zanieczyszczona 

III- słabo 

zanieczyszczona 

II - średnio 

zanieczyszczona 

I - silnie 

zanieczyszczona 

n.w. – nie wykryto bakterii z grypy coli; C, F, W, Z, S – oznaczenia próbek pochodzących z placów zabaw 

zlokalizowanych przy kolejnych ulicach Zielonej Góry; materiał do badań g – gleba; p – piasek 

6.3. Gatunki zidentyfikowane wśród bakterii grupy coli 

Spośród bakterii grupy coli wyizolowano szczepy Escherichia coli (n = 15), Entero-

bacter cloacae (n = 2), Hafnia alvei (n = 1) oraz (z kolonii lac+) Acinetobacter lwofii 

(n = 2). Gatunki te reprezentują drobnoustroje potencjalnie patogenne. Escherichia coli 

obejmuje nie tylko szczepy komensalne, ale także chorobotwórcze, które powodują 

różnorodne choroby ludzkie [20]. Istnieje kilka dobrze zbadanych patotypów E. coli, 

w tym wytwarzające toksynę Shiga E. coli (STEC), enteropatogenne E. coli (EPEC), 

enterotoksyczne E. coli (ETEC), enteroagregacyjne E. coli (EAEC), E. coli adherentno-

inwazyjne (AIEC), E. coli rozsianym typie adhezji (DAEC) i enteroinwzayjne (EIEC). 

Te szczepy, klasyfikowane poprzez swoje właściwości wirulencji i mechanizmy pato-

geniczności, powodują choroby żołądkowo-jelitowe, przebiegające najczęściej z bie-

gunką. Szczepy E. coli (ExPEC) mogą również powodować choroby pozajelitowe takie 

jak zapalenie układu moczowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworod-

ków lub posocznicę [20, 21].  

Pałeczki Enterobacter cloacae mogą powodować zakażenie rany, zakażenie układu 

oddechowego i infekcje dróg moczowych [22]. Są głównie związane z zakażeniami 

szpitalnymi, w tym zakażeniami krwi, często na oddziałach noworodkowych. Są niestety 

często oporne na środki dezynfekcyjne oraz antybiotyki [23].  

Hafnia alvei występuje w wielu środowiskach naturalnych, była izolowana z treści 

jelitowej i odchodów owadów, ptaków i ssaków, oraz jako zanieczyszczenie w próbkach 

żywności. Wiadomo, że jest oportunistycznym ludzkim patogenem wywołującym infekcje 

ran i różne choroby pozajelitowe, szczególnie u osób z obniżoną odpornością [23-26].  

Naturalnym miejscem występowania Acinetobacter lwoffii jest środowisko, ale też 

występuje jako normalna flora jamy ustnej i gardła oraz skóry u około 25% zdrowych 

osób. Ze względu na swój wszechobecny charakter jest potencjalnym patogenem 

oportunistycznym, szczególnie u pacjentów z upośledzonym układem odpornościo-

wym. Bywa przyczyną zakażeń szpitalnych, takich jak posocznica, zapalenie płuc, opon 

mózgowych, dróg moczowych, zakażenia skóry i ran [23], ale stwierdzono też przypadki 

zakażeń ze środowiska, jak np. przypadek bakteriemii związanej z zapaleniem żołądka 

i jelit [27]. 

Środowisko placu zabaw może być również źródłem innych drobnoustrojów choro-

botwórczych. W badaniach piaskownic z Białegostoku, Hauschild i wsp. [28] wyizo-

lowali sześć gatunków Salmonelli i 16 gatunków Staphylococcus. W największej ilości 
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drobnoustroje te izolowano w czerwcu i lipcu, ponieważ były to miesiące, w których 

aktywność ludzi i zwierząt na świeżym powietrzu osiąga swój szczyt z powodu 

wyższych temperatur. Również w przypadku naszych badań, bakterie pochodzenia 

kałowego zidentyfikowano w miesiącach o wysokiej temperaturze – w czerwcu oraz 

we wrześniu.  

6.4. Wrażliwość na antybiotyki wyizolowanych szczepów 

Zidentyfikowane szczepy wykazywały oporność na antybiotyki. Najczęściej wy-

krywano oporność na antybiotyki z grupy beta-laktamów: amoksycylinę z kwasem 

klawulanowym oraz ampicylinę. Ponad połowa szczepów była oporna na antybiotyki 

aminoglikozydowe: gentamycynę i amikacynę (fig. 1). 53% (n = 8) szczepów była 

oporna na ciproflokasynę. Również 53% szczepów była wielolekoopornych, czyli 

opornych na antybiotyki z trzech lub więcej klas.  

W licznych badaniach opisano rozpowszechnienie w środowisku szczepów E. coli, 

które są oporne na wiele antybiotyków, co wskazuje na możliwe zagrożenie dla 

zdrowia publicznego [28, 29]. Również w przypadku naszych badań, szczepy oporne 

na antybiotyki mogą stanowić realne zagrożenie zdrowia dzieci. Co więcej, inne 

zidentyfikowane w glebie i piasku gatunki: Enterobacter cloacae i Hafnia alvei są 

naturalnie oporne na ampicylinę oraz cefalosporyny pierwszej i drugiej generacji (np. 

cefuroksym) [23]. Te antybiotyki, należące do grupy beta-laktamów są jednymi z naj-

częściej stosowanych w lecznictwie, szczególnie w leczeniu zakażeń dróg oddecho-

wych u dzieci [30].  

 

Wykres 1. Procent szczepów wrażliwych oraz opornych na antybiotyki, wyizolowanych z ziemi i piasku 

z placów zabaw w Zielonej Górze [opracowanie własne] 
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7. Wnioski  

W ziemi i piasku na placu zabaw może występować silne zanieczyszczenie mikro-

biologiczne, mogą być obecne bakterie pochodzenia kałowego oraz reprezentujące 

drobnoustroje oportunistyczne, potencjalnie patogenne. Na placach zabaw dzieci mogą 

być narażone na kontakt ze szczepami opornymi na antybiotyki, w tym na antybiotyki, 

najczęściej stosowane do leczenia infekcji u dzieci (beta laktamowe). W związku z po-

wyższym należy monitorować stan sanitarny placów zabaw. W przypadku utrzymu-

jącego się zanieczyszczenia piasku lub ziemi, należy podjąć działania polegające na 

wymianie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy gleby lub piasku z obszarów naj-

bardziej intensywnie użytkowanego placu zabaw czy też na pokryciu gleby trawą. 

W przypadku powtarzającego się świeżego zanieczyszczenia mikrobiologicznego typu 

kałowego, wynikającego najczęściej z zanieczyszczenia odchodami zwierząt domowych, 

kotów, psów, należy ogrodzić plac zabaw, aby zapobiegać zanieczyszczaniu środo-

wiska. Przede wszystkim należy jednak zwracać uwagę na higienę u dzieci, zwłaszcza 

na dokładne mycie rąk po zabawie. 
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Ocena zagrożenia mikrobiologicznego placów zabaw w Zielonej Górze 

Streszczenie 

Bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw wynika nie tylko z właściwie dobranych elementów składowych 

architektury. ale też braku zagrożenia epidemicznego i sanitarnego. Celem pracy było określenie liczby 

bakterii heterotroficznych oraz występowania bakterii z grupy coli w piasku i ziemi z 5 placów zabaw 

w Zielonej Górze. Wykonano również ocenę oporności na antybiotyki izolatów wyhodowanych z próbek, 

w których wykryto bakterie z grupy coli. Próbki pobierano przez trzy sezony. Oznaczono ilość bakterii 

heterotroficznych oraz bakterii grupy coli. Wrażliwość na antybiotyki z sześciu klas oznaczono metodą 
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dyfuzyjno-krążkową. Ilość bakterii heterotroficznych kształtowała się w zakresie od 2,12x105 CFU/g do 

3,35x107 CFU/g i różniła się pomiędzy punktami poboru. Nie zaobserwowano sezonowych zmian liczby 

bakterii w badanym materiale. Bakterie z grupy coli zidentyfikowano w próbach z trzech placów zabaw, 

pobranych w czerwcu i wrześniu. Spośród nich wyizolowano szczepy Escherichia coli, Enterobacter 

cloacae, Acinetobacter lwofii oraz Hafnia alvei, które najczęściej były oporne na ampicylinę, amoksy-

cylinę z kwasem klawulanowym i gentamycynę. Większość szczepów była wielolekooporna. Badania 

wykazały, że w ziemi oraz piasku na placach zabaw mogą być obecne bakterie pochodzenia kałowego oraz 

reprezentujące drobnoustroje oportunistyczne, w tym oporne na antybiotyki. W związku z powyższym 

należy zwracać uwagę na higienę u dzieci, zwłaszcza na dokładne mycie rąk po zabawie na placach zabaw. 

Place zabaw powinny być monitorowane pod kątem zagrożenia mikrobiologicznego, a prewencyjnie 

ogradzane, aby ograniczyć dostęp zwierząt, które mogą być źródłem zanieczyszczenia kałowego.  

Słowa kluczowe: place zabaw, zanieczyszczenie mikrobiologiczne, drobnoustroje oportunistyczne, 

oporność na antybiotyki 

Microbiological risk assessment of playgrounds in Zielona Góra 

Abstract 

The safety of children in the playground results not only from properly selected architectural components 

but also from the lack of epidemic and sanitary risks. The aim of the study was to determine the number of 

heterotrophic bacteria and the presence of coliform bacteria in the sand and soil from 5 playgrounds in 

Zielona Góra. The assessment of antibiotic resistance of isolates grown from samples with coliform 

bacteria was also detected. Samples were taken during three seasons. The number of heterotrophic bacteria 

and coliform bacteria was determined. Antibiotic susceptibility to six antibiotic classes was determined by 

the disk diffusion method. The number of heterotrophic bacteria ranged from 2,12x105 CFU/g to 3,35x107 

CFU/g and differed between collection points. In the tested material no seasonal changes in the number of 

bacteria were observed. The coliform bacteria were identified in the samples from three playgrounds 

collected in June and September. Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Acinetobacter lwofii and Hafnia 

alvei strains were isolated among coliform bacteria. They were most commonly resistant to ampicillin, 

amoxicillin/clavulanic acid and gentamycin. Most strains were multi-drug resistant. Research has shown 

that bacteria of fecal origin and bacteria representing opportunistic microorganisms, including those 

resistant to antibiotics, may be present in the soil and sand at playgrounds. Therefore, you should pay 

attention to the hygiene of children, especially thorough hand washing after playing on playgrounds. 

Playgrounds should be monitored for microbiological hazards and preventively fenced in to limit the 

access of animals that may be a source of fecal contamination. 

Keywords: playgrounds, microbiological contamination, opportunistic microorganisms, antibiotic 

resistance 
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Asymetria fluktuacyjna jako bioindykator stresu 

wywołanego substancjami toksycznymi  

1. Wprowadzenie 

Badania nad niestabilnością rozwojową spowodowaną stresem o różnym pocho-

dzeniu szacowaną na podstawie asymetrii fluktuacyjnej są prowadzone od lat i dotyczą 

wszystkich grup organizmów, w tym także człowieka. Asymetria fluktuacyjna jest 

szczególnie użyteczną miarą niestabilności rozwojowej, ponieważ najczęściej opty-

malnym wynikiem rozwojowym jest symetria. Z matematycznego punktu widzenia 

obiekt jest symetryczny, gdy jego kształt pozostaje niezmieniony po pewnym prze-

kształceniu matematycznym, takim jak odbicie (symetria obustronna) czy obrót 

(symetria radialna = promienista) [1] (rys. 1). 

(a)  (b)  

 Rysunek 1. (a) Drosophila melanogaster jako przykład organizmu o symetrii dwustronnej – odbicie 

względem jednej osi symetrii (lustrzane odbicie), (b) symetria radialna = promienista kwiatu – obrót wokół 

jednej lub więcej osi symetrii; [opracowanie własne] 

 Dlaczego symetria jest tak powszechna? Po pierwsze dlatego, że jej posiadanie 

wiąże się dla organizmu z mniejszym nakładem energii niż ma to miejsce w asyme-

trycznej alternatywie, ponadto często ma ona charakter adaptacyjny [2]. Na przykład 

ludzie mający symetryczne rysy twarzy postrzegani są jako bardziej atrakcyjni 

fizycznie, gdyż preferencje dotyczące symetrii mogą potencjalnie przynosić korzyści 

polegające na dostarczaniu zdrowych genów potomstwu. Jest wiele rodzajów symetrii, 

przy czym organizmy zwierzęce są na ogół dwustronnie symetryczne – strona prawa 
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i lewa są swoimi lustrzanymi odbiciami. Wśród roślin spotyka się zarówno symetrię 

promienistą (łodygi, korzenie), dwuboczną (liście, płatki), jak również spiralną (ułożenie 

liści na łodydze).  

Łatwość z jaką cechy morfologiczne odniesione do wskaźnika asymetrii 

fluktuacyjnej można powiązać ze stresami środowiskowymi sprawia, że FA jest 

powszechnie wykorzystywana do tego typu analiz. Przedstawione w pracy przykłady 

wskazują możliwości praktycznego odniesienia pomiarów dwustronnej symetrii różnych 

cech do oceny wpływu czynników stresowych o różnym pochodzeniu. 

2. Asymetria fluktuacyjna – definicja i metodologia 

W momencie, gdy dojdzie do przypadkowych, niewielkich odchyleń od stanu 

idealnie symetrycznego mamy do czynienia z asymetrią fluktuacyjną (ang. fluctuating 

asymmetry – FA) [3]. FA to różnica między prawą a lewą stroną, gdzie wariancja ma 

rozkład normalny wokół średniej zero [4]. To odróżnia ją od asymetrii kierunkowej 

(ang. directional asymmetry – DA) i antysymetrii (ang. antisymmetry) (rys. 2). Przy-

kładem asymetrii kierunkowej jest serce ssaków czy ułożenie narządów wewnętrznych 

u większości zwierząt, a antysymetrii – różniące się znacznie wielkością pazury 

u męskich osobników kraba Uca pugnax [5]. 

 

Rysunek 2. Rozkłady różnic między stroną prawą i lewą dla: (a) asymetrii fluktuacyjnej, (b) asymetrii 

kierunkowej i (c) antysymetrii [6] 

 Asymetrię fluktuacyjną uważa się za miarę niestabilności rozwojowej (ang. deve-

lopment instability – DI). Jako że stabilność rozwojowa (ang. developmental stability – 

DS) to zdolność organizmu do korygowania niewielkich zaburzeń, to im organizm jest 

mniej stabilny rozwojowo, tym FA jest wyższe. Aby otrzymać rzetelne wyniki z analizy 

FA, bardzo ważny jest odpowiedni wybór cech do badań. Powinny być one możliwie 

liczne, łatwo mierzalne, i nie powinny być plastyczne. Plastyczność fenotypowa jest 

zjawiskiem częstym u roślin. Na przykład promieniowanie słoneczne ma głęboki fizjo-

logiczny wpływ na rozwój roślin zarówno poprzez światło widzialne, jak i temperaturę 

[7] i jest niewątpliwie silnie ukierunkowane. Stąd w warunkach naturalnych często 

obserwuje się asymetrię związaną z orientacją części roślin. W celu uniknięcia zafał-

szowania wyników szczególnie ważne jest więc właściwe podejście metodologiczne na 

etapie poboru prób, uwzględniające zarówno niestabilność rozwojową, jak i plastycz-

ność fenotypową w odpowiedzi na niejednorodność środowiska [8, 9]. 

 W badaniach FA nie należy również używać cech, w których jedna strona może 

być częściej używana i tych, które są bardziej podatne na zużycie czy obumarcie [4]. 

Warunkiem sine qua non jest oszacowanie błędu pomiaru i wykonanie maksymalnej 

liczby powtórzeń. Stosując odpowiednie testy statystyczne, należy wykluczyć antysy-

metrię i asymetrię kierunkową [2]. 
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3. FA jako wskaźnik stresu  

Czynniki stresowe mogą niekorzystnie wpływać na organizm, populację czy też 

całe ekosystemy wywołując śmierć, a czasem efekty subletalne powodujące choroby 

bądź opóźniony rozwój. Takie stresory to np. substancje toksyczne (metale ciężkie, 

pestycydy), czynniki fizyczne (wysoka temperatura, zasolenie), niedożywienie, czynniki 

natury psychicznej tego typu stresów. 

3.1. Badania z wykorzystaniem FA u zwierząt 

Cechy, które można wykorzystać przy badaniu asymetrii fluktuacyjnej organizmów 

zwierzęcych mogą być metryczne, np. długość kończyn, szerokość kości czaszki, 

długość żyłek w skrzydłach owadów (rys. 3) oraz merystyczne, czyli policzalne, np. 

łuski ryb, grzebienie skrzelowe itd. Wykorzystuje się również morfometrię geome-

tryczną do oceny asymetrii kształtu [10], np. kształtu skrzydeł owadów czy kształtu 

zębów. 

 
Rysunek 3. Skrzydła Drosophila melanogaster z zaznaczonymi sześcioma żyłkami (A-F)  

wykorzystanymi do pomiarów [11] 

W tabeli 1. przedstawiono wyniki badań prowadzonych na zwierzętach, w których 
wykazano wzrost asymetrii fluktuacyjnej pod wpływem różnych substancji szkodli-
wych pochodzenia antropogenicznego. 

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze wzrost wskaźnika FA wiąże się ze stresem. 
Na przykład metaanaliza stanowiąca syntezę wyników badań dotyczących związku FA 
z heterozygotycznością u zwierząt, wykazała, że do zwiększenia asymetrii fluktu-
cyjnej, a tym samym niestabilności rozwojowej, może się przyczynić wysoka homozy-
gotyczność danego osobnika [29]. 

Tabela 1. Przykłady substancji stresogennych wpływających na wzrost asymetrii fluktuacyjnej 

 Substancje toksyczne 
/rodzaj zanieczyszczeń 

 Badany 
 organizm 

Literatura 

pierwiastki  
toksyczne 

ołów larwy muchówek Drosophila melanogaster [12] 

rtęć ptaki wodne [13] 

metale ciężkie ryjówki Sorex araneus [14] 

ołów ptaki Ficedula hypoleuca i Parus major [15] 

pestycydy diazinon muchy Lucilia cuprina [16] 

fungicydy 
insektycydy 

chrząszcze Pterostichus melanarius [17] 

paration lindan ryby [18] 

insektycydy pszczoły Apis mellifera [19] 

endosulfan muchówki Drosophila melanogaster [20] 

atrazyna ważki Coenagrion puella [21] 

ścieki 
 

ścieki z papierni  ryby Gambusia holbrooki [22] 

ścieki bytowe żaby Pelophylax ridibundus [23] 
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zakwaszenie wody 
 

żaby Rana arivaris [24] 

ryby [25] 

dioksyny TCDD* myszy [26] 

leki neomycyna muchówki Drosophila melanogaster [11] 

inwermektyna muchy Musca domestica [27] 

zanieczyszczenia terenów zurbanizowanych pszczoły Apis mellifera  [28] 

 *TCDD – 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna 
 Źródło: opracowanie własne 

3.2. Badania z wykorzystaniem FA u roślin 

Niewątpliwą zaletą roślin, która umożliwia oszacowanie indywidualnej asymetrii 
fluktuacyjnej jest występowanie ściany komórkowej, co sprawia, że obserwacja asy-
metrii jest możliwa już od poziomu komórkowego i obejmuje kolejno poziomy tkanek, 
narządów i całego ciała [30]. Analizując FA u roślin, należy mieć jednak na uwadze 
fakt, że istotną składową FA jest plastyczność fenotypowa, która nie wynika z niesta-
bilności rozwojowej [9]. 

Testy z wykorzystaniem FA u roślin mogą dotyczyć wpływu metali ciężkich, pesty-
cydów oraz innych zanieczyszczeń środowiskowych. Cechy wybrane do analiz muszą 
być możliwie liczne, mierzalne i nie powinny wykazywać plastyczności. Pomiary 
można wykonywać m.in. na organach asymilacyjnych (rys. 4, 5). Dla przykładu wysoka 
czułość asymetrii fluktuacyjnej igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) jest wyko-
rzystywana do oceny stanu środowiska. Na wzrost FA igieł mają wpływ zarówno 
zanieczyszczenia powietrza (SO2, tlenki azotu, kwaśne deszcze), jak i występujące 
w glebach metale ciężkie (Cu, Zn, Pb, Ni) pochodzące z przemysłu górniczego, 
hutniczego, transportu czy składowania odpadów [31]. Badania Mendes i in. [32] 
wykazały wzrost asymetrii fluktuacyjnej liści Cecropia pachystachya pod wpływem 
pyłu i zanieczyszczeń drogowych. Lugovskaya i in. [33] zaobserwowali wzrost FA 
narządów asymilacyjnych Potentilla fruticosa ze środowiska silnie zurbanizowanego. 
W organach tych roślin wykryto duży wzrost poziomu żelaza, niklu, wanadu i tytanu 
będący konsekwencją zanieczyszczeń transportowych i przemysłowych. Wzrost FA 
pod wypływem zanieczyszczeń (nikiel) wykazano także w liściach brzozy Betula 
pendula oraz Betula pubescens ssp. pubescens i Betula pubescens ssp. tortuosa [34]. 

 
Rysunek 4. Liść brzozy wraz z kluczem pomiarowym wykorzystanym w analizie FA: 1 – szerokość połowy 

liścia, 2 – długość drugiego nerwu bocznego, licząc od podstawy liścia, 3 – odległość między podstawami 

pierwszego i drugiego nerwu bocznego, 4 – odległość między końcami pierwszego i drugiego nerwu 

bocznego, 5 – kąt między nerwem głównym a drugim nerwem bocznym, licząc od podstawy liścia [35] 
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Rysunek 5. Igła sosny zwyczajnej. Na rysunku zaznaczono symetryczne punkty orientacyjne: a – wierzchołek 

pierwszej igły oraz b – wierzchołek drugiej igły. Wykorzystywane do analizowania FA 

[opracowanie własne] 

3.3. Badania z wykorzystaniem FA u człowieka 

 Stres w przypadku ludzi obejmuje cały szereg czynników od nieodpowiedniej diety 
po czynniki natury psychologicznej. W kontekście FA istotne jest, że szereg z nich 
może zagrozić stabilności rozwojowej i przełożyć się na wzrost asymetrii. Do najczęściej 
badanych czynników należą substancje toksyczne zawarte w używkach, takie jak niko-
tyna czy alkohol. Można tutaj przytoczyć badania, w których zaobserwowano wzrost 
FA podczas analizy uzębienia u dzieci matek nadużywających alkoholu w ciąży [36] 
oraz u dzieci matek otyłych, które paliły papierosy w czasie ciąży [37]. Morfometria 
zębów była także analizowana pod kątem wzrostu asymetrii fluktuacyjnej obserwo-
wanej w zespole Downa [38]. 

Asymetria twarzy jest szeroko stosowana w badaniach doboru płciowego, przy 
założeniu, że wybór potencjalnego partnera jest częściowo oparty na symetrii jego 
twarzy. Wykorzystuje się tu zarówno cechy metryczne, takie jak odchylenia symetrii 
oczu, uszu, policzków, jak również obrazowanie asymetrii kształtu [39]. Niekiedy 
wnioski z badania FA są zaskakujące, jak w przypadku stwierdzenia, że zwiększony 
wskaźnik FA obserwuje się u wytatuowanych mężczyzn, sugerując, że tatuowanie się 
może być związane z prenatalnym poziomem testosteronu [40]. 

Analizując FA u ludzi, trzeba mieć na uwadze, że większość ludzkiego szkieletu 
wykazuje asymetrię kierunkową, a ta może zawyżać szacowaną asymetrię fluktuacyjną.  

Graham i in. [36] wymieniają środki ostrożności, jakie należy podjąć, przystępując 
do badania FA, aby otrzymać rzetelne wyniki. Będą to, m.in:  

 zastosowanie wystarczająco dużej próby; 

 powtórzenie pomiarów; 

 oszacowanie błędu pomiaru; 

 graficzne przetestowanie skalowania rozmiaru; 

 pomiar asymetrii kilku cech i połączenie ich w złożony wskaźnik FA lub zasto-
sowanie podejścia wielowymiarowego; 

 oszacowanie asymetrii kierunkowej; 

 uwzględnienie wszystkich skorelowanych czynników, które mogą wpływać na 
niestabilność rozwojową w badaniu. 
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4. Podsumowanie 

Asymetria fluktuacyjna może być dobrym narzędziem stosowanym w badaniach 
dotyczących niespecyficznego wpływu stresu na organizm. Ważne jest jednak odpo-
wiednie podejście metodyczne. Szczególnie istotny jest dobór właściwych, najlepiej 
licznych cech, maksymalna liczba powtórzeń, stosowanie odpowiednich testów staty-
stycznych, a także uwzględnienie innych czynników (np. genetycznych) mogących 
wpływać na wartość wskaźnika FA.  

Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie badania z użyciem FA jako indykatora 
stresu dają pozytywne rezultaty [np. 41, 42]. Podwyższona wartość FA jest jednak 
zawsze sygnałem, że doszło do zakłócenia optymalnej stabilności rozwojowej, co jest 
efektem niekorzystnego oddziaływania środowiska na organizm. Dlatego też współ-
czynnik FA może być bardzo pomocny w oszacowaniu wpływu stresu, jednakże nie 
powinien być jedynym zastosowanym wskaźnikiem. 
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Asymetria fluktuacyjna jako bioindykator stresu wywołanego substancjami 

toksycznymi  

Streszczenie 

W otaczającym nas świecie wszechobecne jest zjawisko symetrii, a jednym z najczęstszych jej rodzajów 
jest symetria dwustronna – strona prawa i lewa są swoimi lustrzanymi odbiciami. Kiedy na skutek 
działania czynnika stresującego, np. substancji toksycznej, wzrostu temperatury czy braku pożywienia 
dojdzie do subtelnych, przypadkowych odchyleń od idealnej symetrii mówimy o asymetrii fluktuacyjnej 
(FA). Uważa się ją za miarę niestabilności rozwojowej. Nasza praca to krótki przegląd dotyczący 
zastosowania analizy asymetrii fluktuacyjnej w badaniach ekotoksykologicznych. Prezentujemy te 
badania, w których FA okazało się skutecznym narzędziem w ocenie reakcji na stres toksyczny zwierząt 
i roślin.  
Słowa kluczowe: symetria, asymetria fluktuacyjna, niestabilność rozwojowa, ekotoksykologia 

Fluctuation asymmetry as a bioindicator of stress induced by toxic substances  

Abstract  
In the world around us, the phenomenon of symmetry is ubiquitous, and one of the most common types of 
it is bilateral symmetry – the right and left sides are mirror images of each other. When, as a result of 
a stress factor, e.g. a toxic substance, an increase in temperature or lack of food, subtle, random deviations 
from the ideal symmetry occur, we speak of fluctuating asymmetry (FA). It is considered a measure of 
developmental instability. Our work is a brief overview of the application of fluctuation asymmetry 
analysis in ecotoxicological studies. We show those from studies in which FA proved to be an effective 
tool in assessing the response to toxic stress in animals and plants. 
Keywords: symmetry, fluctuating asymmetry, developmental instability, ecotoxicology 
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Wpływ cynku w obecności środka redukującego 

na aktywność mikroorganizmów redukujących siarczany 

1. Wprowadzenie  

Jednym z elementów środowiska, które wywierają kluczowy wpływ na wzrost 
i rozwój wszystkich organizmów żywych jest obecność makro- i mikroelementów, 
szczególnie tych, które już w bardzo małych ilościach decydują o prawidłowym prze-
biegu procesów biologicznych. Należą do nich m.in. pierwiastki, które stanowią skład-
niki wielu enzymów oraz biorące udział w biochemicznych reakcjach komórkowych, 
takie jak np.: żelazo, kobalt czy cynk. Wiele pierwiastków śladowych, zaliczanych 
jednocześnie do grupy metali ciężkich, po przekroczeniu określonego poziomu stę-
żenia, może oddziaływać toksycznie na organizmy znajdujące się na różnych pozio-
mach troficznych, w tym również mikroorganizmy [1, 2].  

Drobnoustroje wykazują szereg procesów adaptacyjnych do życia i rozwoju 
w obecności toksycznie oddziaływujących pierwiastków. Jedną ze strategii redukcji 
toksyczności metali jest ich biologiczne utlenianie lub redukcja, w wyniku czego 
następuje tzw. biotransformacja pierwiastka i przejście od jego formy rozpuszczalnej 
w mniej rozpuszczalną, co jednocześnie prowadzi do eliminacji toksycznego czynnika 
ze środowiska i lokalnego obniżenia jego toksyczności [3].  

Jedną z grup organizmów żywych wykazującą zdolność do życia i rozwoju nawet 
przy wysokich stężeniach metali ciężkich, są mikroorganizmy redukujące siarczany 
(MRS), do których zalicza się bakterie i archeony. Ich adaptacja do bytowania w obec-
ności określonych stężeń metali polega na immobilizacji toksycznych pierwiastków 
w postaci nierozpuszczalnych siarczków, co lokalnie obniża ich stężenie. Obecność 
tych mikroorganizmów w środowisku sprzyja kumulowaniu się jonów S

2-
 powstałych 

w wyniku procesu dysymilacyjnej redukcji siarczanów [4]. Te bezwzględne beztleno-
wce, biorące udział w biogeochemicznym obiegu siarki, wykorzystują jako ostateczny 
akceptor elektronów utlenione związki siarki (siarczany, tiosiarczany itp.), które 
zostają zredukowane do siarki elementarnej lub/i jonu S

2- 
[5]. Jako organizmy hetero-

troficzne uzyskują energię wskutek utleniania związków organicznych, które stanowią 
donor elektronów w procesie oddechowym. Następnie wolne elektrony przenoszone są 
na jony siarczanowe. Skrócony zapis reakcji dysymilacyjnej redukcji siarczanów 
z reakcją utleniania związków organicznych został przedstawiony poniżej [6]: 

SO42- + 2 CH2O → H2S + 2 HCO3- 

Jon S
2-

 stanowiący jeden z produktów oddychania siarczanowego w odpowiednich 
warunkach, w obecności jonów metali, staje się substratem w reakcji powstawania 
siarczku danego metalu [7-9]: 

S2- + Me2+ → MeS↓ 

                                                                
1 a.rozek@uw.edu.pl, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii, Wydział Geologii, Uniwersytet 

Warszawski, www.geo.uw.edu.pl.  
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Tym samym MRS przyczyniają się do powstania siarczkowych minerałów różnych 
metali, m.in. chalkozynu, pirytu czy sfalerytu [10, 11]. Doniesienia literaturowe 
potwierdzają udział reduktorów siarczanów w powstawaniu siarczków, takich pierwia-
stków jak m.in. żelazo [12, 13], miedź [14, 15], cynk [15, 16] oraz Sb, Bi, Co, Cd, Pb, 
Ni [17, 18]. 

Należy także dodać, że rola drobnoustrojów zaliczanych do tej grupy mikroorga-
nizmów nie sprowadza się jedynie do dostarczenia substratu do reakcji syntezy siarcz-
kowych faz mineralnych. MRS w wyniku swojej aktywności metabolicznej uwalniają 
do środowiska związki egzopolimeryczne (tzw. EPS, ang. exopolimeric substances). 
Ujemnie naładowane elementy ściany komórkowej bakterii uczestniczą w wiązaniu 
dodatnio naładowanych jonów metali. EPS tworzą swoistą macierz, której obecność 
umożliwia łączenie się komórek bakteryjnych w większe agregaty, co skutkuje zwięk-
szeniem powierzchni czynnej dla gromadzenia wolnych kationów metali. W wyniku 
tych wszystkich procesów w otoczeniu komórkowym MRS dochodzi do nagroma-
dzenia wytrąconych minerałów siarczkowych [11, 19]. Mineralizacja siarczkowa 
prowadzi do immobilizacji wolnych kationów metali w postaci tych nierozpusz-
czalnych faz, obniżając stężenie toksycznego metalu w środowisku, a tym samym 
umożliwiając wzrost i rozwój MRS.  

2. Cel pracy 

Celem badań było określenie wpływu cynku w obecności reduktora na aktywność 
sulfidogennych zespołów mikroorganizmów (MRS).  

3. Materiały i metody 

3.1. Izolacja i selekcja sulfidogennych zespołów mikroorganizmów 

Materiał do badań stanowiły mikroorganizmy wyizolowane z gleby zanieczyszczonej 
ropą naftową i metalami ciężkimi z okolicy kopalni ropy naftowej Czarna na terenie 
Karpat fliszowych (płd.-wsch. Polska). Próbkę gruntu pobrano w trzech powtórzeniach, 
przy pomocy laski Egnera, z głębokości 40 cm, w odległości ok. 3 m od wylotu odwiertu 
eksploatacyjnego. Wyizolowane mikroorganizmy namnażano z wykorzystaniem metody 
microcosms. Hodowle przygotowywano w 100 ml pojemnikach, zalewając 1 g gleby 
(próbka zmieszana z trzech próbek indywidualnych) podłożem Postgate’a C [5]. Po-
jemniki szczelnie zamykano i inkubowano w ciemności przez 6 tygodni w temperaturze 
pokojowej (ok. 25

o
C). 

Testowe beztlenowe hodowle stacjonarne prowadzono w szklanych butelkach 
o pojemności 100 ml, szczelnie zamkniętych gumowymi korkami, przebitymi igłami 
z nasadzonymi na stałe strzykawkami, które służyły do wprowadzania inokulum i pobie-
rania próbek. Hodowle prowadzono na zmodyfikowanym podłożu Postgate’a C 
z dodatkiem mleczanu sodu, jako jedynego źródła węgla (w ilości odpowiadającej 
wartości stosunku ChZT/SO4

2- 
= 0,95). W celu stworzenia warunków beztlenowych 

medium hodowlane przedmuchiwano azotem. Stosunek inokulum do podłoża wynosił 
1:10. Stworzono cztery warianty hodowlane: 1) z dodatkiem ZnCl2 w ilościach odpo-
wiadających końcowemu stężeniu jonów cynku: 0; 10; 50; 90; 150 mg/L; 2) z do-
datkiem Zn

2+
 w ww. stężeniach i środka redukującego (300 mg/L) w postaci Fe(0); 

3) kontrola abiotyczna z dodatkiem Zn
2+

 w ww. stężeniach; 4) kontrola abiotyczna 
z dodatkiem Zn

2+
 w ww. stężeniach i Fe(0). Do badań wytypowano cynk, ponieważ 

reagując z jonem siarczkowym, tworzy stabilne osady o niskiej rozpuszczalności i jest 
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mniej toksyczny w porównaniu z innymi metalami ciężkimi, takimi jak np. kadm. Każdy 
wariant hodowli przygotowywano w trzech powtórzeniach. W sumie założono 60 ho-
dowli, w 20 różnych wariantach; hodowle te inkubowano w temperaturze 25ºC bez 
dostępu światła; pH utrzymywano na poziomie ok. 8,5.  

3.2. Metody badań 

Oznaczenia chemiczne prowadzono dla każdego z powtórzeń danego wariantu ho-
dowli, a wyniki uśredniano.  

Stężenia jonów siarczanowych oznaczano metodą turbidymetryczną [19], z zastoso-
waniem chlorku baru jako odczynnika reakcyjnego. Oznaczenia prowadzono na spektro-
fotometrze Thermo (Genesis 10VIS, Thermo) przy długości fali λ = 420 nm. Stopień 
redukcji siarczanów wyliczano, wykorzystując dane z krzywej zależności pomiędzy % 
transmitancji a stężeniem SO4

2-
 (mg/L). 

W celu określenia aktywności metabolicznej mikroorganizmów w prowadzonych 
hodowlach oznaczano wskaźnik ChZT, który jest pomocny w ocenie stopnia biodeg-
radacji związków organicznych. Oznaczenia wartości ChZT wykonano metodą dichro-
mianową [21]. Analizę statystyczną otrzymanych wyników przeprowadzano za pomocą 
testu RIR Tukey’a. 

Pomiary gęstości optycznej hodowli OD550 (absorbancji zawiesiny przy długości fali 
550 nm) realizowano z wykorzystaniem spektrofotometru Thermo (Genesis 10VIS, 
Thermo). 

Oznaczenia zawartości jonów cynku w roztworze przeprowadzano z wykorzysta-
niem metody atomowej spektrometrii emisyjnej ICP-OES (Optima 5300 DV, Perkin-
Elmer).  

W celu potwierdzenia obecności sulfidogennych zespołów mikroorganizmów 
w hodowlach na podłożu Postgate’a wykorzystano test Easicult S (Orion Diagnostica).  

Po zakończonym eksperymencie osady pohodowlane poddano analizie składu 
mineralnego metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Roztwory hodowlane 
odwirowywano (4500 rpm/20 min.), a uzyskany osad suszono w temperaturze 28°C. 
Otrzymany materiał homogenizowano w moździerzu agatowym. Analizę dyfraktomet-
ryczną przeprowadzano na dyfraktometrze X Pert Pro MPD w klasycznym układzie 
Bragg-Brentano. Wyniki przeanalizowano z wykorzystaniem oprogramowania PANaly-
tical Xpert High Score Plus. 

4. Analiza wyników  

4.1. Izolacja i selekcja beztlenowych zespołów MRS 

W 80% założonych hodowli biotycznych (zaszczepionych MRS) stwierdzono aktyw-
ność mikroorganizmów redukujących siarczany, objawiającą się wydzielaniem siarko-
wodoru i zaczernieniem podłoża, na skutek powstającego siarczku żelaza. Aktywność 
MRS potwierdził również pozytywny wynik testu Easicult S. W hodowlach prowadzo-
nych z dodatkiem cynku w stężeniu 150 mg/L nie odnotowano wzrostu mikroorgani-
zmów (brak zmętnienia i zaczernienia hodowli). W hodowlach kontrolnych o charakterze 
abiotycznym także nie stwierdzono aktywności mikrobiologicznej. Pomiary gęstości 
optycznej hodowli potwierdziły, że wzrost mikroorganizmów możliwy był w obecności 
cynku w zakresie stężeń 0-90 mg/L. Dodatkowo stwierdzono, że wzrost koncentracji 
Zn

2+
 dodanego do hodowli powodował odpowiednio niższy przyrost MRS (wyk. 1). 
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Wykres 1. Gęstość optyczna hodowli (OD550) MRS z dodatkiem cynku w różnych stężeniach (Zn)  

i środka redukującego (Fe) [Opracowanie własne] 

4.2. Oznaczenia chemiczne w hodowlach stacjonarnych 

We wszystkich hodowlach biotycznych, z wyjątkiem tych z dodatkiem Zn
2+

 w stę-
żeniu 150 mg/L, stwierdzono aktywną redukcję jonów siarczanowych (VI) oraz biode-
gradację mleczanu zastosowanego jako źródło węgla (wyk. 2).  

 
Wykres 2. Stopień redukcji SO4

2- i ChZT w hodowlach MRS z dodatkiem cynku w różnych stężeniach (Zn) 
i środka redukującego (Fe). Oznaczenia: t0 – czas założenia hodowli (ChZT/SO4

2- = 0,95), 0-150 – stężenia 
jonów cynku (mg/L). Istotność statystyczną różnic między hodowlami o różnych stężeniach jonów cynku 

i z dodatkiem reduktora a hodowlą kontrolną (Zn0 i Zn0 + Fe) wyznaczono jako wartości p < 0,05  
[Opracowanie własne] 

Maksymalną redukcję siarczanów (VI) (98%) zanotowano w hodowli niezawiera-
jącej dodatku jonów cynku (Zn0). W hodowlach z dodatkiem cynku maksymalny poziom 
redukcji wynosił 2896 mg/L SO4

2-
, co odpowiada 92% siarczanów wprowadzonych do 

podłoża (hodowla Zn10). 
Najniższy poziom redukcji siarczanów (VI) (16%) stwierdzono w hodowlach 

z dodatkiem cynku w stężeniu 90 mg/L. W hodowlach, w których cynk zastosowano 
w najwyższych stężeniach 150 mg/L nie odnotowano redukcji poziomu siarczanów 
zastosowanych w podłożu mikrobiologicznym. W wariantach, gdzie poza cynkiem 
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dodano środek redukujący w postaci Fe(0) stwierdzono wyższy stopień redukcji SO4
2-

 
w stosunku do wariantów, gdzie nie dodano żelaza. I tak np. dla hodowli gdzie cynk 
dodano w ilości 90 mg/L, stopień redukcji siarczanów wyniósł jedynie 16%, a dla jej 
odpowiednika z żelazem już 47,5%; z kolei w hodowli Zn 50 mg/L, odpowiednio 73% 
i 83%. Pozytywny wpływ dodatku Fe(0) na stopień redukcji siarczanów odnotowali 
również Guo i współpracownicy [22]. Zespół ten prowadził badania dotyczące wpływu 
różnych metali, m.in. cynku (w stężeniach 10, 25, 50, 75, 90 mg/L) w obecności Fe(0) 
na aktywność bakterii redukujących siarczany. Wyznaczone przez nich wskaźniki 
redukcji siarczanów (VI) wyniosły odpowiednio 2,08 mg/L/h dla hodowli Zn 90 mg/L 
i 12,9 mg/L/h dla hodowli Zn 90+Fe. W konsekwencji dodatek żelaza miał pozytywny 
wpływ na proces dysymilacyjnej redukcji siarczanów.  

Fe(0) jest skutecznym środkiem redukującym. Dodatek tego reduktora przyczynia 
się do obniżenia potencjału oksydacyjno-redukcyjnego, co sprzyja zachowaniu 
warunków beztlenowych koniecznych dla wzrostu i rozwoju MRS [23-25]. Reakcja 
utleniania żelaza (Fe(0) + H

+
 = H2 + Fe

2+
) dostarcza substratów do reakcji dysymila-

cyjnej redukcji siarczanów: H2 dla dehydrogenaz MRS, Fe
2+

 do syntezy związków 
żelazoporfirynowych, z udziałem których zachodzi redukcja utlenionych związków 
siarki [26-29].  

W hodowlach biotycznych (wyjątek Zn 150 mg/L) obserwowano biodegradację 
związków organicznych, której przejawem była redukcja ChZT. Najwyższą redukcję 
ChZT w hodowlach z dodatkiem cynku – ok. 2730 mg O2/L (co odpowiada 91% re-
dukcji ChZT) odnotowano w hodowli Zn10, gdzie redukcja siarczanów była najwyższa, 
a tym samym była to najbardziej aktywna hodowla. Najniższą aktywność w biodegra-
dacji związków organicznych – ok. 415 mg O2/L (co odpowiada jedynie 13,8% 
redukcji ChZT) wykazały zespoły mikroorganizmów w hodowli z cynkiem 90 mg/L.  

We wszystkich hodowlach stacjonarnych, gdzie zachodziła aktywna redukcja siar-
czanów stwierdzono znaczną redukcję stężenia jonów cynku (wyk. 3). W wariantach 
o charakterze abiotycznym stężenie cynku utrzymywało się na jednakowym poziomie. 
Po 10 dniach w hodowlach, gdzie cynk dodano w ilościach 0-50 mg/L poziom redukcji 
stężenia Zn

2+
 wyniósł 100%. Im mniejsze wyjściowe stężenie cynku zastosowano 

w hodowlach, tym krócej trwał proces jego eliminacji z roztworu.  
Podobne badania przeprowadzili Azabou i współpracownicy [4], oceniając wpływ 

cynku w stężeniach 10, 25, 50, 100, 150 i 200 mg/L na aktywność bakterii redukują-
cych siarczany, w obecności mleczanu jako źródła węgla. Badacze Ci zanotowali 
redukcję stężenia jonów cynku na poziomie ok. 95% osiągniętą po 10 dniach dla 
wszystkich hodowli w zakresie stężeń Zn

2+
 ≤ 150 mg/L. Stwierdzono, że stężenie 

cynku 200 mg/L okazało się letalne dla wzrostu tych mikroorganizmów.  
W hodowlach, gdzie cynk dodano w stężeniach 90 mg/L odnotowano redukcję jego 

stężenia odpowiednio 77% w hodowli Zn90 i 100% Zn90+Fe. Dodatek Fe spowodował 
wzrost efektywności usuwania cynku z roztworu. Prawdopodobnie poprzez stymulację 
procesu dysymilacyjnej redukcji siarczanów doszło do usunięcia tego metalu z roztworu 
w postaci nierozpuszczalnych siarczków, a w konsekwencji obniżenia toksyczności 
oddziaływania tego metalu na mikroorganizmy. 
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Wykres 3. Redukcja stężenia jonów Zn2+ w hodowlach MRS z dodatkiem a) różnych stężeń (Zn)  

i b) cynku oraz środka redukującego(Fe) [Opracowanie własne] 

4.3. Analiza dyfraktometryczna osadów pohodowlanych 

Po zakończeniu eksperymentu osady pohodowlane zostały poddane analizie dyfrak-

tometrycznej. Wyniki XRD przedstawiają wykres 4 oraz tabela 1. 

 
Wykres 4. Przykładowe dyfraktogramy proszkowe osadów pohodowlanych z próbek z dodatkiem cynku 

w stężeniach 0, 10 i 50 mg/L. Oznaczenia: Vi – wiwianit; S – siarka; G – gips; A – anhydryt; B – bassanit 

[Opracowanie własne] 
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Tabela 1. Skład fazowy osadów pohodowlanych w zależności od zastosowanego stężenia jonów cynku 

i środka redukującego 

Obecność środka 

redukującego 

Zn2+ 

[mg/L] 
Skład fazowy osadów pohodowlanych 

- 

- 

0 

10 

wiwianit (Fe3(PO4)2 ·8H2O), siarka elementarna 

wiwianit (Fe3(PO4)2 ·8H2O), siarka elementarna, gips 

(CaSO4 · 2H2O), anhydryt (CaSO4) 

- 50 gips (CaSO4 · 2H2O), bassanit (CaSO4 · 0,5H2O) 

- 90 wiwianit (Fe3(PO4)2 ·8H2O), gips (CaSO4 · 2H2O), 

anhydryt (CaSO4),  

- 

Fe(0) 

150 

0 

brak osadów 

struwit (NH4)Mg[PO4] · 6 H2O), anhydryt (CaSO4) 

Fe(0) 10 anhydryt (CaSO4) 

Fe(0) 50 gips (CaSO4 · 2H2O), anhydryt (CaSO4) 

Fe(0) 90 struwit (NH4)Mg[PO4] · 6 H2O) 

Fe(0) 150 brak osadów 

Źródło: Opracowanie własne 

W wyniku aktywności oddechowej jako produkt procesu dysymilacyjnej redukcji 

siarczanów, MRS uwalniają do środowiska duże ilości jonów S
2- 

[30]. Stąd istnieje 

wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się w osadach pohodowlanych zredukowa-

nych związków siarki, w postaci siarczków metali. Wyniki analizy dyfraktometrycznej 

tych osadów nie potwierdziły obecności siarczków także w hodowlach, gdzie odnoto-

wano wysoką aktywność sulfidogennych zespołów organizmów. Wyjaśnienie tego 

zjawiska powinno obejmować kilka aspektów: 

1. Nie stwierdzenie obecności siarczków w osadach pohodowlanych metodą XRD, 

nie musi wskazywać na brak tych faz w badanym materiale, ale na ich amorficzny 

charakter. Wolicka [11] prowadziła badania dotyczące powstawania różnorodnych 

faz mineralnych w hodowlach bakterii redukujących siarczany (BRS). Autorka 

zastosowała m.in. dodatek Zn
2+

 w stężeniach 0,1-0,7 g/L oraz żelaza (II) w stęże-

niach 0,1-1,0 g/l. Autorka nie stwierdziła aktywności BRS w hodowlach z dodat-

kiem cynku i mleczanu jako źródła węgla. W badaniach tych potwierdzono obec-

ność siarczków cynku w hodowlach prowadzonych z dodatkiem etanolu (źródło 

węgla) i cynku 0,1 g/L oraz siarczku cynku i siarki elementarnej w próbkach Zn 

0,2 g/L. Wyniki proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej osadów pohodowlanych 

z dodatkiem żelaza i mleczanu nie potwierdziły udziału siarczków, ale wskazały 

na obecność siarki elementarnej oraz węglanów, takich jak kalcyt, dolomit i syderyt. 

Zdaniem Autorki podstawowym problemem w oznaczaniu siarczkowych faz 

mineralnych w osadach mógł być ich amorficzny charakter, co uniemożliwiło 

wykrycie ich metodą XRD.  

2. Wytrącone w otoczeniu komórkowym fazy mineralne zostają często zagregowane 

wraz z egzopolimerami typu EPS powstającymi wskutek aktywności życiowej 

m.in. mikroorganizmów redukujących siarczany. EPS umożliwiają łączenie się 

komórek bakteryjnych w większe agregaty, co powoduje zwiększenie powierzchni 

czynnej dla gromadzenia wolnych kationów metali. Ujemnie naładowane elementy 

ściany komórkowej bakterii wyłapują dodatnio naładowane metale. Uwolnienie 

do środowiska, w wyniku aktywności metabolicznej MRS, jonu S
-2

 sprzyja po-

wstawaniu siarczków metali. Wytrącone w otoczeniu komórkowym fazy mineralne 
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zostają zagregowane z egzopolimerami. Stwierdzenie obecności takich komplek-

sów „minerał-EPS” metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej jest niemożliwe 

[31, 32].  

3. Na etapie przygotowywania próbek osadów pohodowlanych do analizy XRD mogło 

dojść do procesu utlenienia siarczkowych faz mineralnych, co potwierdza obecność 

siarki elementarnej w tym materiale.  

Istnieją doniesienia literaturowe wskazujące na niską krystaliczność minerałów 

powstałych z udziałem czynnika biotycznego. Luptáková i współpracownicy [33], pro-

wadząc hodowle z dodatkiem mleczanu jako źródła węgla, zastosowali dodatek jonów 

żelaza w formie Fe(II) i Fe(III) odpowiednio jako FeSO4·7H2O i Fe2(SO4)3·9H2O. 

Wyniki badań XRD wskazały na obecność głównie siarki elementarnej oraz siarczków 

żelaza w postaci greigitu Fe3S4 i makinawitu FeS we wszystkich próbkach biotycznych, 

niezależnie od formy dodanego żelaza, oraz paramagnetycznego wiwianitu 

Fe3(PO4)2·8(H2O) w próbach abiotycznych. Autorzy sugerują, że siarczki powstałe 

jako produkty biomineralizacji posiadają niską krystaliczność. Rozmiary krystalitów 

uzyskane w badanych układach mieściły się w zakresie 2-5 nm w przypadku 

makinawitu, oraz od 11 do 45 nm dla greigitu [33].  

Zhou i współpracownicy [34] udowodnili, że na rozmiar krystalitów siarczków 

żelaza otrzymanych w hodowlach reduktorów siarczanów mogą mieć wpływ warunki 

prowadzenia hodowli. Warunki eksperymentalne obejmowały różne stosunki ilościowe 

donora elektronów, jakim był mleczan sodu do stężenia jonów SO4
2-

, oraz różne 

stosunki stężeniowe Fe:SO4
2-

. Wyższa wartość stosunku NaC3H5O3:SO4
2- 

wpłynęła
 

pozytywnie na rozmiar kryształów makinawitu, a w próbach gdzie iloraz ten był naj-

wyższy odnotowano również obecność greigitu. Podobny trend wykazano dla stosunku 

Fe:SO4
2-

, im wyższa była jego wartość, tym dokumentowano większe rozmiary 

krystalitów [34].  

Istnieją także doniesienia literaturowe wskazujące na występowanie różnicy w mor-

fologii siarczków powstających w warunkach biotycznych i abiotycznych. Fazy mine-

ralne wytrącone z udziałem czynnika biotycznego wykazują wyższy stopień agregacji 

niż abiotyczne, które charakteryzują się rozproszeniem kryształów [35-36]. Fakt ten 

może wskazywać na rolę związków egzopolimerycznych, które stanowią matrycę do 

tworzenia agregatów siarczkowych faz mineralnych. 

Na skład fazowy powstających w hodowlach produktów mają także wpływ związki 

chemiczne wchodzące w skład wykorzystanego w badaniach podłoża mikrobiologicz-

nego. Obecność takich faz mineralnych, jak gips (CaSO4 · 2H2O), anhydryt (CaSO4) 

czy struwit (NH4)Mg[PO4] · 6 H2O), może być efektem wytrącania chemicznego 

z roztworu zastosowanego podłoża Postgate’a C.  

5. Podsumowanie  

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że wzrost sulfidogennych zespołów 

mikroorganizmów wyselekcjonowanych z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i me-

talami ciężkimi możliwy był w obecności cynku w zakresie stężeń 0-90 mg/L. 

W hodowlach z dodatkiem cynku w najwyższym stężeniu 150 mg/L nie odnotowano 

wzrostu MRS. Dodatkowo stwierdzono, że wzrost stężenia Zn
2+

 dodanego do hodowli 

powodował odpowiednio niższy wzrost testowych organizmów.  
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We wszystkich hodowlach biotycznych, z wyjątkiem tych z dodatkiem Zn
2+

 

w stężeniu 150 mg/L, stwierdzono aktywność metaboliczną MRS przejawiającą się 

redukcją jonów siarczanowych (na maksymalnym poziomie 92%) oraz biodegradacją 

mleczanu (max. 91%), zastosowanego jako źródło węgla. Udowodniono pozytywny 

wpływ dodatku środka redukującego na proces bakteryjnej redukcji siarczanów. 

W wariantach, gdzie poza cynkiem dodano reduktor w postaci Fe(0) stwierdzono wyższy 

stopień redukcji SO4
2-

 w stosunku do wariantów, gdzie nie dodano żelaza. Dodatek 

reduktora przyczynił się prawdopodobnie do obniżenia potencjału oksydacyjno-reduk-

cyjnego, co sprzyja zachowaniu warunków beztlenowych koniecznych dla wzrostu 

i rozwoju MRS. Dodatkowo reakcja utleniania żelaza (Fe(0) + H
+
 = H2 + Fe

2+
) 

dostarczyła substratów do reakcji dysymilacyjnej redukcji siarczanów: H2 dla dehydro-

genaz MRS, Fe
2+

 do syntezy związków żelazoporfirynowych, z udziałem których 

zachodzi redukcja utlenionych związków siarki.  

We wszystkich hodowlach stacjonarnych, gdzie zachodziła aktywna redukcja 

siarczanów stwierdzono redukcję stężenia jonów cynku (do poziomu 100%). W wa-

riantach o charakterze abiotycznym stężenie cynku utrzymywało się na jednakowym 

poziomie. Stwierdzono, że im niższe zastosowano wyjściowe stężenie cynku 

w hodowlach, tym krócej trwał proces jego eliminacji. Dodatek Fe spowodował wzrost 

efektywności usuwania cynku z roztworu.  

Usuwanie wolnych jonów Zn
2+

 z roztworu odbywało się prawdopodobnie na 

drodze „zamykania” ich w postaci nierozpuszczalnych siarczków. Wyniki analizy 

XRD nie potwierdziły udziału siarczków cynku w osadach pohodowlanych. Wyniki te 

nie muszą jednoznacznie wskazywać na brak tych faz mineralnych w badanym 

materiale. Jeżeli fazy te wykazywały amorficzny charakter lub przybrały postać komp-

leksów minerał-związek egzopolimeryczny, stwierdzenie ich obecności metodą dyfrakcji 

rentgenowskiej jest niemożliwe. Wyjaśnienie tego zagadnienia wymaga przeprowa-

dzenia dalszych badań z wykorzystaniem innych metod identyfikacji związków mineral-

nych np. mikrosondy elektronowej, analizy termicznej lub spektroskopii w podczerwieni. 
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Wpływ cynku w obecności środka redukującego na aktywność mikroorganizmów 

redukujących siarczany 

Streszczenie 

Celem badań było określenie wpływu cynku w obecności reduktora na aktywność sulfidogennych zespołów 

mikroorganizmów (MRS). Selekcję drobnoustrojów przeprowadzono na zmodyfikowanym podłożu Postgate’a 

C z mleczanem sodu, jako jedynym źródłem węgla. Do hodowli dodawano ZnCl2 lub ZnCl2 + Fe(0) 

w ilościach odpowiadających końcowemu stężeniu jonów cynku 10-150 mg/L. 

Wyniki pomiarów gęstości optycznej (OD) roztworów hodowlanych wskazują na brak wzrostu mikroorga-

nizmów w hodowlach z dodatkiem jonów Zn2+ w stężeniu 150 mg/L. Maksymalny stopień redukcji jonów 

SO4
2- (92%) i ChZT (91%) zanotowano w hodowli z jonami cynku w stężeniu 10 mg/L. Zastosowanie 

wyższego stężenia jonów cynku w hodowlach skutkowało ograniczeniem wzrostu MRS oraz stopnia 

redukcji siarczanów i ChZT. Wyższe wartości OD oraz wzrost stopnia redukcji SO4
2- i ChZT odnotowano 

w wariantach z dodatkiem środka redukującego w postaci Fe(0), który prawdopodobnie wpłynął na obniżenie 

toksyczności oddziaływania cynku na mikroorganizmy. We wszystkich aktywnych biologicznie hodowlach 

stwierdzono obniżenie stężenia jonów cynku (max. 100%). Metal mógł zostać usunięty z roztworu w postaci 

nierozpuszczalnego siarczku, jednak wyniki analiz XRD osadów pohodowlanych nie potwierdziły obecności 

ZnS. Fakt ten może wskazywać na amorficzny charakter tych faz mineralnych lub na wystąpienie zjawiska 

biosorpcji komórkowej jonów Zn2+, co doprowadziło do spadku ich stężenia w roztworze.  

Słowa kluczowe: metale ciężkie, cynk, mikroorganizmy redukujące siarczany 
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Effect of zinc in the presence of reducing agent on the activity of sulfate reducing 

microorganisms  

Abstract 

The aim of the study was to determine the effect of zinc in the presence of reducing agent on the activity of 

sulfidogenic groups of microorganisms (MRS). Selection of microorganisms was carried out on a modified 

Postgate C medium with sodium lactate as the sole carbon source. ZnCl2 or ZnCl2 + Fe(0) was added to the 

culture in amounts corresponding to the final concentration of zinc ions of 10-150 mg/L. 

The results of optical density (OD) measurements of the culture solutions indicate no growth of microorga-

nisms in the cultures with the addition of Zn2+ ions at a concentration of 150 mg/L. The maximum degree 

of SO4
2- (92%) and COD (91%) reduction was recorded in the culture with zinc ions at a concentration of 

10 mg/L. The use of a higher concentration of zinc ions in cultures resulted in a reduction in the growth of 

MRS and the degree of sulfate and COD reduction. Higher OD values and an increase in the degree of 

SO4
2- and COD reduction were noted in the variants with the addition of reducing agent in the form of 

Fe(0), which probably decreased the toxicity of zinc on microorganisms. In all biologically active cultures, 

a decrease in the concentration of zinc ions in the solution was found (max. 100%). The metal could have 

been removed from the solution as an insoluble sulfide, but the results of XRD analyzes of the post-culture 

sediments did not confirm the presence of ZnS. This fact may indicate the amorphous nature of these 

mineral phases or the occurrence of the phenomenon of cellular biosorption of Zn2+ ions, which led to 

a decrease in their concentration in the solution. 

Keywords: heavy metals, zinc, sulfate reducing microorganisms 
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Wielofunkcyjność dehydrogenazy aldehydu  

3-fosfoglicerynowego (GAPDH)  

u mikroorganizmów chorobotwórczych 

1. Wstęp 

Pod koniec ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze doniesienia mówiące o tym, że 

dobrze znane enzymy cytoplazmatyczne zaangażowane w podstawowe procesy meta-

boliczne – enolaza i liaza argininobursztynianowa – pełnią oprócz swojej podstawowej 

roli także dodatkowe funkcje w różnych przedziałach komórki. Od tego czasu trwają 

badania nad grupą białek określonych jako moonlighting proteins, czyli takich, które 

mogą pełnić odmienne funkcje od tej klasycznie przypisywanej [1]. W literaturze polsko-

języcznej białka te określa się mianem wielofunkcyjnych lub atypowych, co w pełni 

odzwierciedla ich znaczenie.  

Typowym przykładem białka wielofunkcyjnego jest dehydrogenaza aldehydu  

3-fosfoglicerynowego – GAPDH (EC 1.2.1.12), która oprócz swojej podstawowej roli, 

jaką jest katalizowanie przekształcania aldehydu 3-fosfoglicerynowego (G3P) w 1,3-bis-

fosfoglicerynian (1,3-BPG) w szlaku glikolizy w cytozolu, pełni także nieoczekiwane 

funkcje w innych lokalizacjach wewnątrz komórki oraz poza nią. Po raz pierwszy nie-

klasyczna rola GAPDH została opisana w latach 90. ubiegłego wieku u paciorkowców 

z grupy A. Wykazano, że enzym obecny na powierzchni ściany komórkowej bakterii jest 

zdolny do wiązania białek ludzkich – fibronektyny, lizozymu, miozyny i aktyny [2]. 

Odkrycie nowej lokalizacji oraz odmiennej funkcji GAPDH otworzyło nowy nurt badań 

nad rolą białek wielofunkcyjnych w patogenezie mikroorganizmów chorobotwórczych. 

W porównaniu do informacji dotyczących ludzkiej GAPDH, której rola w wielu 

procesach nieglikolitycznych, takich jak naprawa DNA, regulacja ekspresji genów czy 

apoptoza jest szeroko opisywana, nadal niewiele wiadomo o dodatkowych funkcjach 

tego białka u patogenów [3].  

2. Nowe funkcje GAPDH wewnątrz komórek patogenów  

Wielofunkcyjność białek obejmuje, między innymi, zdolność do zaangażowania 

w inne procesy wewnątrzkomórkowe niż klasycznie przypisywane tym białkom szlaki 

metaboliczne. Przykładowo, ludzki enzym GAPDH oprócz udziału w szlaku glikolizy, 

wykazuje także aktywność fosfotransferazy [4]. U bakterii wykazano, że GAPDH 

oddziałuje z szeregiem białek, w tym z enzymami metabolicznymi, białkami biorącymi 

udział w transkrypcji, syntezie i fałdowaniu białek oraz naprawie DNA [5-8]. Niestety 

konsekwencje takiego oddziaływania dla przebiegu procesów wewnątrzkomórkowych 

zostały szczegółowo scharakteryzowane tylko w przypadku naprawy DNA. Badania 
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przeprowadzone w tym zakresie wykazały, że GAPDH Escherichia coli może oddzia-

ływać z fosfatazą fosfoglikolanową [7], a dalsza szczegółowa analiza potwierdziła, że 

GAPDH oddziałuje z enzymami naprawczymi – endonukleazą AP Endo IV i gliko-

zylazą uracylową, a jako składnik kompleksu wielobiałkowego jest wymagana do 

utrzymania integralności genomowego DNA. Niedobór GAPDH powoduje zwięk-

szoną wrażliwość na czynniki uszkadzające DNA – bleomycynę i metanosulfonian [9].  

3. Nieklasyczna droga sekrecji – hipotezy wyjaśniające pojawianie się 

GAPDH poza komórką patogenów 

Liczne badania wykazały, że GAPDH jest obecna na powierzchni komórek pato-

genów, gdzie pełni istotne znaczenie w rozwoju zakażeń [10-12]. Mechanizm leżący 

u podstaw sekrecji GAPDH nie został dotychczas poznany. Ponieważ zarówno bakte-

ryjna, jak i drożdżowa GAPDH nie posiadają typowego peptydu sygnalnego determi-

nującego zewnątrzkomórkową lokalizację [13], oznacza to, że nie uczestniczą one 

w klasycznym mechanizmie sekrecji. Zmiana ilości GAPDH na powierzchni mikro-

organizmów chorobotwórczych często jest odpowiedzią na zmianę warunków zew-

nętrznych, przez co można przypuszczać, że obecność białka na powierzchni nie jest 

przypadkowa, a ponieważ białka takie nie posiadają sekwencji sygnalnej, postuluje się 

obecność ich szlaków sekrecji. Jednym z nich może być transport białek cytoplazma-

tycznych przez komórkę jako ładunek pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (ang. 

extracellular vesicles) [14]. Dotychczas wykazano, że białka cytoplazmatyczne, wśród 

nich GAPDH, są obecne wewnątrz pęcherzyków różnych bakterii i grzybów, przy 

czym na skład ładunku wpływa między innymi rodzaj komórek oraz miejsce infekcji. 

Niejednorodność uwalnianych pęcherzyków może ostatecznie wpływać na odpowiedź 

immunologiczną gospodarza i wzrost mikroorganizmów [14, 15]. Pomimo iż mecha-

nizm niekonwencjonalnej sekrecji białek pozbawionych peptydu sygnalnego za pośred-

nictwem pęcherzyków zewnątrzkomórkowych może wyjaśniać ich nietypową lokalizację, 

nadal pozostaje on w strefie domniemywań i wymaga dalszych badań. 

Inną proponowaną hipotezą tłumaczącą lokalizację GAPDH na powierzchni Candida 

albicans jest ponowne adsorbowanie rozpuszczalnego białka obecnego w środowisku 

zewnętrznym, pochodzącego z uszkodzonych komórek, do powierzchni komórek pra-

widłowo wzrastających [16]. Ta alternatywna ścieżka została potwierdzona badaniami 

nad innym białkiem wielofunkcyjnym – enolazą, która skutecznie wiązała się do 

powierzchni C. albicans i Streptococcus pneumoniae [17, 18]. 

W przypadku bakterii wykazano między innymi, że ilość GAPDH prezentowanego 

na powierzchni Streptococcus agalactiae jest ściśle skorelowana z liczbą lizujących 

komórek. Liza wywołana solubilizacją błony w obecności detergentu lub działaniem 

antybiotyków β-laktamowych hamujących syntezę ściany komórkowej, spowodowała 

dziesięciokrotny wzrost ilości GAPDH prezentowanej na powierzchni komórek bakte-

ryjnych [19]. Podobną obserwację odnotowano dla S. pneumoniae, u którego ilość 

GAPDH na powierzchni była znacznie wyższa niż w przypadku mutanta z delecją 

w genie lytA, który pozbawiony był głównej autolizyny – LytA, wymaganej do autolizy 

i lizy komórek sąsiadujących [16]. LytA działa jako czynnik zjadliwości, ułatwiając 

rozprzestrzenianie się toksyn, jak i czynników związanych z modulacją odpowiedzi 

odpornościowej gospodarza. W przedstawionych badaniach wykazano znaczne zwięk-

szenie ilości powierzchniowej GAPDH u mutanta, który nie ulegał lizie podczas fazy 
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stacjonarnej wzrostu [16]. Co ciekawe, nie wykazano korelacji pomiędzy dużą ilością 

białka w cytoplazmie i zwiększonym uwalnianiem do pożywki hodowlanej, co oznacza, 

że nie dochodzi do biernego wycieku białek cytoplazmatycznych poza komórkę [20]. 

Przedstawione dotychczas argumenty nie są wystarczające, aby mechanizm readsorpcji 

został powszechnie uznany jako wyjaśnienie pochodzenia białek wielofunkcyjnych 

prezentowanych na powierzchni komórek patogenów. Poza tym pojawiają się nowe 

pytania między innymi o to, który ze składników osłon jest kluczowy do adsorbowania 

GAPDH ze środowiska zewnętrznego. Jak wykazano, rekombinowany GAPDH S. aga-

lactiae może przyłączać się do powierzchni komórek niespokrewnionych gatunków 

bakterii, zarówno Gram-dodatnich, takich jak Streptococcus pyogenes, Lactococcus 

lactis, Staphylococcus aureus, oraz Gram-ujemnych, których przedstawicielem jest 

E. coli, co sugeruje obecność uniwersalnego ligandu prezentowanego w osłonach bakterii 

odpowiedzialnego za to oddziaływanie [19]. W jednym z badań wskazano, że łącznikiem 

pomiędzy powierzchnią komórek S. pneumoniae a GAPDH jest peptydoglikan, jednak 

zagadnienie to wymaga dalszych badań [16].  

4. Nieenzymatyczne funkcje GAPDH eksponowanej na powierzchni 

komórek mikroorganizmów chorobotwórczych 

Wiele patogenów wykorzystuje GAPDH jako czynnik zjadliwości [21]. Badania 

wykazały, że GAPDH obecna na powierzchni Mycoplasma pneumoniae i E. coli 

uczestniczy w adhezji do komórek nabłonkowych linii A549 oraz Caco-2 [22, 23]. 

Z kolei najczęściej wskazywanymi partnerami białkowymi dla GAPDH są składniki 

macierzy zewnątrzkomórkowej – fibronektyna i kolagen, ale także składnik układu 

fibrynolizy – plazminogen (tab. 1). Oddziaływanie pomiędzy patogenem a skompliko-

waną strukturą macierzy zewnątrzkomórkowej organizmu gospodarza znacząco 

wzmacnia kolonizację. Podobnie oddziaływanie GAPDH S. pyogenes z białkami cyto-

szkieletu – aktyną i miozyną, także ułatwia przyleganie patogenów [24]. Z kolei 

oddziaływanie z plazminogenem, a następnie przekształcenie go do aktywnej plazminy 

wykazującej działanie proteolityczne, skutkuje ułatwieniem rozprzestrzenienia się 

mikroorganizmów wewnątrz organizmu gospodarza.  

Tabela 1. Przykładowe ligandy gospodarza oddziałujące z GAPDH wybranych mikroorganizmów chorobo-

twórczych 

Mikroorganizmy Gatunek Białko gospodarza Referencje 

Bakterie 

E. coli 
fibronektyna, 

plazminogen 
[22] 

M. pneumoniae 

fibronektyna, 

laminina, 

witronektyna, 

laktoferyna 

[23] 

S. pyogenes 

fibronektyna, 

plazminogen, 

aktyna, 

miozyna, 

lizozym 

[25] 

S. agalactiae 

laminina, 

mucyna, 

plazminogen, 

fibrynogen 

[26] 
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Pierwotniaki 

Trichomonas vaginalis 

fibronektyna, 

kolagen, 

plazminogen 

[27] 

Dirofilaria immitis plazminogen [28] 

Schistosoma bovis plazminogen [28] 

Grzyby 

C. albicans 

fibronektyna, 

laminina, 

plazminogen 

[29,30] 

Paracoccidioides brasiliensis 

fibronektyna, 

laminina, 

kolagen 

[31] 

Paracoccidioides lutzii 

fibronektyna, 

laminina, 

kolagen 

[32] 

Penicillium marneffei 
fibronektyna, 

laminina 
[33] 

Źródło: opracowanie własne 

Podczas procesu kolonizacji organizmu gospodarza, oprócz zdolności do adhezji 

i inwazji, równie ważna jest zdolność do zdobywania składników odżywczych niezbęd-

nych do przeżycia i namnażania wewnątrz organizmu gospodarza. Także w tym procesie 

białka wielofunkcyjne, a wśród nich GAPDH, odgrywają istotną rolę. Przykładem 

pierwiastka, którego ograniczona dostępność w organizmie gospodarza hamuje rozwój 

mikroorganizmów jest żelazo. Pierwiastek ten pozostaje związany z białkami takimi 

jak transferyna czy laktoferyna. Ponadto duża pula żelaza związana jest w cząsteczce 

hemu lub hemoprotein. Mikroorganizmy chorobotwórcze dysponują jednakże rozbudo-

wanymi systemami pozyskiwania hemu/żelaza [34]. Okazało się, że GAPDH ekspo-

nowana na powierzchni Mycobacterium tuberculosis wykazuje silne powinowactwo do 

laktoferyny i transferyny, a powstały kompleks może być internalizowany do wnętrza 

komórki [35]. Zdolność do wiązania transferyny odnotowano także dla S. agalactiae, 

sugerując, że GAPDH może odpowiadać za alternatywną metodę pozyskiwania jonów 

żelaza przez patogeny [26]. 

Pierwszą linię obrony przed wnikającymi ze środowiska zewnętrznego mikro-

organizmami stanowi układ dopełniacza. Wiadomo, że drobnoustroje chorobotwórcze 

wykształciły wiele mechanizmów umożliwiających im unikanie odpowiedzi układu 

immunologicznego. Również w tym aspekcie została opisana rola białka GAPDH. 

Wykazano, że GAPDH S. agalactiae wywołuje odpowiedź limfocytów B oraz indukuje 

produkcję IL-10 [36]. Z kolei GAPDH S. pyogenes, poprzez wiązanie do lizozymu – 

białka, które odgrywa istotną rolę w odporności wrodzonej, zaburza jego prawidłowe 

funkcjonowanie. Co więcej, GAPDH paciorkowca może oddziaływać ze składnikiem 

C5 układu dopełniacza, co powoduje zablokowanie jego funkcji chemotaktycznej. 

W ten sposób dochodzi do hamowania rekrutacji neutrofili i produkcji H2O2 [25]. 

Również u nicienia Haemonchus contortus, który jest pasożytem żołądkowo-jelito-

wym zwierząt, GAPDH wiąże składnik układu dopełniacza – C3, co hamuje działanie 

tego układu [37]. Zatem opisana dotychczas wielofunkcyjność GAPDH, prezentowanej 

na powierzchni komórek patogenów, sprzyja ich namnażaniu i rozprzestrzenianiu 

wewnątrz organizmu gospodarza (rys. 1). 
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Rys. 1. Wielopoziomowe działanie GAPDH eksponowanej na powierzchni mikroorganizmów 

chorobotwórczych obejmuje wiązanie licznych białek, co w konsekwencji sprzyja kolonizacji 

i rozprzestrzenianiu wewnątrz organizmu gospodarza [opracowanie własne] 

Znaczącą rolę GAPDH wykazano nie tylko w kontekście oddziaływania z gospo-
darzem, ale także w oddziaływaniu międzygatunkowym. Podczas koagregacji dwóch 
gatunków bakterii zaobserwowano wysokie powinowactwo powierzchniowego GAPDH 
Streptococcus oralis do fimbrii Porphyromonas gingivalis. Co więcej, wykazano 
bezpośrednią korelację między aktywnością powierzchniowego GAPDH a zdolnością 
do tworzenia biofilmu, sugerując, że koagregacja tych dwóch gatunków jest konieczna 
do kolonizacji jamy ustnej gospodarza [38]. 

Doniesienia o dodatkowych, nietypowych funkcjach pełnionych przez znane białka 
zaangażowane w podstawowe szlaki metaboliczne zaburzyły podstawowy paradygmat: 
jeden gen – jedno białko – jedna funkcja. Od tego czasu pojawiło się kilka hipotez 
wyjaśniających to zjawisko. Zgodnie z jedną z nich, dodatkowe aktywności tych białek 
zlokalizowanych zewnątrzkomórkowo mogły powstać poprzez zastosowanie wcześniej 
nieużywanych powierzchni tych cząsteczek jako alternatywnych miejsc wiązania 
ligandów. Jeżeli taka adaptacja nie zaburza podstawowej funkcji metabolicznej enzymu 
to może ona zostać utrwalona podczas ewolucji [39]. Na podstawie modelowania 
molekularnego zaproponowano trzy najbardziej prawdopodobne pozycje oddziały-
wania tetrameru GAPDH Chlamydia trachomatis z monomerem ludzkiego plazmi-
nogenu. We wszystkich trzech modelach miejsce aktywne enzymu pozostało dostępne 
[40]. Co więcej, dwa regiony zidentyfikowane w obrębie GAPDH S. pneumoniae jako 
miejsca wiązania ludzkiego plazminogenu (aa w pozycji 113-132 i 303-322) [41] oraz 
C-końcowy fragment GAPDH Mycoplasma pneumoniae (aa w pozycji 326-337) 
zidentyfikowany jako fragment zaangażowany w wiązanie białek gospodarza – plazmi-
nogenu, fibrynogenu, fibronektyny i witronektyny, także znajdują się w innym rejonie 
cząsteczki niż centrum aktywne [23]. Również w przypadku drożdżowej GAPDH 
wykazano, że enzym eksponowany na powierzchni Saccharomyces cerevisiae zachowuje 
swoją aktywność metaboliczną [42]. 

5. Funkcje GAPDH uwalnianej poza komórkę patogenu 

Zgłaszane dotychczas doniesienia wskazują, że GAPDH, podobnie jak kilka innych 
białek wielofunkcyjnych [43], może wpływać na procesy modulujące odpowiedź 
układu odpornościowego gospodarza nie tylko jako białko powierzchniowe patogenu, 
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ale także znajdując się poza komórką. Wykazano, że zewnątrzkomórkowa GAPDH 
S. aureus, S. agalactiae i S. pyogenes indukuje apoptozę w mysich makrofagach [19]. 
Co więcej, GAPDH wydzielana przez Atopobium vaginae związaną z bakteryjnym 
zapaleniem pochwy, zakłóca ludzką anafilatoksyne C5a [44]. U drożdży S. cerevisiae 
podczas fermentacji alkoholowej fragment białka GAPDH wydzielany na zewnątrz 
komórki jest aktywny względem innych gatunków drożdży, takich jak Hanseniaspora 
guilliermondii, Torulaspora delbrueckii, Kluyveromyces marxianus, Kluyveromyces 
thermotolerans [45]. Natomiast u Entamoeba histolytica wykazano zwiększenie ilości 
wydzielanego białka GAPDH wraz z wydłużaniem czasu hodowli. Ponadto białko 
obecne w pożywce wraz z syntazą A podlega modyfikacji potranslacyjnej – rybozy-
lacji ADP, która jest ważna w regulacji wielu procesów komórkowych i jest mecha-
nizmem działania kilku toksyn bakteryjnych, przyczyniając się do modulacji procesów 
związanych z sygnalizacją komórkową. Dodatkowo wykazano, że modyfikacja ta nie 
hamuje aktywności enzymatycznej zewnątrzkomórkowej GAPDH [46].  

6. Rola GAPDH w projektowaniu nowych terapii 

antydrobnoustrojowych 

Doniesienia na temat roli GAPDH w procesie patogenezy wielu patogenów sugerują, 

że może być to dobry cel do stworzenia nowych, selektywnych szczepionek. Prace nad 

tym tematem rozpoczęły się od badań Schistosoma mansoni, dla którego miano 

przeciwciał przeciwko GAPDH korelowało z odpornością na ponowne zakażenie tym 

pasożytem [47]. Scharakteryzowanie wysoce antygenowego regionu, wywołującego 

odpowiedź limfocytów B i T wskazało, że sekwencja ta znacznie różni się od 

sekwencji ludzkiego GAPDH. Jest ona również wysoce konserwatywna wśród innych 

gatunków rodzaju Schistosoma. Na tej podstawie zaprojektowano szczepionkę pepty-

dową z wieloma antygenami przeciw Schistosoma zawierającą główne epitopy GAPDH 

i łańcucha lekkiego dyneiny. Jej zastosowanie spowodowało znaczącą ochronę myszy 

przed infekcją S. mansoni [48, 49]. Podobny efekt uzyskano przy projektowaniu szcze-

pionki przeciw Schistosoma japonicum. Immunizowanie myszy kombinacją epitopów 

katepsyny L3 i GAPDH pozwoliło uzyskać wysoki efekt immunoprotekcyjny [50]. 

Kolejnym przykładem jest szczepionka DNA oparta o GAPDH pasożytniczego 

nicienia Onchocerca volvulus. Zastosowanie takiego preparatu u myszy spowodowało 

znaczne zmniejszenie liczby dorosłych robaków i mikrofilaremii po zakażeniu 

pasożytem Litomosoides sigmodontis [51].  

Pierwsze prace na temat terapeutycznej roli GAPDH w zwalczaniu patogennych 

bakterii dotyczyły streptokoków. Udowodniono skuteczne zastosowanie GAPDH 

Streptococcus uberis i Streptococcus dysgalactiae do ochronnej immunizacji bydła 

[52, 53]. Natomiast w modelu mysim badano skuteczność immunizacji białkiem 

GAPDH z S. pneumoniae i B. anthracis. W każdym z tych przypadków wyniki dawały 

skuteczne i obiecujące rezultaty [54, 55].  

Najnowsze badania skupiają się na zastosowaniu specyficznych inhibitorów GAPDH 

Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis, w celu zwalczenia koinfekcji wywo-

łanych przez te drobnoustroje. Analizy strukturalne, wykazujące znaczące różnice 

w miejscach aktywnych bakteryjnego i ludzkiego białka GAPDH, sugerują możliwość 

zaprojektowania związków, które selektywnie hamowałyby bakteryjne białko, dając 

bezpieczną, skuteczną i niedrogą terapię przeciwko tym koinfekcjom [56]. 
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GAPDH może być również atrakcyjnym celem terapeutycznym ze względu na 

swoją klasyczną rolę w szlaku glikolizy. Przykładem może być świdrowiec gambijski, 

Trypanosoma brucei gambiense, żyjący w ludzkim krwiobiegu i wywołujący śpiączkę 

afrykańską, dla którego glikoliza jest jedynym źródłem ATP. W przeprowadzonych 

badaniach, w których zmniejszono stężenia aldolazy i GAPDH poprzez interferencję 

RNA wykazano, że już częściowe wyczerpanie tych dwóch enzymów jest wystar-

czające, aby zabić pasożyty [57]. 

7. Podsumowanie 

Patogeny, takie jak bakterie, pierwotniaki i grzyby, mogą wykorzystywać białka 

wielofunkcyjne, w tym GAPDH, do wzmocnienia adhezji do tkanek żywiciela, polep-

szenia zdolności inwazyjnych, a także stłumienia odpowiedzi układu immunologicz-

nego gospodarza. Pomimo prowadzenia licznych badań, kwestiami pozostającymi 

w strefie domniemań jest przyczyna pojawienia się nowych funkcji pełnionych przez 

znane białka oraz sposób ich sekrecji. Niemniej jednak, nowo odkryte wielopoziomowe 

działanie GAPDH sugeruje, że enzym ten może być ważnym celem w projektowaniu 

nowych metod terapeutycznych.  

Literatura  

1. Jeffery C.J., Moonlighting proteins. Trends Biochem Sci. 1999, 24, s. 8-11.  

2. Pancholi V., Fischetti V.A., A major surface protein on group A streptococci is 

a glyceraldehyde-3-phosphate-dehydrogenase with multiple binding activity, J Exp Med., 

1992, 176, s. 415-26.  

3. Tristan C., Shahani N., Sedlak T.W., Sawa A., The diverse functions of GAPDH: views 

from different subcellular compartments, Cell Signal., 2011, 23, s. 317-23.  

4. Engel M., Seifert M., Theisinger B., Seyfert U., Welter C., Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase and Nm23-H1/nucleoside diphosphate kinase A. Two old enzymes combine 

for the novel Nm23 protein phosphotransferase function, J Biol Chem., 1998, 273,  

s. 20058-65. 

5. Butland G., Peregrín-Alvarez J.M., Li J., Yang W., Yang X., Canadien V., Starostine A., 

Richards D. et al., Interaction network containing conserved and essential protein 

complexes in Escherichia coli, Nature, 2005, 433, s. 531-7. 

6. Arifuzzaman M., Maeda M., Itoh A., Nishikata K., Takita C., Saito R., Ara T., 

Nakahigashi K. et al., Large-scale identification of protein-protein interaction of 

Escherichia coli K-12, Genome Res., 2006, 16, s. 686-91.  

7. Ferreira E., Giménez R., Aguilera L., Guzmán K., Aguilar J., Badia J., Baldomà L., 

Protein interaction studies point to new functions for Escherichia coli glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase, Res Microbiol., 2013, 164, s. 145-54.  

8. Silva K.S.F., Lima R.M., Baeza L.C., Lima P.S., Cordeiro T.M., Charneau S., da Silva 

R.A., Soares C.M.A., Pereira M., Interactome of glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase points to the existence of metabolons in Paracoccidioides lutzii, Front 

Microbiol., 2019, 10, s. 1537. 

9. Ferreira E., Giménez R., Cañas M.A., Aguilera L., Aguilar J., Badia J., Baldomà L., 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase is required for efficient repair of cytotoxic 

DNA lesions in Escherichia coli, Int J Biochem Cell Biol., 2015, 60, s. 202-12. 

10. Karkowska-Kuleta J., Kozik A., Moonlighting proteins as virulence factors of pathogenic 

fungi, parasitic protozoa and multicellular parasites, Mol Oral Microbiol., 2014, 29,  

s. 270-83. 



 

Aneta Bednarek, Dorota Satała 

 

114 

11. Satala D., Karkowska-Kuleta J., Zelazna A., Rapala-Kozik M., Kozik A., Moonlighting 

proteins at the candidal cell surface, Microorganisms, 2020, 8, s. 1046.  

12. Kopeckova M., Pavkova I., Stulik J., Diverse localization and protein binding abilities of 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase in pathogenic bacteria: the key to its 

multifunctionality?, Front Cell Infect Microbiol., 2020, 10, s. 89.  

13. Delgado M.L., Gil M.L., Gozalbo D., Candida albicans TDH3 gene promotes secretion of 

internal invertase when expressed in Saccharomyces cerevisiae as a glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase-invertase fusion protein, Yeast, 2003, 20, s. 713-22.  

14. Spencer N., Yeruva L., Role of bacterial infections in extracellular vesicles release and 

impact on immune response, Biomed J., 2020, 23, s. S2319-4170(20)30069-X. 

15. Gil-Bona A., Amador-García A., Gil C., Monteoliva L., The external face of Candida 

albicans: A proteomic view of the cell surface and the extracellular environment, 

J Proteomics, 2018, 180, s. 70-79.  

16. Terrasse R., Amoroso A., Vernet T., Di Guilmi A.M., Streptococcus pneumoniae GAPDH 

is released by cell lysis and interacts with peptidoglycan, PLoS One, 2015, 10, s. e0125377.  

17. Karkowska-Kuleta J., Wronowska E., Satala D. et al., Als3-mediated attachment of 

enolase on the surface of Candida albicans cells regulates their interactions with host 

proteins, Cell Microbiol, 2021, 23, s. e13297.  

18. Bergmann S., Rohde M., Chhatwal G.S., Hammerschmidt S., alpha-Enolase of 

Streptococcus pneumoniae is a plasmin(ogen)-binding protein displayed on the bacterial 

cell surface, Mol Microbiol, 2001, 40, s. 1273-87. 

19. Oliveira L., Madureira P., Andrade E.B., Bouaboud A., Morello E., Ferreira P., Poyart C., 

Trieu-Cuot P., Dramsi S., Group B streptococcus GAPDH is released upon cell lysis, 

associates with bacterial surface, and induces apoptosis in murine macrophages, PLoS 

One, 2012, 7, s. e29963.  

20. Pasztor L., Ziebandt A.K., Nega M., Schlag M., Haase S., Franz-Wachtel M., Madlung J., 

Nordheim A. et al., Staphylococcal major autolysin (Atl) is involved in excretion of 

cytoplasmic proteins, J Biol Chem., 2010, 285, s. 36794-803.  

21. Seidler N.W., GAPDH, as a Virulence Factor, [w:] GAPDH: Biological Properties and 

Diversity, Advances in Experimental Medicine and Biology Springer, Dordrecht, 2013, s. 985.  

22. Egea L., Aguilera L., Giménez R., Sorolla M.A., Aguilar J., Badía J., Baldoma L., Role of 

secreted glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase in the infection mechanism of entero-

hemorrhagic and enteropathogenic Escherichia coli: interaction of the extracellular enzyme 

with human plasminogen and fibrinogen, Int J Biochem Cell Biol., 2007, 39, s. 1190-203.  

23. Grimmer J., Dumke R., Organization of multi-binding to host proteins: The 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) of Mycoplasma pneumoniae, 

Microbiol Res., 2019, 218, s. 22-31.  

24. Seidler K.A., Seidler N.W., Role of extracellular GAPDH in Streptococcus pyogenes 

virulence, Mo Med, 2013, 110, s. 236-40.  

25. Terao Y., Yamaguchi M., Hamada S., Kawabata S., Multifunctional glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase of Streptococcus pyogenes is essential for evasion from 

neutrophils, J Biol Chem., 2006, 281, s. 14215-23.  

26. Nagarajan R., Sankar S., Ponnuraj K., Crystal structure of GAPDH of Streptococcus 

agalactiae and characterization of its interaction with extracellular matrix molecules, 

Microb Pathog., 2019, 127, s. 359-367. 

27. Lama A., Kucknoor A., Mundodi V., Alderete J.F., Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase is a surface-associated, fibronectin-binding protein of Trichomonas 

vaginalis, Infect Immun., 2009, 77, s. 2703-11. 



Wielofunkcyjność dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH)  

u mikroorganizmów chorobotwórczych 

 

115 

28. González-Miguel J., Morchón R., Siles-Lucas M., Oleaga A., Simón F., Surface-displayed 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase and galectin from Dirofilaria immitis enhance 

the activation of the fibrinolytic system of the host, Acta Trop., 2015, 145, s. 8-16.  

29. Gozalbo D., Gil-Navarro I., Azorín I., Renau-Piqueras J., Martínez J.P., Gil M.L., The cell 

wall-associated glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase of Candida albicans is also 

a fibronectin and laminin binding protein, Infect Immun., 1998, 66, s. 2052-9. 

30. Crowe J.D., Sievwright I.K., Auld G.C., Moore N.R., Gow N.A., Booth N.A., Candida 

albicans binds human plasminogen: identification of eight plasminogen-binding proteins, 

Mol Microbiol., 2003, 47, s. 1637-51. 

31. Barbosa M.S., Báo S.N., Andreotti P.F., de Faria F.P., Felipe M.S., dos Santos Feitosa L., 

Mendes-Giannini M.J., Soares C.M., Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase of 

Paracoccidioides brasiliensis is a cell surface protein involved in fungal adhesion to 

extracellular matrix proteins and interaction with cells, Infect Immun., 2006, 74, s. 382-9.  
32. Tomazett M.V., Baeza L.C., Paccez J.D., Parente-Rocha J.A., Ribeiro-Dias F., de Almeida 

Soares C.M., Identification and characterization of Paracoccidioides lutzii proteins 

interacting with macrophages, Microbes and Infection., 2019, 21, s. 401-411.  
33. Lau S.K., Tse H., Chan J.S., Zhou A.C., Curreem S.O., Lau C.C., Yuen K.Y., Woo P.C., 

Proteome profiling of the dimorphic fungus Penicillium marneffei extracellular proteins 

and identification of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase as an important 

adhesion factor for conidial attachment, FEBS J, 2013, 280, s. 6613-26. 

34. Miethke M., Marahiel M.A., Siderophore-based iron acquisition and pathogen control, 

Microbiol Mol Biol Rev., 2007, 71, s. 413-51.  

35. Malhotra H., Patidar A., Boradia V.M., Kumar R., Nimbalkar R.D., Kumar A., Gani Z., 

Kaur R. et al., Mycobacterium tuberculosis glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH) functions as a receptor for human lactoferrin, Front Cell Infect Microbiol., 

2017, 7, s. 245. 

36. Madureira P., Baptista M., Vieira M., Magalhães V., Camelo A., Oliveira L., Ribeiro A., 

Tavares D. et al., Streptococcus agalactiae GAPDH is a virulence-associated 

immunomodulatory protein, J Immunol., 2007, 178, s. 1379-87. 

37. Sahoo G.C., Dikhit M.R., Rani M., Ansari M.Y., Jha C., Rana S., Das P., Analysis of 

sequence, structure of GAPDH of Leishmania donovani and its interactions, J Biomol 

Struct Dyn., 2013, 31, s. 258-75. 

38. Maeda K., Nagata H., Nonaka A., Kataoka K., Tanaka M., Shizukuishi S., Oral 

streptococcal glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase mediates interaction with 

Porphyromonas gingivalis fimbriae, Microbes Infect., 2004, 6, s. 1163-70.  

39. Jeffery C.J., Mass spectrometry and the search for moonlighting proteins, Mass Spectrom 

Rev., 2005, 24, s. 772-82.  

40. Schormann N., Campos J., Motamed R., Hayden K.L., Gould J.R., Green T.J., Senkovich 

O., Banerjee S., Ulett G.C., Chattopadhyay D., Chlamydia trachomatis glyceraldehyde 3-

phosphate dehydrogenase: enzyme kinetics, high-resolution crystal structure, and 

plasminogen binding, Protein Sci., 2020, 29, s. 2446-2458. 

41. Moreau C., Terrasse R., Thielens N.M., Vernet T., Gaboriaud C., Di Guilmi A.M., 

Deciphering key residues involved in the virulence-promoting interactions between 

Streptococcus pneumoniae and human plasminogen, J Biol Chem., 2017, 292,  

s. 2217-2225. 

42. Cohen M.J., Philippe B., Lipke P.N., Enzymatic analysis of yeast cell wall-resident 

GAPDH and its secretion, mSphere, 2020, 5, s. e01027-20.  

43. Jeffery C.J., Mass spectrometry and the search for moonlighting proteins, Mass Spectrom 

Rev, 2005, 24, s. 772-82.  



 

Aneta Bednarek, Dorota Satała 

 

116 

44. Querol-García J., Fernández F. J., Marin A.V. et al., Crystal structure of glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase from the gram-positive bacterial pathogen A. vaginae, an 

immunoevasive factor that interacts with the human C5a anaphylatoxin. Frontiers in 

microbiology, 2017, 8, s. 541. 

45. Branco P., Kemsawasd V., Santos L., Diniz M., Caldeira J., Almeida M.G., Arneborg N., 

Albergaria H., Saccharomyces cerevisiae accumulates GAPDH-derived peptides on its 

cell surface that induce death of non-Saccharomyces yeasts by cell-to-cell contact, FEMS 

Microbiol Ecol., 2017, 1, s. 93.  

46. Alvarez A.H., Martinez-Cadena G., Silva M.E., Saavedra E., Avila E.E., Entamoeba 

histolytica: ADP-ribosylation of secreted glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 

Exp Parasitol., 2007, 117, s. 349-56.  

47. Dessein A.J., Begley M., Demeure C., Caillol D., Fueri J., dos Reis M.G., Andrade Z.A., 

Prata A., Bina J.C., Human resistance to Schistosoma mansoni is associated with IgG 

reactivity to a 37-kDa larval surface antigen, J Immunol., 1988, 140, s. 2727-2736. 

48. Argiro L., Henri S., Dessein H., Kouriba B., Dessein A.J., Bourgois A., Induction of 

a protection against S. mansoni with a MAP containing epitopes of Sm37-GAPDH and 

Sm10-DLC. Effect of coadsorbtion with GM-CSF on alum, Vaccine, 2000, 18, s. 2033-8. 

49. Argiro L.L., Kohlstädt S.S., Henri S.S. et al., Identification of a candidate vaccine peptide 

on the 37 kDa Schistosoma mansoni GAPDH, Vaccine, 2000, 18, s. 2039-2048. 

50. Huang W., Gu M., Cheng W., Wang S., Li K., Zhao Q.P., Ming Z., Dong H., Mechanism 

by which the combination of SjCL3 and SjGAPDH protects against Schistosoma 

japonicum infection, Parasitol Res., 2021, 120, s. 173-185.  

51. Steisslinger V., Korten S., Brattig N.W., Erttmann K.D., DNA vaccine encoding the 

moonlighting protein Onchocerca volvulus glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(Ov-GAPDH) leads to partial protection in a mouse model of human filariasis, Vaccine, 

2015, 33, s. 5861-5867.  

52. Fontaine M.C., Perez-Casal J., Song X.M., Shelford J., Willson P.J., Potter A.A., 

Immunisation of dairy cattle with recombinant Streptococcus uberis GapC or a chimeric 

CAMP antigen confers protection against heterologous bacterial challenge, Vaccine, 

2002, 20, s. 2278-86. 

53. Bolton A., Song X.M., Willson P., Fontaine M.C., Potter A.A., Perez-Casal J., Use of the 

surface proteins GapC and Mig of Streptococcus dysgalactiae as potential protective 

antigens against bovine mastitis, Can J Microbiol., 2004, 50, s. 423-32. 

54. Ling E., Feldman G., Portnoi M., Dagan R., Overweg K., Mulholland F., Chalifa-Caspi 

V., Wells J., Mizrachi-Nebenzahl Y., Glycolytic enzymes associated with the cell surface 

of Streptococcus pneumoniae are antigenic in humans and elicit protective immune 

responses in the mouse, Clin Exp Immunol., 2004, 138, s. 290-8. 

55. Matta S.K., Agarwal S., Bhatnagar R., Surface localized and extracellular glyceraldehyde-

3-phosphate dehydrogenase of Bacillus anthracis is a plasminogen-binding protein, 

Biochim Biophys Acta, 2010, 1804, s. 2111-20. 

56. Barrett K.F., Dranow D.M., Phan I.Q., Michaels S.A., Shaheen S., Navaluna E.D., Craig 

J.K., Tillery L.M. et al., Structures of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase in 

Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis, Protein Sci., 2020, 29, s. 768-778.  

57. Cáceres A.J., Michels P.A., Hannaert V., Genetic validation of aldolase and 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase as drug targets in Trypanosoma brucei, Mol 

Biochem Parasitol., 2010, 169, s. 50-4.  

  



Wielofunkcyjność dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH)  

u mikroorganizmów chorobotwórczych 

 

117 

Wielofunkcyjność dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH) 

w wirulencji mikroorganizmów chorobotwórczych  

Streszczenie 

Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH) jest typowym przykładem białka wielofunkcyj-

nego, które oprócz swojej podstawowej roli w cytozolowym szlaku glikolizy pełni także nieoczekiwane 

funkcje w innych przedziałach komórki lub poza nią. Pomimo braku peptydu sygnalnego, kierującego na 

klasyczną drogę sekrecji poprzez aparat Golgiego, GAPDH identyfikowana jest na ścianie komórkowej 

chorobotwórczych bakterii, pierwotniaków oraz grzybów, gdzie uczestniczy w oddziaływaniu z białkami 

gospodarza, w pozyskiwaniu składników odżywczych oraz unikaniu odpowiedzi układu immunologicz-

nego. Ze względu na wielopoziomowe działanie GAPDH w mechanizmach wirulencji w ostatnim czasie 

stała się ona ważnym kandydatem w projektowaniu nowych terapii. 

Słowa kluczowe: GAPDH, białko wielofunkcyjne, nieklasyczna sekrecja 

Multifunctionality of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH)  

in the virulence of pathogenic microorganisms 

Abstract 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) is a typical example of a multifunctional protein 

which, in addition to its primary role in the cytosolic glycolysis pathway, also has unexpected functions at 

other subcellular and extracellular locations. Despite the lack of a signal peptide, directing to the classic 

path of secretion through the Golgi apparatus, GAPDH is identified on the cell wall of pathogenic bacteria, 

protozoans and fungi, where it participates in the interaction with host proteins, obtaining nutrients and 

avoiding the host immune system response. Due to the multilevel action of GAPDH in the mechanisms of 

virulence, it has recently become an important candidate for designing new therapies. 

Keywords: GAPDH, moonlighting protein, non-conventional secretion 
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