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Staphylococcus aureus jest bakterią często kolonizującą jamę ustną cho-
rych na cukrzycę i równocześnie jednym z najczęstszych patogenów wywo-
łujących zespół stopy cukrzycowej. Niniejsza praca miała na celu porów-
nanie bakterii występujących w owrzodzeniach stopy cukrzycowej oraz 
w jamie ustnej chorych na cukrzycę, a także określenie czy jama ustna 
stanowi potencjalny rezerwuar patogennych bakterii, w szczególności me-
tycylinoopornych S. aureus.

Słowa kluczowe: Staphylococcus aureus, MRSA, zespół stopy cukrzycowej,  jama ustna

ABSTRACT
Introduction: Diabetic foot ulcer (DFU) caused by Staphylococcus aureus is  one of the 
most feared complications of diabetes mellitus. The studies reporting the oral cavity as a 
potential reservoir of S. aureus in diabetic patients are sparse. The aim of the study was to 
compare the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains in the oral 
and in the diabetic foot specimens from DFU patients. 
Materials and Methods: A total 80 specimens (40 oral swabs and 40 DFU swabs) were 
collected from diabetic patients with foot ulcer. The specimens were subcultured and 
the susceptibility of isolated S. aureus strains to antimicrobial agents was determined. 
Suspected methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strains were further examined for the 
presence of modified PBP2a protein. 

* Autor korespondujący
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WSTĘP

Jama ustna człowieka charakteryzuje się bogatą mikroflorą bakteryjną. Zgodnie 
z ostatnimi danymi z bazy Human Oral Microbiome Database (eHOMD), w jamie ustnej 
bytuje ponad 770 różnych gatunków bakterii (21). Skład mikrobiomu jamy ustnej ma 
charakter indywidualny i zależy od wielu czynników, miedzy innymi od wieku, stanu 
zdrowia, diety, higieny jamy ustnej oraz warunków socjalnych (21). Obecność fizjolo-
gicznego mikrobiomu jest jedną z oznak zdrowia, a jego zmiany mogą wskazywać na to-
czący się proces chorobowy (5). Istniejąca homeostaza może zostać naruszona w wyniku 
działania różnych czynników, często jest nim antybiotykoterapia (5). Niekiedy zmiany 
we florze jamy ustnej są jednym z pierwszych sygnałów chorób ogólnoustrojowych, do 
których należy również cukrzyca. Hiperglikemia powodująca odwodnienie prowadzi do 
zmniejszenia ilości produkowanej śliny, co wpływa na słabszą regenerację i łatwiejsze 
uszkadzanie komórek nabłonka. W efekcie zwiększa się liczba bakterii w jamie ustnej 
chorych, skutkując stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, a uszkodzony nabło-
nek stanowi potencjalne wrota przenikania bakterii do krwi (3). 

Jedną z bakterii, której ilość wyraźnie wzrasta w jamie ustnej u chorych na cukrzycę, 
jest Staphylococcus aureus (19). Nie jest znana dokładna przyczyna tego zjawiska. Trudno 
jednoznacznie określić czy ma to związek jedynie z kserostomią, czy też wynika z innych 
uwarunkowań, m.in. wieku czy stosowanych uzupełnień protetycznych (19). Dotąd stosun-
kowo mało uwagi poświęcano jamie ustnej jako rezerwuarowi szczepów S. aureus. Ostatnie 
badania pokazują, że kolonizacja jamy ustnej przez gronkowca złocistego może być równie 
częsta jak nosogardzieli czy skóry, a jego obecność jest często pomijana (8, 18). Istnieje 
zatem ryzyko wysiewu potencjalnie patogennych S. aureus z jamy ustnej do innych miejsc 
w organizmie człowieka (14). Ma to szczególne znaczenie u chorych z wysokim ryzykiem 
infekcji, takich jak chorzy na cukrzycę. Drobnoustroje bytujące w jamie ustnej mogą być 
punktem wyjścia dla zakażeń rozwijających się w innych, często nawet odległych miejscach 
organizmu, w szczególności ran związanych ze stopą cukrzycową (20). 

Celem naszej pracy było porównanie bakterii występujących w owrzodzeniach stopy 
cukrzycowej oraz w jamie ustnej chorych na cukrzycę oraz określenie czy jama ustna 
może stanowić potencjalny rezerwuar patogennych bakterii, w szczególności metycyli-
noopornych S. aureus.

M. Chmielewski i inni 

Results: Less than one-fifth of patients with DFU had oral S. aureus carriage, however the 
colonization is significantly associated with S. aureus diabetic foot infection. S. aureus 
strains were isolated from 52.5% of DFU specimens, 17.5% were resistant to methicillin. 
S. aureus strains were isolated  from 17.5% of oral specimens of diabetic patients; 2.5% 
were methicillin-resistant. The MRSA strains were isolated sevenfold more frequently 
from the diabetic foot than from the oral cavity. 
Conclusions: Although diabetic foot infections caused by an endogenous S. aureus strains 
colonizing the oral cavity of diabetic patients seems unlikely, it is evidently important to 
monitor the oral S. aureus carriage in diabetic patients and their resistance to antibiotics.

Key words: Staphylococcus aureus, MRSA, diabetic foot ulcer, oral cavity
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MATERIAŁY I METODY

Materiał badań stanowiły wymazy pobrane od chorych na cukrzycę  typu 1 i 2 le-
czonych w Regionalnym Centrum Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Kliniczne-
go w Gdańsku w latach 2018-2019. Łącznie pobrano 80 wymazów od 40 pacjentów, od 
każdego chorego pochodziły dwa wymazy, jeden z owrzodzenia stopy cukrzycowej (40 
wymazów), drugi z błony śluzowej dna jamy ustnej w okolicy zębów trzonowych (40 
wymazów). Wymazy pobrano pod kontrolą lekarza przy użyciu jałowych wymazówek 
z podłożem transportowym. Na wykonanie powyższych badań uzyskano zgodę Niezależ-
nej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycz-
nym (numer NKBBN/511/2017). Wymazy posiano na standardowe podłoża wzrostowe 
(Columbia agar, Chapman agar, McConkey agar i Sabouraud). Posiewy inkubowano 24-
48h w temperaturze 37⁰C. Po wstępnej analizie wyrosłych kolonii, wykonano standar-
dową diagnostykę mikrobiologiczną z użyciem testów Microgen STAPH-ID,  Microgen 
STREP-ID oraz systemu API.

Do oceny antybiotykowrażliwości  zastosowano metodę krążkowo-dyfuzyjną na 
podłożu Mueller-Hinton agar. Interpretację  prowadzono  zgodnie z rekomendacjami EU-
CAST (4). Użyto następujących antybiotyków:  cefoksytyna (30µg), erytromycyna (15µg), 
ciprofloksacyna (5µg), klindamycyna (2µg), chloramfenikol (30µg), tetracyklina (30µg), 
gentamycyna (10µg), kotrimoksazol (sulfametoksazol+trimetoprim 1.25/23,75µg) i wan-
komycyna (E-test) (Becton, Dickinson and Company).  Szczepy oporne na cefoksytynę 
posiewano na podłoże chromogenne z oksacyliną (Oxacillin Resistance Screening Agar 
Base Oxoid™). Dodatkowo  oporność na oksacylinę (MRSA) potwierdzono testem latek-
sowym, wykrywającym białko PBP2a.

WYNIKI

Zarówno z wymazów z owrzodzeń stopy cukrzycowej (52,5%) jak i z wymazów 
z jamy ustnej (17,5%) najczęściej izolowaną bakterią był S. aureus. W wymazach ze sto-
py kolejnymi co do częstości izolowanymi bakteriami były pałeczki Gram-ujemne z ga-
tunków: Pseudomonas aeruginosa  (20%), Proteus vulgaris (17,5%), Escherichia coli 
(12,5%) oraz Enterobacter cloacae (10%). Do gatunków rzadziej izolowanych należały: 
Citrobacter koseri, Klebsiella oxytoca, Providencia rettgeri i Serratia odorifera (Tab. 1). 

W zdecydowanej większości wymazów z jamy ustnej stwierdzono obecność bakte-
rii flory z grupy Streptococcus viridans, Neisseria sp. i Corynebacterium sp. Obok nich 
wyizolowano potencjalnie patogenne bakterie z gatunków: S. aureus (17,5%), P. aerugi-
nosa (5%), E. aerogenes (5%), P. putida (2,5%), E. cloace (2,5%) i E. coli (2,5%) (Tab. 1). 
Jedynie z jamy ustnej poza bakteriamii wyizolowano drożdżaki z rodzaju Candida, C. 
albicans (22,5%), C. glabrata (7,5%), C. tropicalis (2,5%) i C. lypolytica (2,5%) (Tab. 1). 

Najczęściej izolowaną potencjalnie patogenną bakterią był S. aureus, u 3 pacjentów 
spośród 40 (7,5%) wyizolowano go zarówno z rany jaki i z jamy ustnej. Lekooporność wy-
izolowanych S. aureus najczęściej dotyczyła: penicyliny (67,9%), klindamycyny (60,7%), 
erytromycyny (57,1%) i gentamycyny (46,4%). Rzadziej tetracykliny (28,6%), kotrimok-
sazolu (25%), ciprofloksacyny (17,9%) i chloramfenikolu (10,7%) (Tab. 2). Osiem z wyi-
zolowanych szczepów było metycylinoopornych (MRSA) (10%), z czego zdecydowana 

Kolonizacja jamy ustnej MRSA a zespół stopy cukrzycowej
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większość (17,5%) pochodziła ze stopy, a tylko jeden szczep z jamy ustnej (2,5%). Wśród 
S. aureus izolowanych z jamy ustnej najwięcej szczepów było opornych na penicylinę 
i klindamycynę, 42,9%. Oporność na pozostałe antybiotyki była wyraźnie niższa niż izo-
latów pochodzących ze stopy, jak przedstawiono w Tabeli 2. Szczepy MRSA wykazywa-
ły wyższe odsetki oporności na wszystkie badane antybiotyki niż szczepy MSSA (Tab. 3). 

Tabela 1. Częstość izolacji potencjalnie patogennych drobnoustrojów z owrzodzenia stopy 
cukrzycowej oraz z jamy ustnej chorych na cukrzycę

Drobnoustrój Stopa cukrzycowa
(n=40)

Jama ustna
(n=40)

Ogółem
(n=80)

Staphylococcus aureus 21   (52,5%) 7   (17,5%) 28   (35%)
Paciorkowce β-hemolizujące:
- grupy A 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)

- grupy B 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)
- grupy C 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)
Pseudomonas aeruginosa 8   (20%) 2   (5%) 10   (12,5%)
Pseudomonas putida 2   (5%) 1   (2,5%) 3   (3,75%)
Proteus vulgaris 7   (17,5%) 0 7   (8,75%)
Proteus mirabilis 4   (10%) 0 4  (5%)
Escherichia coli 5   (12,5%) 1   (2,5%) 6 (7,5%)
Enterobacter cloacae 4   (10%) 1   (2,5%) 5 (6,25%)
Enterobacter aerogenes 0 2   (5%) 2   (2,5%)
Acinetobacter baumanii 2   (5%) 0 2   (2,5%)
Morganella morganii 2   (5%) 0 2   (2,5%)
Aeromonas hydrophila 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)
Citrobacter koseri 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)
Citrobacter freundii 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)
Klebsiella oxytoca 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)
Providencia rettgeri 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)
Serratia odorifera 1   (2,5%) 0 1   (1,25%)
Candida albicans 0 9    (22,5%) 9   (11,25%)
Candida glabrata 0 3   (7,5%) 3   (3,75%)
Candida tropicalis 0 1   (2,5%) 1   (1,25%)
Candida lypolytica 0 1   (2,5%) 1   (1,25%)

M. Chmielewski i inni 
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Tabela 2. Lekooporność izolatów S. aureus pochodzących ze stopy cukrzycowej i z jamy 
ustnej chorych na cukrzycę

Antybiotyk
S. aureus Ogółem 

S. aureus (%)
(n=28)

Stopa cukrzycowa (%)
 (n=21)

Jama ustna (%)
(n=7)

penicylina 16 (76,2) 3 (42,9) 19 (67,9)
klindamycyna 14 (66,6) 3 (42,9) 17 (60,7) 
erytromycyna 14 (66,6) 2 (28,6)  16 (57,1)
gentamycyna 11 (52,4) 2 (28,6) 13 (46,4) 
tetracyklina 7 (33,3) 1 (14,3) 8 (28,6)
kotrimoksazol 5 (23,8) 2 (28,6) 7 (25)
ciprofloksacyna 5 (23,8) 0 5 (17,9)
chloramfenikol 3 (14,3) 0 3 (10,7)
wankomycyna 0 0 0

Tabela 3. Lekooporność metycylinowrażliwych (MSSA) i metycylinoopornych (MRSA) 
izolatów S. aureus pochodzących ze stopy cukrzycowej i z jamy ustnej chorych na cuk-
rzycę

Antybiotyk MSSA (%)
(n=20)

MRSA  (%)
(n=8)

Ogółem S. aureus (%)
(n=28)

cefoksytyna 0 8 (100) 8 (28,6)
penicylina 11 (55) 8 (100) 19 (67,9)
klindamycyna 10 (50) 7 (87,5) 17 (60,7) 
erytromycyna 10 (50) 6 (75)  16 (57,1)
gentamycyna 7 (35)  6 (75) 13 (46,4) 
tetracyklina 2 (10) 6 (75) 8 (28,6)
kotrimoksazol 4 (20) 3 (37,5) 7 (25)
ciprofloksacyna 1 (5) 4 (50) 5 (17,9)
chloramfenikol 1 (5) 2 (25) 3 (10,7)
wankomycyna 0 0 0

DYSKUSJA

Ocenia się, że w Polsce na cukrzycę cierpi około 2,6 mln osób między 20 a 79 rokiem 
życia. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą spowodowaną względnym lub bezwzględnym 
niedoborem insuliny (1). Źle wyrównana cukrzyca prowadzi do rozwoju powikłań bę-
dących następstwem uszkadzającego działania wysokiego stężenia cukru we krwi. Za 
jedno z najczęstszych i najpoważniejszych powikłań uważa się zespół stopy cukrzycowej 
(DFU – diabetic foot ulcer), występujący u około 15% chorych na cukrzycę (20). Jest on 
spowodowany występowaniem neuropatii, miażdżycy oraz zaburzeń immunologicznych, 
prowadzących do upośledzonej reakcji organizmu na czynniki zakaźne. Powolny prze-

Kolonizacja jamy ustnej MRSA a zespół stopy cukrzycowej
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pływ krwi w dystalnych częściach kończyn dolnych powoduje powstawanie mikrozato-
rów ograniczających ukrwienie (15). Ponadto dochodzi do polineuropatii spowodowanej 
hiperglikemią, która wywołuje przewlekły stan zapalny neuronów, zaburzając prawidło-
we przewodzenie (10). Hiperglikemia przyczynia się do dysfunkcji neutrofili i makrofa-
gów, zaburzając fagocytozę, upośledzając ich chemotaksję oraz immunoadherencję (16). 
Zwiększone stężenie glukozy w przestrzeni pozakomórkowej predysponuje do współist-
niejących zakażeń bakteryjnych. W rezultacie pojawiają się trudno gojące się owrzodze-
nia stóp. Powierzchowne zakażenie stopy może szybko rozprzestrzeniać się, obejmując 
tkankę podskórną, mięśnie, stawy, a nawet kości (6, 20).

Do najczęstszych patogenów wywołujących ostre infekcje stóp u chorych na cukrzy-
cę należy S. aureus (17). Również w naszym badaniu był to najczęściej izolowany patogen 
zarówno z owrzodzeń stopy jaki i z jamy ustnej badanych chorych. Od ponad połowy 
z nich wyizolowano gronkowca z owrzodzeń stopy, a u mniej niż jednej piątej odnoto-
wano kolonizację jamy ustnej przez S. aureus. Przy czym należy podkreślić, że jedynie 
u 3 spośród 40 pacjentów S. aureus występował równocześnie w obu miejscach. Wydaje 
się więc, że jama ustna nie stanowi istotnego rezerwuaru S. aureus w kolonizacji ran sto-
py cukrzycowej. Zgodnie z wiedzą autorów dotąd takich badań nie prowadzono, a prace 
dotyczące korelacji pomiędzy występowaniem S. aureus w stopie a kolonizacją przed-
sionka nosa, również nie wskazywały na endogenne pochodzenie szczepów gronkowców 
izolowanych z owrzodzeń stóp (2). W badaniach z Tajwanu stwierdzono, że kolonizacja 
przedsionka nosa była na podobnym poziomie zarówno u badanych ze zespołem stopy 
jaki i bez tego powikłania (13). 

Leczenie infekcji gronkowcowej w DFU zazwyczaj obejmuje zarówno interwencje 
chirurgiczne jak również długotrwałą antybiotykoterapię. Nawet przy odpowiednim 
schemacie leczenia celowanego pacjenci cierpiący na gronkowcowe infekcje stopy cuk-
rzycowej często doświadczają poważnych, zagrażających życiu powikłań, takich jak po-
socznica, zakrzepica żył głębokich czy patologiczne złamania (20). Z tego powodu często 
konieczne jest przedłużone leczenie przeciwbakteryjne. Długotrwałe i powtarzające się  
antybiotykoterapie wiążą się z wysokim ryzkiem selekcji szczepów opornych (17). Naj-
większe zagrożenie dotyczy szczepów gronkowców opornych na metycylinę, które obok 
oporności na antybiotyki β-laktamowe są niewrażliwe na szereg powszechnie stosowa-
nych antybiotyków z innych grup, takich jak makrolidy, linkozamidy, aminoglikozydy 
czy fluorochinolony. Wśród wyizolowanych przez nas S. aureus odsetek izolatów MRSA 
był stosunkowo wysoki i wynosił 17,5%, przy czym 7/8 szczepów pochodziło z owrzo-
dzenia stopy, a tylko jeden z jamy ustnej (2,5%). Określony w pracy odsetek MRSA był 
notowany również w innych krajach (2, 13). Występowanie MRSA w jamie ustnej było 
zdecydowanie rzadsze niż w ranie stopy i podobnie jak w innych publikacjach nie prze-
kraczało kilku procent (9, 11, 12). Nie jest zaskakujące, że gronkowce MRSA wykazy-
wały wielokrotnie wyższe odsetki oporności niż MSSA, co dotyczyło przede wszystkim 
ciprofloksacyny, chloramfenikolu i tetracykliny. Lekooporność wyizolowanych S. aure-
us zarówno z jamy ustnej jak i z owrzodzenia stopy obejmowała najczęściej penicyliny, 
linkozamidy, makrolidy, aminoglikozyd i była zbliżona do oporności notowanej obecnie 
wśród gronkowców izolowanych z innych zakażeń (7). Szczepy z jamy ustnej charaktery-
zowała mniejsza oporność na antybiotyki niż szczepy z owrzodzeń stopy, co najprawdo-
podobniej miało związek z ich mniejszą ekspozycją na antybiotyki. 
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WNIOSKI

Pomimo, że zakażenie stopy cukrzycowej endogennymi szczepami S. aureus, koloni-
zującymi jamę ustną chorych na cukrzycę wydaje się mało prawdopodobne, to z pewnoś-
cią istotne jest monitorowanie nosicielstwa S. aureus w jamie ustnej chorych na cukrzycę 
oraz ich oporności na antybiotyki.
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Diagnostyka mikrobiologiczna z oceną lekowrażliwości ukierunkowana 
na bakterie beztlenowe, ze względu na trudności techniczne i koszt bada-
nia, prowadzona jest w Polsce w ograniczonym zakresie. Uwagę zwraca 
rosnący odsetek izolatów pałeczek z rodzaju Bacteroides i Parabacteroides 
opornych na klindamycynę, antybiotyki beta-laktamowe skojarzone z in-
hibitorem beta-laktamaz i karbapenemy. W związku z tym wskazane jest 
rutynowe monitorowanie lekowrażliwości i leczenie na podstawie wyniku 
antybiogramu.

Słowa kluczowe: bakterie beztlenowe, Bacteroides, wrażliwość na antybiotyki

ABSTRACT
Objectives: Diagnostics of anaerobic bacterial infections and determination of drug 
susceptibility are technically difficult and time-consuming; therefore, the number of 
studies on Anaerobic Gram-negative bacilli is significantly limited, especially in Europe. 
The aim of the study was to analyze the antibiotic susceptibility of clinically important 
anaerobic bacteria Bacteroides spp. and Parabacteroides distasonis. Strains were isolated 
from infections of patients hospitalized at one Polish hospital as a result of routine 
microbiological diagnostics. 
Material and methods: Clinical isolates were identified with MALDI-TOF MS. 
Antimicrobial susceptibility of 276 strains was carried out by E-test gradient strip 
to commonly used antibiotics i.e. benzylpenicillin, amoxicillin with clavulanic 
acid, imipenem, clindamycin and metronidazole. MIC values were determined. The 
* Autor korespondujący
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interpretation of antimicrobial susceptibility tests were conducted in accordance 
with The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 
recommendations.
Results: Susceptibility tests of all isolates yielded the following rates of resistance to the 
evaluated β-lactam antibiotics: benzylpenicillin (96%), amoxicillin/clavulanic acid (7.6%), 
imipenem (2.1%). In presented study 38.8% of clindamycin-resistant strains were isolated, 
among them 18.3% of B. fragilis and 53.85% P. distasonis. All strain were susceptible to 
metronidazole. 
Conclusions: Obtained results and analysis of the results of other researchers convinces 
us that it is necessary to routinely or at least periodically monitor drug susceptibility of 
clinical isolates of anaerobic bacteria and use targeted therapy based on the result of the 
antibiogram. Although high percentage of the tested Bacteroides and Parabacteroides 
strains remained susceptible to metronidazole and β-lactam antibiotics the use of 
clindamycin in empirical therapy may not be efficacious. Antibiogram results should be 
consult with the staff responsible for patient treatment and hospital antibiotic policies.

Keywords: anaerobic bacteria, Bacteroides, antimicrobial susceptibility

INTRODUCTION

Anaerobic Gram-Negative Bacilli (AGNB) may cause severe infections: intra-
abdominal infections, abscesses, gynecological infections, skin and soft tissue 
infections and bacteremia. The most frequently isolated strains belong to Bacteroides 
fragilis group (BFG) and Parabacteroides distasonis and have the higher resistance 
rates among all human pathogenic anaerobic bacteria (2, 5, 7, 9). In this study we 
analyzed the susceptibility of Bacteroides spp. and Parabacteroides spp. strains 
isolated from infections of patients hospitalized at academic hospital to commonly 
used in Poland antibiotics. The justification for the conducted research was the results 
published by other researchers that showed that the resistance pattern in these bacteria 
is geographically diverse and depends on the antibiotic policy in the ward/hospital. 
 Diagnostics of anaerobic infections and determination of drug susceptibility are tedious 
and time consuming and not performed in routine diagnostics (2, 5, 7, 14). Anaerobic 
bacteria are commonly overlooked, especially in multi-bacterial infections with aerobic 
pathogens. Knowledge of the nature of anaerobic infections will allow to costs reduction 
which depend on the collection of valid clinical specimens (reject unacceptable specimens 
such as those from body sites containing anaerobic commensal microbiota) in a specific 
manner, at an appropriate time (before the start of antibiotic therapy, or just before 
the following drug administration). Appropriate clinical samples should be stored and 
transported at room temperature (in low temperatures oxygen diffusion is increased). In 
empirical therapy the mail criterion for selecting an antibiotic are documented patterns of 
susceptibility that indicate on effectiveness of a particular treatment (10).

M. Kierzkowska, A. Majewska, G. Młynarczyk
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MATERIAL AND METHODS

Bacterial strains. In order to determine the trend of resistance we analyzed 
susceptibility of 276 non-duplicate strains (Bacteroides fragilis, non-B. fragilis species 
such as: B. thetaiotaomicron, B. vulgatus, B. ovatus, B. ovatus/xylanisolvens, B. uniformis, 
B. pyogenes, B. stercoris, B. caccae, B. eggerthii and Parabacteroides distasonis) obtained 
in the 2013-2017 period as a result of routine microbiological diagnostics. List of clinical 
samples (n=226) and a number of identified species has been shown in the Table 1. 

Table I. Clinical samples and a number of identified species. 
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wound, abscess 81 36 16 17 10 6 3 1 1 1 10 157
peritoneal fluid 14 11 8 3 0 0 0 1 0 0 10 33
blood 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
soft tissue 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 7
urine 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 7
preservation fluid 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
urethral swab 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
intraoperative sample 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
bile 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
synovial fluid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
other 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5
total (276) 115 53 30 23 11 11 3 2 1 1 26 276

Identification. Clinical strains were identified with matrix-assisted laser desorption/
ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS, bioMérieux, France). 

Antimicrobial susceptibility. Antimicrobial susceptibility testing (AST) was carried 
out by determining the MIC values (E-test method; bioMérieux, France) generally used in 
therapy anaerobic infections antibiotics i.e. benzylpenicillin, amoxicillin with clavulanic 
acid, imipenem, clindamycin and metronidazole. The interpretation was conducted 
in accordance with The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST) recommendations (1, 5, 10).

RESULTS AND DISCUSSION

We performed AST on 276 clinically relevant Gram-negative anaerobes belonging 
to Bacteroides fragilis group (BFG) and Parabacteroides distasonis. The percentage of 
resistant isolates has been shown in Table 2. We have shown that 96% of tested strains 
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were resistant to benzylpenicillin. A similarly high percentage of resistant strains was 
recorded in the study of strains isolated in the same hospital laboratory between 2007-
2012 (8) and is equally high in other report (4). In accordance to EUCAST guidance, 
susceptibility to ampicillin, amoxicillin, piperacillin and ticarcillin can be inferred from 
susceptibility to benzylpenicillin (1). Penicillin with the β-lactamase inhibitor exhibit 
definitely better activity against anaerobic bacteria. It was noted that 7. 6% of the isolates 
(from 0% to 31% depending on the species) was resistant to amoxicillin with clavulanic 
acid. Most of them belonged to P. distasonis (31%) and B. ovatus (18%). Analyzing 
the other β-lactam antibiotics we demonstrated that average 2.2% tested strains were 
resistant to imipenem. Imipenem resistance mainly concerned species of B. fragilis, B. 
thetaiotaomicron, B. vulgatus and most often B. uniformis. Resistant strains were isolated 
from patients hospitalized in surgical departments, such as: Surgery Clinic, Orthopedics 
and Traumatology, Clinic and Department of Nephrology and Transplantation Medicine. 
Carbapenem resistance in Bacteroides and Parabacteroides strains can be associated with 
chromosomally mediated cfiA gene, which encodes class B metallo-beta-lactamase. This 
Zn+ dependent metallo-beta-lactamase is capable to hydrolyze a majority of β-lactams, 
including cephamycin’s and carbapenems. The cfiA is regarded as a silent gene (low 
level of constitutive expression) but its expression can be upregulated following of an 
insertion sequence (IS) elements e.g.: IS942, IS1186, IS1187, IS1188 (1, 2). The cfiA gene 
was found in 11 (3.99%) isolates, mainly in B. fragilis. Only one strain in which the cfiA 
was detected was imipenem resistant (MIC=32 mg/L). In none of imipenem-resistant 
strain IS elements were detected. Javerica and co-workers analyzing 623 cfiA negative 
and positive B. fragilis isolates, concluded that clinicians should be careful when treating 
infections caused by cfiA positive B. fragilis with carbapenems even if the isolates are 
phenotypically susceptible. Moreover, it indicates the need to monitor susceptibility to 

Table II. Antibiotic resistant pattern of 276 isolates of Bacteroides spp. and P. distasonis.
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% of resistant isolates
benzylpenicillin 95.6 100 96.7 100 91.7 81.8 33 100 100 100 100 96
amoxicillin/clavulanic 
acid 1.7 7.5 6.7 18.2 0 9.1 0 0 0 0 30.8 7.6

imipenem 0.9 5.7 3.3 0 0 9.1 0 0 0 0 0 2.2
clindamycin 18.3 50.9 53.3 50 58.3 63.6 33.3 100 0 100 53.8 38.8
metronidazole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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antibiotics during therapy (7). Although, the latest data regarding imipenem resistance in 
AGNB are limited, it can be assumed that the percentage of imipenem resistant strains is 
varied in different laboratories. Gao Q at al. shown that about 18% of B. fragilis isolates 
collected from a Chinese hospital were resistant to imipenem (3). In Romanian clinical 
hospital the resistance level for imipenem is lower (<6%) [14]. In a multicenter U.S. 
survey 1.1% of B. fragilis isolates collected from 2006 to 2009 were imipenem resistant 
and remained essentially unchanged over the 3 year period (12, 13). Nagy et al. showed 
that the percentage of Bacteroides strains resistant to this antibiotic was <1.2%, this 
team of researchers also noticed a dramatic increase of Bacteroides spp. resistance to 
clindamycin during the analyzed 20 years (9). Observation conducted in our laboratory 
showed an increase in resistance to clindamycin, as well (8). In presented study 38.8% of 
clindamycin-resistant strains were isolated, among them 18.3% of B. fragilis and 53.85% 
P. distasonis. The percentage of resistance was particularly high (above 50%) in non-B. 
fragilis species (B. thetaiotaomicron, B. vulgatus, P. distasonis, B. ovatus, B. uniformis) 
and in individual years, between 2013-2017 was: 37.50%, 21.15%, 42.55%, 53.13% and 
36.84%, respectively. In the study of Bacteroides fragilis isolates collected during 
a 13-years period (2006–2018) from proven cases of intra-abdominal infections, lower 
respiratory tract infections, bloodstream infections, wound infections and abscesses, 
managed in the 6 hospitals in Kuwait 62% isolates were resistant to clindamycin (6). 
Consequently, the use of clindamycin in infections with suspected involvement of AGNB 
may be associated with a lack of therapeutic success so it is no longer recommended for 
empiric therapy of serious infections (2). All strains tested in our laboratory were sensitive 
to metronidazole. This trend in our hospital persists from the beginning of monitoring, i.e. 
about a decade (8). Other researchers have observed a relatively low, but geographically 
diverse increase in the prevalence of metronidazole resistant Bacteroides strains (2, 9). 
Currently metronidazole resistance in Europe and the United States remains below 2% 
(2, 4).

The limitation of this study is that the isolates were obtained only from adult patients 
from only one hospital but to the best of our knowledge there are no published data from 
other polish clinical laboratories.

We have to also realize that bacteria of the genus Bacteroides are component of a gut 
microbiome, are excreted from the body with feces and transported to the environment. 
Such strains are regarded as a reservoir of antibiotic resistance genes (11). Transmission 
of drug-resistant bacteria to surface water can pose a serious health risk for humans and 
animals; therefore, the quality of treated wastewater should be strictly monitored, as well.

CONCLUSIONS

Antimicrobial resistance is a growing problem all over the world. Findings highlight 
the importance of continuous surveillance in monitoring trends in antimicrobial resistance. 
Despite that high percentage of the tested Bacteroides and Parabacteroides strains 
remained susceptible to metronidazole and β-lactam antibiotics the use of clindamycin 
in empirical therapy may not be efficient. At a local level, the clinical microbiology 
laboratory has a key role in identifying and undertaking susceptibility testing and develop 
local antibiograms and liaise with antimicrobial stewardship teams. 
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Charakterystyka antybiotykooporności i czynników wirulencji szczepów 
Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych z zakażeń układu oddechowego

Antibiotic resistance and virulence characterization of Pseudomonas 
aeruginosa strains isolated from respiratory tract infections

Aneta Buda, Estera Jachowicz, Sylwia Trojnar, Sylwia Parasion*, Tomasz Kasperski, 
Justyna Geller, Monika Pobiega

Biophage Pharma S.A., ul. Mogilska 40, 31-546 Krakow, Poland

Celem pracy była charakterystyka antybiotykooporności I czynników 
wirulencji szczepów Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych z zakażeń 
układu oddechowego. Wykonano badania wrażliwości na antybiotyki, 
określono występowanie genów oporności i wirulencji oraz zdolności do 
wytwarzania biofilmu wśród badanych szczepów. Sprawdzono obecność 
genów oporności na metalo-β-laktamazy, aminoglikozydy oraz plazmido-
wo kodowanych genów oporności na chinolony. Do badania genów wiru-
lencji wytypowano między innymi geny związane z systemem sekrecji typu 
III,  produkcją piocyjnaniny, wytwarzania fimbrii czy proteazy aprA.
Wśród badanych szczepów stwierdzono dość wysoki poziom wielolekoo-
pornych szczepów XDR i MDR. Wykazano, że geny wirulencji często wy-
stępują wśród badanych szczepów wyizolowanych z zakażeń układu odde-
chowego.

Słowa kluczowe: antybiotyki, zakażenia układu oddechowego, biofilm, czynniki wiru-
lencji, Pseudomonas aeruginosa

ABSTRACT
Objectives: The aim of this study was to analyze the resistance, virulence and biofilm 
production of PA strains from respiratory tract infections.
Methods: All strains were tested for antibiotic susceptibility according to current 
EUCAST guidelines. Several resistance and virulence genes were detected by PCR. 
Biofilm formation was detected by the crystal violet method. 
Results: 38 strains (47.5%) were categorized as XDR, and 12 (15%) as MDR. Seven 
(10%) MBL producers were identified. The VIM gene was detected in two strains. Genes 
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INTRODUCTION

Pseudomonas aeruginosa (PA) is a Gram-negative opportunistic pathogen responsible 
for nosocomial infections such as pneumonia and chronic lung infections, surgical wound 
infections and bloodstream infections. Patients with immunodeficiency are particularly 
susceptible to infections caused by PA, as well as the elderly, hospitalized patients, 
intensive care units patients and patients with cystic fibrosis [13]. Infections caused 
by PA are difficult to treat due to its common intrinsic resistance to many antimicrobial 
agents. The World Health Organization has recently called PA a critical target for the 
development of new antibiotics [34]. Apart from intrinsic resistance, PA also has the 
ability to develop resistance to multiple classes of antimicrobial agents, provoking the 
emergence of multidrug-resistant (MDR) isolates. It also has the ability to synthesize 
metallo-beta-lactamase enzymes (MBLs) - the most frequently described are VIM, IMP, 
SIM, and GIM [9].

Among the many mechanisms of resistance to aminoglycosides, enzymatic 
modification is the most prevalent in the clinical setting. The main aminoglycoside 
modifying enzymes are: aminoglycoside phosphoryltransferase (APH), aminoglycoside 
acetyltransferase (AAC), and aminoglycoside nucleotidyltransferase (ANT). AAC 
enzymes catalyze acetylation at the 3 position AAC(3) or the 6′ position AAC(6′). AAC 
enzymes with ANT(2”) were the most common enzymes providing for aminoglycoside 
resistance in PA [3].

PA produces many toxins, both on the cell surface and secreted extracellularly. One 
of the most important virulence factors of PA is the type III secretion system (TTSS) [30]. 

Pyocyanin is a redox-active pigment that has been detected in patients’ airway 
secretions. It also plays a crucial role in pulmonary tissue damage during infection [19]. 

Alkaline metalloprotease (AprA) is responsible for the hydrolysis of many biologically 
important proteins, including cytokines and components of the complement [1]. 

Several PA adhesins have been described as essential in respiratory tract infections, 
including pili, flagella, and lipopolysaccharide (LPS) [32]. One of the flagellins, 
FliC, activates innate immune response and adaptive immunity in the host [31]. The 
phospholipids of pulmonary surfactants may be hydrolysed by two phospholipases C, 
encoded by plcH and plcN genes [16].

A. Buda i inni

connected with aminoglycoside resistance: aac(6΄)-I and ant(2΄́ )-I were detected in 10 
strains each, aac(6′)-Ib in 18 strains (21%), and aph (3’)-IV in 7 strains (8%). The most 
prevalent virulence genes were exoT (95%), apr (93%), A, phzS (95%), and plcH (95%). All 
the tested strains were strong biofilm producers.
Conclusions: The results demonstrate high frequency and heterogeneity of virulence gene 
profiles among PA isolates from respiratory tract infections. A high number of MDR and 
XDR strains poses a serious threat for patients and shows clearly that new antimicrobial 
agents are needed.

Keywords: antibiotics, respiratory tract infections, biofilms, virulence factors, 
Pseudomonas aeruginosa  
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Furthermore, PA is one of the most significant organisms that has the ability of 
biofilm formation. Biofilms are communities of bacteria enclosed in a matrix composed 
of polysaccharides, proteins and extracellular DNA that protect bacteria from negative 
environmental conditions. What is noteworthy is that bacteria within biofilms are highly 
resistant (even 1000-fold) to conventional antibiotics [4].

The aim of this laboratory-based study was to analyze the resistance, virulence and 
biofilm production of PA strains isolated from patients with respiratory tract infections 
in Poland.

MATERIALS AND METHODS

Bacterial strains. This was a laboratory-based, multicentre study that comprised 
consecutive non-repetitive PA isolates. Eighty PA isolates were collected between 2011 and 
2017 from patients from Poland. All strains were isolated from clinical samples (respiratory 
tract infections) and confirmed as PA with automated systems (VITEK2Compact, 
BioMerieux or MALDI-TOF MS - Maldi Biotyper, Bruker). Those strains were isolated 
from sputum, bronchoalveolar lavage, bronchial aspirate, bronchial secretion, swab from 
bronchitis, and swab from the endotracheal tube and sinus. 

Susceptibility testing. Antibiotic susceptibilities were determined by the disc 
diffusion method on Mueller-Hinton agar plates according to the European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) guidelines. The following antimicrobial 
agents were tested: piperacillin (PRL-30μg), piperacillin/tazobactam (TZP-30μg/6μg), 
ticarcillin (TIC-75μg/10 μg), ticarcillin/clavulanic acid (TCC, 75-10 μg), cefepime (FEP-
30μg), ceftazidime (CAZ-10μg), ceftazidime/avibactam (CZA 10 μg/4 μg), ceftazolan/
tazobactam (C/T 30μg/10μg), imipenem (IPM-10μg), meropenem (MEM-10μg), 
doripenem (DOR-10μg), aztreonam (ATM-30μg), ciprofloxacin (CIP-5μg), levofloxacin 
(LEV-5μg), amikacin (AK-30μg), gentamicin (CN-10μg), netylmycin (NET-10μg), and 
tobramycin (TOB-10μg) (Liofilchem Diagnostici, Italy). 

Metallo-β-lactamase (MBL) production was evaluated using IMP and IMP/EDTA 
antimicrobial gradient test strips. The test was performed for imipenem resistant strains. 

Results were interpreted using clinical breakpoints as defined by the guidelines of the 
EUCAST – version 8.0 (http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/). 

Patterns of resistance were defined according to the European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) and the Centres for Disease Control and Prevention 
(CDC) recommendations included in Magiorakos et al [18]. 

DNA isolation. A Genomic Mini AX Bacteria Kit (A&A Biotechnology, Poland) 
was used for the extraction of genomic DNA from PA isolates in accordance with the 
manufacturer’s protocol. DNA extracted from pure cultures was stored at -20oC for 
further examination.

Detection of resistance genes. Isolates showing MBL activity were screened with 
PCR for the presence of common metallo-carbapenemases (IMP, VIM, SPM, GIM, and 
SIM enzymes) using previously published primers [7]. PCR for selected aminoglycoside 
(AG)-modifying enzymes aac(3)-II/VI, aac(6’)-I, ant(2’’)-I and aph(3’)-VI, aac(6’)-
Ib was performed [14]. Screening for plasmid-mediated quinolone-resistance genes 
(qepA, qnrA, qnrB and qnrS) was performed as previously described [11]. 

Antybiotykooporność i czynniki wirulencji P. aeruginosa 
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Virulence genes detection. Isolates were screened for the presence of common 
virulence genes with PCR according to previously published protocols: pyocyanine 
biosynthetic genes phzM and phzS [21], TTSS genes exoT, exoY, exoS and exoU [33], type 
IV pilus protein pilA and type 4 fimbrial biogenesis protein pilB [10], alkaline protease 
aprA, flagellin fliC types a and b, and haemolytic phospholipase C precursor plcH [28]. 
PCR Master Mix (2x, A&A Biotechnology) was used to perform PCR. 

Biofilm formation. A biofilm formation assay was carried out as described previously 
[19]. 

The method suggested by Stepanovic et al. was used for strain categorization. Results 
obtained for the tested strains were divided into four categories:

0: Non-biofilm producers (OD variable below cut-off value)
1: Weak biofilm producers (OD variable ≤ 2 x cut-off value)
2: Moderate biofilm producers (OD variable between 2 x and 4 x cut-off value)
3: Strong biofilm producers (>4 x cut-off value).
Results of statistical analysis. In statistical analyses, the association between the 

carriage of virulence determinants and antibiotic profile was determined using the Chi-
square test. 

Results were considered significant at p ≤ 0.05.

RESULTS 

Antimicrobial susceptibility testing. All studied PA strains were isolated from 
respiratory tract infections (sputum, bronchoalveolar lavage BAL, bronchial aspirate, 
bronchial secretion, swab from bronchitis, swab from the endotracheal tube and sinus). 

Thirty-eight strains (47.5%) were categorized as extensively drug-resistant (XDR), 
whereas 12 strains (15%) were categorized as multidrug resistant (MDR) and 1 strain as 
PDR. In the studied collection 8 (10%) MBL positive strains were identified. 

Only one strain was resistant to all tested antibiotics. About 50% of strains were non-
susceptible to penicillins and carbapenems. Resistance to azotrenam was detected in 93% 
of strains. Forty-seven strains (59%) were resistant to fluoroquinolones. More than 40% of 
strains were non-susceptible to aminoglycosides. Fifteen strains (19%) were resistant to 
colistin. Results of the antimicrobial susceptibility testing are shown in Table 1.

Table 1. Antibiotic resistance among tested P. aeruginosa isolates.

Antimicrobial class Antimicrobial Number of non-
susceptible strains

% of non-susceptible 
strains

Penicillins

piperacillin 38 48
piperacillin/tazobactam 37 46
ticarcillin 41 51
ticarcillin/clavulanic acid 43 54

Cephalosporins

cefepime 34 43
ceftazidime 31 39
ceftazidime/avibactam 23 29
ceftolozan/tazobactam 5 6
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Carbapenems
doripenem 38 48
imipenem 37 46
meropenem 39 49

Monobactams aztreonam 74 93

Fluoroquinolones
ciprofloxacin 47 59
levofloxacin 47 59

Aminoglycosides

amikacin 32 40
gentamicin 35 44
netilmicin 33 41
tobramycin 34 43

Polymyxins colistin 15 19

Resistance genes. According to MBL antimicrobial gradient test results, eight strains 
were MBL-positive (10%). The VIM gene was detected in two MBL-positive strains 
- one of them was resistant to all tested antibiotics and the second was resistant to all 
tested antibiotics except colistin. IPM, GIM, SIM and SPM genes were not detected in the 
studied strains. 

Among the studied aminoglycoside genes, aac(6΄)-I and ant(2΄́ )-I were detected in 10 
strains each, aac(6′)-Ib in 18 strains (21%), and aph (3’)-IV in 7 strains (8%). The aac(3)-
II/VI gene was not detected.

Among plasmid-mediated quinolone resistance genes, two strains presented the qnrA 
gene, whereas qnrB, qnrS and qepA were not detected.

Virulence genes. In almost all (95%) strains the exoT gene was present, with exoY 
in 85% of strains, exo in 54% and exoU in 40%. All four exo genes were detected in 
two strains. pilA was present in 20% of strains and pilB in 2% of strains. pilA was more 
prevalent in antibiotic susceptible strains (p=0.033). The rest of the studied genes (phzS, 
phzM, aprA, fliC, plcH) were present in the majority of the strains (Table 2). No strain 
with all (n=12) the studied virulence genes was found. Fourteen (17%) strains had 10 
virulence genes, 47 (58%) had 9 virulence genes, and 14 (17%) had 8 virulence genes. 
All MDR isolates carried 7 to 9 virulence factors. No correlation was found between the 
presence of pilB, phzS, phzM, aprA, fliC, plcH or exo genes and the MDR/XDR profile.

Table 2. Distribution of potential virulence genes among 80 P. aeruginosa isolates

Gene exoY exoS exoT exoU pilA pilB aprA phzM phzS fliC 
(a)

fliC 
(b) plcH

Number 
and % 

of positive 
isolates

69,
85%

44,
54%

77,
95%

32,
40%

16,
20%

 2,
2%

75,
93%

72,
89%

77,
95%

58,
72%

19,
23%

77,
95%

Biofilm formation. All (100%) of the tested strains were classified as strong biofilm 
producers.

Among the tested collection 8 strains showed absorbance over 2, and 17 strains 
showed absorbance between 1.5 and 2. Another 35 strains showed absorbance between 
1 and 1.5.

Antybiotykooporność i czynniki wirulencji P. aeruginosa 
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DISCUSSION

PA is a common cause of severe healthcare-associated infections, including respiratory 
tract infections [12]. The presence of virulence factors and the ability of biofilm formation 
can complicate the course of infections. In our study we analyzed antibiotic resistance 
(phenotypic followed by genotypic), virulence determinants, and biofilm formation 
among 80 PA strains isolated from respiratory tract infections in Poland. 

In 2017, The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) reported 
that 30.8% of PA strains were resistant to at least one of the antimicrobial groups. The 
percentage of MDR strains showed a small but significant decrease between 2014 and 
2017 in some countries, such as France, Portugal, Italy and Poland [35]. Here, of 80 
strains, 1.25% were PDR, 47.5% were XDR and 15% were MDR, which gives more than 
60% of drug-resistant strains. Opposite results have been shown by Chmielarczyk et al., 
among PA strains isolated from pneumonia - the researchers found 28.9 % MDR strains 
and 8.9 % XDR strains [5]. Strains in this study were collected over a long period of time, 
which may explain differences in results with Chmielarczyk et al. The MDR-PA strains 
additionally producing metallo-β-lactamases (MBLs) are the most problematic strains 
with potential negative consequences for the treatment of infections in the future. MBLs 
hydrolyze penicillins, cephalosporins and carbapenems, and are not inhibited by β-lactam 
inhibitors. The VIM-type enzymes are the most prevalent MBL variants worldwide [26]. 
In our study 8 strains producing MBL enzymes were detected - two of them produced 
VIM-type enzymes, which is in accordance with previous studies [30, 31]. No IPM, GIM, 
SIM or SPM resistance genes, which are relatively rare, were detected. The studied strains 
probably had other MBL-genes that were unfortunately not detected during this study (i.e. 
AIM, FIM and NDM). 

Plasmid-induced quinolone resistance is another mechanism of resistance that poses 
a serious threat due to its ability to be easily spread, not only among strains belonging to the 
same species, but also among different species. Fluoroquinolones, especially ciprofloxacin, 
are important antimicrobials used for the treatment of PA infections. Almost 60% of 
strains in this study were resistant to quinolones. Only two strains were characterized by 
the presence of the qnrA gene, and in none of them were qnrB or qepA genes found, which 
is similar to other studies [6]. This may suggest that quinolone resistance in PA strains is 
mainly due to mutations in gyrase and topoisomerase IV genes, which more often confer 
resistance to quinolones [23]. 

Aminoglycosides are important in the treatment of a variety of infections, especially 
pulmonary infection. In our study resistance to amikacin was confirmed in 30% of the 
strains, and resistance to gentamicin, netilmicin and tobramycin was presented by 43%, 
41% and 42% of the strains, respectively. These results are very similar to other studies 
[27] and to the ECDC report [36]. In this study the genes most frequently connected with 
resistance to aminoglycosides were: aac(6′)-Ib (23% of all strains), aac(6΄)-I (13% of all 
strains), ant(2΄́ )-I (13% of all strains) and aph(3’)-IV (9% of strains). Unfortunately, we 
had no data about antibiotic consumption in the studied populations, but according to the 
general data about the consumption of aminoglycosides in Poland, the amount is from 0.1 
in 2015 to 0.5 in 2017 (expressed as defined daily dose per 1000 inhabitants per day in the 
hospital sector) [36].
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Furthermore, there is also another gene encoding aminoglycoside 6’-N-acetyltransferase 
(aac(6’)-Ib) responsible for aminoglycoside resistance. In this study this gene was rarely 
detected, which is not consistent with other studies that were conducted on strains isolated 
from burn wounds [20]. The importance of type III secretion as a virulence mechanism 
of P. aeruginosa has been widely studied. exoU is considered as the marker of the most 
virulent PA strains [30]. What is more, it was documented that exoU is connected with 
greater mortality risk, especially in patients with bloodstream infections [22]. Detection 
of the exoU gene may provide knowledge for clinicians about worrisome strains and 
potentially lethal infection. We detected that a great number of strains (40%) possessed 
exoU - this is similar to previously published data from Poland, where approximately 
30% of clinical isolates from pneumonia, 45% from bloodstream infections and 25% from 
urinary tract infections in Poland possessed exoU [24]. The majority (>85%) of studied 
strains had exoT, and exoY. exoS was less prevalent (found in 56% of the strains), which 
is similar to reports presented by other researchers [29]. Unfortunately, we identified two 
strains with all four exo genes, which may pose a serious threat for patients. Strains with 
four exo gene are rare, but they sometimes occur. It has been documented that simultaneous 
detection of exoS and exoU may be frequent [22]. The ubiquity of exo genes is consistent 
with their important roles in PA virulence. 

Most of the clinical isolates carried genes involved in phenazine production, which 
may damage pulmonary epithelial cells, neutrophils, macrophages, lymphocytes, and 
endothelial cells [17]. Two genes, phzM, phzS, were detected frequently among isolates 
from respiratory tract infection in this study and in previous research [21].

pilA and pilB genes, responsible for adherence to cell membranes, were detected in 
20% and 2% of strains, respectively. These results are similar to other studies, where pilA 
was found in 32% of strains from respiratory tract infections and no pilB was found [24]. 

Alkaline protease degrades host complement proteins and fibronectin. The gene 
encoding alkaline protease (aprA) was usually more prevalent in the strains isolated from 
respiratory tract infections than from other infections. The frequency of aprA in strains 
in this study (93% of strains) was similar to other reports of respiratory infections or 
bloodstream infections [24]. 

Phospholipase H enzymes destroy lipids and the phospholipids of host cell membranes, 
and haemolyse erythrocytes. The number of strains carrying the plcH gene in this study 
(95%) was similar to results provided by Faraji et al. - strains were also from patients with 
respiratory tract infections (88%) [8].

Two types of flagellin proteins have been identified in PA (type ‘a’ and type ‘b’), and 
a single strain produces one type of flagellin. In this study the percentage of fliC was 95% 
(71% ‘a’-type and 24% ‘b’-type). This result is similar to previous reports in strains from 
different infections, including respiratory tract infections [28,33].

The relationship between drug-resistance and highly virulent phenotypes, including 
biofilm production, is not confirmed. There is an interaction between biofilm formation 
and resistance to specific antibiotics. In this study no relationship was found between 
multidrug resistance and biofilm formation, which is in accordance with other studies [4]. 
Moreover, no correlation was found between biofilm formation and resistance to specific 
antibiotics as well.

Antybiotykooporność i czynniki wirulencji P. aeruginosa 
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Respiratory tract infections are often characterized by biofilm formation, especially 
in cystic fibrosis. The presence of biofilm hampers the eradication and treatment of the 
infection, and it may lead to chronic inflammation in the airways [15]. In this study, all 
strains were able to form biofilms in vitro. High ability to form biofilm by PA strains was 
confirmed in different types of infections [2].

This study has several limitations. We have no detailed data about patients and their 
mortality. This study is laboratory based only but provides detailed characteristics of PA 
strains.

The results demonstrate a high frequency and heterogeneity of virulence gene profiles 
among PA isolates from respiratory tract infections. Knowledge about the dissemination 
of virulence genes in bacterial strains may be important for the therapeutic management 
of patients with PA infections. Moreover, PA strains are strong biofilm producers, which 
may be a serious problem in the treatment of bacterial infections. Future studies should 
focus on mechanisms of virulence and the relationships between virulence, resistance and 
biofilm production. We demonstrated a high number of MDR and XDR strains (almost 
50%) which pose a serious threat for patients, and this clearly shows that new antimicrobial 
agents are needed.
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Borelioza u mieszkańców Bielska-Białej i okolic w latach 2008-2017

Borreliosis in the inhabitants of Bielsko-Biała and the surrounding area in 
the period 2008-2017
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Borelioza to wielonarządowa odkleszczowa choroba, występująca ende-
micznie głównie w krajach półkuli północnej. Wywołana jest przez bakte-
rie Borrelia burgdorferi a wektorem zakażenia są kleszcze z rodziny Ixodes. 
W ostatnich latach odnotowuje się na świecie wzrost liczby zachorowań na 
boreliozę. Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny choroby i możli-
wość wystąpienia powikłań, borelioza powinna być wcześnie rozpoznana 
i prawidłowo leczona.

Słowa kluczowe: kleszcze, choroba z Lyme, epidemiologia

ABSTRACT
Introduction: Lyme disease is a multiorgan tick-borne disease which endemically occurs 
primarily in countries in the Northern Hemisphere. It is caused by the bacteria Borrelia 
burgdorferi, and the vector of infection are ticks from the Ixodes family. In recent years it 
has been noted that there is an increase in the number of Lyme disease cases in the world. 
Due to the varied clinical picture of disease and the possibility of complications, Lyme 
disease should be diagnosed early and properly treated. The objective of the research was 
an analysis of the occurrence of Lyme disease among inhabitants of “bielski” district and 
the city of Bielsko-Biala in years 2008-2017. 
Methods: The analysis of the occurrence of Lyme disease was based on data collected 
from the Sanitary Epidemiological Station in Bielsko-Biala.  
Results: In the analysed period there were 1450 cases of Lyme disease diagnosed, mostly 
among people living in the city which has a population of more than 10000 inhabitants. 
The disease most frequently afflicted women 51 to 60 and 61 to 70 years of age. Tick 
bites occurred most frequently during summer months. The most common symptom of 
infection was malaise, fever and erythema at the site of the tick bite. 
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Conclusions: In the analysed period covering the years 2008-2017, the number of cases of 
Lyme disease among people living in Bielsko-Biala and the surrounding area remains on 
the similar level with a noticeable significant increase in 2009 and a decrease in 2014-2015. 
Women were suffering from Lyme disease more often than men. Lyme disease affected 
people of all ages. However, the group at risk consisted of people in their fifties and sixties. 
Tick bites, which resulted in bacterium Borrelia burgdorferi infection, occurred between 
July and November with the intensity in the summer months. 

Key words: ticks, Lyme disease,  epidemiology

WSTĘP

W Europie najbardziej rozpowszechnioną odkleszczową chorobą jest borelioza zwa-
na także chorobą z Lyme. Nazwa pochodzi od miejscowości Lyme i Old Lyme w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie opisano zmiany skórne i zapalenia stawów u 12 dzieci, które po-
wiązano z ukąszeniem przez kleszcza (5, 17). Chorobę wywołują G-ujemne, ruchliwe 
bakterie z gatunku Borrelia burgdorferi, przenoszone w Polsce przez kleszcze Ixodes 
ricinus (kleszcz pospolity) (2). Rezerwuarem patogenów są dzikie ssaki (myszy, jelenie, 
sarny) oraz niektóre gatunki ptaków, będące żywicielami kleszczy. Do zakażenia do-
chodzi na skutek ukłucia człowieka przez zarażonego kleszcza. Najbardziej agresywne 
są niedojrzałe formy kleszczy tzw. nimfy. Ślina kleszcza zawiera substancje o działaniu 
znieczulającym dlatego miejsce ukłucia kleszcza, często pod kolanami czy w pachwi-
nach, może długo nie być zauważone przez człowieka (10, 17, 24). Zachorowania mają 
charakter sezonowy, występują od wiosny do jesieni, ze szczególnym nasileniem w mie-
siącach letnich. Kleszcze mogą bytować w lasach liściastych, na łąkach, pastwiskach, 
w obrębie miejskich terenów zielonych, czy w przydomowych ogródkach (8). Borelioza 
jest chorobą wielonarządową o zróżnicowanym przebiegu klinicznym, przebiegającym 
w trzech postaciach. We wczesnym okresie choroby, w miejscu ukłucia przez kleszcza 
pojawia się rumień wędrujący. To zmiana skórna o charakterze pierścieniowatego ru-
mienia z przejaśnieniem w środku, często niebolesna i nieswędząca. Pojawienie się ru-
mienia jest wskazaniem do wdrożenia leczenia. Postać wczesna rozsiana jest wynikiem 
rozprzestrzeniania się bakterii w organizmie drogą krwionośną i przebiega z zajęciem 
stawów, mięśnia sercowego i układu nerwowego. W drugiej fazie choroby obserwowa-
no również u chorych objawy otolaryngologiczne, szumy uszne, bóle i zawroty głowy 
oraz niedosłuch odbiorczy. Nieleczona borelioza przechodzi w postać późną przebiegają-
cą z przewlekłą encefalopatią, obwodową neuropatią czy przewlekłym zapaleniem skóry 
(18, 19). Diagnostyka boreliozy obejmuje szczegółowo zebrany wywiad, badanie lekar-
skie z wykluczeniem innych przyczyn objawów chorobowych oraz wykonanie badań la-
boratoryjnych. Diagnostyka serologiczna opiera się na wykryciu metodą ELISA w suro-
wicy krwi obecności przeciwciał w klasie IgM i IgG oraz wykonaniu testu potwierdzenia 
western blot. Leczenia polega na stosowaniu antybiotykoterapii wg. Zaleceń Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (6, 9, 11, 22). W zapobieganiu 
choroby ważną rolę odgrywa profilaktyka. Z powodu braku szczepień przeciwko bore-
liozie, istnieje potrzeba ograniczenia ekspozycji człowieka na kleszcze poprzez właściwą 
edukację społeczeństwa, dotyczącą odpowiedniego ubioru podczas pobytu w naturalnym 
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środowisku, oglądanie ciała po powrocie oraz stosowania repelentów. Niemniej istotna 
jest prawidłowa technika usuwania kleszcza. Rokowanie wcześnie rozpoznanej i leczonej 
boreliozy jest dobre (13,16).

Celem prezentowanej pracy była analiza występowania boreliozy wśród mieszkań-
ców powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała w latach 2008-2017.

MATERIAŁ I METODY

Analizą objęto przypadki zachorowań na boreliozę zgłoszone do Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w latach 2008-2017. Rozpoznanie bo-
reliozy badaniami laboratoryjnymi dokonano w oparciu o dwuetapowy obowiązujący 
standard diagnostyczny. Poziom swoistych przeciwciał w próbkach surowicy oznaczano 
najpierw metodą immunoenzymatyczną ELISA a wyniki dodatnie i wątpliwe potwier-
dzono następnie metodą western blot. Niektóre przypadki zachorowań na boreliozę nie 
wymagały wykonania badań laboratoryjnych, podstawą rozpoznania była obecność obja-
wów klinicznych. Analizowano dane zawarte w formularzach zgłoszenia podejrzenia lub 
rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej przesyłanych przez lekarzy dokonujących 
rozpoznania oraz informacje zebrane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej podczas wywiadów epidemiologicznych. Analizą objęto wiek, płeć chorych, charak-
ter zatrudnienia, objawy kliniczne i sezonowość występowania choroby.  

WYNIKI

W latach 2008-2017 zarejestrowano wśród mieszkańców Bielska-Białej i powiatu 
bielskiego 1450 przypadków zachorowań na boreliozę. W badanej grupie było 912 kobiet 
(62,9%) i 538 mężczyzn (37,1%). Najwięcej osób (63,1%) zamieszkiwało miasta o liczbie 
mieszkańców powyżej 10 tysięcy, natomiast 35,3% zamieszkiwało wieś. Jedynie 1,6% ba-
danych zamieszkiwało miasta o liczbie mieszkańców poniżej 10 tysięcy. Rozpoznanie po-
twierdzono badaniami serologicznymi w 1195 przypadkach (82,4%), w pozostałych 255 
przypadkach (17,6%) rozpoznanie choroby oparto na obrazie klinicznym. Najczęstszym 
objawem zakażenia było złe samopoczucie, gorączka oraz rumień w miejscu ukąszenia 
przez kleszcza (Tabela I). 

Tabela I. Przedstawienie częstości występowania objawów klinicznych w analizowanej 
grupie chorych z uwględnieniem faktu leczenia szpitalnego. 

Objawy kliniczne
Leczenie szpitalne

Tak
n/%

Nie
n/%

Ugryzienie przez kleszcza w wywiadzie 93/65,9% 589/45%
Ogólne złe samopoczucie 141/100% 1309/100%
Rumień 130/92,2% 1231/94%
Bóle głowy 122/86,5% 1150/87,8%
Gorączka 140/99,3% 1300/99,3%
Bóle mięśniowe i kostno-stawowe 90/63,8% 1250/95,5%
Parestezje 130/92,2% 850/64,9%
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Porażenie nerwu twarzowego 15/10,6% 110/8,4%
Powiększenie węzłów chłonnych 80/56,7% 240/18,3%
Powiększenie wątroby i śledziony 35/24,8% 15/1,1%

Najwięcej zachorowań odnotowano w 2009 roku (263 przypadki) oraz w 2017 (166 
przypadków), najmniej w 2014 roku (94 przypadki) i 2015 roku (79 przypadków). Za-
chorowało 912 kobiet (62,9%) i 538 mężczyzn (37,1%) (Ryc.1). Rozpiętość wieku osób 
chorych na boreliozę wynosiła od 1 roku życia do 86 roku życia, średnia wieku 50,3 lat 
(kobiety 52,4, mężczyźni 46,8 lat). Najwięcej zachorowań odnotowano w przedziale wie-
kowym 51-60 (384 przypadki) oraz 61-70 (352 przypadki), najmniej w grupie wiekowej 
81-90 (14 przypadków) (Tabela II).

Rycina 1. Liczba zachorowań na boreliozę u mieszkańców Bielska-Białej i powiatu biel-
skiego w latach 2008-2017 z uwzględnieniem płci chorych osób.

Tabela II. Rozkład wieku chorych mieszkańców Bielska-Białej i okolic na boreliozę w la-
tach 2008-2017.

Wiek 
w latach ogółem 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r

1-10 67 3 10 2 11 6 10 8 3 7 7
11-20 57 4 10 6 10 3 7 4 2 1 10
21-30 97 9 19 9 11 6 12 7 6 8 10
31-40 172 19 28 13 11 20 21 12 11 14 23
41-50 172 16 41 15 20 16 11 6 10 22 15
51-60 384 44 70 40 36 42 42 27 17 31 35
61-70 352 26 62 29 35 39 25 20 20 45 51
71-80 135 9 20 22 11 14 14 10 10 14 11
81-90 14 1 1 1 1 4 1 0 0 1 4

W 915 przypadkach odnotowano miesiąc, w którym doszło do ugryzienia człowieka 
przez kleszcza. Do pokąsań dochodziło od marca do listopada, najwięcej przypadało na 
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okres od maja do września, najmniej w miesiącu marcu i listopadzie (Ryc.2). Leczeniu 
szpitalnemu poddało się 141 chorych (9,7%) (Tabela I) - prawie tyle samo kobiet (70) 
co mężczyzn (71). W 1426 przypadkach ustalono charakter zatrudnienia badanych. Naj-
więcej zachorowań odnotowano wśród emerytów/rencistów - 635 przypadków (44,5%) 
(Tabela III).

Rycina 2. Procentowe przedstawienie częstości ugryzień przez kleszcza w poszczegól-
nych miesiącach.

Tabela III. Charakter zatrudnienia chorych na boreliozę mieszkańców Bielska-Białej 
i okolic.
Pracownik 
fizyczny

Pracownik
umysłowy

Działalność 
gospodarcza

Nie 
pracuje

Emerytura/
renta Student Dziecko/

uczeń Ogółem

187 231 78 161 635 36 98 1426
13, 1 % 16,2 % 5,5 % 11,3 % 44,5% 2,5% 6,9% 100 %

DYSKUSJA

Borelioza jest chorobą występującą endemicznie głównie w krajach półkuli północ-
nej. Szacuje się, że każdego roku w Europie występuje 85000 przypadków zachorowań 
na boreliozę a zapadalność wynosi 22,05/100000 mieszkańców. Najmniej odnotowuje się 
przypadków we Włoszech (0,001 na 100000 mieszkańców), w Szwecji najwięcej zgłoszo-
no przypadków rumienia wędrującego (464/100000 mieszkańców). Znaczne zróżnicowa-
nie danych wynika z braku jednolitego nadzoru nad zgłaszalnością boreliozy lub braku 
obowiązku zgłaszania tej choroby, co pozwala na dokonanie jedynie szacunkowej oceny 
zapadalności (21).

W Polsce obowiązkowy rejestr zachorowań na boreliozę prowadzony jest od 1996 
roku. Do roku 2012 liczba zgłoszonych przypadków nie przekraczała 10000 rocz-
nie. W 2016 roku odnotowano nagły wzrost zachorowań powyżej 20000 przypadków 
rocznie, który utrzymał się w kolejnych latach. Dla porównania współczynnik zapa-
dalności w 2015 roku wynosił 35,4/100000, w 2016 roku już 55,2/100000, w 2018 roku 
52,4/1000000. Za rejon endemiczny uznano województwa podlaskie i warmińsko-ma-
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zurskie, w których odnotowuje się wyższy wskaźnik zapadalności. Jednak od 2013 roku 
nastąpił także wzrost liczby zachorowań w południowej Polsce, województwach śląskim 
i małopolskim (15,20,1). Z zebranych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicz-
ną w Bielsku-Białej danych wynika, że w latach 2008-2017 odnotowano łącznie 1450 
przypadków zachorowań na boreliozę w większości u ludzi zamieszkujących miasto li-
czące powyżej 10.000 mieszkańców. Przyczyn zwiększonej zachorowalności na borelio-
zę upatruje się w zmianach środowiskowych polegających na ociepleniu klimatu, który 
sprzyja aktywności kleszczy, wzroście liczby zwierząt, będących rezerwuarem patoge-
nów oraz w czynnikach społeczno-ekonomicznych (rozwój turystyki, duża aktywność 
ludzi) (3,20). Obserwuje się sezonowość występowania boreliozy od wiosny do jesieni, ze 
szczytem zachorowań w miesiącach sprzyjających rekreacji na zielonych terenach, głów-
nie w czerwcu i lipcu (7). 

Z przeglądu danych z terenu Bielska-Białej i powiatu bielskiego wynika, że większość 
zgłoszonych przypadków boreliozy dotyczyła kobiet. Najwięcej przypadków odnotowa-
no w dwóch wyodrębnionych grupach wiekowych: 51-60 i 61-70 lat. Dzieci najczęściej 
zapadały na boreliozę w wieku do 10 lat. Podobna analiza dokumentacji epidemiologicz-
nej przypadków zachorowań na boreliozę z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
wykazała, że najczęściej chorowały kobiety między 40 a 60 rokiem życia (4). Obserwacje 
innych autorów wskazują na dwie grupy wiekowe, u których dochodzi najczęściej do 
zachorowań na boreliozę: u dorosłych powyżej 50. roku życia i u dzieci między 5. a 15. 
rokiem życia (12). 

Z badań własnych wynika, że najczęściej występującym objawem boreliozy było złe 
samopoczucie, gorączka oraz rumień w miejscu ukąszenia. Pojawienie się rumienia na 
skórze może mieć charakter bezobjawowy lub mogą mu towarzyszyć objawy ogólne: go-
rączka, bóle głowy, stawów i mięśni. Częstym niespecyficznym objawem boreliozy jest 
zmęczenie (23). 

Borelioza nie jest chorobą nową, historia opisu niektórych jej objawów przypada na 
początek XX wieku, powiązanie z ugryzieniem przez kleszcze i czynnikiem etiologicz-
nym na lata 70 i 80 tegoż wieku. Stały wzrost liczby zachorowań na boreliozę stwarza 
nie tylko problem epidemiologiczny, ale także medyczny i ekonomiczny. Pomimo coraz 
lepszej wykrywalności choroby i jej leczenia, borelioza jest nadal istotnym problemem 
zdrowia publicznego (14, 17). 

PODSUMOWANIE

1. W analizowanym okresie obejmującym lata 2008-2017, zaobserwowano utrzymywa-
nie się wysokiej liczby przypadków zachorowań na boreliozę wśród mieszkańców 
Bielska-Białej i okolic.

2. Borelioza dotyczy osób w każdym wieku, jednak grupę szczególnego ryzyka stano-
wiły osoby w 5 i 6 dekadzie życia.

3. Narażenie na zakażenie krętkiem Borrelia burgdorferi utrzymuje się przez większą 
część roku, nasila się wraz ze wzrostem aktywności kleszczy od wiosny do jesieni. 
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Zmiany grzybicze płytki paznokciowej u pacjentów z województwa 
warmińsko-mazurskiego –  analiza i omówienie wyników badań 

przeprowadzonych w latach 2014 - 2019

Fungal lesions of the nail plate in patients from the Warmian-Masurian 
Voivodeship - analysis and discussion of the results of studies carried  

out in 2014 - 2019

Przemysław Dziewirz*, Monika Lemańska, Katarzyna Dziewirz

Laboratoria Medyczne grupa ALAB Sp.z.o.o w Płocku

Celem pracy była analiza wyników posiewów mykologicznych uzyskanych 
w  laboratoriach medycznych grupy ALAB w latach 2014-2019. W grupie 
999 badanych osób grzybicę stwierdzono w 35,8% przypadków. Za zmia-
ny infekcyjne odpowiadały najczęściej dermatofity Trichophyton rubrum 
(44,2%) i Trichophyton mentagrophytes (26,4%).

Słowa kluczowe: grzybica paznokci, dermatofity, grzyby drożdżopodobne, pleśnie

ABSTRACT
Introduction: The aim of the study was to analyze the results of mycological cultures 
obtained  in the years 2014-2019. The study included an analysis of the incidence of 
mycosis with regard to their location, as well as the proportion of individual etiological 
factors in the infection.
Methods: The study included materials from 999 patients who gave a total of 1103 
cultures. The material was taken directly from the material and mycological cultures were 
established.
Results: Positive results accounted for 35,8%. Trichophyton rubrum (44.2%) was the most 
common etiologic agent of dermatophytes. Among the yeast-like fungi, Candida albicans 
(8.8%) and Candida parapsilosis (7,6%) were the most common.
Conclusions: Infectious lesions were mainly caused by dermatophytes, where 
Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes dominated.

Key words: fungal nail infections, mycosis, dermatophytes, yeast-like fungus, molds.
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WSTĘP

Grzybica skóry i jej przydatków występuje w Polsce bardzo często i stanowi aktualny 
problem epidemiologiczny, terapeutyczny i społeczny. Szacuje się, że choroby infekcyjne 
paznokci mogą stanowić nawet do 50% wszystkich patologicznych zmian paznokciowych 
(10). Ogólnie w populacji światowej problem grzybicy dotyka 10% społeczeństwa, częś-
ciej dotyczy osób starszych i wynosi średnio 20% w populacji powyżej 60. roku życia 
oraz 50% u osób powyżej 70. roku życia (5). Na tendencję wzrostową zakażeń grzybi-
czych w skali ogólnoświatowej ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim starzenie 
się społeczeństwa, stosowanie syntetycznych ubrań i obuwia, korzystanie z publicznych 
siłowni, basenów (4, 19). Ponadto wpływ wykazują również urazy, choroby naczyń obwo-
dowych, zaburzenia immunologiczne, a także choroby metaboliczne (15, 17, 20). Szacuje 
się, że ryzyko grzybicy u pacjentów z cukrzycą jest blisko 3 – krotnie większe niż u pa-
cjentów z prawidłowym poziomem glukozy, a w przypadku pacjentów z AIDS zmiany 
grzybicze występują nawet u 50% osób (1, 8, 12, 20). Paznokcie stóp ze względu na słab-
sze ukrwienie, wolniejszy wzrost oraz zamknięcie w ciemnym i wilgotnym miejscu są 
bardziej narażone na ryzyko grzybicy niż paznokcie dłoni. Klasyfikacja i obraz kliniczny 
grzybicy jest uzależniony od rodzaju etiologicznego czynnika zakażającego płytkę pa-
znokcia oraz od lokalizacji wniknięcia grzybów (18). Zasadniczo infekcja grzybem roz-
poczyna się od dalszej i bocznej strony paznokcia, rozprzestrzenia się do macierzy, a co 
za tym idzie powoduje rozszczepianie się zainfekowanego paznokcia od łożyska (ony-
choliza), deformacji i zmiany zabarwienia. Wszystkie formy kliniczne grzybic mogą ulec 
progresji do całkowitej onychomikodystrofii. Dermatofity z rodzaju Trichophyton spp. 
(T.rubrum, T.mentagrophytes, T.intertigitale, T.tonsurans) są dominującym czynnikiem 
etiologicznym onychomikozy, zazwyczaj w przypadkach podpaznokciowych dalszych 
i bocznych infekcji i/lub całkowitej destrukcji płytki paznokciowej (9, 15, 18, 20). Ponad-
to blisko 20% zakażeń wywołują grzyby z rodzaju Candida spp., najczęściej C. albicans 
(12). Grzyby pleśniowe często kontaminują próbki do badań mykologicznych, a ich udział 
w zakażeniach szacowany jest na 1,6% - 5% (7). Ze względu szeroko dostępne możliwości 
wyjazdów i przemieszczanie się ludzi istnieje ryzyko przywleczenia z rejonów endemicz-
nych patogenów typowych dla danego obszaru czego przykładem może być Neoscytali-
dium dimidiatum występujący w Kolumbii (13).

Celem pracy była analiza rezultatów posiewów próbek z paznokci pobranych od 999 
pacjentów z województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonych w latach 2014 – 
2019.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań mykologicznych pobierany był w formie wyskrobin spod płytki 
paznokci i umieszczany w jałowej szalce Petriego. Pacjenci kierowani byli na badanie 
przez lekarzy dermatologów oraz podologów. W przypadku niektórych osób nie prze-
prowadzono specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Każdorazowo przed pobraniem pró-
bek z pacjentem przeprowadzano wywiad mający ustalić dotychczasowe postępowanie, 
konsultacje i leczenie. W przypadkach trwającej terapii pobranie materiału zazwyczaj 
odkładano w czasie – w przypadku stosowania maści i kremów na okres 7 - 14 dni, 
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a w przypadku leków doustnych nawet do kilku tygodni. Z wyskrobin wykonywano pre-
parat bezpośredni w roztworze 20% roztworu KOH z dodatkiem 40% dwumetylosul-
fotlenku (DMSO), a następnie zakładano hodowlę na podłożu dwusekcyjnym Sabourad 
Dextrose Agar z aktidionem i Fungisel Agar z czerwienią metylową. Posiane próbki in-
kubowane były przez 28 dni w temperaturze 28o C w zamkniętej, zabezpieczającej przed 
wysychaniem podłoża, torebce foliowej. Identyfikację dermatofitów i pleśni dokonywano 
na podstawie oceny makroskopowej hodowli oraz mikroskopowej za pomocą preparatów 
pośrednich z hodowli podbarwionych błękitem metylenowym. Obserwowano cechy cha-
rakterystyczne, w tym formę mikrokonidiów i makrokonidiów oraz owocników grzybni. 
Obecność strzępek spiralnych charakterystycznych dla T. mentagrophytes i T. interdi-
gitale. Poza tym do różnicowania T. rubrum od T. mentagrophytes stosowano podłoże 
Christensena, w celu wykrywania aktywności ureazy. Grzyby z rodzaju Candida spp. 
różnicowano przy użyciu komercyjnego podłoża chromogennego (Chromagar Candida, 
Graso) oraz testów biochemicznych m.in.: Vitek 2 YST (Vitek 2 Compact, Biomerieux) .

WYNIKI

Do badania zakwalifikowano 999 pacjentów z podejrzeniem zakażenia w obrębie 
aparatu paznokciowego, u których wykonano łącznie 1103 posiewów. U 35,8% pacjentów 
udało się zidentyfikować czynnik etiologiczny zakażenia, w tym u 150 mężczyzn (15%) 
i 208 kobiet (20,8%). Przede wszystkim, w ponad 70% izolacji stwierdzono dermatofity. 
Grzyby z rodzaju Candida spp. stwierdzono w nieco ponad 20% hodowli, zaś pleśnie 
stanowiły czynnik etiologiczny zakażenia w 5% pozytywnych przypadków. Trichophy-
ton rubrum (44,2%), Trichophyton mentagrophytes (26,4%) i Trichophyton intertigitale 
(1,8%) to najczęściej izolowane dermatofity u pacjentów z województwa warmińsko-
-mazurskiego. Wśród grzybów drożdżopodobnych w największej liczbie przypadków 
były izolowane Candida albicans (8,8%) i Candida parapsilosis (7,6%). Należy zazna-
czyć rosnące znaczenie grzybów Candida non-albicans w zakażeniach w obrębie płytki 
paznokciowej, które stanowiły prawie 12% dodatnich hodowli. Grzyby pleśniowe często 
stanowią kontaminację posiewów, dlatego ich udział w zakażaniach jest często pomijany. 
W przedmiotowej obserwacji udział grzybów pleśniowych, przede wszystkim grzybów 
z rodzaju Scopulariopsis spp. (2,3%), stwierdzono w 18 przypadkach. 

DYSKUSJA

W przeprowadzonych badaniach odsetek dodatnich wyników wyniósł 35,8%, co 
świadczy o tym, że prawie u co trzeciego zbadanego pacjenta stwierdzono grzybiczą 
etiologię zmian obrębie aparatu paznokciowego. Wyższy odsetek dodatnich wyników ho-
dowli w analogicznych badaniach uzyskali Banaszek i wsp., Kaczmarek i wsp. oraz Salas 
- Compos i wsp., odpowiednio 48,7%, 66,9% i 73,4% (2, 6, 16).

Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że największą rolę w zakażeniach płyt-
ki paznokciowej ogrywają dermatofity, które stanowiły ok. 70% wszystkich wyizolowa-
nych patogenów. Odmienne wyniki w swoich badaniach uzyskali Kaczmarek i wsp. oraz 
Matuszkiewicz i wsp, u których na podstawie hodowli rozpoznano odpowiednio 37,8% 
i 22,5% zakażeń wywoływanych przez dermatofity (6, 11). W przypadku naszych badań, 
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drugim co do częstości występowania czynnikiem etiologicznym grzybic paznokci były 
grzyby drożdżopodobne, które stwierdzono w ok. 20% przypadków. Nieco niższy odse-
tek, równy 16,5%, uzyskano w badaniach przeprowadzonych w Płocku (16,5%) (3). 

Najczęściej izolowanym przez nas dermatofitem był Trichophyton rubrum 44,2%. 
Wyższy odsetek uzyskano w badaniach prowadzonych na Kostaryce oraz na terenie Pło-
cka i okolic, gdzie T. rubrum stanowił odpowiednio 66,9% oraz 55,5%. Nowicki i wsp. (14) 
w rejonie województwa pomorskiego odnotowali niższy odsetek Trichophyton rubrum 
równy 34,4%. Odmienne wyniki badań uzyskali Banaszek i wsp., w których najczęściej 
izolowanym gatunkiem był Trichophyton mentagrophytes 29,5% (2, 3, 16). W przypadku 
badań własnych T. mentagrophytes był drugim co do częstości występowania czynnikiem 
etiologicznym (26,4%).

Spośród grzybów drożdżopodobnych najczęściej izolowano Candida albicans -8,8% 
przypadków, co pokrywa się z badaniami prowadzonymi w laboratoriach medycznych 
grupy ALAB na terenie Płocka i okolic we wcześniejszych latach (9,4%) (3). Znacznie 
wyższy odsetek wyników dodatnich w analogicznych badaniach uzyskali Banaszek 
i wsp. (27,5%) oraz Nowicki i wsp. (28,5%) (2, 14).

W badaniach własnych najrzadziej izolowano grzyby pleśniowe, głównie Scopula-
riopsis spp. (2,3%). Wyższy odsetek grzybic wywołanych przez Scopulariopsis brevicau-
lis stwierdził w swoich badaniach Nowicki i wsp. 8,8% (14). Znacznie częściej grzybicę 
wywoływaną przez pleśnie stwierdzano także w przypadku badań przeprowadzonych 
przez Kaczmarek i wsp. 37,2% (6).

PODSUMOWANIE

1. Dodatni wynik hodowli uzyskano w 35,8% przypadków.
2. Dermatofity dominują w zakażeniach płytki paznokciowej, a najczęściej izolowano 

T.rubrum i T.mentagrophytes.
3. Grzyby drożdżopodobne, w tym również grzyby drożdżopodobne należące do grupy 

Candida non-albicans, stanowią coraz częstszy czynnik etiologiczny zakażeń. 
4. Coraz większe znaczenie w diagnostyce i leczeniu grzybic mają wyspecjalizowane 

gabinety podologiczne.
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Ocena przeżywalności Candida albicans na powierzchniach PCV 
i jej zastosowanie w badaniach aktywności bójczej wobec grzybów 

drożdżopodobnych preparatów dezynfekcyjnych

Evaluation of survival of Candida albicans on PVC surfaces in the test
of yeasticidal activity of disinfectant

Agnieszka Chojecka

Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych, Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego - Państwowy Zakład Higieny  w Warszawie

Badania przeżywalności Candida albicans na nośnikach PCV są niezbęd-
ne do prawidłowego określania skuteczności preparatów dezynfekcyj-
nych w kierunku działania bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych.  
C. albicans jest patogennym drobnoustrojem wywołującym choroby grzy-
bicze i z tego względu należy ograniczać jego rozprzestrzenianie w obsza-
rze medycznym oraz poza medycznym. Powierzchnie, szczególnie te często 
dotykane, niosą ze sobą ryzyko przeniesienia grzybów drożdżopodobnych, 
co może prowadzić do infekcji tymi drobnoustrojami. W niniejszej pracy 
określono przeżywalność C. albicans na nośnikach PCV w celu wdrożenia 
metody badania skuteczności preparatów przeznaczonych do dezynfek-
cji powierzchni metodą przecierania. Osiągniecie, przewidzianej normą  
PN-EN 16615, liczebności C. albicans po procesie suszenia wymaga dalsze-
go doskonalenia warunków suszenia.

Słowa kluczowe: nośniki PVC, Candida albicans, dezynfekcja powierzchni

ABSTRACT
Introduction: Candida albicans survival tests on PCV carriers are necessary for the 
proper determination of the effectiveness yeasticidal activity of disinfectants. C. albicans 
is a pathogenic microorganism that causes fungal diseases and therefore its spread in the 
medical and non-medical areas should be limited by disinfection.
Methods: Survival of C. albicans was estimated with using principles of  PN-EN 16615 
standard. Suspension of C. albicans with interfering substances (0,3 g/l bovine albumin) 
was dry on PCV carriers under a laminar chamber without fan, at the ambient temperature 
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for no longer than 60 minutes. C. albicans was recovered from the carriers immediately 
after drying and after contact time (1; 5, 10, 20, 40; 60 minutes).
Results: The drying conditions applied reduced the recovery of C. albicans from 1.21 to 
2.07 on a logarithmic decimal scale with respect to the test suspension with interfering 
substances. The difference between the recovery immediately after drying and the 
recovery after the tested contact times (up to 60 minutes) was insignificant. 
Conclusions: Achieving the number of C. albicans after the drying process, as provided 
for in PN-EN 16615, requires further improvement of the drying conditions or an increase 
of C. albicans suspension density before drying.

Key words: PCV carriers, Candida albicans, surface disinfection

WSTĘP

Przeżywalność drobnoustrojów patogennych na powierzchniach nieożywionych jest 
jednym z czynników umożliwiającym ich rozprzestrzenianie w środowisku. Z uwagi na 
to powierzchnie nieożywione stanowią obszary, które są odpowiedzialne za przenosze-
nie zakażeń szpitalnych (3, 4). C. albicans, zaliczany do grzybów drożdżopodobnych, 
jest jednym z głównych patogenów szpitalnych odpowiedzialnym za choroby grzybicze. 
Chociaż większość zakażeń Candida uważa się za endogenne istnieją doniesienia o źród-
łach transmisji z powierzchni nieożywionych oraz poprzez ręce (5). Przeżywalność na 
powierzchniach nieożywionych może wynosić nawet do kilku miesięcy (4). Na skórze rąk 
wykrywano do 20% żywych komórek C. albicans do 1 godziny od ich naniesienia (10). 
Przeżywalność C. albicans zależy nie tylko od warunków środowiskowych, ale także 
od rodzaju powierzchni i ich stanu. Powierzchnie gładkie, w dobrym stanie technicz-
nym ułatwiają zwalczanie drobnoustrojów, w tym C. albicans. Większą przeżywalność 
i trudności w zwalczaniu drobnoustrojów stwarzają powierzchnie porowate oraz w złym 
stanie technicznym (1). Najczęstszym źródłem transmisji drobnoustrojów są powierzch-
nie często dotykane wykonane zwykle ze szkła, plastiku czy stali. Odnotowano zróżnico-
waną przeżywalność C. albicans, Candida parapsilosis i Candida auris na tego rodzaju 
powierzchniach (od 3 do 28 dni) (10, 11). Duże powierzchnie szpitalne takie jak podłogi 
są często wykańczane wykładziną PCV, która jest powierzchnią gładką zaliczaną do tzw. 
powierzchni rzadko dotykanych. Aby zapewnić bezpieczeństwo biologiczne takich po-
wierzchni materiały wykończeniowe, z których są wykonane powinny charakteryzować 
się szeregiem cech użytkowych. Powinny być m.in. odporne na czynniki chemiczne, fi-
zyczne, łatwe w czyszczeniu i antystatyczne. Obecnie szereg materiałów stosowanych 
do wykańczania powierzchni jest powlekanych substancjami przeciwdrobnoustrojowymi 
ograniczających namnażanie się drobnoustrojów i ich przeżywalność (2). Wszystkie te 
cechy podnoszą skuteczność dekontaminacji powierzchni (2; 3). W ocenie skuteczności 
działania preparatów dezynfekcyjnych istotne jest aby na powierzchni testowej utrzy-
mać określoną liczbę drobnoustrojów w określonej temperaturze i czasie suszenia, które 
zapewnia przytwierdzenie drobnoustrojów do powierzchni i stworzenie powierzchni za-
nieczyszczonej drobnoustrojami czyli tzw. testowego nośnika do badania odzwierciedla-
jącego powierzchnię poddawaną dezynfekcji w praktyce. 

A. Chojecka
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Celem pracy była ocena przeżywalności C. albicans na powierzchni PCV, w warun-
kach laboratoryjnych określonych w normie PN-EN 16615 przeznaczonej m.in do oceny 
działania bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych preparatów dezynfekcyjnych. 

MATERIAŁ I METODY

Organizm testowy. Candida albicans ATCC 10231. Zawiesina testowa była przy-
gotowywana z hodowli roboczej C. albicans uzyskanej w wyniku dwukrotnego pasa-
żowania organizmu testowego na podłożu MEA (Malt Extract Agar), inkubacja 48/48 
godzin w 30°C. Hodowla C. albicans była zawieszana w rozcieńczalniku i wytrząsana 
z kulkami szklanymi tak aby osiągnąć gęstość od 1,5×108 do 5×108 jtk/ml. Gęstość za-
wiesiny była szacowana spektrofotometrycznie przy długości fali λ= 650 nm. Następnie 
w celu policzenia C. albicans zawiesinę rozcieńczano i wysiewano z rozcieńczeń 10-6  
i 10-7, dwa razy po 1 ml z każdego rozcieńczenia. Zawiesinę do badań (N) zalewano 
podłożem MEA i inkubowano 48 godzin w 30°C. Gęstość zawiesiny do badania (N) ob-
liczano jako średnią ważoną z dwóch kolejnych rozcieńczeń. Zawiesina do badania była 
łączona z obciążeniem organicznym (warunki czyste: 0,3 g/l albumin wołowej) w stosun-
ku 1:9 tak aby uzyskać zawiesinę N0. Zawiesina N0 oznacza liczbę komórek C. albicans 
w 1 ml na początku badania w czasie t=0 (6). 

Powierzchnia do badania. Do badań przeżywalności C. albicans przygotowano 
nośnik z PCV (DLW Solid Pur 521-029; grubość 2 mm) o wymiarach 7 cm × 13 cm. 
Zaznaczono na nim dwa pola o wymiarach 5 cm × 5 cm (Rys. 1). Pola stanowiły miejsce 
nanoszenia zawiesiny N0 w celu określenia gęstości zawiesiny C. albicans po suszeniu 
w czasie t=0 (Dc0 - kontrola suszenia w czasie t=0) oraz gęstości zawiesiny po suszeniu 
i po czasie kontaktu t (Dct – kontrola suszenia w czasie t) Przeżywalność C. albicans 
w wysuszonej zawiesinie badano po czasach kontaktu t= 1 min; 5 min; 10 min; 20 min; 
40 min; 60 min. Zanieczyszczenie nośnika zawiesiną N0 polegało na naniesieniu na pola 

Rys. 1. Nośnik PCV do badania przeżywalności Candida albicans w czasie po suszeniu  
(Dc0 – kontrola suszenia w czasie t=0) oraz w czasie po suszeniu i po czasie kontaktu t 
(Dct – kontrola suszenia w czasie t).
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Dc0 i Dct po 0,05 ml zawiesiny połączonej uprzednio z obciążeniem organicznym. Za-
wiesina była nanoszona na nośnik w postaci 16 kropel w zaznaczonych granicach pól 
Dc0 i Dct i pozostawiana do wyschnięcia. Nośniki z zawiesiną C. albicans były suszone 
średnio przez 50-60 minut, pod komorą laminarną bez nawiewu, w warunkach labora-
toryjnych. Temperatura otoczenia whała się w zakresie od 22-25 °C. Bezpośrednio po 
zakończeniu suszenia pobierano wymazy z powierzchni oznaczonej jako Dc0, natomiast 
wymazy z powierzchni oznaczonej Dct pobierano po czasach kontaktu t= 1 min; 5 min; 
10 min; 20 min; 40 min; 60 min. Wymazy były pobierane w wystandaryzowany sposób 
używając dwóch wymazówek. Pierwsza wymazówka była zamaczana w neutralizatorze 
(Tween 80 – 30g/l; Lecytyna – 3 g/l; Saponina – 30 g/l w rozcieńczalniku) i pole nośnika 
było przecierane na mokro. Druga wymazówka była sucha i pole nośnika było przecie-
rane do sucha. Obie wymazówki były wkładane do 4,5 ml neutralizatora i wytrząsane. 
Pozostawały w neutralizatorze przez 5 minut, a następnie po ponownym wytrząsaniu 
mieszanina była rozcieńczana i wysiewana na podłoże MEA z rozcieńczeń 10-4 i 10-5, dwa 
razy po 1 ml z każdego rozcieńczenia. Podłoże z mieszaniną było inkubowane 48 godz. 
w 30 °C. Liczebność C. albicans na nośnkiu była obliczana jako średnia ważona z dwóch 
kolejnych rozcieńczeń (6). Badanie przeprowadzono w 3 powtórzeniach dla każdego cza-
su kontaktu. 

WYNIKI

Liczebność C. albicans w zawiesinie N i N0. Liczebność zawiesiny C. albicans N 
wahała się w zakresie od 8,53±0,01 do 8,56±0,02 w dziesiętnej skali logarytmicznej i była 
wyższa niż zakres wymagany normą PN-EN 16615, który wynosi 7,88 do 8,40 w dzie-
siętnej skali logarytmicznej. Liczebność zawiesiny N0 wahała się w zakresie od 7,23±0,01 
do 7,26±0,02 w dziesiętnej skali logarytmicznej i mieściła się w zakresie określonym 
w normie PN-EN 16615, który wynosi 6,88 do 7,40 w dziesiętnej skali logarytmicznej. 
Wyższa liczebność C. albicans w zawiesinie N nie spowodowała podniesienia liczebności 
C. albicans w zawiesinie N0 przed procesem suszenia. 

1. Różnica pomiędzy liczebnością C. albicans w zawiesinie N0 a liczebnością 
w kontroli suszenia Dc0. Liczebność C. albicans na nośniku PVC po suszeniu w cza-
sie t=0 (Dc0) wynosiła od 5,19±0,17 do 6,03±0,64 w dziesiętnej skali logarytmicznej 
i w większości przypadków nie osiągała liczebności wymaganej normą PN-EN 16615 
(5,88≤Dc0≤7,40). Pomimo, że liczebność zawiesiny N0 przed procesem suszenia mieś-
ciła się w zakresie wymaganym normą odnotowano spadek liczebności C. albicans na 
nośniku po suszeniu w czasie t=0. Spadek wynosił od 1,21 do 2,07 w dziesiętnej skali 
logarytmicznej, co wskazuje, że warunki suszenia zmniejszały liczebność C. albicans na 
nośniku PCV (Tabela I). 

A. Chojecka
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Tabela I. Średnia liczebność C. albicans w zawiesinie N0 i w kontroli suszenia Dc0 oraz 
różnica w liczebności C. albicans przed i po procesie suszenia zawiesiny na nośnikach 
PCV (N0-Dc0).

Czas kontaktu 
(min) N0 Dc0 Różnica  

N0-Dc0
1 7,23±0,01 5,82±0,19 1,41
5 7,23±0,01 5,72±0,08 1,52
10 7,23±0,01 6,03±0,64 1,21
20 7,26±0,02 5,19±0,17 2,07
40 7,26±0,02 5,63±0,13 1,63
60 7,26±0,02 5,42±0,06 1,84

± odchylenie standardowe 

2. Różnica pomiędzy liczebnością C. albicans w kontroli suszenia Dc0 a liczeb-
nością w kontroli suszenia Dct. Liczebność C. albicans w kontroli suszenia Dct wynosiła 
od 5,31±0,06 w dziesiętnej skali logarytmicznej po czasie kontaktu 60 minut do 5,79±0,19 
w dziesiętnej skali logarytmicznej po czasie kontaktu 1 minuta. Najniższą liczebność 
uzyskano po najdłuższym czasie kontaktu t=60 min. Jednakże nie można jednoznacz-
nie powiedzieć, że przechowywanie nośnika po suszeniu w warunkach laboratoryjnych 
obniża liczebność C. albicans na nośniku. Zmiany liczebności po zastosowanych cza-
sach kontaktu w kontroli suszenia Dct w stosunku do liczebności C. albicans uzyskanych 
w czasie bezpośrednio po suszeniu Dc0 są tak niewielkie, że należy raczej traktować je 
jako dopuszczalny błąd metody wynikający np. z dokładności związanej z pobieraniem 
wymazu z powierzchni nośnika PCV. Pomimo niewielkich różnic w liczebności C. albi-
cans bezpośrednio po suszeniu (kontrola suszenia - Dc0) oraz po zastosowanych czasach 
kontaktu (kontrola suszenia Dct) liczebność C. albicans był niższa niż wymagana normą 
PN-EN 16615 w przypadku obu kontroli suszenia (5,88≤Dc≤7,40) (Tabela II).

Tabela II. Średnia liczebność C. albicans w kontroli suszenia Dc0 w czasie t=0 i w kon-
troli suszenia Dct po badanych czasach kontaku (1; 5; 10; 20; 40; 60 minut) oraz różnica 
w liczebności C. albicans pomiędzy Dc0-Dct.

Czas kontaktu 
(min) Dc0 Dct Różnica 

Dc0-Dct
1 5,82±0,19 5,79±0,19 0,03
5 5,72±0,08 5,45±0,13 0,27
10 6,03±0,64 5,66±0,18 0,37
20 5,19±0,17 5,36±0,29 -0,17
40 5,63±0,13 5,35±0,27 0,28
60 5,42±0,06 5,31±0,06 0,11

± odchylenie standardowe

Przeżywalności Candida albicans na powierzchniach PCV
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DYSKUSJA

Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane warunki suszenia powierzchni do bada-
nia zanieczyszczonej C. albicans obniżają liczebność tego drobnoustroju. Nie zaobserwo-
wano natomiast znaczącego obniżenia liczebności po zastosowanych czasach kontaktu, 
w czasie do 60 minut. Aby osiągnąć wymaganą normą gęstość na nośniku po procesie 
suszenia należałoby zwiększyć gęstość zawiesiny N. Taki zabieg zastosowano w znowe-
lizowanej normie PN-EN 13697+A1: 2019-08, gdzie w warunkach czystych zwiększono 
gęstość zawiesiny C. albicans 7 do 8 w dziesiętnej skali logarytmicznej (7). Zabiegu tego 
dokonano tylko dla warunków czystych (0,3 g/l albumin wołowej) gdyż uznano, że przy 
wyższym obciążeniu organicznym (warunki brudne 3 g/l) przeżywalność C. albicans jest 
większa. Röhm-Rodowald i wsp. (2014) nie stwierdzili znaczącego wpływu podwyższone-
go obciążenia organicznego na przeżywalność C. albicans na powierzchniach stalowych. 
Wykazali natomiast wyższą przeżywalność C. albicans na powierzchniach stalowych 
w temperaturze otoczenia 23°C niż podczas suszenia tych samych powierzchni w 37°C 
w cieplarce bez nawiewu i z nawiewem (9). W podobnych warunkach temperaturowych 
była oceniana przeżywalność C. albicans oraz C. parapsilosis i C. auris na powierzchniach 
szklanych, stalowych i plastikowych (10, 11). Innym rozwiązaniem może być opracowa-
nie nowych warunków suszenia innych niż zastosowane w niniejszych badaniach. Norma  
PN-EN 16615 określa warunki suszenia organizmów testowych ograniczając się do zdefi-
niowania czasu suszenia (nie dłużej niż 60 minut) i temperatury. Zaleca suszenie w tem-
peraturze badania. Brak natomiast informacji na temat sposobu suszenia (6). W metodzie 
nośnikowej PZH DF/01: 2003.02.07 odzysk C. albicans z powierzchni stalowych jest 
osiągany w warunkach suszenia, w cieplarce, w 37°C. Jednakże wymagana liczebność 
odzysku jest niższa niż w normie PN-EN 16615 i wynosi od 4,70 do 5,30 w dziesięt-
nej skali logarytmicznej (8). Uzyskanie określonego w normie PN-EN 16615 odzysku 
C. albicans z powierzchni PCV jest kluczowe z punktu widzenia badania skuteczności 
preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do przecierania powierzchni gładkich za 
pomocą chusteczek. Zbyt niski odzysk z powierzchni nie pozwala ustalić wymaganego 
poziomu redukcji C. albicans tak aby uznać, że badany preparat dezynfekcyjny wykazuje 
działanie bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych (6). Jednocześnie badania nad odzy-
skiem C. albicans z powierzchni po suszeniu wskazują, że jest ona wrażliwa na proces 
suszenia, i że może samoistnie obumierać na powierzchniach suchych. Jest to argument 
za tym, że powierzchnie utrzymywane w stanie suchym, pozbawionym wilgoci mogą 
zapewniać większe bezpieczeństwo biologiczne niż powierzchnie wilgotne i zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się C. albicans. 

PODSUMOWANIE

Norma PN-EN 16615 nie precyzuje dokładnie warunków w jakich należy suszyć C. 
albicans. Informacje w niej zawarte są dość ogólne i jednakowe dla wszystkich organi-
zmów testowych przewidzianych normą. Taki stan rzeczy wymusza dalszą konieczność 
poszukiwania warunków zapewniających właściwą przeżywalność C. albicans w miej-
scu wykonywania badań.

A. Chojecka
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N. gonorrhoeae, jako czynnik etiologiczny wywołujący jedną z najczęst-
szych chorób przenoszonych drogą płciową, wytworzyła wiele mechani-
zmów oporności, co związane jest z ewolucją bakterii. Naturalna transfor-
macja jest podstawowym sposobem poziomego transferu genów u bakterii 
z rodzaju Neisseria, który może doprowadzić do mutacji w genie gyrA ko-
dującym gyrazę DNA. Celem pracy było zweryfikowanie poglądu na temat 
istotności mutacji w pozycji 91 oraz 95 białka gyrA na wrażliwość bakterii 
N. gonorrhoeae na antybiotyki z rodzaju chinolonów. Gen gyrA wprowa-
dzony na drodze sztucznej transformacji do wrażliwego na ciprofloksacy-
nę szczepu biorcy (MIC=0,003 mg/L) posiadał identyczną sekwencje ami-
nokwasową w regionie 91-95 z sekwencją szczepu dawcy (MIC>32 mg/L) 
przy jednoczesnej zmienie wartości MIC (0,125 mg/L).

Słowa kluczowe: Neisseria gonorrhoeae, genetic transformation , fluoroquinolones, re-
sistance

ABSTRACT
Introduction: N. gonorrhoeae is one of the etiological causative agents of one of the 
most common sexually transmitted diseases. Gonococci has created many resistance 
mechanisms, which is associated with bacterial evolution. Natural transformation is the 
basic method of horizontal gene transfer in bacteria of the genus Neisseria, which can lead 
to a mutation in the gyrA gene encoding DNA gyrase. The aim of the study was to verify 
the view on the significance of mutations at positions 91 and 95 of the gyrA protein on the 
sensitivity of N. gonorrhoeae to antibiotics of the quinolone type.
Methods: GyrA gene was introduced into an sensitive isolate of N. gonorrhoeae using 
genetic transformation. Resistance gene donor, recipient and transform strains were tested 
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for susceptibility and the gyrA gene was sequenced.
Results: It has been shown that double mutation in amino acid acid sequence of the GyrA 
protein at positions 91 and 95 increase the value of MIC from  0,003 mg / L to 0,125 mg / 
L at CIP sensitive N. gonorrhoeae strain. 
Conclusions: Mutations in the amino acid sequence at positions 91 and 95 affet the strain’s 
sensitivity to ciprofloxacin, but it is not the only mechanism which could alter the MIC 
value of quinolones.

Słowa kluczowe: Neisseria gonorrhoeae, transformacja genetyczna, fluorochinolony, 
oporność

WSTĘP

Neisseria gonorrhoeae, jest czynnikiem wywołującym rzeżączkę, jedną z najczęst-
szych zakażeń/chorób przenoszonych drogą płciową (sexually transmitted infections 
– STI/ sexually transmitted diseases - STD) na świecie. Każdego roku odnotowuje się 
prawie 80 milionów przypadków STI/STD (17, 20, 22). Chociaż zakażenie dwoinką rze-
żączki rzadko kończy się śmiercią, stanowi poważny problem zdrowia publicznego na 
całym świecie. W porównaniu do mężczyzn, kobiety częściej narażone są na problema-
tyczne zakażenia z powodu wyższego odsetka infekcji przewlekłych. Wynika to z faktu, 
że zakażenie układu moczowo-płciowego jest początkowo bezobjawowe u ponad 50% 
kobiet i tylko u 10% mężczyzn, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy, a tym 
samym wdrożenie odpowiedniego leczenia. Powikłania obejmują uszkodzenie górnych 
dróg rodnych, tj.: zapalenia narządów miednicy mniejszej u kobiet lub rzadziej, zapalenie 
najądrza u mężczyzn, co może prowadzić do problemów z płodnością, a nawet w rezulta-
cie do bezpłodności (21).

Według WHO patogeny mogą rozwinąć oporność na niektóre antybiotyki w ciągu 
dwóch lat od ich wprowadzenia do leczenia. Zjawisko to udowodniono również w przy-
padku szczepów N. gonorrhoeae. Bakterie te mogą unikać działania przeciwdrobno-
ustrojowego leków takich jak: sulfonamidy, penicyliny, tetracykliny, makrolidy, fluoro-
chinolony i cefalosporyny. Dlatego też WHO wskazuje na potrzebę  zmian w leczeniu 
i zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez N. gonorrhoeae poprzez monitorowanie 
zmian oporności u tych bakterii, ograniczenie stosowania powszechnego stosowania an-
tybiotyków, jak również na potrzebę intensywnych poszukiwań nowych leków i szcze-
pionek (8, 12).

N. gonorrhoeae wytworzyła wiele mechanizmów oporności, co związane jest z ewo-
lucją bakterii na wprowadzone do terapii rzeżączki antybiotyków. Głównym czynnikiem 
wymiany genetycznej wpływającym na zmienność genetyczną u gonokoków jest trans-
formacja genetyczna (16). Istnieje zróżnicowany zestaw ponad 80 zidentyfikowanych na-
turalnie transformowalnych gatunków bakterii, które są w stanie rozpoznać wolne DNA 
w środowisku, pobrać przez otoczkę i włączyć fragment egzogennego DNA do włas-
nego genomu na drodze rekombinacji (10). Komórka, u której doszło do wprowadzenia 
materiału genetycznego przez proces transformacji zwana jest transformantem. Gatunki 
bakterii zdolne do  naturalnej  transformacji natywnego DNA, w większości przypadków 
są w stanie tzw. kompetencji, umożliwiającej pobranie fragmentów DNA ze środowiska 
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zewnętrznego w określonych warunkach wzrostu. Neisseria jest bakterią konstytutyw-
nie (zawsze) kompetentną, zdolną do transformacji na wszystkich etapach wzrostu (4, 
19). Naturalna transformacja jest podstawowym sposobem poziomego transferu genów 
(horizontal gene transfer - HGT) u Neisseria spp. z udokumentowanym przepływem in-
formacji genetycznej między gatunkami komensalnymi i patogennymi z tego rodzaju 
(11, 18). HGT niesie ryzyko zagrożenia dla stabilności genomu oraz funkcjonowania ko-
mórki. Bakterie wypracowały na drodze ewolucji strategie kontroli pobierania i stabi-
lizacji stansformowalnego DNA takie jak: system indukcji stanu kompetencji komórki 
przez mechanizm komunikacji między komórkami bakterii uczestniczącymi w regulacji 
ekspresji genów - quorum sensing, system modyfikacji DNA przez enzymy restrykcyjne 
oraz strategie kontroli stopnia homologii DNA poprzez system rekombinacji homologicz-
nej (2). W transformowanym DNA Neisseria gonorrhoeae rozpoznawane są sekwencję 
tzw. DUS (DNA uptake sequence - sekwencje pobierania DNA), które stanowią sekwen-
cje 10-zasadową (GCCGTCTGAA), obecną często w chromosomie gatunków z rodzaju 
Neisseria (9). DUS znajduje się zazwyczaj w chromosomie N. gonorrhoeae i innych ga-
tunków Neisseria spp. w dwóch egzemplarzach jako odwrócone powtórzenie. Plazmidy 
stosowane do transformacji N. gonorrhoeae muszą również zawierać DUS, aby mogły 
być skutecznie pobierane (6).

Pod koniec ubiegłego stulecia ciprofloksacyna była lekiem tzw. pierwszego rzutu 
w leczeniu rzeżączki na całym świecie. Niestety gonokoki wykształciły oporność na anty-
biotyki z grupy chinolonów, która jest obecnie powszechna także wśród innych gatunków 
bakterii (5). Ciprofloksacyna posiada działanie bakteriobójcze, wiąże się z niezbędnymi 
do replikacji DNA, bakteryjnymi enzymami docelowymi: gyrazą DNA i topoizomerazą 
IV, uniemożliwiając ich prawidłowe działanie. Główne mechanizmy oporności na ten an-
tybiotyk to zmiany w enzymach docelowych, nadekspresja układów wypompowania wie-
lolekowego (pompy efflux), ochrona i zmniejszone przepuszczalność błony komórkowej 
bakterii dla cyprofloksacyny. Gyraza DNA składa się z dwóch podjednostek białka GyrA 
i dwóch podjednostek GyrB. Istnieje wiele doniesień o korelacji między mutacjami w ge-
nie gyrA w pozycji 91 i 95 sekwencji aminokwasowej, a opornością na cyprofloksacynę 
u N. gonorrhoeae. Ponadto, tylko kilka zgłoszonych szczepów opornych na ciproflok-
sacynę nie posiadało zmian w regionie determinującym oporność na chinolony w genie 
gyrA. Wcześniej badano rolę mutacji genu gyrB, ale nie stwierdzono zmian w tym genie 
u 25 wysoce opornych szczepach N. gonorrhoeae. Topoizomeraza IV ma wysoki stopień 
homologii podobieństwa sekwencji aminokwasowej z gyrazą DNA i składa się z dwóch 
podjednostek ParC i dwóch podjednostek ParE. Istnieje wiele doniesień o korelacji mię-
dzy opornością na ciprofloksacynę a współistnieniem mutacji w podjednostce GyrA, 
GyrB oraz mutacji prowadzących do substytucji Pro439 → Ser w białku ParE (13, 14). 
Celem pracy było zweryfikowanie poglądu na temat istotności mutacji w obrebie pozycji 
91 oraz 95 sekwencji aminikowasowej białka GyrA na wrażliwość bakterii N. gonorrhoe-
ae na antybiotyki z rodzaju chinolonów, wprowadzając zmiany poprzez transformację 
genetyczną.
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MATERIAŁ I METODY

Szczepy bakteryjne. Szczepy Neisseria gonorrhoeae hodowano na podłożu agar 
czekoladowy PolyVitex VCAT3 (bioMerieux) i inkubowano w temperaturze 37°C w wil-
gotnym środowisku o stężeniu 5% CO2 przez 24-48 godz. Identyfikację szczepów bada-
nych N. gonorrhoeae przeprowadzono za pomocą kryteriów obejmujących test oksyda-
zy i zdolność do rozkładu określonych cukrów oraz barwienia metodą Grama. W celu 
oznaczenia lekowrażliwości pojedyncze kolonie uzyskano poprzez posiew redukcyjny  na 
podłoże agarowe Mueller Hinton Chocolate Agar (MHCA) (Becton Dickinson). Izola-
ty przechowywano w temperaturze -80° C przy użyciu systemu Microbank™ (Pro Lab 
Diagnostics). Szczepy dawcy i biorcy pochodziły z kolekcji Katedry i Zakładu Mikrobio-
logii Lekarskiej. 

Oznaczenie lekowrażliwości.  Oznaczenie wartości minimalnego stężenia hamu-
jącego wzrost bakterii MIC dla ciprofloksacyny (0,002-32,0 mg/L) dla N. gonorrhoeae 
określono przy zastosowaniu pasków z gradientem stężeń antybiotyku - Etest™ (bioMe-
rieux) na podłożu MHCH. Inokulum N. gonorrhoeae, stanowiące zawiesinę o gęstości 
optycznej 0,5 w skali McFarland’a  ustalano przez zawieszenie hodowli nocnej na pod-
łożu MHCH w 0,9% soli fizjologicznej i pomiar przy użyciu densytometru. Inokulum 
posiewano za pomocą wymazówek na płytki zawierające podłoże MHCH, a następnie 
nanoszonoE-test™. Szczep biorcy stanowił szczep wrażliwy na fluorochinolony, a szczep 
dawcy charakteryzował się wysoką opornością na ciprofloksacynę (tabela 1). Przy ozna-
czaniu wrażliwości na chinolony jako kontrolę zastosowano szczep wzorcowe E. coli 
ATTC 19424 i ATTC 49226. 

Tabela 1. Wartości MIC dla cyprofloksacyny szczepów  dawcy, biorcy oraz szczepów 
badanych. 

Szczepy badane CIP MIC (mg/L)
Dawca >32
Biorca 0,003

ATTC 19424 0,002
ATTC 49226 0,002

CIP – ciprofloksacyna; MIC – minimalne stężenie hamujące

Transformacja genetyczna. Materiał genetyczny dawcy wyekstrahowano z 18 godz. 
hodowli bakteryjnej, prowadzonej na podłożu MHCH za pomocą metody lizy termicz-
nej. Do izolacji materiału genetycznego wykorzystano zawiesinę w buforze TRIS o gę-
stości 2,0 McFarland’a w objętości 1ml komórek dawcy, następnie poddano ogrzewaniu 
w temperaturze 99⁰C przez 10minut, po czym schładzano w temperaturze -20⁰C przez 
10 minut i wirowano 3 minuty przy 12 tysięcy obrotów na minutę. Supernatant z ma-
teriałem genetycznym dawcy inkubowano w równych proporcjach 1:1 z zawiesiną 1,0 
McFarland’a szczepu biorcy i inkubowano w temperaturze 37⁰C przez 4 godziny. Następ-
nie 150 μl zawiesiny bakteryjnej szczepu biorcy po inkubacji z materiałem genetycznym 
szczepu dawcy, przenoszono i rozprowadzano na podłożu agar czekoladowy (Chocolate 
Agar Base BD Difco™ + Suplement B BD Difco™ + 5% krwi baraniej odwłuknionej Bio-
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med Lublin) zawierające określone stężenie kwasu nalidyksowego (Sigma-Aldrich): 0,5 
mg/L, 1 mg/L, 4 mg/L, 8 mg/L, 16 mg/L i 32 mg/L. Następnie inkubowano w temperatu-
rze 37°C w obecności 5% CO2 przez 24-48 godz. Tak przygotowane płytki z serjnym roz-
cieńczeniem kwasu nalidyksowego posłużyły również do określenia wartości MIC na ten 
antybiotyk dla badanych szczepów. Jako kontrole wysiewano materiał genetyczny dawcy 
na podłoże bez antybiotyku do weryfikacji powodzenia metody izolacji DNA. Reakcje 
PCR przeprowadzono dla genów gyrA i parC, a produkty amplifikacji sekwencjonowano, 
a nastepnie porównywano otrzymane sekwencje dawcy, biorcy oraz transformanta. Wy-
niki lekowrazliwości interpretowano zgodnie z zaleceniami EUCAST v 4.0, wg których 
wartość MIC dla ciprofloksacyny dla szczepu wrażliwego oraz opornego wynosi odpo-
wiednio S≤ 0.03 mg/L i R> 0.06 mg/L (7).

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) i sekwencjonowanie. Do badań mo-
lekularnych materiał genetyczny szczepów biorcy, dawcy oraz rekombinanta (trans-
formanta) izolowano metodą kolumienkową za pomocą zestawu Genomic Mini - 
A&A Biotechnology zgodnie z protokołem producenta. PCR dla genu gyrA i parC 
przeprowadzono w 25 μl mieszaniny reakcyjnej zawierającej oddczynniki (Ther-
mo Scientific): 2,5 μl 10 x buforu Taq KCl PCR, 2,5 μl 25 mM MgCl2, 0,5 μl każde-
go z dwóch starterów (50 pM), 1,0 każdego z czterech trifosforanów deoksynukle-
ozydów (25 mM), 0,1 μl 5 U/μl Taq DNA Polymerase i 16,4 μl sterylnej wody oraz 
1,5 μl matrycowego DNA. Wykorzystano następujące startery dla genu gyrA: F-5’-
-GAT GTA TCA ATC CGC CAC G-3’, R5’-AGC AGT TGA CGA GCA GTG TG-3’ oraz 
dla genu parC: F5’GCCATGAGCGTGGTCAAAG-3 ‚ i R-5’-ACCGTCCCCTGATT-
GATTTC-3 ‚. PCR genów gyrA i parC przeprowadzono w następujący warunkach: de-
naturacja 93° C przez 2 min, a następnie 35 cykli denaturacji w 93° C przez 45 sek., 
przyłączenie starterów w 54° C przez 55 sek. , elongacja w 72° C przez 60 sek, z końco-
wym wydłużeniem w 72° C przez 3 min. Otrzymane produkty PCR oczyszczono przed 
sekwencjonowaniem za pomocą metody EXO SAP (Thermo Scientific). Oczyszczone 
produkty poddano sekwencjonowaniu w Pracowni Sekwencjonowania DNA i Syntezy 
Oligonukleotydów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

WYNIKI

Szczep biorcy, jak również szczepy wzorcowe, wykazywały wrażliwość na ciproflok-
sacynę wg rekomendacji EUCAST z 01.01.2020 r., natomiast szczep dawcy oraz trans-
formant były oporne na ciprofloksacynę.  W przypadku kwasu nalidyksowego brak jest 
interpretacji EUCAST dot. lekowrażliwości bakterii Neisseria na ten antybiotyk (tabela 
2). Analiza sekwencji nukleotydowych dawcy i biorcy dla genu parC wykazała, iż były 
identyczne (100% podobieństwa sekwencji nukleotydowej).  Dla genu gyrA wydzielono 
region zmienny w sekwencji nukleotydowej od 270 do 285 par zasad. Region ten odpo-
wiada za kodowanie pieciu aminokwasów w pozycji 91 i 95 dla białka GyrA. Zmiany 
w sekwencji aminokwasowej dla białka GyrA przedstawiono w Tabeli 3. 

Geny oporności na fluorochinolony u N. gonorrhoeae
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Tabela 2. Wrażliwość badanych szczepów dawcy, biorcy, transformanta oraz szczepów 
wzorcowych.

Szczep CP MIC (mg/L)

Interpretacji 
wyników oznaczania 
lekowrażliwości na 

CIP

NA MIC (mg/L)

Dawca >32 R >32
Biorca 0,003 S 0,5

Transformant 0,125 R 16
ATTC 19424 0,002 S 0,5
ATTC 49226 0,002 S 0,5

CIP – ciprofloksacyna; Na - kwas nalidyksowy; MIC – minimalne stężenie hamujące; 
S – wrażliwy; R – oporny

Tabela 3. Zmienność w sekwencji nukleotydowej oraz aminokwasowej białka gyrA dla 
dwacy biorcy i transformanta N. gonorrhoeae

Pozycja aminokwasu i sekwencja nukleotydowa w kodonie

Szczep 91 92 93 94 95

Dawca
TTC GCA GTT TAC GGC

Fenyloalanina 
(Phe) Alanina (Ala) Walina (Val) Tyrozyna 

(Tyr) Glicyna (Gly)

Biorca

TCC CCA TTT TAC GAC

Seryna (Ser) Prolina (Pro) Fenyloalanina 
(Phe)

Tyrozyna 
(Tyr)

Kwas 
asparaginowy 

(Asp)

Transformant
TTC GCA GTT TAC GGC

Fenyloalanina 
(Phe) Alanina (Ala) Walina (Val) Tyrozyna 

(Tyr) Glicyna (Gly)

DYSKUSJA

Choć sekwencja nukleotydowa w genie gyrA wykazywałą wysoką homologię 
u transformanta i u dawcy, to jednak wykazano znaczną różnicę w poziomie wrażliwości 
na chinolony. Oba szczepy wykazują oporność na ciprofloksacynę, aczkolwiek transfor-
mant wykazywł ośmiokrotne mniejszą wartość MIC. Choć biorca miał znacznie niższą 
wartość MIC w porówaniu do dawcy, to jednak zgodnie z interpretacją EUCAST szczep 
wykazuję oporność na ten antybiotyk. Można zatem wnioskować, że odpowiednie muta-
cje w genie gyrA są wskaźnikiem oporności na cyprofloksacynę u N. gonorrhoeae. Do 
takiego samego wniosku doszli Lindbäck i wsp. wykorzystując metodę sekencjonowania 
szzepów opornych na ciprofloksacynę oraz Allan-Blitz i wsp. dokonując systematyczny 
przegląd badań porównujących wyniki badań różnymi metodami nad genem gyrA N. go-
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norrhoeae. Autorzy metaanalizy oceniali czułość i swoistość odpowiednio 91,7% (95% 
CI 85,4% -95,5%) i 98,0% (95% CI 96,7% -98,8%) badań wykorzytujących metodę PCR 
w czasie rzeczywistym w celu określenia genotypu gyrA i oporności na cyprofloksacynę 
(1, 15) Lindbäck i wsp. Wykazali, iż mutacje w pozycji 95 sekwencji aminokwasowej biał-
ka GyrA w szczepie N. gonorrhoeae wrażliwego na cyprofloksacynę prowadzi do zwięk-
szenia wartość MIC do 0,064 mg/L. Ponadto, dwie substytucje aminokwasowe w pozycji 
91 i 95, prowadzą do wzrostu wartość MIC do 0,125–0,25 mg/L. Wyniki uzyskane w ni-
niejszej pracy potwierdzają tą tezę, gdyż również zaobserwowano mutację w pozycjach 
91 i 95 sekwencji aminokwasowej gyrazy (15).

Porównanie sekwencji genu gyrA N. gonorrhoeae do sekwencji szczepu opornego 
opublikowanej przez Belland i wsp. (GenBank: U08817.1) wskazuję, iż większe znaczenie 
dla wartości MIC dla chinolonów ma mutacja w pozycji 95 sekwencji aminokwasowej 
GyrA (tabela 4). Dodatkowo wykazano, iż gonokokowa sekwencja białka GyrA jest ho-
mologiczna do enzymu gyrazy występującego u E. coli; jest on jednak większy, gdyż 
zawiera kilka małych insercji w pobliżu O-końca przewidywanej otwartej ramki odczytu 
(3). Region w genie gyrA, w którym dochodzi do mutacji warunkującej oporność na chi-
nolony jest specyficzny dla gatunku N. gonorrhoeae według analizy sekwencji w bazie 
BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). W badaniach Zhao i wsp., w analizie filogene-
tycznej genu gyrA z N.meningitidis w kontekście innych gatunków Neisseria wykazano, 
że ewolucja genu gyrA jest specyficzna dla N. gonorrhoeae. Analiza substytucji amino-
kwasów w białku GyrA  wykazała, iż mutacja w pozycji 91 podj. GyrA, która odpowiada 
analogicznej mutacji w pozycji 83 białka GyrA u E. coli jest związana z fenotypem opor-
ności na cyprofloksacynę (23). 

Tabela 4. Porównanie sekwencji nukleotydowej oraz aminokwasowej białka GyrA dla 
dawcy, biorcy, transformanta oraz sekwencji umieszczonej w GenBank: nr. U08817.1 
opornego szczepu N. gonorrhoeae

Pozycja aminokwasu i sekwencja nukleotydowa w kodonie
91 92 93 94 95

Biorca

TCC CCA TTT TAC GAC

Seryna (Ser) Prolina (Pro) Fenyloalanina 
(Phe)

Tyrozyna 
(Tyr)

Kwas 
asparaginowy 

(Asp)

Dawca/ 
transformant

TTC GCA GTT TAC GGC
Fenyloalanina 

(Phe) Alanina (Ala) Walina (Val) Tyrozyna 
(Tyr) Glicyna (Gly)

GenBank: 
U08817.1

TCC GCA GTT TAC GAC

Seryna (Ser) Alanina (Ala) Walina (Val) Tyrozyna 
(Tyr)

Kwas 
asparaginowy 

(Asp)

Geny oporności na fluorochinolony u N. gonorrhoeae
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WNIOSKI

N. gonorrhoeae ma ogromną zdolność do nabywania oporności na różne antybiotyki. 
Jednym z bardziej znaczących jest szybki wzrost oporności na cyprofloksacynę w ciągu 
ostatnich kilku lat. Niniejsze badanie wykazało, że mutacje w genie kodującym gyrazę 
DNA spowodowały znaczny wzrost MIC ciprofloksacyny (> 0,125 mg/L) w szczepie bio-
rcy po transformacji genetycznej. Mutacje w sekwencji aminokwasowej w pozycji 91 oraz 
95 mają wpływ na wrażliwość szczepu na ciprofloksacynę oraz mogą mieć znaczenie 
w określeniu poziomu oporności szczepu, lecz nie jest to jedyny mechanizmem wpływa-
jącym na wartość MIC antybiotyków z grupy chinolonów. Wykryte mutacje w genie parC 
nie miały istotnego wpływu na oporność gonokoków na cyprofloksacynę.

Badania sfinansowano z projektu naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go 1M20/PM1/16/16 „Transformacja genów warunkujących oporność na fluorochinolony 
u Neisseria gonorrhoeae”
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Rośliny lecznicze mające właściwości przeciwrzęsistkowe

Medical plants with anti-trichomonas vaginalis activity
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Celem tego artykułu przeglądowego jest przedstawienie roślin leczniczych, 
które działają skutecznie w przypadku inwazji Trichomonas vaginalis. 
Rzęsistkowica jest najczęstszą niewirusową chorobą przenoszoną dro-
gą płciową na świecie wywołaną przez pierwotniaka z grupy wiciowców  
T. vaginalis. Najczęstszym lekiem stosowanym na rzęsistkowicę jest me-
tronidazol, ale odnotowano niektóre szczepy oporne na to leczenie. Metro-
nidazol ponadto czasami powoduje działania niepożądane. Stwierdzono, 
że wtórne metabolity roślinne zawierające m.in. alkaloidy, monoterpeny, 
seskwiterpeny, pochodne fenylopropanu, garbniki, flawonoidy, glikozydy, 
lipidy, saponiny i laktony wykazują aktywność wobec T. vaginalis. Rośliny 
lecznicze są wciąż nieocenionym źródłem bezpiecznych, mało toksycznych, 
dostępnych i niezawodnych zasobów leków.

Słowa kluczowe: Trichomonas vaginalis, właściwości przeciwrzęsistkowe, rośliny lecz-
nicze, ekstrakty roślinne

ABSTRACT
The aim of this review is to report the medicinal plants, that are effective on Trichomonas 
vaginalis. Trichomonosis, caused by the flagellate protozoan vaginalis, is the most 
common non-viral sexually transmitted disease worldwide. The mainstay medication for 
trichomoniasis is metronidazole, but some resistant strains to this treatment have been 
identified. In addition, metronidazole sometimes causes adverse effects. Plant metabolites 
containing alkaloids, monoterpenes, sesquiterpenes, phenylpropane derivatives, 
tannins, flavonoids, glycosides, lipids, saponins and lactones were found to possess anti-
trichomonas properties. Medicinal plants are still invaluable source of safe, less toxic, 
available and reliable resources of drugs.

Keywords: Trichomonas vaginalis, anti-trichomonas activity, medicinal plants, plant extract
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PASOŻYTNICZA CHOROBA WENERYCZNA, PODSTAWY TERAPII

Rzęsistkowica wywoływana przez T. vaginalis jest jedną z najbardziej rozpowszech-
nionych chorób pasożytniczych układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i męż-
czyzn. Źródło inwazji to przede wszystkim chory partner seksualny. Możliwe jest też 
zarażenie przez wspólne używanie przedmiotów higieny osobistej, bielizny. Miejsce by-
towania T. vaginalis u kobiet to pochwa, cewka moczowa, a u mężczyzn napletek, żołądź, 
cewka moczowa i gruczoł krokowy (46). W przypadku zarażeń objawowych występuje 
zapalenie cewki moczowej z wydzieleniem śluzowo-ropnej wydzieliny i bolesne odda-
wanie moczu (6, 46). Powikłania związane z inwazją T. vaginalis obejmują zapalenie 
gruczołu krokowego, żołędzi prącia, napletka, najądrza i bezpłodność (6). Zarażenie T. 
vaginalis u kobiet może utrzymywać się przez długi czas i może przebiegać zarówno bez-
objawowo (w ciągu 6 miesięcy, w przypadku braku leczenia jedna trzecia zarażeń rozwija 
się w zarażenie objawowe), jak i objawowo. Ostre zarażenie T. vaginalis charakteryzuje 
się zapaleniem pochwy. Charakterystycznym objawem jest wystąpienie pienistych, zie-
lonkawych upławów, częste parcie, oraz bolesne oddawanie moczu, może wystąpić rów-
nież krwawienia z dróg rodnych (6, 46). W wyniku wystąpienia powikłań związanych 
z rzęsistkowicą może dojść do przedwczesnego pęknięcia błon łożyskowych, a w efekcie 
do przedwczesnego porodu i urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej, spontanicz-
nej aborcji, ciąży pozamacicznej, zapalenia błony śluzowej macicy po porodzie, zapalenia 
jajowodów, nadżerki szyjki macicy, przewlekłego zapalenia szyjki macicy, raka szyjki 
macicy i bezpłodności (6, 46). 

Leczenie rzęsistkowicy polega na podaniu antybiotyków również partnerowi seksu-
alnemu osoby, u której stwierdzono zarażenie. W trakcie leczenia powinno się zaniechać 
kontaktów płciowych. Zastosowanie metronidazolu jest na ogół skuteczne w zwalczaniu 
T. vaginalis, jednak u pacjenta mogą wystąpić działania niepożądane związane z przyj-
mowaniem leku (6). Należą do nich najczęściej: nudności i wymioty, zły smak w jamie 
ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypki skórne, pokrzywka, obrzęk naczynioru-
chowy, zawroty głowy, neuropatia obwodowa i przemijająca neutropenia (24, 46). Dopo-
chwowe kremy i krążki z metronidazolem, nie są preferowane z powodu ich słabszej sku-
teczności terapeutycznej w porównaniu z doustnym metronidazolem. Metronidazol może 
być również podawany dożylnie. Stosowanie metronidazolu jest zabronione w pierwszym 
trymestrze ciąży (6). Terapia rzęsistkowicy doustnym lub dożylnym metronidazolem jest 
skuteczna w 85 do 95% przypadkach (6). Nawroty choroby obserwuje się u osób, które 
nie przestrzegały zaleceń, chorych o niskim stężeniu cynku w surowicy, oraz w przy-
padku wystąpienia inaktywacji leku przez bakterie dopochwowe, które powodują nie-
skuteczne dostarczaniu metronidazolu do pochwy (6). Szacuje się, że co najmniej 10% 
wszystkich klinicznych przypadków rzęsistkowicy jest wywoływanych przez szczepy T. 
vaginalis, o co najmniej pewnej oporności na metronidazol (5). Rzęsistkowica oporna na 
wyżej wymieniony lek może być leczona tynidazolem, problemem jest jednak wystąpie-
nie dość szybko oporności na tynidazol ze względu na podobieństwo jego szlaków meta-
bolicznych z metronidazolem (6). Leki przeciwpasożytnicze mogą wywoływać objawy 
uboczne, takie jak utrata apetytu, zawroty głowy, nudności, wymioty, ból brzucha, ból 
głowy i biegunka. Mogą też działać hepatotoksycznie. 
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Zastosowanie ziół i preparatów na bazie roślin zielnych w terapii chorób pasożytni-
czych staje się coraz bardziej popularne. Leczenie roślinami oraz substancjami pochodze-
nia roślinnego jest bezpieczniejsze, wywołuje mniej skutków ubocznych w porównaniu 
do leków syntetycznych (6). Substancje pochodzenia roślinnego możemy podzielić na 
dwie grupy: metabolity pierwotne, które w większości przypadków są substancjami bu-
dulcowymi, zapasowymi, energetycznymi (tłuszcze, białka, aminokwasy, skrobia) oraz 
wtórne. Metabolity wtórne to niskocząsteczkowe związki o zróżnicowanej strukturze 
chemicznej, których występowanie w roślinie nie jest niezbędne do jej przeżycia, lecz 
może ułatwiać szereg funkcji fizjologicznych (30). Stwierdzono, że wtórne metabolity 
roślinne zawierające m.in. alkaloidy, monoterpeny, seskwiterpeny, pochodne fenylopro-
panu, garbniki, flawonoidy, glikozydy, lipidy, saponiny i laktony wykazują aktywność 
wobec Trichomonas vaginalis (9, 28, 46).

ROŚLINY LECZNICZE, ICH ZWIĄZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE 
O AKTYWNOŚCI PRZECIWRZĘSISTKOWEJ

Do roślin z rodziny astrowatych (Asteraceae), które wykazują potencjał przeciwpa-
sożytniczy należą: trzy gatunki z rodzaju bylica (Artemisia annua, Artemisia aucheri, 
Artemisia absinthium), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), wrotycz maruna (Ta-
nacetum parthenium), nagietek lekarski (Calendula officinalis) oraz Xanthium brasilicum, 
Micana cordifolia, Chromolaena odorata, Neurolaena lobata, Echinacea angustifolia 
(21, 24, 28, 41, 43, 46). Od dawna stosowana w tradycyjnej chińskiej medycynie A. annua, 
jest obecnie jedynym komercyjnym źródłem laktonu seskwiterpenowego – artemizyni-
ny. Zastosowanie artemizyniny daje dobre efekty terapeutyczne i nie wywołuje efektów 
ubocznych w leczeniu zarażeń wywołanych przez Plasmodium vivax i Plasmodium fal-
ciparum (43). W badaniach in vitro wykazano jej aktywność również wobec T. vaginalis, 
Giardia lamblia, Leishmania, Pneumocystis carinii, Schistosoma i Toxoplasma gondii 
(43). Ekstrakt ziołowy z liści A. aucheri w stężeniu 0,1 mg/ml hamuje rozwój T. vaginalis 
(46). W liściach bylicy piołunu związkami aktywnymi są monoterpen (tujon), absynt, 
azuleny, związki fenolowe i flawonoidy. Stężenie 400 mg/ml wyciągu z liści tej rośliny 
zabija wszystkie trofozoity T. vaginalis po 24 godzinach (24). Ekstrakt alkoholowy z liści 
T. parthenium w stężeniach 4, 5, 8 i 10 mg/ml wykazuje z kolei taki sam efekt parazyto-
bójczy jak metronidazol. Laktony seskwiterpenowe (głównie partenolid), garbniki oraz 
terpeny stanowią główne aktywne biologicznie związki charakterystyczne dla tej rośliny 
(24). Badania wykonane przez Dahab i wsp. (8) pokazały, że wyciągi z X. brasilicum 
uzyskane za pomocą rozpuszczalników o różnej polarności, w tym wody, chloroformu 
i metanolu wykazują aktywność przeciwrzęsistkową. Ekstrakt metanolowy (500 µg/ml) 
był najbardziej skuteczny i hamował całkowity wzrost T. vaginalis po 192 godzinach. 
Roślinne substancje bioaktywne powodujące inaktywację bakterii, grzybów i pasoży-
tów można otrzymać z M. cordifolia. Nanoemulsja uzyskana z M. cordifolia w stężeniu 
1000 ppm w badaniach in vitro wykazywała porównywalne antyrzęsistkowe działanie jak 
metronidazol (41). W terapii rzęsistkowicy wykorzystuje się olejek eteryczny otrzymany 
z nagietka lekarskiego, który zawiera m.in. alkohole i ketony terpenowe (41). W dostęp-
nym piśmiennictwie zwraca się też uwagę na aktywność przeciwrzęsistkową ekstraktów 
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z krwawnika pospolitego, którego kwiaty i liście zawierają w dużej ilości olejki eteryczne 
z dominującym składnikiem – chamazulenem (19, 24).

Mirtowate (Myrtaceae) to rodzina drzewiastych roślin zimozielonych, z których ak-
tywność przeciwrzęsistkową wykazują zarówno olejki eteryczne, jak i ekstrakty wodne 
i alkoholowe otrzymane z mirtu zwyczajnego (Myrtus communis), eukaliptusa kamal-
dulskiego (Eucalyptus camaldulensis), gabiroba (Campomanesia xanthocarpa) i drzewa 
herbacianego (Melaleuca alternifolia). Różne części mirtu zwyczajnego oraz wyekstra-
howane z rośliny olejki eteryczne używane są w przemyśle kosmetycznym, spożyw-
czym, farmaceutycznym. Do substancji bioaktywnych tej rośliny należą kwasy fenolowe, 
garbniki, flawonoidy, glikozydy i terpeny oraz olejek mirtowy (bogaty w monoterpeny 
i seskwiterpeny oraz ich pochodne) (37). Wykazano, że ekstrakt metanolowy i wodny 
M. communis wykazuje działanie hamujące na rzęsistka (28, 46). Azadbakht i wsp. (3) 
wykazali, że olejki eteryczne z liści Z. multiflora i M. communis działają na T. vaginalis 
hamująco w stężeniach 0,1%, 0,01%, 0,001% i 0,004% (21). Hassani i wsp. (21) badali 
natomiast hamujące działanie E. camaldulensis na T. vaginalis stosując wyciągi: eteru 
dietylowego (w stężeniu 25 mg/ ml), octanu etylu (w stężeniu 12,5 mg/ml) i wodne (w stę-
żeniu 50 mg/ml) z liści rośliny. Zahamowanie wzrostu rzęsistka wystąpiło w pierwszych 
dwóch przypadkach po 24 godzinach. Wodny ekstrakt przejawiał hamujący wpływ na 
T. vaginalis dopiero po 72 godzinach. Brandelli i wsp. (4) wykazali, że ekstrakty z liści 
C. xanthocarpa (4,0 mg/mL) sprzyjały całkowitemu zahamowaniu wzrostu T. vaginalis 
po 4 godzinach inkubacji. Olejek z drzewa herbacianego (TTO, ang. tea tree oil) otrzy-
mywany jest z rośliny M. alternifolia. Do aktywnych biologicznie komponentów olejku 
należy m.in. terpinen-4-ol, oraz występujące w nieco mniejszych ilościach strukturalnie 
podobne związki takie, jak: γ-terpinen, α-terpinen, monoterpen oraz 1,8-cyneol, które 
wykazują aktywność przeciwko rzęsistkowi w ogólnym stężeniu 300 mg/ml (33).

Olejki eteryczne roślin należących do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) są naj-
ważniejszymi substancjami biologicznie czynnymi, wykazującymi aktywność wobec T. 
vaginalis. Z kwiatostanów lub całego ziela bazylii pospolitej (Ocimum basilicum) pozy-
skiwany jest olejek eteryczny o działaniu terapeutycznym, który zawiera m. in linalol, 
metylochawikol (estragol), eugenol, flawonoidy, saponiny oraz kwas rozmarynowy (zwią-
zek polifenolowy) (15). Olejek eteryczny bazylii oprócz aktywności przeciwbakteryjnej, 
przeciwgrzybiczej i przeciwwirusowej jest też naturalnym, silnym środkiem przeciwrzę-
sistkowym. Wystarczy zastosować: 30, 20 lub 10 μg/ml olejku, odpowiednio przez 24, 48 
lub 96 godzin inkubacji, żeby uszkodzić układ błonowy trofozoitów i spowodować roz-
ległą wakuolizację cytoplazmy (15). Lawenda jest rośliną o leczniczych właściwościach 
wukazujących np. działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze 
i antywirusowe (24). Olejek pozyskany z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia) 
i z lawendyny pośredniej (Lavandula x intermedia) znacznie zmniejszają żywotność T. 
vaginalis oraz Giardia lamblia, powodując lizę komórek już w niskich stężeniach (≤1%) 
(33). Ezatpour i wsp. (14) w badaniu in vitro ocenili aktywności wyciągu wodnego z L. 
angyustifolia przeciw T. vaginalis. Wyciąg z lawendy o stężeniu 0,1 mg/ml zabija wszyst-
kie trofozoity T. vaginalis po 90 minutach ekspozycji. Rozmaryn lekarski (Rosmarinus 
officinalis) jest jedną z najstarszych roślin leczniczych, a olejek eteryczny zawierający 
m.in. kamforę, borneol, pinen, cineol nadaje mu szereg pożądanych właściwości z punktu 
widzenia przemysłu farmaceutycznego (34). Olejek wykazuje aktywność przeciwbakte-
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ryjną, natomiast metanolowy ekstrakt rozmarynu w różnych stężeniach i czasie ma dobre 
działanie przeciwgrzybicze oraz przeciwrzęsistkowe (34). Głównym składnikiem szanty 
zwyczajnej (Marrubium vulgare) są m.in. terpeny (marubina, premarubina), alkohole di-
terpenowe (marubenol, premarubenol, peregrinol, wulgarol), olejki eteryczne, saponiny, 
flawonoidy i ich glikozydy. Zarówno olejek eteryczny z M. vulgare, jak i ekstrakty z wy-
suszonego ziela uzyskane z pomocą takich rozpuszczalników jak: metanol, octan etylu 
i n-heksan wykazują aktywność wobec T. vaginalis (2). W dostępnym piśmiennictwie 
wykazano, że olejowe i alkoholowe ekstrakty z części nadziemnej Zataria multiflora (46) 
oraz wodnoalkoholowe ekstrakty z liści mięty pieprzowej (Mentha piperita) i szałwii le-
karskiej (Salvia officinalis) hamują wzrost T. vaginalis (36).

Rodzina amarylkowate (Amaryllidaceae) jest znana ze swoich walorów leczniczych. 
Właściwości przeciwrzęsistkowe przejawiają m. in. alkaloidy (likozynina B i likoryna) 
oraz siarczki organiczne występujące u tych roślin (13, 21). Rodzaj Allium obejmuje do-
brze znane gatunki roślin takie, jak: czosnek (Allium sativum L.), cebulę (Allium cepa L.), 
Allium hirtifolium (shallot), gdzie głównymi składnikami aktywnymi są przede wszyst-
kim siarczki organiczne. Czosnek pochodzi z Azji Środkowej i był używany przez ponad 
7000 lat m.in. jako środek przeciwpasożytniczy (24). Wodny wyciąg z czosnku, cebuli 
i Allium hirtifolium jest podobny w swojej aktywności do metronidazolu (13). Potencjał 
przeciwrzęsistkowy wykazuje ekstrakt z czosnku w stężeniu 0,025 mg/ml (35). 

Apiaceae lub Umbelliferae to rodzina roślin aromatycznych. Roślina nazywana za-
paliczką cuchnącą, czarcim łajnem, smordzieńcem, asafetydą (Ferula assa-foetida) wy-
stępuje w Afganistanie i Iranie, a uprawiana jest w krajach subtropikalnych i w środkowej 
Europie (39). Posiada szeroki zakres związków chemicznych (estry kwasu ferulowego 
z asarezynotanolem, gumy typu basoryny, olejki z disiarczkowymi związkami, kumary-
ny) (39). W starożytnych Chinach oraz w Nepalu znano i stosowano korzenie i kłącza asa-
fetydy jako środek przeciwpasożytniczy (27). Sarkari i wsp. (35) badali wpływ ekstraktu 
wodno-alkoholowego Ferula assafoetida w określonych czasach i stężeniach na wzrost 
i namnażanie rzęsistka pochwowego. Udowodnili, że 90% pasożytów zostaje zabitych 
po godzinie od dodaniu ekstraktu z rośliny w stężeniu 2 mg/ml. Rzęsistkobójcze są też 
wyciągi wodne i alkoholowe otrzymane z Chaerophyllum macropodum i Echinophora 
platyloba (22, 46). Działanie przeciwrzęsistkowe kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 
oraz głównych składników olejku eterycznego izolowanych z tego surowca ocenili Kara-
mi i wsp. (23). Heksanowy i metanolowy wyciąg z F. vulgare był najbardziej skutecznym 
środkiem przeciwko izolatom T. vaginalis. Udowodnili oni dodatkowo wrażliwość pier-
wotniaka na olejek eteryczny, w tym główny jego składnik – anetol, oraz ekstrakt wodny 
z F. vulgare.

Z łodygi i liści pistacji kleistej (Pistacia lentiscus, rodzina Anacardiaceae) pozyskuje 
się aromatyczną żywicę zwaną mastyksem (Pistacia lentiscus mastic). U trofozoitów T. 
vaginalis wystawionych na działanie żywicy zaobserwowano uszkodzenie układu bło-
nowego i rozległą wakuolizację cytoplazmy. Odpowiednio, po 24, 48 i 96 godzinach in-
kubacji minimalne stężenie bójcze mastyksu P. lentiscus wynosiło 15, 10 i 5 mg/ml (15).

Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris) to roślina z rodziny Berberidaceae, gdzie 
substancje biologicznie aktywne znajdują się w korzeniu i owocach. Najważniejszym 
związkiem aktywnym berberysu jest alkaloid - berberyna, która uważana jest za natural-
ny antybiotyk (44). Berberyna hamuje wzrost Staphylococcus aureus, Candida albicans 
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i T. vaginalis. Wykazano, że siarczan berberyny hamuje wzrost T. vaginalis podobnie 
do metronidazolu (28, 38). Zwraca się jednak uwagę, że silne standaryzowane ekstrakty 
mogą powodować rozstrój żołądka i powinny być stosowane w sposób ciągły przez nie 
więcej niż dwa tygodnie. Inne objawy nadmiernego spożycia berberyny obejmują letarg, 
krwawienie z nosa, podrażnienie skóry i oczu oraz podrażnienie nerek (13). Berberynę 
można izolować też z korzeni Berberis aristata, Berberis asiatica, Phellodendron amu-
rense, kłączy Coptis chinensis (29). 

Figowiec (Ficus) należący do rodziny morowatych (Moraceae) jest uprawiany w kra-
jach obszaru tropikalnego i subtropikalnego. Vital i wsp. (42) stosując ekstrakt alkoho-
lowy z liści Ficus septica indukowali zjawisko programowanej śmierci komórki (apo-
ptozy) u rzęsistka pochwowego. W preparatach autorzy obserwowali zmiany morfolo-
gii jądra komórkowego, które występowały u trofozoitów po 72 godzinnej ekspozycji 
na wyżej wymieniony wyciąg. Ekstrakt alkoholowy z liści rośliny wykazywał działanie 
przeciwrzęsistkowe porównywalne z działaniem kontroli pozytywnej (metronidazolem). 
Zawierał on alkaloidy, zasady czwartorzędowe, garbniki, monosacharydy i benzopiron. 
W oparciu o zjawisko apoptozy udowodniono też, że wyciąg alkoholowy z liści Voacanga 
globosa (rodzina Apocynaceae) zawierający m.in. alkaloidy, saponiny, monosacharydy 
i hydrolizowalne taniny oraz ekstrakt octanu etylu z kory łodygi Uncaria perrottetii (ro-
dzina Rubiaceae) może hamować rozwój T. vaginalis (28). 

Gökmen i wsp. (18) ocenili wpływ ekstraktów alkoholowych Haplophyllum myrtifo-
lium gatunku rośliny należącej do rodziny rutowatych (Rutaceae) przeciwko rzęsistkowi 
pochwowemu w badaniach in vitro. Dodatkowo zbadali aktywność przeciwrzęsistko-
wą alkaloidów oraz czystych związków należących do alkaloidów furochinolinowych: 
γ-fagaryny, skimmianiny, dyktamniny oraz flawonoidu - chryzosplenetyny. Pierwotnia-
kobójczość wyciągu z tej rośliny oraz ekstraktów alkaloidów zaobserwowano przy stęże-
niu 50 μg/ml i 100 μg/ml, po 24, 48 i 72 godzinach inkubacji. Wyciąg etanolowy (200 μg/
ml) i ekstrakty alkaloidów (400 μg/ml) hamowały ruchliwość trofozoitów T.vaginalis po 
48 godzinach ekspozycji. Z czystych związków tylko chryzosplenetyna przy stężeniu 150 
μg/ml zapobiegała przemieszczaniu się trofozoitów T. vaginalis.

Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire, z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae) to 
tradycyjna roślina przyprawowa, stosowana w Chinach do leczenia dolegliwości ze stro-
ny przewodu pokarmowego i górnych dróg oddechowych. Jednym z głównych składni-
ków olejeku eterycznyego uzyskaneg z Amomum tsao-ko jest geraniol (acykliczny alko-
hol monoterpenowy), stosowany jako składnik zapachowy produktów przemysłowych, 
w tym środków odstraszających wiele gatunków gryzących owadów (9). Ten monoterpen 
wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową, a w badaniach Dai i wsp. (9) wykazano, 
że olejek eteryczny uzyskany z suszonych owoców tej rośliny działa na rzęsistka po-
chwowego. Wykazano też, że azjatycka roślina ostryż długi (Curcuma longa) należąca 
do imbirowatych jest wysoce skuteczna wobec T. vaginalis opornych jak i wrażliwych na 
metronidazol (5).

Do roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae) o aktywności przeciwrzęsistkowej 
należą rzewień dłoniasty (Rheum palmatum) i Rheum ribes. Substancja aktywna rzewie-
nia dłoniastego, antranoid – emodyna, która obecna jest w kłączu i korzeniu przejawia 
hamujący wpływ na T. vaginalis (32). Ekstrakty i frakcje uzyskane z różnych części R. 
ribes (liści, łodygi i kwiatu) wykazują różne działanie przeciw rzęsistkom w różnych stę-
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żeniach. Przykładowo, frakcja wodna kwiatu R. ribesa wykazywała aktywność przeciw 
rzęsistkom już przy stężeniu 0,125 mg/ml (28).

W dostępnym piśmiennictwie udowodniono, że wyciągi alkoholowe z dziewanny 
drobnokwiatowej (Verbascum thapsus, rodzina Scrophulariaceae), ekstrakty uzyskane 
z Argemone mexicana, meksykańskiej rośliny z rodziny makowatych (Papaveraceae), 
wyciąg octanowy liści drzewka truskawkowego (Arbutus unedo, rodzina Ericaceae), su-
rowy ekstrakt i frakcje alkoholowe cisu pospolitego (Taxus baccata, rodzina Taxaceae), 
ekstrakt z liści orzecha włoskiego (Juglans regia, rodzina Juglandaceae), wyciąg z kory 
Cussonia holstii (rodzina Araliaceae), alkoholowe oraz wodne wyciągi pelargonii różo-
wej (Pelargonium roseum, rodzina Geraniaceae) wykazują aktywność wobec T. vagina-
lis (8, 12, 16, 24). 

Pierwotniakobójczość wykazują poza tym: lektyna izolowana z pszenicy zwyczajnej 
(Triticum aestivum, rodzina Poaceae), lektyna z fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris, 
rodzina Fabaceae), suszone nasiona tej fasoli, korzeń Polygala decumbens (rodzina Poly-
galaceae), ziele Hypericum polyanthemum (rodzina Hypericaceae), kora Elmerillia papu-
ana (rodzina Magnoliaceae), korzeń Pulsatilla chinensis (rodzina Ranunculaceae), liście 
Voacanga globose (rodzina Apocynaceae), nasiona Persa americana (powszechna nazwa 
awokado) należącego do rodziny Lauraceae, liście, kwiaty, korzenie fiołka wonnego (Vio-
la odorata, rodzina Violaceae), owoc Sapindusa saponaria (Sapindaceae), owoce granatu 
właściwego (Punica granatum, rodzina Lythraceae) i jego poszczególne części (nasiona, 
sok, skórka) oraz wyciągu z nasion i olejku czarnuszki (Nigella sativa), gatunku rośliny 
z rodziny Ranunculaceae (10, 13, 18, 24, 26, 38, 41, 45).

SKUTECZNOŚĆ PREPARATÓW ROŚLINNYCH W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Skuteczność działania preparatów pochodzenia roślinnego w zarażeniach T. vagi-
nalis została potwierdzona już w latach 60. ubiegłego stulecia. Dla przykładu, w 1965 r. 
opublikowano wyniki leczenia rzęsistkowicy u 36 kobiet za pomocą wodnego wyciągu 
z propolisu. W 26 (72,2%) przypadkach uzyskano całkowite wyleczenie (25). W Indiach 
u pacjentek z nieprawidłową wydzieliną z pochwy zastosowano tabletki poliherbalowe 
Praneem (PPT). Jest to preparat plemnikobójczy, opracowany w National Institute of 
Immunology, zawierający oczyszczony ekstrakt z suszonych nasion starożytnej indyj-
skiej rośliny, miodli indyjskiej (Azadirachta indica), rodzina Meliaceae (17). Stosowanie 
preparatów z A. indica jest skuteczne w zwalczaniu pasożytów wewnętrznych (pełzaki, 
płazińce, nicienie) i zewnętrznych (roztocza, wszy), bakterii, grzybów i wirusów (7). Za-
stosowanie jej w preparacie PPT spowodowało ustąpienie dolegliwości związanych z za-
rażeniem rzęsistkiem pochwowym (17). Stosowanie środków pochodzenia naturalnego, 
które są pierwotniakobójcze przedstawili Abdali i wsp. (1). Badacze opublikowali wyniki 
leczenia rzęsistkowego zapalenia pochwy, bakteryjnego zapalenia pochwy, oraz infekcji 
mieszanej spowodowanej bakteriami i rzęsistkiem u 420 kobiet. W badaniach klinicznych 
wykorzystali krem oparty o wyciąg z Z. multiflora, oraz metronidazol stosowany doust-
nie. Udowodniono, że w łagodzeniu objawów klinicznych zapalenia pochwy krem z   Z. 
multiflora wywołuje taki sam efekt, jak doustne tabletki metronidazolu, może być więc 
odpowiednim wyborem terapeutycznym w leczeniu rzęsistkowego zapalenia pochwy. Do 
5-nitroimidazoli oprócz metronidazolu i tinidazolu należy seknidazol. Został on zastoso-
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wany w badaniach klinicznych, jako odniesienie do oceny efektywności leczenia zaraże-
nia z udziałem T. vaginalis w postaci tabletek z ziela mięty kędzieżawej (Mentha crispa, 
rodzina Labiatae). Biorąc pod uwagę działania niepożądane (nudności, metaliczny smak 
w ustach) jakie wystąpiły u niektórych pacjentek po spożyciu 2000 mg seknidazolu, oraz 
zwracając uwagę na efekt terapeutyczny stwierdzono, że wyciąg z ziela (tabletki o na-
ważce 24 mg suchego ekstraktu) stanowi skuteczną i bezpieczną alternatywę w leczeniu 
rzęsistkowicy (31). Zastosowanie preparatu roślinnego u chorych, u których nie wyka-
zano efektu terapeutycznego w leczeniu zapalenia pochwy o etiologii rzęsistkowej me-
tranidazolem z tynidazolem przedstawili w swojej publikacji z kolei El-Sherbiny i wsp. 
(11). Podali oni pacjentkom preparat ziołowy otrzymany z olejeku mirriwy, pozyskanego 
z żywicy drzewa o nazwie balsamowiec mirry (Commiphora myrrha). Terapia zapalenia 
pochwy preparatem ziołowym okazała się o wiele bardziej skuteczna niż wcześniejsze 
leczenie konwencjonalne.

PODSUMOWANIE

Terapeutyczne działanie niektórych roślin na choroby przenoszone drogą płciową 
zostało udokumentowane w warunkach in vitro przez licznych badaczy. Najwięcej ga-
tunków roślin wykazujących aktywność bójczą wobec T. vaginalis występuje w rodzinie 
Asteracea i Myrtaceae. Do najważniejszych biologicznie czynnych substancji wykazują-
cych właściwości przeciwpasożytnicze należą: monoterpeny takie, jak β-tujon, α-pіnen, 
allicyna, ajoen (siarczki organiczne), oraz alkaloidy roślinne, np. berberyna, kandymi-
na, liriodenina, likozynina i saponiny (1, 13, 21, 22, 28, 40). Saponiny hamujące rozwój 
T.vaginalis występują u brazylijskich roślin: Quillaja brasiliensis, Passiflora alata oraz 
Ilex paraguariensis (20). Naturalne substancje pochodzenia roślinnego, zawarte w olej-
kach eterycznych mogą być efektywnymi terapeutykami o dużej wybiórczości i skutecz-
ności działania wobec rzęsistka pochwowego.

Biorąc pod uwagę prawdopodobne działanie teratogenne metronidazolu i pojawiającą 
się oporność na leki przeciwpasożytnicze, konieczne jest ciągłe poszukiwanie nowych, 
alternatywnych preparatów w terapii rzęsistkowicy. Przeprowadzono do tej pory ograni-
czone badania w celu udokumentowania działania roślin leczniczych. Wyzwaniem dla 
klinicznego zastosowania roślin leczniczych lub preparatów wykorzystujących związki 
chemiczne biologicznie czynne zawarte w roślinach o aktywności wobec T. vaginalis, 
może być zastosowanie związków chemicznych o niskiej rozpuszczalności w wodzie. Fi-
toterapeutyki mogą też działać na makroorganizm alergizująco, toksycznie, mutagennie 
i karcinogennie. Obecny przegląd systematyczny dostarczya informacji na temat roślin 
leczniczych o działaniu przeciw T. vaginalis, które mogą zostać wykorzystane do opra-
cowania i wprowadzenia naturalnych, półsyntetycznych i syntetycznych związków prze-
ciwrzęsistkowych.
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Reaktywne zapalenie stawów i rumień guzowaty po zakażeniach układu 
pokarmowego wywołanych pałeczkami Yersinia enterocolitica i Yersinia 

pseudotuberculossis 

Reactive arthritis and erythema nodosum after gastrointestinal infections 
caused by Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculossis

Waldemar Rastawicki

Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych, Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Po przebytym zakażeniu układu pokarmowego pałeczkami Y. enterocoliti-
ca i Y. pseudotuberculosis u niektórych chorych może dojść do wystąpienia 
reaktywnego zapalenia stawów i rumienia guzowatego. W etiopatogenezie 
tych autoimmunologicznych powikłań, oprócz czynników zakaźnych, od-
rywają rolę także czynniki genetyczne, płeć czy wiek osób chorych. W ba-
daniu etiologii reaktywnego zapalenia stawów i rumienia guzowatego po 
przebytym zakażeniu przewodu pokarmowego przydatne jest poszukiwa-
nie w surowicy osób chorych swoistych przeciwciał dla wybranych patoge-
nów jelitowych, w tym dla antygenów pałeczek Yersinia. 

Słowa kluczowe: Reaktywne zapalenie stawów, rumień guzowaty, Yersinia enterocol-
itica, Yersinia pseudotuberculossis

ABSTRACT
After gastrointestinal infection with Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis, some 
patients may experience reactive arthritis and erythema nodosum. In the etiopathogenesis 
of these autoimmune complications, in addition to infectious agents, genetic factors, 
gender and age of the patients also play a role. In the study of the etiology of reactive 
arthritis and erythema nodosum after gastrointestinal infection, it is useful to investigate 
in the serum of patients specific antibodies for selected intestinal pathogens, including 
Yersinia antigens.

Key words: reactive arthritis, erythema nodosum, Yersinia enterocolitica, Yersinia 
pseudotuberculossis
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WSTĘP

Y. enterocolitica i Y. pseudotuberculosis są Gram-ujemnymi, pleomorficznymi pa-
łeczkami należącymi do rodziny Enterobacteriaceae, wywołującymi u ludzi jersiniozę. 
Do zakażenia człowieka dochodzi najczęściej w wyniku spożycia pokarmu lub wody 
pierwotnie lub wtórnie zanieczyszczonej tymi drobnoustrojami. Uważa się, że do zakaże-
nia człowieka drogą pokarmową konieczna jest dawka 109 żywych drobnoustrojów (1, 4). 
Po przedostaniu się do układu pokarmowego człowieka, pałeczki Yersinia muszą gwał-
townie przystosować się przede wszystkim do odmiennych warunków fizycznych, takich 
jak temperatura, ciśnienie osmotyczne czy pH. Warstwa śluzu, która otacza komórki bak-
teryjne zaraz po wniknięciu do przewodu pokarmowego umożliwia im przystosowanie 
się do wyższej temperatury, natomiast zdolność syntezy przez pałeczki Yersinia enzymu 
ureazy, rozkładającego mocznik do amoniaku i dwutlenku węgla, powoduje alkalizację 
środowiska w bezpośrednim otoczeniu bakterii (4). Pałeczki Yersinia następnie przyle-
gają do komórek M pokrywających powierzchnię kępek Payera nabłonka błony śluzowej 
jelita. W zależności od stanu odporności gospodarza oraz zjadliwości szczepu, bakterie 
mogą powodować zmiany zapalne jelit z owrzodzeniami błony śluzowej, bądź przedosta-
wać się drogą naczyń chłonnych do węzłów chłonnych krezki powodując ich stan zapalny, 
który sprzyja przedostaniu się tych drobnoustrojów do układu krwionośnego i wywoły-
waniu sepsy (20). 

Jersinioza przebiega najczęściej jako zapalenie jelit i żołądka bądź zapalenie węzłów 
chłonnych krezki jelitowej. Dodatkowo, drobnoustroje te mogą wywołać różnorodne 
przewlekłe powikłania układowe, do których należą między innymi reaktywne zapalenie 
stawów oraz rumień guzowaty (1, 4, 11, 12, 15)

 
REAKTYWE ZAPALENIE STAWÓW

O znaczeniu pałeczek z rodzaju Yersinia w wywoływaniu reaktywnych zapaleń sta-
wów (ReA) u ludzi może świadczyć duża liczba publikacji dotyczących tego problemu 
ukazujących się co roku na świecie. Drobnoustroje te, obok takich patogenów jak Salmo-
nella, Shigella Chlamydia trachomatis czy Campylobacter jejuni uważane są za czynni-
ki najczęściej odpowiedzialne za wywoływanie spondyloartropatii. Z innych, rzadziej 
występujących zakaźnych czynników mogących wywołać reaktywne zapalenie stawów 
wymienia się Clostridium difficile, Vibrio parahaemolyticus, Neiserria gonorrhoeae, 
Borrelia burgdorferi, Mycobacterium sp., Mycoplasma sp. czy też niektóre wirusy (2, 3, 
6, 7, 13, 22, 23, 24). 

Do tej pory nie jest poznany dokładny mechanizm powstawania zmian zapalnych 
w stawach w przebiegu zakażenia pałeczkami Yersinia. Uważa się, że lipopolisacharydy 
obecne w tych drobnoustrojach, będące silnymi immunogenami, wykazują podobieństwo 
budowy antygenowej z epitopami antygenu HLA-B27. Wykazano, że antygen HLA-B27 
występuje zaledwie u kilku procent osób zdrowych w populacji ogólnej oraz nawet u 80% 
hospitalizowanych chorych z reaktywnym zapaleniem stawów wywołanych infekcjami 
przewodu pokarmowego. Według niektórych autorów, obecność tego antygenu może 
zwiększyć ryzyko ReA aż 50-krotnie. Z tego względu, badanie obecności antygenu HLA-
-B27 może być pomocne w diagnostyce ReA (2, 3, 22, 23).
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Reaktywne zapalenie stawów zwykle występuje po 1–4 tygodniach od zakażenia 
układu pokarmowego pałeczkami Yersinia. Obraz kliniczny charakteryzuje się zazwy-
czaj ostrym początkiem choroby, zapaleniem kilku stawów, głównie kończyn dolnych 
(kolanowych i skokowych), czasami mogą być zajęte stawy nadgarstkowe lub międzypa-
liczkowe rąk i stóp. Objawom tym towarzyszy podwyższona ciepłota ciała. Mogą wystą-
pić bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej. Zmiany radiologiczne na ogół nie występują. Po 
przebytym ReA mogą utrzymywać się bóle w stawach uprzednio zmienionych. Średni 
czas trwania zapalenia stawów wynosi 4–5 miesięcy. Zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa (zzsk) rozwija się w niewielkim odsetku przypadków (2, 3, 6, 7, 13, 14, 22, 
23, 24)

Reaktywne zapalenie stawów nie ogranicza się wyłącznie do objawów ze strony sta-
wów ale jest chorobą ogólnoustrojową i może dotyczyć różnych układów i narządów (2, 
3, 7, 11, 13, 22):
− objawy ze strony układu ruchu: bóle stawów, zapalenie stawów, zapalenie przycze-

pów ścięgien, zapalenie ścięgien i pochewek ścięgien, zapalenie kości.
− objawy ze strony skóry i błon śluzowych: zmiany łuszczycopodobne, złuszczające 

zapalenie skóry, krostkowe zmiany na dłoniach i stopach, zmiany dystroficzne na 
paznokciach, zmiany erozyjne i zapalne w obrębie śluzówki jamy ustnej

− objawy ze strony układu moczowo-płciowego: zmiany nadżerkowe na żołędzi, jałowe 
zapalenie cewki moczowej, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie prostaty, zapa-
lenie szyjki macicy, zapalenie jajowodów i jajników

− objawy ze strony narządu wzroku: zapalenie spojówek, zapalenie nadtwardówki, za-
palenie twardówki, nadżerki na rogówce, zapalenie tęczówki

− inne: zapalenie jelit, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie nerek.
Powikłania po przebytej jersiniozie dotyczą przeważnie osób dorosłych, częściej ko-

biet niż mężczyzn. Określane są jako spondyloartropatie seronegatywne, ze względu na 
brak w surowicy czynnika reumatoidalnego klasy IgM. Zasadniczą cechą odczynowych 
zapaleń stawów jest brak drobnoustrojów pochodzących z tych drobnoustrojów w płynie 
stawowym oraz nieskuteczność antybiotykoterapii (3, 18, 28, 29). 

Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi przez European Spondyloarthropathy Study 
Group stany zapalne stawów aby mogły być zaliczone do seronegatywnych spondyloar-
tropatii muszą spełniać szereg kryteriów diagnostycznych, do których należy, między 
innymi, ostra biegunka na miesiąc przed zapaleniem stawów i zapalna choroba jelit. 
W przebiegu niektórych reaktywnych zapaleń stawów proces zapalny jelit często sub-
kliniczny utrzymuje się przez cały czas trwania choroby. Dane ze Skandynawii mówią 
o tym, że pałeczki Yersinia enterocolitica są przyczyną 10-30% wszystkich przypadków 
reaktywnego zapalenia stawów (15).

RUMIEŃ GUZOWATY

Rumień guzowaty (erythema nodosum) to niejednolity etiologicznie zespół chorobo-
wy będący klinicznym wariantem zapalenia tkanki podskórnej. Podobnie jak reaktywne 
zapalenie stawów może zostać wywołany przez szereg różnych czynników, takich jak in-
fekcje bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze czy grzybicze, choroby układowe tkanki łącz-
nej, nieswoiste zapalenia jelit, choroby nowotworowe, niektóre leki czy ciąża. Do jednych 
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z najczęstszych czynników zakaźnych należą paciorkowce, cytomegalowirusy i wirusy 
Epsteina-Barr oraz pałeczki jelitowe, w tym pałeczki z rodzaju Yersinia. Przyjmuje się, 
że zmiany skórne, bądź też zmiany tkanki łącznej występujące w związku z zakażeniem 
pałeczkami Y. enterocolitica stanowią około 20% przypadków wszystkich rumieni. Oko-
ło 5% rumieni wielopostaciowych wywołanych jest przez Y. enterocolitica (5, 16, 17, 20).

W powstawaniu rumienia guzowatego istotna jest rola procesu zapalnego toczącego 
się w całym organizmie i aktywacji wielu mediatorów zapalnych, które przyczyniają się 
do powstawania nietypowych objawów. Pod względem histologicznym rumień guzowaty 
jest wynikiem wystąpienia miejscowego odczynu zapalnego, spowodowanego martwi-
cą tkanki tłuszczowej lub stanem zapalnym w obrębie jej przegród łącznotkankowych, 
bez objęcia naczyń krwionośnych. Charakterystyczną cechą rumienia jest występowanie 
w bioptacie tkankowym skupisk histiocytów, tzw. ziarniniaków Mieschera (21). 

Istnieją predyspozycje genetyczne do pojawiania się rumienia guzowatego. Nie mniej 
jednak schorzenie to występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn (nawet ponad 
sześciokrotnie częściej u osób w wieku 30-40 lat). Zauważono również sezonowość wy-
stępowania zmian z przewagą w okresie wiosenno-jesiennym, co może być związane 
ze wzrostem zachorowań w tym czasie na niektóre infekcje. U dzieci rumień występuje 
z taką samą częstością u obu płci, lecz znacznie rzadziej niż u dorosłych (5, 16, 17).

Zmiany kliniczne w przebiegu rumienia guzowatego pojawiają się dość nagle, w po-
staci symetrycznych, początkowo tkliwych oraz ucieplonych guzków o średnicy od jed-
nego do kilkunastu centymetrów. Zazwyczaj występują one symetrycznie na przednich 
powierzchniach podudzi, poniżej stawów kolanowych, bardzo rzadko obejmując swoim 
zasięgiem tułów, ramiona, czy twarz. Zmiany na podudziach początkowo są barwy żywo-
czerwonej, później brunatnozielone, a w końcu stają się żółtawe i znikają w ciągu kilku 
tygodni (5). Przed wystąpieniem zmian na podudziach mogą pojawiać się objawy ogólne, 
takie jak gorączka lub stan podgorączkowy, bóle stawów i mięśni, złe samopoczucie, 
zmęczenie, nudności, wymioty i biegunka. U większości osób z rumieniem guzowatym 
występuje zapalenie stawów skokowych z ich obrzękiem i bólem (5, 16, 17).

SEROLOGICZNA DIAGNOSTYKA REAKTYWNEGO ZAPALENIA STAWÓW 
I RUMIENIA GUZOWATEGO PO INFEKCJI PAŁECZKAMI YERSINIA

Poprawne ustalenie rozpoznania reaktywnego zapalenia stawów oraz rumienia gu-
zowatego po przebytym zakażeniu przewodu pokarmowego wymaga wykonania szeregu 
badań diagnostycznych w tym również o charakterze mikrobiologicznym. Wystąpienie 
typowego obrazu klinicznego trzeba bowiem powiązać z przebytym lub aktualnym zaka-
żeniem oraz wyizolowaniem i zidentyfikowaniem drobnoustroju. Trzeba mieć jednak na 
uwadze, że w przewlekłych postaciach chorobowych rzadko kiedy udaje się wyizolować 
czynnik zakaźny klasycznymi metodami bakteriologicznymi. Z tego względu szczególne 
przydatne do badania etiologii choroby jest poszukiwanie odczynem immunoenzyma-
tycznym ELISA w surowicy osób chorych swoistych przeciwciał dla wybranych patoge-
nów. W przypadku podejrzenia jersiniozy można poszukiwać przeciwciał w poszczegól-
nych klasach immunoglobulin zarówno dla antygenów lipopolisacharydowych, uzyska-
nych z pałeczek Y. enterocolitica jak i Y. pseudotuberculosis należących do poszczegól-
nych serotypów, jak i dla białek wydzielniczych Yop (9, 10, 19, 20)
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W zakażeniu pałeczkami z rodzaju Yersinia, przebiegającymi z powikłaniami zapal-
nymi stawów bądź rumienia guzowatego, mogą pojawiać się przeciwciała dla antygenów 
bakteryjnych w klasie IgA, IgG i IgM lub tylko IgA. Poziom wykrywanych przeciwciał 
dla tych antygenów może być różny. W przypadku krótkotrwałych, łagodnych postaci 
jelitowych jako pierwsze produkowane są przeciwciała klasy IgM i IgA. Poziom tych 
przeciwciał w przebiegu zakażenia nie powikłanego zapaleniem stawów zazwyczaj opa-
da w ciągu kilku tygodni. Natomiast w przypadku jersiniozy przebiegającej ze stanami 
zapalnymi stawów, przede wszystkim produkowane są przeciwciała należące do klasy 
IgA, które utrzymują się na diagnostycznie wysokim poziomie jeszcze przez wiele mie-
sięcy lub nawet lat po przebyciu zakażenia. Tak więc można przyjąć, że utrzymywanie 
się u osób chorych wysokiego poziomu przeciwciał klasy IgA znacznie dłużej niż prze-
ciwciał klasy IgM, a czasami nawet klasy IgG, może wskazywać na postać jersiniozy 
przebiegającej z zapaleniem stawów (8, 19, 20, 27). Trzeba mieć jednak na uwadze, że 
w niektórych przypadkach reaktywnego zapalenia stawów po przebytej jersiniozie prze-
ciwciała klasy IgM wykrywane są w surowicy jeszcze przez wiele miesięcy (Rycina 1).

Oprócz odczynu ELISA do serologicznej diagnostyki jersiniozy powikłanej zapale-
niem stawów czy też rumieniem guzowatym wykorzystywany jest również odczyn we-
stern-immunobloting. Test ten pozwala na połączenie analizy profilu białek z serologicz-
nym potwierdzeniem występowania w badanej próbce surowicy lub płynu stawowego 
swoistych przeciwciał dla poszczególnych frakcji białkowych. W przypadku jersiniozy 
szczególnie istotne jest stwierdzenie obecności w próbce surowicy przeciwciał dla białka 
Yop D, oraz w drugiej kolejności, dla białek Yop M, Yop H, V-AG, Yop E (20, 25, 26). 

Kinetykę odpowiedzi humoralnej w przebiegu jersiniozy powikłanej zapaleniem 
stawów oraz rumieniem guzowatym można prześledzić na przykładzie wyników uzy-
skanych podczas badania próbek surowicy uzyskanych od 28-letniej kobiety (20). Pierw-
sza próbka surowicy została uzyskana w 20 dniu od wystąpienia pierwszych objawów 
biegunki i bólów brzucha. W próbce tej wykryto bardzo wysoki poziom przeciwciał dla 
somatycznego antygenu Y. pseudotuberculosis I jak i wysoki poziom przeciwciał dla bia-
łek wydzielniczych Yop. Charakterystyczny, wyższy poziom przeciwciał dla LPS niż dla 
białek w próbce surowicy uzyskanej we wczesnym okresie choroby wynika z faktu, że 
białka wydzielnicze Yop wytwarzane są dopiero po przedostaniu się pałeczek Yersinia do 
organizmu, co wpływa na opóźnienie odpowiedzi immunologicznej. Z tego względu trze-
ba pamiętać, że w przypadku użycia komercyjnych testów ELISA wykorzystujących jako 
antygen wyłącznie białka Yop, często zachodzi potrzeba badania drugiej próbki surowicy, 
uzyskanej po kolejnych 10-14 dniach trwania choroby. W drugiej próbce surowicy, uzy-
skanej od pacjentki 9 dni później, stwierdzono nieznaczny spadek poziomu przeciwciał 
klasy IgA, IgG i IgM dla somatycznego antygenu Y. pseudotuberculosis I i gwałtowny 
wzrost poziomu przeciwciał, we wszystkich klasach immunoglobulin, dla białek wydziel-
niczych Yop. W kolejnych próbkach surowicy uzyskiwanych aż do 735 dnia od wystąpie-
nia objawów klinicznych obserwowano już konsekwentny spadek poziomu przeciwciał 
dla obydwu grup preparatów antygenowych. Przeciwciała klasy IgM w mianie diagno-
stycznie znamiennym dla somatycznego antygenu wykrywano jeszcze w 6 kolejnej prób-
ce surowicy, uzyskanej w 195 dniu a przeciwciała klasy IgA i IgG w 7 próbce, uzyskanej 
w 368 dniu od wystąpienia objawów klinicznych. Przeciwciała dla białek wydzielniczych 
Yop, w mianie diagnostycznie znamiennym, wykrywano w surowicy pacjentki jeszcze 
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dłużej, immunoglobuliny klasy M w 7 próbce, natomiast immunoglobuliny A i G w 8 
próbce, uzyskanej w 453 dniu od wystąpienia objawów klinicznych. W próbkach suro-
wicy uzyskanej od tej pacjentki stwierdzono również przeciwciała dla białek wydzielni-
czych Yop odczynem western-immunoblotting (Ryciny 1-2).

Rycina 1. Dynamika przeciwciał dla somatycznych antygenów Y. pseudotuberculosis I 
i białek wydzielniczych Yop w przebiegu jersiniozy u 28-letniej pacjentki z objawami 
rumienia guzowatego i reaktywnego zapalenia stawów (20). 

Rycina 2. Wynik reakcji w odczynie western-immunoblotting (Virotech Eco-Line) wy-
dzielniczych białek Yop z surowicą cut-off (pasek nr 1, 4 i 7), z surowicą osoby klinicznie 
zdrowej (pasek nr 2, 5 i 8) oraz z surowicą osoby z jersiniozą z objawami reaktywnego 
zapalenia stawów i rumienia guzowatego (pasek nr 3, 6, 9). Prążek YopDD - białko YopD 
w wyższym stężeniu, wskazujące na przebyte zakażenie pałeczkami Yersinia w przeszło-
ści (20).
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LECZENIE 

Leczenie reaktywnego zapalenia stawów i rumienia guzowatego po przebytej jersi-
niozie układu pokarmowego oparte jest na stosowaniu niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych oraz łagodzeniu dolegliwości bólowych. Dobre rezultaty przynosi stosowanie 
leków modyfikujących przebieg choroby, np. sulfasalazyny. Jest to lek z wyboru w le-
czeniu zapalnych chorób jelit przebiegających z objawami zajęcia stawów obwodowych 
oraz wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i immunomodulujące (3). 
Stosowanie antybiotykoterapii ma sens jedynie w przypadkach, gdy mamy do czynienia 
z aktualną infekcją pałeczkami z rodzaju Yersinia. 
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ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW KIEROWANYCH  
DO PUBLIKACJI W KWARTALNIKU 

„MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA”

W kwartalniku „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia” zamieszczane są prace 
doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń 
bakteryjnych, wirusowych, grzybicznych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływa-
nia na zdrowie publiczne. W szczególności publikowane są prace dotyczące chorobotwór-
czości drobnoustrojów, ich zróżnicowania, lekooporności i ekologii w aspektach oddzia-
ływań na społeczeństwo, ochronę zdrowia i jej ekonomikę. Publikowane są również prace 
poglądowe z wyżej wymienionej dziedziny, krótkie komunikaty z prac doświadczalnych 
oraz komentarze i listy do redakcji mające charakter dyskusji z autorami artykułów za-
mieszczonych w kwartalniku.

I. Zasady obowiązujące przed skierowaniem artykułu do publikacji.

1. Autorzy
Autorem artykułu powinna być każda osoba, która wniosła intelektualny wkład 

w zakresie: tematu, treści i wniosków pracy lub uzyskała i interpretowała eksperymen-
talne dane przedstawione w artykule. Osoby wykonujące oznaczenia laboratoryjne bez 
interpretacji ich wyników, dostarczające próbki materiału do badań, szczepy mikroorga-
nizmów, odczynniki, aparaturę badawczą a także osoby, które dokonały krytycznej oceny 
tekstu pracy mogą być wymienione w podziękowaniach.

Autorzy powinni wybrać spośród siebie jedną osobę odpowiedzialną za korespondencję 
z redakcją i upoważnić ją do reprezentowania ich we wszystkich sprawach związanych z pub-
likacją. Autorzy artykułu powinni wyrazić zgodę na jego opublikowanie, co powinno być po-
twierdzone pisemnym oświadczeniem autora przesyłającego artykuł do redakcji czasopisma.

Autor zgłaszając artykuł do druku, powinien nadesłać pisemne oświadczenie , że 
praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie przed opubliko-
waniem jej w kwartalniku „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia”, oraz że wszyscy 
autorzy zapoznali się z regulaminem zamieszczania prac w kwartalniku i w pełni go 
akceptują. Autor zgłaszający artykuł do druku powinien podać swój dokładny adres do 
korespondencji wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” Redak-
cja kwartalnika wprowadza następujące wymagania w stosunku do autora zgłaszającego 
manuskrypt:
− na autorze zgłaszającym artykuł spoczywa obowiązek ujawnienia wkładu poszcze-

gólnych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. 
informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywa-
nych przy przygotowaniu publikacji. 

− na autorze zgłaszającym artykuł spoczywa obowiązek ujawnienia informacji o źród-
łach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo – badawczych, stowarzy-
szeń i innych podmiotów,

− na autorze zgłaszającym artykuł spoczywa obowiązek złożenia w imieniu wszystkich 
autorów deklaracji o występowaniu lub nie występowaniu konfliktu interesów.
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Formularz oświadczenia autora zgłaszającego artykuł znajduje się na stronie in-
ternetowej kwartalnika http://www.medmikro.org.pl/ 

Redakcja zobowiązana jest do ujawniania i dokumentowania wszelkich przejawów 
nierzetelności naukowej typu „ghostwriting” i „guest authorship”, włącznie z powiado-
mieniem odpowiednich podmiotów takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzy-
stwa naukowe, stowarzyszenia edytorów czasopism naukowych itp. 

W przypadku publikacji wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach wyma-
gane jest dołączenie oświadczenia, że na ich wykonanie uzyskano zgodę lokalnej komisji 
etycznej. W przypadku badań klinicznych wymagane jest oświadczenie, że badania zo-
stały przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej (www.wma.net).

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu w przypadku braku 
powyżej wymaganych dokumentów.

2. Powtórna publikacja
Jest to publikacja zawierająca istotne elementy pracy już uprzednio opublikowanej. 

Czytelnicy czasopism medycznych maja prawo wierzyć, że publikowany artykuł jest pra-
cą oryginalną. Jeżeli tak nie jest, artykuł powinien być poprzedzony wyraźnym oświad-
czeniem, że jest on powtórnie publikowany i powody takiej publikacji powinny być spre-
cyzowane. Należy również podać bibliograficzną pozycję pierwotnej publikacji.

II. Instrukcja dotycząca przygotowania artykułu.

Prace przeznaczone do druku powinny być nadsyłane do redakcji w 2 egzemplarzach 
wydruku komputerowego o formacie A4 z zachowaniem marginesu 4 cm z lewej strony 
i podwójnych odstępów pomiędzy wierszami (31 wierszy na stronie). Poszczególne strony 
powinny być numerowane. 

Należy załączyć kopię artykułu na płycie CD Alternatywnie dopuszcza się przesyłanie 
kopii artykułu pocztą elektroniczną na adres e-mailowy redakcji: medmikrobiol@pzh.gov.pl.  
Autorzy powinni upewnić się, że tekst w formie elektronicznej jest identyczny z tekstem 
wydruku. Tekst pracy, tabele oraz ryciny należy przesyłać w osobnych plikach.

Pierwsza strona artykułu powinna zawierać kolejno: tytuł pracy w języku polskim, 
tytuł pracy w języku angielskim, pełne imię (imiona) i nazwisko autora (autorów) pracy, 
nazwę instytucji, w której wykonano pracę wraz z jej adresem (adresami). Słowa kluczo-
we w języku polskim i angielskim. Na kolejnych stronach należy umieścić tekst artykułu.

W tekście artykułu oryginalnego należy wyróżnić następujące części: Krótkie stresz-
czenie w języku polskim, Streszczenie w języku angielskim, Wstęp, Materiał i metody, 
Wyniki, Dyskusja (lub Wyniki i ich omówienie), Wnioski (lub Podsumowanie), Piśmien-
nictwo, Udział poszczególnych autorów w powstaniu pracy i ewentualne Podziękowania. 
Poszczególne części artykułu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst 
bardziej przejrzystym.

W tekście artykułu poglądowego należy wyróżnić jedynie następujące części: Krót-
kie streszczenie w języku polskim, Streszczenie w języku angielskim, Wprowadzenie, 
Właściwy tekst artykułu opatrzony podtytułami, Podsumowanie, Piśmiennictwo, Udział 
poszczególnych autorów w powstaniu pracy i ewentualne Podziękowania.
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Krótkie komunikaty z prac doświadczalnych powinny zawierać główne części pracy 
oryginalnej. 

Wszystkie słowa i nazwy łacińskie, nazwiska cytowanych autorów (zarówno w tek-
ście jak i piśmiennictwie) oraz nazwiska autorów pracy należy pisać kursywą.

Krótkie streszczenie w języku polskim - umieszczone między tytułem a streszczeniem 
w języku angielskim, powinno wprowadzić czytelnika w treść pracy. Streszczenie to powinno 
być pisane pogrubioną czcionką i nie powinno przekraczać 6 wierszy maszynopisu.

Streszczenie (Abstract) - w języku angielskim powinno odzwierciedlać strukturę 
pracy, tj. zawierać następujące, wyszczególnione rozdziały: 
− Introduction – z podaniem celu pracy, 
− Methods – zawierające podstawowe metody i procedury, 
− Results – główne obserwacje i wyniki
− Conclusion – krótkie podsumowanie lub najważniejsze wnioski.

Streszczenie nie powinno być dłuższe niż 500 słów oraz powinno być poprzedzone 
tytułem pracy oraz słowem „Abstract”

Wstęp - należy uzasadnić cel podjęcia badań i wyraźnie go sprecyzować. Cytowa-
ne we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni 
związek z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników ani wniosków z przepro-
wadzonych badań.

Materiał i metody – należy podać informacje dotyczące przedmiotu badań, zasto-
sowanych metod i użytych odczynników w sposób na tyle wyczerpujący, aby umożliwić 
czytelnikowi powtórzenie doświadczenia lub obserwacji. Należy precyzyjnie opisać leki, 
szczepionki, odczynniki czy substancje stosowane w pracy. Dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycje piśmiennictwa, łącznie z metodami statystycznymi stosowa-
nymi w pracy, dla metod już opublikowanych ale powszechnie nieznanych, podać krótki 
opis z pozycjami piśmiennictwa, natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. Podtytuły należy pisać pogrubioną czcionką.

Wyniki – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, tabelach i rycinach. Danych 
z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście. Należy ograniczyć się do podsumowania 
najważniejszych informacji.

Dyskusja – należy podkreślić nowe lub ważne aspekty wyników badań i omówić 
implikacje wypływające z ich przeprowadzenia oraz podać ich ograniczenia. Wyniki 
własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa cytowanego przez autorów 
artykułu. Nie należy powtarzać szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich 
częściach artykułu. 

Wnioski – jeżeli autor uważa je za konieczne należy je sprecyzować w punktach lub 
podać krótko w formie opisowej. Powinny one łączyć się logicznie z celami pracy przed-
stawionymi we wstępie. Należy unikać stwierdzeń i wniosków nie wynikających z włas-
nej obserwacji. Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat kosztów lub korzy-
ści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać że jest to hipoteza. Należy unikać daleko idących wniosków 
z pracy, która nie została jeszcze zakończona. We wnioskach nie należy zamieszczać 
wyników pracy. Wnioski mogą być zastąpione krótkim Podsumowaniem, w którym autor 
może zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty pracy.
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Piśmiennictwo – należy pisać na osobnych stronach i ograniczyć tylko do pozycji 
cytowanych w tekście i mających bezpośredni związek z tematem pracy. W przypadku 
prac oryginalnych - nie więcej niż 25 pozycji, w przypadku prac poglądowych - 50 pozy-
cji. Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w porządku alfabetycznym wg nazwisk 
autorów. Przy cytowaniu prac w tekście należy podać w nawiasach tylko liczbę porządko-
wą odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane 
w tabelach lub w legendzie rycin, oraz unikać cytowania streszczeń i nie publikowanych 
prac i sprawozdań. Prace akceptowane do druku, ale jeszcze nie opublikowane powinny 
być oznaczone jako: „w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemna zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca została zaakceptowana do druku. 
Informacje pochodzące z manuskryptów przesłanych do redakcji, ale nie zaakceptowa-
nych do druku powinny być jako „nieopublikowana praca” w tekście, a nie w wykazie 
piśmiennictwa, po uzyskaniu pisemnego pozwolenia od autora. Należy unikać cytowania 
„ Informacja własna” lub „informacja osobista”, chyba że dane takie dostarczają istotnych 
informacji niedostępnych z publikowanych źródeł. W takich przypadkach nazwisko oso-
by i data uzyskania informacji powinny być cytowane w tekście.

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion,
b) tytuł artykułu w pełnym brzmieniu,
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według the List of Journal Indexed in Index 

Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona artykułu.

Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (autorów jak 
wyżej) tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko jej redaktora, wy-
dawcę, miejsce i rok wydania oraz strony od – do cytowanego rozdziału.

Przy większej liczbie autorów należy podać wszystkie nazwiska (do czterech auto-
rów) lub nazwiska pierwszych trzech z dopiskiem „ i inni”, gdy autorów jest więcej niż 
czterech.

Przykłady:
Artykuł z czasopisma medycznego:

1. Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U i inni. Pertussis in German adults. Clin 
Infect Dis 1995; 21: 860 – 6.

2. Kostrzewski J .Postępy wykorzystania poliomyelitis w świecie. Przeg Epidemiol 
1994; 48: 355 – 60. 

3. Naruszewicz-Lesiak D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-Buksowicz B i inni.. Podostre 
stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990-1993. V etap badań 
epidemiologicznych. Przeg Epidemiol 1995; 49: 261-6.

Książki i monografie
1. (Autorzy) Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wydanie II. Warszawa 1996.
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2. (Organizacja jako autor) World Health Organization/ United Nations Childreǹ s Fund. 
State of the world`s vaccines and immunization. WHO Geneva 1996.

3. (Rozdział w książce) Krotochwil-Skrzypkowa M. Odczyn i powikłania poszczepienne. 
W: Szczepienia ochronne. Red. B. Dębiec, W. Magdzik, PZWL, Warszawa 1991, 76 – 81.

4. (Doniesienie na konferencji). Gałązka A. Current trends of pertussis in developing 
and developed countries. Presented at the National Institutes of Health Pertussis Con-
ference: Acellular Pertussis Vaccine Trials: Results and Impact on US Public Health. 
Washington, DC, June 3 – 5, 1966.

Tabele
Tabele należy pisać na oddzielnych stronach I ponumerować kolejno cyframi rzymski-

mi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii ich pojawiania się w tekście. Tabele 
powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry). Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki 
nagłówek a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone w odnośnikach pod tabelą a nie 
w nagłówku. W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać statystyczne miary zmienności ta-
kie jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę tabel należy ograni-
czyć tylko do istotnie niezbędnej dla dokumentacji uzyskanych wyników.

Ryciny
Ryciny i fotografie należy przygotować techniką komputerową i przesłać do redakcji 

plikach w postaci oddzielnych graficznych następujących formatów: TIF, BMP, JPG. Pod 
każdą ryciną należy umieścić podpis (np. Ryc. 1…..) z niezbędnymi objaśnieniami. Ryci-
ny powinny być w kolorze czarno – białym.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub 
tabel np. (Ryc.1) lub (Tab.1). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być 
zaznaczone ołówkiem na marginesie maszynopisu.

Objętość artykułów
Oryginalna praca naukowa nie może przekraczać 15 stron maszynopisu włączając 

tabele, ryciny, piśmiennictwo i streszczenie w języku angielskim. Prace poglądowe nie 
mogą przekraczać 20 stron maszynopisu. Krótkie komunikaty nie mogą przekraczać ob-
jętości 3 stron maszynopisu sporządzonego zgodnie ze wskazówkami podanymi dla prac 
oryginalnych. Listy do redakcji przeznaczone do opublikowania nie mogą przekraczać 2 
stron maszynopisu i powinny być zaopatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz adre-
sem miejsca pracy lub prywatnym.

Zasady ogólne
Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych i nazewnictwa 

oraz dokonania koniecznych skrótów, bez porozumienia z autorem. 
Redakcja nie zwraca artykułów nie przyjętych do druku. Za opublikowane artykuły 

autorzy nie otrzymują honorarium. Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw 
autorskich do wydrukowanych prac, w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach 
elektronicznych, CD i innych oraz umieszczania ich w Internecie.




