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Zastosowanie sekwencjonowania 16S rDNA  
do identyfikacji gatunkowej bakterii z rodzaju Lactobacillus

Using of the 16S rDNA sequencing  
for identification of Lactobacillus species

Anna Piotrowska1, Tomasz Gosiewski1, Małgorzata Bulanda2, Monika Brzychczy-Włoch1

1Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii, Katedra Mikrobiologii, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

2Zakład Epidemiologii Zakażeń, Katedra Mikrobiologii, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Bakterie z rodzaju Lactobacillus stanowią istotny składnik mikrobiomu 
człowieka, uczestnicząc na drodze wielu mechanizmów w jego obronie 
przed florą patogenną. Pomimo znaczenia bakterii z rodzaju Lactobacillus 
jako probiotyków, wymagają one wciąż rozwijania technik ich identyfikacji. 
Sekwencjonowanie 16S rDNA stanowi alternatywę dla obecnie stosowanych 
metod dając wyniki o bardzo wysokiej czułości i swoistości.

Słowa kluczowe: Lactobacillus, sekwencjonowanie 16S rDNA, molekularna identyfikacja 
gatunkowa 

ABSTRACT

Introduction: Lactobacilli play an important role in maintaining vaginal health and pro-
tecting the genital tract from bacterial infections, so very often they are used as probiotics. 
Despite the scientific consensus on the significance of the genus Lactobacillus, its species 
identification still poses several difficulties. The aim of this study was to find out if the 16S 
rDNA sequencing method allows exact genotyping of Lactobacillus species.
Methods: 78 isolates from healthy pregnant women were tested: 57 from the vagina and 
21 from the rectum. We also examined seven reference strains: L. acidophilus ATCC 
4356, L. fermentum ATCC 20052, L. plantarum ATCC 20174, L. plantarum ATCC 14431,  
L. delbrueckii ssp. bulgaricus ATCC 20074, L. crispatus ATCC 20225 and L. gasseri ATCC 
20243 to confirm the effectiveness sequencing method. A fragment of the 16S rDNA was 
amplified. After amplification, the amplicons were separated by gel electrophoresis and 
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then sequenced. Furthermore, the received consensus sequences were checked for species 
specificity in the National Center for Biotechnology Information (NCBI) database with 
BLAST software. Sequences with a ≥ 98% match to a database sequence were considered 
to be the same species.
Results: We have confirmed the genus of seven tested reference strains of lactobacilli with 
100% probability. Of the analyzed isolates, all were identified to the species level. 14 spe-
cies were identified in the 78 respondents, 9 of which colonized the vagina and 11 appeared 
in the rectum. The species colonizing the vagina were: L. gasseri 31.6%, followed by  
L. crispatus 28.2%, L. rhamnosus 14%, L. amylovorus 14%, L. helveticus 3.5%, L. reuteri 
3.5%, L. casei 1.7%, L. salivarius 1.7% and L. delbrueckii 1.7%. The species colonizing 
the anus were: L. casei/ L. paracasei 28.6%, L. plantarum 14.3%, L. crispatus 14.3%, 
L. gasseri 9.5%, L. reuteri 9.5%, L. salivarius 4.8%, L. rhamnosus 4.8%, L. acidophilus 
4.8%, L. ruminis 4.8% and L. sakei 4.8%. 
Conclusions: Using the 16S rDNA sequencing method made it possible to genotype 100% 
of the tested isolates of Lactobacillus .

Keywords: Lactobacillus, 16S rDNA sequencing, molecular species identification

WSTĘP

Bakterie z rodzaju Lactobacillus to Gram-dodatnie laseczki, preferujące warunki mi-
kroaerofilne lub bezwzględnie beztlenowe, wchodzące w skład mikrobiomu człowieka. 
Kolonizują dolny odcinek układu pokarmowego, pochwę oraz jamę ustną. Szczególnie 
istotną rolę odgrywają w drogach rodnych kobiet gdzie poprzez obniżenie pH, w wyniku 
syntezy kwasu mlekowego, chronią przed zakażeniem. Bakterie te produkują również bak-
teriostatyczne i bakteriobójcze substancje takie jak bakteriocyny oraz nadtlenek wodoru 
(H2O2), przez co eliminują konkurencyjne gatunki w swoim środowisku (3, 18). Obniże-
nie miana bakterii z rodzaju Lactobacillus przy jednoczesnym wzroście liczby chorobo-
twórczych beztlenowców takich jak Gardnerella vaginalis, Prevotella spp. czy Atopobium 
vaginalis stanowi główną przyczynę bakteryjnej wagiozy (ang. bacterial vaginosis, BV)  
(7, 10, 16). Zachowanie równowagi mikrobiologicznej pochwy jest najistotniejsze w pro-
filaktyce bakteryjnej waginozy, stąd stale rosnąca w ostatnich latach popularność prepa-
ratów farmaceutycznych i suplementów diety zawierających w swoim składzie szczepy 
probiotyczne z rodzaju Lactobacillus (14). 

Dotychczas opisano ponad 180 gatunków z rodzaju Lactobacillus kolonizujących 
ludzki organizm, a skład gatunkowy różni się w zależności od miejsca ich bytowania. Do 
gatunków najczęściej izolowanych z pochwy należą L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii  
i L. iners (1, 6, 12, 19). Prowadzone w ostatnich latach niezależne badania wykazały różnice 
w składzie gatunkowym Lactobacillus mikroflory pochwy zdrowych kobiet w zależności od 
rasy i położenia geograficznego. Z badań tych wynika, że u zdrowych latynosek i afroamery-
kanek bakterie z rodzaju Lactobacillus występują rzadziej niż u kobiet rasy białej (13, 20, 21). 

Gatunkowy skład mikrobiologiczny pochwy zmienia się w poszczególnych okresach 
życia kobiety i uzależniony jest od zmian hormonalnych. Zmiany flory pochwy uzależ-
nione są także od stosowania antybiotyków, terapii hormonalnej, doustnej antykoncepcji, 
ciąży, jak również występowania chorób podstawowych np. cukrzycy (20).
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Obecnie stosowane metody do identyfikacji fenotypowej bakterii z rodzaju Lactoba-
cillus, oparte są głównie na komercyjnych zestawach biochemicznych np. test API 50CHL 
firmy Biomérieux. Testy tego typu są niejednokrotnie trudne w interpretacji, a przede 
wszystkim umożliwiają identyfikację jedynie kilku najczęściej izolowanych gatunków, 
często obarczoną błędem. W ostatnich latach odnotowuje się wyraźny wzrost popularno-
ści metod wykorzystujących techniki biologii molekularnej np. łańcuchową reakcję poli-
merazy (ang. polymerase chain reaction, PCR) (5, 10). Metoda PCR z wykorzystaniem 
starterów specyficznych dla danego gatunku jest obecnie dostępna w wielu laboratoriach 
diagnostycznych, jednakże, istotnym ograniczeniem tej metody jest fakt, iż wymaga ona 
przedwstępnej identyfikacji składu analizowanego materiału, najczęściej przy zastosowa-
niu metod fenotypowych. Ponadto, podczas jednej reakcji PCR lub w odmianie multipleks 
możliwa jest analiza maksymalnie kilku gatunków w danej próbce, co ze względu na dużą 
liczbę gatunkową rodzaju Lactobacillus wymaga wykonania kilku niezależnych oznaczeń, 
w których niezbędne są próbki wzorcowe będące kontrolami pozytywnymi. Podnosi to 
istotnie koszt badania, wydłuża czas oznaczenia, a co najważniejsze nie wszystkie proce-
dury dostępne są w fachowym piśmiennictwie. 

W ostatnich latach bardzo popularne w diagnostyce mikrobiologicznej stały się meto-
dy spektrometryczne, ze szczególnym uwzględnieniem spektrometrii mas w tym metody 
MALDI (ang. matrix assisted laser desorption and ionisation). Metoda MALDI daje bar-
dzo dobre wyniki, charakteryzujące się wysoką czułością i specyficznością (1). Jednakże 
wymaga wysoce wyspecjalizowanej aparatury dostępnej tylko w nielicznych jednostkach 
badawczych.

Alternatywą dla powyższych metod jest technika sekwencjonowania Sangera, obej-
mująca analizę konserwatywnej sekwencji 16S rybosomalnego DNA bakterii (17). Techni-
ka ta charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością, a jej zastosowanie umożliwia 
uzyskanie jednoznacznych i powtarzalnych wyników na poziomie identyfikacji gatunko-
wej bakterii (1). W porównaniu do metody MALDI jest tańsza i prostsza w wykonaniu 
i nie wymaga tak drogiego sprzętu do jej przeprowadzenia, tym bardziej, że samo sekwen-
cjonowanie produktu amplifikacji można zlecić laboratorium zewnętrznemu. 

W związku z dużą liczbą gatunków Lactobacillus i faktem, iż ich identyfikacja wciąż 
przysparza wiele problemów, celem niniejszej pracy była ocena skuteczności zastosowania 
sekwencjonowania 16S rDNA metodą Sangera do identyfikacji gatunkowej bakterii z ro-
dzaju Lactobacillus .

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 78 szczepów klinicznych z rodzaju Lactobacillus wchodzących w skład 
kolekcji własnej Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
w Krakowie. Badane szczepy zostały wyizolowane w 2010 roku z wymazów z pochwy 
(n=57) i odbytu (n=21) od zdrowych kobiet w wieku rozrodczym. Zostały one wstępnie 
zidentyfikowane na podstawie fenotypu: ze stałego podłoża MRS (de Man-Rogosa-Sharpe 
agar) izolowano pojedyncze kolonie wyhodowane w warunkach beztlenowych o morfologii 
Lactobacillus, które następnie klasyfikowano do rodzaju za pomocą testu API 20A (bioMe-
rieux). Dodatkowo badaniu poddano szczepy referencyjne reprezentujące następujące ga-
tunki: L. acidophilus ATCC 4356, L. fermentum ATCC 20052, L. plantarum ATCC 20174, 
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L. plantarum ATCC 14431, L. delbrueckii ssp.bulgaricus ATCC 20074, L. crispatus ATCC 
20225 oraz L. gasseri ATCC 20243. Szczepy bakteryjne przechowywano w -70oC. W celu ich 
ożywienia prowadzono hodowlę na stałym podłożu MRS w 37oC przez 48 godzin w środo-
wisku beztlenowym (GasBox). Następnie szczepy hodowano w 3 ml płynnego podłoża MRS 
w 37oC przez 24 godziny w warunkach beztlenowych. Izolację bakteryjnego DNA prowa-
dzono przy zastosowaniu komercyjnego zestawu GeneMATRIX Bacterial & Yeast Genomic 
DNA Purification Kit (EURx) według procedury opracowanej przez producenta z dodatkiem 
3,5 µl mutanolizyny (Sigma Aldrich) i 7 µl lizozymu (Sigma Andrich). Stężenie i czystość 
wyizolowanego DNA oceniono przy użyciu aparatu NanoDrop (Thermo Scientific). Ampli-
fikacji bakteryjnego materiału genetycznego dokonano przy użyciu uniwersalnej pary starte-
rów TP16U1 (AGAGTTTGATCMTGGCTCAG) i RT16U6 (ATTGTAGCACGTGTGTN-
GCCC) (Genomed) o stężeniu 0,3 µM (1). W skład mieszaniny reakcyjnej wchodziło także 
25 µl komercyjnej mieszaniny 2xPCR Master Mix RAPID (A&A Biotechnology), 17 µl 
wody wolnej od RNAz (A&A Biotechnology) oraz 2 µl DNA bakteryjnego. Reakcję PCR 
prowadzono w termocyklerze T100 Thermal Cycler (BioRad) według programu: wstępna 
denaturacja w 94oC przez 2 min poprzedzająca powtarzane 25 razy cykle: 1 min. denatura-
cja w 92oC, 1 min. przyłączanie starterów w 55oC i 1,5 min. elongacja w 72oC zakończona  
5 min. końcowym wydłużaniem. Po zakończeniu reakcji PCR produkt amplifikacji poddano 
rozdziałowi elektroforetyczemu w 1,5% żelu agarozowym (Prona ABO) w 1x buforze TBE 
(Sigma Aldrich) z dodatkiem bromku etydyny (Sigma Aldrich), przez 60 min. przy napięciu 
5V/cm. Wyniki rozdziału elektroforetycznego dokumentowano z użyciem aparatu Gel Doc 
2000 (BioRad) w obecności światła UV. Produkty amplifikacji o wielkości 1233 pz poddano 
sekwencjonowaniu metodą Sangera (Genomed). Następnie przy pomocy oprogramowania 
ChromasPro ver 1.7 (Technelysium Pty Ltd), wygenerowano sekwencję konsensusu, którą 
wprowadzono do bazy NCBI (ang. National Center of Biotechnology Information Databa-
se with BLAST software) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast), celem identyfikacji gatunku 
bakterii. Wynik analizy uznano za pozytywny, jeśli podobieństwo wprowadzonej do bazy 
sekwencji wyniosło ≥ 98% wobec sekwencji zamieszczonych w bazie danych BLAST.

WYNIKI

Dzięki zastosowaniu sekwencjonowania metodą Sangera konserwatywnej sekwencji 
16S rybosomalnego DNA dla wszystkich badanych szczepów referencyjnych z rodzaju 
Lactobacillus potwierdzono ich przynależność gatunkową ze 100% prawdopodobień-
stwem. Pozytywny wynik identyfikacji uzyskano także dla wszystkich badanych izolatów 
klinicznych. Ogółem na 78 szczepów zidentyfikowano 14 gatunków z rodzaju Lactobacil-
lus, z czego 9 gatunków oznaczono dla izolatów pochodzących z pochwy, a 11 z odbytu. 
Gatunkiem najczęściej izolowanym wśród szczepów pochwowych był L. gasseri 31,6% 
(n=18), następnie L. crispatus 28,2% (n=16), L. rhamnosus 14% (n=8), L. amylovorus 14% 
(n=8), L. helveticus 3,5% (n=2), L. reuteri 3,5% (n=2), L. casei 1,7% (n=1), L. salivarius 
1,7% (n=1), L. delbrueckii 1,7% (n=1). Gatunkami najczęściej występującymi w próbkach 
z odbytu były: L. casei/ L. paracasei 28,6% (n=6), następnie L. plantarum 14,3% (n=3), 
L. crispatus 14,3% (n=3), L. gasseri 9,5% (n=2), L. reuteri 9,5% (n=2), L. salivarius 4,8% 
(n=1), L. rhamnosus 4,8% (n=1), L. acidophilus 4,8% (n=1), L. ruminis 4,8% (n=1) oraz 
L. sakei 4,8% (n=1).
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DYSKUSJA

Rodzaj Lactobacillus charakteryzuje się dużą liczbą gatunków, które kolonizują or-
ganizm człowieka, a ich skład zmienia się w zależności od wieku, płci, chorób podstawo-
wych, stosowanych leków, rasy, a także szerokości geograficznej (7). Obecnie stosowane 
metody fenotypowe, obejmujące analizę reakcji biochemicznych są niewystarczające, cza-
sochłonne i kosztowne. Dlatego istotne jest opracowanie metody molekularnej umożliwia-
jącej szybką i skuteczną identyfikację gatunkową w obrębie rodzaju Lactobacillus, która 
będzie możliwa do powszechnego zastosowania. 

W niniejszej pracy potwierdzono skuteczność zastosowania sekwencjonowania kon-
serwatywnej sekwencji 16S rybosomalnego DNA bakterii metodą Sangera do identyfika-
cji gatunkowej Lactobacillus. Dzięki tej metodzie w jednoznaczny sposób potwierdzono 
przynależność gatunkową 7 szczepów referencyjnych. Ponadto, przeprowadzono identy-
fikację gatunkową wszystkich 78 szczepów z rodzaju Lactobacillus wyizolowanych z po-
chwy i odbytu kobiet w wieku rozrodczym. 

W prezentowanej pracy wykazano, że skład gatunkowy izolatów z odbytu charak-
teryzował się większym zróżnicowaniem niż w przypadku izolatów z dróg rodnych. Za-
stosowanie tej metody przyniosło porównywalne wyniki do wyników opisanych przez 
Anderson i wsp, którzy wykazali obecność 15 różnych gatunków z rodzaju Lactobacillus 
kolonizujących pochwę (1). Według danych literaturowych gatunkami najczęściej koloni-
zującymi pochwę zdrowych kobiet są L. crispatus, L. jensenii i L. gasseri (14). Uzyskane 
przez nas wyniki pokrywają się z tymi danymi, gdyż w badanej puli izolatów wykazano 
dominację dwóch gatunków L. gasseri (31,6%) i L. crispatus (24,6%). Podobne wyniki 
opisał także zespół Pendharkar’a badający mikrobiom kobiet zamieszkujących RPA, który 
wykazał dominację L. crispatus, L. iners, L. jensenii, L. gasseri i L. vaginalis (16). 

Metoda sekwencjonowania Sangera znalazła również zastosowanie w identyfikacji 
gatunków z rodzaju Lactobacillus kolonizujących jamę ustną (1, 4), jak i w przemyśle 
spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem typowania gatunków odpowiedzialnych 
za fermentację produktów mlecznych (11). Ponadto, wykorzystanie techniki sekwencjo-
nowania 16S rybosomalnego DNA umożliwiło oznaczenie nowych gatunków, tak jak to 
miało miejsce w przypadku L. iners (9). 

Zgodnie z danymi literaturowymi, zastosowanie metody sekwencjonowania kon-
serwatywnej sekwencji 16S rybosomalnego DNA umożliwia jednoznaczne rozróżnienie 
blisko spokrewnionych gatunków. Przykładem może być grupa 6 gatunków wykazują-
cych wysoką homologię DNA: L. acidophilus, L. crispatus, L. amylovorus, L. gallinarum,  
L. gasseri i L. johnsonii, których identyfikacja nie byłaby możliwa przy wykorzystaniu 
standardowych testów fenotypowych (19). Jednakże, podobnie jak w pracy Anderson 
i wsp. (1), w naszych badaniach nie udało się jednoznacznie rozróżnić, bardzo blisko spo-
krewnionych ze sobą, gatunków L. paracasei i L. casei . 

W swoich badaniach Anderson i wsp. (1), porównując skuteczność sekwencjonowania 
16S rDNA z techniką spektrometrii mas typu MALDI w oznaczaniu gatunków Lactoba-
cillus, wykazała bardzo wysokie, bo aż 96% podobieństwo uzyskanych wyników stosując 
obydwie metody. Wyniki te zostały potwierdzone także przez przez Callaway’a i wsp. (5) 
i Angelakis’a i wsp. (2). Wykazano tym samym, że wykorzystanie alternatywnej meto-
dy sekwencjonowania fragmentu 16S rybosomalnego DNA umożliwia uzyskanie wiary-
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godnych wyników, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i skróceniu czasu oczekiwania 
na wyniki, co w konsekwencji może przełożyć się na poprawę jakości diagnostyki mi-
krobiologicznej. Poszerzenie zakresu niniejszej metody o identyfikację innych gatunków 
wchodzących w skład mikrobiomu człowieka lub izolowanych z zakażeń może przynieść 
wymierne efekty w podniesieniu jakości usług w polskich szpitalach i innych jednostkach 
medycznych.
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Beztlenowe laseczki Clostridium perfringens powszechnie występują w glebie 
i ściekach, a także wchodzą w skład naturalnej bioty przewodu pokarmo-
wego ludzi i zwierząt. Zatrucia pokarmowe o etiologii C. perfringens należą 
do jednych z najczęstszych chorób przenoszonych przez skażoną żywność 
na świecie. W pracy wykorzystano metodę MALDI-TOF do identyfikacji 
archiwalnych szczepów C. perfringens izolowanych od chorych z objawami 
zatruć pokarmowych i próbek żywności włącznie z weryfikacją uzyskanych 
wyników metodą sekwencjonowania 16S rRNA. Potwierdzono przydatność 
metody MALDI-TOF do identyfikacji gatunkowej szczepów C. perfringens. 
Uzyskano zgodne wyniki identyfikacji metodą MALDI-TOF, sekwencjono-
wania 16S rRNA oraz wykrywania obecności genu cpa. 

Słowa kluczowe: Clostridium perfringens typu A, zatrucie pokarmowe, enterotoksyna, 
MALDI-TOF, sekwencjonowanie 16S rRNA

ABSTRACT

Introduction: The anaerobic bacilli Clostridium perfringens are commonly found in soil and 
sewage and are also part of the gastrointestinal tract of humans and animals. Food poisoning 
caused by C. perfringens are regarded the most common diseases transmitted by contaminated 
food in the world. Bacteria of this species due to their pathogenic properties sustain the constant 
object of studies in order to elucidate mechanisms of toxinogenesis, to determine the roads of 
transmission and to develop better diagnostic tools. The objective of the study was to verify the 
suitability of the MALDI-TOF method for the identification of C. perfringens species. 

68: 13 - 21
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Methods: In order to identify anaerobic bacteria C. perfringens MALDI-TOF method, 
sequencing of 16S rRNA and detection of cpe and cpa gene by duplex PCR were used.
Results: MALDI-TOF confirmed C. perfringens identification in 39 isolates out of 41 
archival isolates under study. The correctness of the results was verified by 16S rRNA 
sequencing and cpa gene detection. 
Conclusions: The study confirmed the usefulness of MALDI-TOF method in rapid identi-
fication of anaerobic bacteria C. perfringens and thereby its applicability epidemiological 
investigations. 

Key words: Clostridium perfringens type A, food poisoning, enterotoxin, MALDI-TOF, 
16S rRNA sequencing

Beztlenowe laseczki Clostridium perfringens powszechnie występują w glebie, ście-
kach, a także wchodzą w skład naturalnej bioty przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt 
(8). Zatrucia pokarmowe o etiologii C. perfringens należą do jednych z najczęstszych 
chorób przenoszonych przez skażoną żywność na świecie (11,12). Przykładowo w la-
tach 1998-2010 w Stanach Zjednoczonych odnotowano 289 ognisk epidemiologicznych 
i 15208 przypadków zatruć pokarmowych o etiologii C. perfringens, które doprowadziły 
do hospitalizacji 83 pacjentów i 8 zgonów (7). Źródłem zatruć było najczęściej spożycie 
skażonej wołowiny, drobiu i wieprzowiny, odpowiednio w 50%, 30% i 16% analizowanych 
przypadków (7). W Wielkiej Brytanii diagnozuje się rocznie średnio od 50 do 100 przypad-
ków zatruć pokarmowych, wywoływanych najczęściej przez spożycie mięsa wołowego, 
przetworów drobiarskich lub innych produktów mięsnych skażonych endosporami C. per-
fringens typu A (21). W Polsce w porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami rejestrowana 
jest niewielka (od kilku do kilkunastu przypadków) liczba zatruć pokarmowych o etiologii 
C. perfringens (5). W 2015 roku zarejestrowano 109 przypadków zachorowań, z których 
większość została poddana hospitalizacji (14). Ze względu na ograniczenia w diagnostyce 
C. perfringens można podejrzewać, że są to dane niedoszacowane. 

Chorobotwórczość szczepów C. perfringens jest uzależniona od profilu wytwarzanych 
toksyn, których dotychczas opisano 17. Zdolność do wytwarzania głównych toksyn, tj. 
alfa, beta, epsilon, iota oraz enterotoksyny CPE (Clostridium perfringens enterotoxin) jest 
podstawą podziału szczepów C. perfringens na biotypy: A, B, C, D lub E. Każdy z bio-
typów jest związany z inną jednostką chorobową ludzi lub zwierząt (11,15).  Szczepy 
gatunku C. perfringens typu A są czynnikiem etiologicznym chorób przenoszonych przez 
skażoną żywność, tj. martwicze zapalenie jelit, zakażenie tkanek miękkich u ludzi (zgorzel 
gazowa), a także enterotoksemia zwierząt (20). Szczepy C. perfringens typu A, które po-
siadają zdolność wytwarzania enterotoksyny CPE powodują zatrucia pokarmowe, biegun-
ki poantybiotykowe (AAD - antibiotic associated diarrhoea) lub tzw. biegunki sporadyczne 
(SD - sporadic diarrhoea), które nie są związane ze spożyciem skażonej żywności (10,20).  

Do identyfikacji oraz typowania szczepów C. perfringens związanych z zatruciami po-
karmowymi coraz częściej stosowane są najnowsze metody genotypowania, tj. rybotypo-
wanie, PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis) lub MLVA (Multilocus Variable Number 
of Tandem Repeats) (13,17). Możliwość określenia genotypu danego szczepu C. perfrin-
gens odgrywa szczególne znaczenie w przypadku toksykogennych szczepów o zmienio-
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nych właściwościach morfologicznych lub biochemicznych, które utrudniają ich identy-
fikację z zastosowaniem klasycznych metod diagnostycznych. W diagnostyce mikrobio-
logicznej, w ciągu ostatnich kilku lat, coraz częściej stosowana jest metoda MALDI-TOF 
(Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight) polegająca na analizie profili 
białkowych uzyskanych w wyniku spektrometrii masowej z jonizacją laserem wspomaga-
ną matrycą z analizatorem czasu przelotu. Uzyskane widma masowe, stanowiące odzwier-
ciedlenie profili białkowych, charakterystyczne dla danego gatunku/izolatu, porównywane 
są z widmami referencyjnymi zamieszczonymi w bazie danych (18,19). 

Celem pracy było wykorzystanie metody MALDI-TOF do identyfikacji archiwalnych 
szczepów C. perfringens izolowanych od chorych z objawami zatruć pokarmowych i pró-
bek żywności włącznie z weryfikacją uzyskanych wyników metodą sekwencjonowania 
16S rRNA oraz potwierdzeniem wykrywania obecności genu cpa oraz cpe .

MATERIAŁ I METODY

Szczepy bakteryjne. Łącznie w badaniach wykorzystano 41 szczepów zaklasyfikowa-
nych do gatunku C. perfringens na podstawie archiwalnych wyników badań biochemicz-
nych. Szczepy zostały zgromadzone w latach 1946-1987 i stanowią część archiwalnej ko-
lekcji Zakładu Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny. Badaniom poddano 32 szczepy wyizolowane z próbek 
klinicznych pobranych od chorych z objawami zatruć pokarmowych, 7 szczepów wyizo-
lowanych z próbek żywności oraz 2 szczepy wyizolowane z tkanek pobranych od chorych 
z objawami zgorzeli gazowej użyte do celów porównawczych. Jako szczep kontrolny C. per-
fringens typu A wykorzystano CN3352 cpe-. Szczepy przechowywano w postaci liofilizatów. 

Hodowla szczepów C. perfringens. Liofilizaty ożywiano na podłożu TSA (Tryptone 
Soja Agar) lub TSA z krwią baranią (Grasco). Inkubację prowadzono w warunkach beztle-
nowych (95% H2, 5% CO2), w temp. 37°C przez 48-72 h.

Metoda MALDI-TOF. Pomiar widm masowych prowadzono przy użyciu spek-
trometru masowego MALDI-TOF UltrafleXtreme (Bruker Daltonics). Na stalową 
płytkę MSP nanoszono kolonie (2-5), a następnie pokrywano ją kwasem α-cyjano-4-
hydroksycynamonowym rozpuszczonym w mieszaninie: 500 µl acetonitrylu, 450 µl wody 
i 25 µl TFA (Trifluoroacetic acid). W celu krystalizacji płytki suszono w temperaturze po-
kojowej, po czym poddano działaniu lasera, a uzyskane w programie FlexControl wid-
ma masowe porównano z widmami referencyjnymi bazy danych MALDI BioTyper 3.1 
(Bruker Daltonics) w zakresie masy cząsteczkowej białek 2-20 kDa (2,4). Zastosowano 
następujące kryteria identyfikacji izolatów w zależności od uzyskanego przedziału ufności 
wartości score value: 2,300-3,000 – wysoce prawdopodobna identyfikacja gatunku; 2,000-
2,299 – prawdopodobna identyfikacja gatunku; 1,700-1,999 – prawdopodobna identyfika-
cja do rodzaju; 0,000-1,699 – niewiarygodna identyfikacja.

Izolacja genomowego DNA. Genomowe DNA izolowano z 48-godzinnych hodowli 
bakterii na podłożu TSA z zastosowaniem komercyjnego zestawu Wizard Genomic DNA 
Purification Kit (Promega) zgodnie z zaleceniami producenta. Stężenie oraz stopień czy-
stości wyizolowanego DNA określono metodą spektrofotometryczną (BioPhotometer, Ep-
pendorf). Za kryterium czystości przyjęto stosunek długości fali 260 nm/280 nm o warto-
ści mieszczącej się w granicach 1,8-2,0.
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Sekwencjonowanie genu 16S rRNA. W celu potwierdzenia identyfikacji gatunko-
wej wyników MALDI-TOF zastosowano reakcję PCR z wykorzystaniem starterów P2 (5’ 
ACGGCTACCTTGTTACGACTT 3’) oraz 63f-mod (5’ GCCTAATACATGCAAGTC 3’) 
wyznaczających do amplifikacji fragment genu 16S rRNA. Uzyskane produkty reakcji 
PCR oczyszczano enzymatycznie z zastosowaniem komercyjnego zestawu ExoProStar, 
zgodnie z zaleceniami producenta (GE Healthcare). Sekwencjonowanie wykonano przy 
użyciu zestawu BigDye® Terminator v.3.1 (Applied Biosystems). Produkty sekwencjo-
nowania rozdzielano w sekwenatorze kapilarnym 3730xl DNA Analyzer (Applied Biosy-
stems). Do analizy i interpretacji wyników, uzyskanych w postaci fluorogramów, wyko-
rzystano program FinchTV (http://www.geospiza.com/Products/finchtv.shtml), a otrzyma-
ne sekwencje porównano z sekwencjami zdeponowanymi w GenBanku (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/genbank). 

Amplifikacja fragmentów genów cpa oraz cpe. Fragmenty genów kodujących tok-
synę alfa (cpa) oraz enterotoksynę (cpe) amplifikowano metodą duplex PCR stosując dwie 
pary starterów: PL3/PL7; PL145/PL146 oraz warunki reakcji amplifikacji opisane przez 
Augustynowicz i wsp. (2002). 

WYNIKI

Diagnostyka metodą MALDI-TOF. Wyniki MALDI-TOF, przedstawione w Tabeli I, 
w oparciu o uzyskaną wartość score value ≥ 2,000, tj. wskazującą jako identyfikację wyso-
ce prawdopodobną, pozwoliły jednoznacznie przyporządkować gatunkowe dopasowanie 
39 izolatów C. perfringens z 41 badanych. W przypadku izolatu 545 pozyskanego z prób-
ki kału, zaklasyfikowanego jako C. perfringens, uzyskana wartość score value wynosiła 
1,967, wskazując na prawdopodobne przyporządkowanie do rodzaju Clostridium. Izolat 
146 pozyskany z próbki kału, zidentyfikowano jako Clostridium sporogenes, natomiast 
izolat 527 pozyskany z próbki żywności zidentyfikowano jako Propionibacterium acnes . 

Sekwencjonowanie genu 16S rRNA. Dla wszystkich izolatów wykonano sekwen-
cjonowanie fragmentu genu 16S rRNA. Po przeprowadzeniu analizy sekwencji stwierdzo-
no, iż sekwencje genu 16S rRNA były w 100% identyczne z sekwencjami C. perfringens 
zdeponowanymi w GeneBanku w 38 przypadkach, natomiast w przypadku izolatu 545 
potwierdzono zgodność z sekwencją C. perfringens w 99%. Sekwencja fragmentu genu 
16S rRNA izolatu 146 była w 100% identyczna z sekwencją gatunku C. sporogenes, sek-
wencja genu 16S rRNA izolatu 527 była w 99% identyczna z sekwencją gatunku P. acnes .

Wykrywanie genu cpa oraz cpe metodą duplex PCR. Gen cpa (Ryc.1) wykryto 
u wszystkich 39 badanych izolatów, przyporządkowanych do gatunku C. perfringens 
metodą MALDI-TOF o wartości score value w zakresie 2,382-1,967. Gen cpe wykryto 
w próbkach DNA 6 (15,4%) izolatów pochodzących od chorych z objawami zatruć pokar-
mowych lub próbek żywności. 

W próbkach DNA szczepów 146 i 527, które metodą sekwencjonowania 16S rRNA 
zidentyfikowano, odpowiednio jako C. sporogenes i P. acnes, nie wykryto obecności żad-
nego z badanych fragmentów genów.
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Tabela I. Wyniki identyfikacji izolatów metodą MALDI-TOF, sekwencjonowania 16S rRNA oraz  
               oznaczania toksynotypu

Lp. Numer 
izolatu

Pochodzenie 
szczepu

Gatunek (najlepsze 
dopasowanie metodą 
MALDI-TOF)/Wynik 
sekwencjonowania*

Score 
value

Obecność 
genu cpa

Obecność 
genu cpe

1 344

Samodzielny 
Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, 
Warszawa

C. perfringens 2,219 + +

2 416

Samodzielny 
Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, 
Warszawa

C. perfringens 2,373 + +

3 417
Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, 
Kraków

C. perfringens 2,331 + -

4 431
Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, 
Wrocław

C. perfringens 2,361 + -

5 543
Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, 
Wrocław

C. perfringens 2,272 + -

6 645

Samodzielny 
Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, 
Warszawa

C. perfringens 2,263 + -

7 859

Samodzielny 
Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, 
Warszawa

C. perfringens 2,163 + -

8 954

Samodzielny 
Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, 
Warszawa

C. perfringens 2,382 + -

9 955

Samodzielny 
Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, 
Warszawa

C. perfringens 2,066 + +

10 1001

Samodzielny 
Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, 
Warszawa

C. perfringens 2,235 + -

11 1025
Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, 
Wrocław

C. perfringens 2,344 + -

12 1037
Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, 
Katowice

C. perfringens 2,108 + -
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13 1270

Samodzielny 
Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, 
Warszawa

C. perfringens 2,27 + -

14 1116
Well Research 
Laboratory 
Norwegia

C. perfringens 2,301 + +

15 1121
Well Research 
Laboratory, 
Norwegia

C. perfringens 2,276 + -

16 80 Instytut Pasteura, 
Paryż C. perfringens 2,235 + -

17 233 Instytut Pasteura, 
Paryż C. perfringens 2,264 + -

18 626 Instytut Pasteura, 
Paryż C. perfringens 2,325 + -

19 629 Instytut Ceutanzino, 
Londyn C. perfringens 2,287 + -

20 1172 Instytut Wielka 
Brytania C. perfringens 2,211 + -

21 1126 Well Research 
Laboratory, Niemcy C. perfringens 2,364 + -

22 267
Instytut 
Eksperymentalny, 
Moskwa

C. perfringens 2,275 + -

23 211 Instytut Alabama, 
USA C. perfringens 2,334 + -

24 150 nz C. perfringens 2,369 + -
25 151 nz C. perfringens 3,316 + -
26 286 nz C. perfringens 2,357 + -
27 384 nz C. perfringens 2,371 + -
28 478 nz C. perfringens 2,264 + -
29 512 nz C. perfringens 2,152 + -
30 526 nz C. perfringens 2,042 + -
31 545 nz C. perfringens 1,967 + -
32 547 nz C. perfringens 2,323 + -
33 597 nz C. perfringens 2,157 +
34 926 nz C. perfringens 2,279 +
35 927 nz C. perfringens 2,253 + -
36 928 nz C. perfringens 2,189 + +
37 958 nz C. perfringens 2,315 +
38 1266 nz C. perfringens 2,366 + +

39 ATCC 
CN3352

Instytut Pasteura, 
Paryż C. perfringens 2,37 + -

40 146 nz C. sporogenes 1,736 - -
41 527 nz P. acnes 2,135 - -

*jeśli różny niż wynik uzyskany metodą MALDI-TOF
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 M    1  2    3  4    5  6    7  8    9    10  11    12  13    14  15    16 17    18   M 

 
Ryc. 1. Przykładowe wyniki reakcji duplex PCR próbek DNA izolatów C. perfringens 
z zastosowaniem dwóch par starterów PL3/PL7 oraz PL145/PL146: 1- izolat 1116, 2- 80, 3- 
344, 4- 629, 5- 645, 6- 859, 7- 926, 8- 927, 9- 928, 10- 954, 11- 545; 12- 1001, 14- 1025, 15- 
1037, 17- 1126, 18- 1172; inne gatunki: 13 – C. sporogenes; 16 – P. acnes; M- marker 
wielkości Perfect 100 pz DNA Ladder (EURx) 
 

500 pz 

200 pz 

Ryc . 1 . Przykładowe wyniki reakcji duplex PCR próbek DNA izolatów C. perfringens z zastosowaniem  
            dwóch par starterów PL3/PL7 oraz PL145/PL146: 1- izolat 1116, 2- 80, 3- 344, 4- 629, 5- 645,  
       6- 859, 7- 926, 8- 927, 9- 928, 10- 954, 11- 545; 12- 1001, 14- 1025, 15- 1037, 17- 1126,  
        18- 1172; inne gatunki: 13 – C. sporogenes; 16 – P. acnes; M- marker wielkości Perfect 100 pz  
         DNA Ladder (EURx)

DYSKUSJA

Spektrometria masowa typu MALDI-TOF jest coraz częściej stosowana w diagno-
styce mikrobiologicznej. Czas potwierdzenia gatunkowej identyfikacji w porównaniu do 
analiz biochemicznych uzyskiwany z jej zastosowaniem jest znacznie krótszy (3,18). Istot-
ną zaletą metody jest także niewielka ilość materiału niezbędna do analizy, tj. 1 kolonia 
(105 komórek). Wiarygodność MALDI-TOF wiąże się z dostępnym zakresem bazy danych 
drobnoustrojów, czyli bazy widm referencyjnych (19). Pierwsze analizy MALDI-TOF 
umożliwiały identyfikację zaledwie 51-61% gatunków bakterii beztlenowych, co wiązało 
się ze zbyt ubogą liczbą widm referencyjnych (19). W ostatnich latach w wyniku powięk-
szenia baz danych i możliwości uzyskania wyniku w stosunkowo krótkim czasie, metoda 
jest coraz powszechniej stosowana również w diagnostyce bakterii rodzaju Clostridium 
(19). Większość z nich dotyczy jednak szczepów Clostridium difficile (9,16). Badania Kiy-
osuke i wsp. (2015) potwierdziły niższą siłę dyskryminującą metody MALDI-TOF w sto-
sunku do rybotypowania metodą PCR w identyfikacji gatunku C. difficile . 

Przydatność metody MALDI-TOF w identyfikacji C. perfringens oceniono w grupie 
41 archiwalnych szczepów izolowanych z próbek klinicznych od pacjentów wykazują-
cych objawy zatrucia pokarmowego oraz z próbek żywności. Badane szczepy stanowiły 
niepowiązane ze sobą epidemiologicznie izolaty, przechowywane przez wiele lat w postaci 
liofilizatów i zidentyfikowane do gatunku klasycznymi metodami fenotypowymi. Zasto-
sowanie MALDI BioTyper firmy Bruker – obecnie często stosowanego systemu diagno-
stycznego w laboratoriach mikrobiologicznych, umożliwiło potwierdzenie tożsamości 39 
szczepów C. perfringens zidentyfikowanych szereg lat temu metodami biochemicznymi. 
W przypadkach wątpliwych, wskazujących na nieprawidłową klasyfikację do gatunku C. 
perfringens, zastosowanie sekwencjonowania, umożliwiło potwierdzenie wiarygodnej 
identyfikacji izolatów 146, 527, 545 odpowiednio z sekwencją C. sporogenes, P. acnes i C. 
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perfringens. Podobne wyniki potwierdzające wiarygodność metody MALDI-TOF w przy-
padkach identyfikacji C. difficille izolowanych z próbek klinicznych uzyskano z zastoso-
waniem innych systemów identyfikacji, tj. IVD lub SARAMIS (100% i 91,7%) (9).

Pomimo tego, że system MALDI-TOF stosowano dotychczas również do badań we-
wnątrzgatunkowego pokrewieństwa (3,18), nasze wyniki badań podobnie do wcześniej 
wykonanych przez Kiyosuke i wsp. (2015), tego nie potwierdziły. Badania 500 izolatów, 
pozyskanych z próbek klinicznych w 2015 roku w Szwecji wykonane przez Rizzardi 
i Äkerlund (2015) wykazały obecność aż 35 odmiennych typów. Różnice te mogą wynikać 
z liczby analizowanych szczepów, czasu ich izolacji lub różnic populacyjnych wpływają-
cych na poziom zmienności na danym obszarze geograficznym. 

Rodzaj toksyny/toksyn wytwarzanych przez dany szczep C. perfringens warunkuje jego cho-
robotwórczość, dlatego też określenie genotypu szczepu jest ważnym elementem dobrze przepro-
wadzonej identyfikacji szczepu w celu potwierdzenia rozpoznania klinicznego (15). Identyfikację 
gatunkową badanej grupy szczepów potwierdzono metodą duplex PCR. Podobnie jak we wcześ-
niejszych badaniach Augustynowicz i wsp. (2002) lub Wen i McClane (2004) potwierdzono obec-
ność genu cpa w próbkach DNA wszystkich izolatów zidentyfikowanych metodą MALDI-TOF 
jako C. perfringens. Wykrywanie obecności genu cpe, łączonego z wytwarzaniem enterotoksyny 
wykorzystano w pracy jako dodatkowe, pośrednie narzędzie potwierdzające źródło pochodzenia 
badanych szczepów łączonych z zatruciami pokarmowymi. Obecność genu cpe potwierdzono 
w genomach 15,4% badanych szczepów izolowanych od chorych z objawami zatruć pokarmo-
wych i próbek żywności. W piśmiennictwie dostępne są zróżnicowane wyniki badań dotyczą-
ce oceny częstości występowania genu cpe w genomach szczepów C. perfringens izolowanych 
z różnych źródeł, od 5-6% izolatów pozyskiwanych z próbek klinicznych lub próbek żywności 
(11) do nawet 43% izolatów pochodzących z próbek pozyskiwanych w czasie epidemii (6). 

PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki badań potwierdziły przydatność metody MALDI-TOF do iden-
tyfikacji gatunkowej szczepów C. perfringens. MALDI-TOF może znaleźć zastosowanie 
w diagnostyce szczepów izolowanych z próbek klinicznych lub próbek żywności w bada-
niach ognisk epidemicznych zatruć pokarmowych o etiologii C. perfringens ze względu na 
szybkość i stosunkowo proste wykonanie oznaczania tożsamości gatunkowej. 
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Uzyskane we własnym zakresie rekombinowane białka wydzielnicze YopD, 
YopB, YopE i VAg pałeczek Y. enterocolitica wykorzystano jako wysoce 
swoiste antygeny w odczynie ELISA i recom-dot. Najwyższą przydatność 
w serodiagnostyce jersiniozy u ludzi wykazało rekombinowane białko YopD, 
które może z powodzeniem zastąpić w odczynie ELISA preparat białek 
wydzielniczych Yop uzyskanych w warunkach natywnych. Opracowany zestaw 
recom-dot może być przydatny jako referencyjny test potwierdzający wyniki 
uzyskane odczynem ELISA z natywnymi antygenami pałeczek Y. enterocolitica.

Słowa kluczowe: Yersinia, rekombinowane białka wydzielnicze Yop, ELISA, recom-dot,  
serodiagnostyka

ABSTRACT

Introduction: Proper analysis of the human immune response is crucial in the laboratory 
diagnosis of many bacterial infections. The current serological diagnosis of yersiniosis 
often is carried out using ELISA with native antigens. However, recombinant proteins 
increase the specificity of the serological assays, particularly in patients with chronic, non-
specific infections. The aim of the present study was to evaluate the usefulness of in-house 
obtained recombinant proteins Yop of Yersinia enterocolitica as highly specific antigens in 
ELISA and recom-dot performed in the serodiagnosis of yersiniosis.



24 Nr 1W. Rastawicki i inni

Materials and Methods: Recombinant YopD, YopB, YopE and V-Ag proteins of Y. 
enterocolitica were expressing in E. coli BL21 (DE3) using the pET-30 Ek/LIC expression 
vector (Novagen). Purification was accomplished by immobilized metal (Ni2+) affinity 
column chromatography (His-trap). The proteins were used as antigens in standard ELISA 
and recom-dot assay, which was performed on nitrocellulose strips. The study population, 
used for characterization of the humoral immune response to the recombinant proteins, 
consisted of 74 patients suspected for Y. enterocolitica infection and 41 clinically healthy 
blood donors. Some of the results obtained by ELISA and recom-dot were compared with 
results obtained by commercial western-blot Yersinia (Virotech).
Results: In the group of patients suspected for yersiniosis in clinical investigation the 
most positive results were obtained in ELISA with the recombinant protein YopD (IgA 
respectively 25 (42.4%), IgG 41 (69.5%), IgM 24 (40.7%). The percentage of positive results 
in the group of blood donors did not exceed 10.0% in IgG and 5.0% in IgA/IgM classes of 
immunoglobulin. The results obtained in the recom-dot assay showed that among 74 tested 
serum samples obtained from individuals suspected of yersiniosis the most common IgA, 
IgG and IgM antibodies were found for recombinant protein YopD (respectively IgG in 
60.8%, IgA in 37.8% and IgM in 33.8% of serum samples). IgG antibodies to the protein 
V-Ag were observed in 32.4%, protein YopB in 27.0% and for the protein YopE in 18.9% 
serum samples. Immunoglobulin A, and M for the recombinant proteins were found much 
less frequently than IgG antibodies (respectively 12.2% and 10.8% for V protein-Ag in 
10.8% and 14.9% protein and YopB 2,7% and 10.8% for the protein YopE). Further studies 
showed that results obtained in recom-dot assay with recombinant protein YopD were 
comparable with the results of commercial western-blot Yersinia.
Conclusions: The study showed that in-house obtained recombinant proteins can be used 
as highly specific antigens in ELISA and recom-dot performed in the serodiagnosis of 
yersiniosis. The most useful was the protein YopD.

Key words: Yersinia, recombinants proteins Yop, ELISA, recom-dot assay, serodiagnosis

WSTĘP

Prawidłowa analiza immunologicznej odpowiedzi człowieka ma kluczowe znaczenie 
w laboratoryjnej diagnostyce wielu zakażeń bakteryjnych. Dotychczasowa serologiczna 
diagnostyka jersiniozy wykonywana jest odczynem immunoenzymatycznym ELISA zarówno 
przy zastosowaniu antygenów natywnych jak i antygenów uzyskanych metodami inżynierii 
genetycznej. Rekombinowane białka cechują się z reguły wyższą swoistością w badaniu 
odpowiedzi humoralnej, zwłaszcza u osób z przewlekłymi, nieswoistymi stanami zapalnymi. 

Najbardziej przydatnymi antygenami stosowanymi w badaniach serologicznych są 
zazwyczaj białka odgrywające kluczową rolę w patogenezie danego zakażenia. Jednymi 
z najważniejszych czynników zjadliwości biorącymi udział w patogenezie jersiniozy 
są wydzielnicze białka Yop, kodowane na plazmidzie zjadliwości pYV (2, 6, 9). Białka 
Yop występują w dwóch formach: rozpuszczalnej (LcrV, YopM, YopQ/York, YopR) oraz 
agregatów, przypominających włókna (YopH, YopE, YopO/Ypk, YopB, YopD, YopP/
YopJ, YopN/LcrE). Białka Yop odgrywają istotną rolę w patogenezie jersiniozy poprzez 
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hamowanie reakcji obronnej organizmu gospodarza dzięki dezorganizacji fizjologicznych 
właściwości makrofagów oraz poprzez cytotoksyczne działanie na komórki gospodarza 
(1, 4, 8, 15). Niektóre z tych białek silnie stymulują wytwarzanie przeciwciał w przebiegu 
jersiniozy i mogą być wykorzystywane jako wysoce swoiste antygeny w serodiagnostyce 
jersiniozy. Trzeba pamiętać, że oprócz białek wydzielniczych Yop, w patogenezie zakażeń 
pałeczkami  Y. enterocolitica istotną rolę odgrywają również inne czynniki zjadliwości, 
kodowane zarówno przez geny chromosomalne jak i plazmidowe, które mogą być 
przydatne w badaniu odpowiedzi humoralnej w przebiegu jersiniozy (3, 5, 7).

W dotychczas opublikowanych pracach przedstawiono wyniki dotyczące oceny 
przydatności do serodiagnostyki jersiniozy wybranych rekombinowanych białek pałeczek 
Yersinia, takich jak białka YopD, MyfA, YeuB, Ail, YadA i Inv (11, 12, 13). Celem 
aktualnie prezentowanej pracy była ocena przydatności uzyskanych we własnym zakresie 
rekombinowanych białek Yop pałeczek Yersinia jako wysoce swoistych antygenów 
w odczynie ELISA i recom-dot wykonywanych w kierunku serodiagnostyki jersiniozy. 

MATERIAŁ I METODY

Uzyskiwanie rekombinowanych białek Yop . W prezentowanej pracy postanowiono 
uzyskać cztery wydzielnicze białka Yop odgrywające kluczową rolę w patogenezie 
jersiniozy: YopD, YopB, YopE oraz V-Ag pałeczek Yersinia enterocolitica. Białka te 
uzyskano metodami inżynierii genetycznej przy użyciu wektora pET30Ek/LIC firmy 
Novagen i oczyszczono metodą chromatografii metalopowinowactwa  (IMAC) przy 
wykorzystaniu złoża Ni2+ - IDA (His –Bind Resing firmy Novagen).

Tabela I. Zestawienie sekwencji starterów stosowanych do uzyskania rekombinowanych białek  
 YopB, YopD, YopE i Vag. Tm-PCR: temperatura annealingu zastosowana w reakcji  
 PCR, t.el-PCR: czas elongacji zastosowany w reakcji PCR zależny od teoretycznej  
 wielkości amplifikowanego produktu.
Nazwa 
startera Sekwencja (5’->3’) Tm-PCR t.el.-PCR

YopB-F GACGACGACAAGATGAGTTCTCAGGGCGTGCAGCTC
60 1 min

YopB-R GAGGAGAAGCCCGGTTTAAACAGTATGGGGTCTGCCGGC
YopD-F GACGACGACAAGATGACAATAAATATCAAGACAGAC

54 1 min
YopD-R GAGGAGAAGCCCGGTTTAGACAACACCAAAAGCGGCTTT
YopE-F GACGACGACAAGATGTCTGGGCGCTCAGTCTCACAG

55 30 s
YopE-R GAGGAGAAGCCCGGTTTACATCAATGACAGTAATTGCTG
V-ag-F GACGACGACAAGATGATTAGAGCCTACGAACAAAAC

55 1 min
V-ag-R GAGGAGAAGCCCGGTTTACCTCGTGTCATCTAGCAGACG

Do amplifikowania genów lub fragmentów genów Y. enterocolitica, kodujących wybrane 
białka Yop oraz antygen V-Ag użyto par starterów o sekwencjach zestawionych w tabeli I. 
Zaprojektowane startery zawierały odpowiednie sekwencje flankujące na potrzeby ligacji 
z wektorem. Mieszanina reakcyjna zawierała: 2,5 µl 10x DreamTaq Green Buffer (Thermo 
Scientific), 0,5 µl 10mM mieszaniny dNTP (Sigma-Aldrich), 0,5 µl 10mM startera, 0,1 µl 
polimerazy DreamTaq o stężeniu 5U/µl oraz 2 µl matrycowego DNA. Program reakcji PCR 
zawierał następujące etapy: wstępna denaturacja w 95°C przez 5 min, następnie 35 cykli: 95°C 
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przez 45 s, temperatura annealingu charakterystyczna dla danej pary primerów (wartość Tm-PCR 
w tabeli I) przez 0,45 s oraz 72°C przez czas odpowiedni dla wielkości amplifikowanego produktu 
(wartość t.el-PCR w tabeli I), a następnie końcowy etap elongacji w 72°C przez 8 min. Następnym 
etapem uzyskiwania rekombinowanych białek była reakcja ligacji zamplifikowanego genu 
z wektorem ekspresyjnym pET-30 Ek/LIC (Novagen) oraz transformacja komórek szczepu E. coli 
Nova Blue gotowym insertem. Hodowla pałeczek E. coli była wykonana w podłożu płynnym LB 
wg Millera (Novagen) z dodatkiem kanamycyny. W celu uzyskania poszczególnych białek, każdą 
hodowlę inkubowano w temperaturze 37˚C przez 24 godziny na wytrząsarce. W celu sprawdzenia 
obecności insertu DNA plazmidowe izolowano z użyciem techniki lizy alkalicznej. Obecność 
insertu sprawdzano metodą PCR na obecność zligowanego fragmentu DNA. Wyizolowanym 
plazmidem transformowano komórki kompetentnych szczepów E. coli BL21(DE3)pLys oraz 
E. coli BL21(DE3) pochodzących z zestawu pET-30 Ek/LIC Vector Kit (Novagen). Wybrane 
kolonie szczepów E. coli zawierających plazmid ze wstawką namnożono w 25 ml hodowli płynnej 
LB z dodatkiem kanamycyny w temperaturze 37˚C przez 24 godziny. Następnie 25 ml hodowli 
pierwotnej dodano do 250 ml płynnej pożywki LB z dodatkiem 5 ml kanamycyny (30 µg/ml), 
inkubowano do momentu uzyskania gęstości optycznej zawiesiny OD600 > 0,6 i dodawano do 
zawiesiny bakteryjnej 2 ml 100mM IPTG (izopropylotiogalaktozyd) (Novagen). Inkubację na 
wytrząsarce w 37˚C prowadzono przez kolejne 3 godziny. Po zakończeniu indukcji zawiesinę 
wirowano przez 20 min. przy 12 000 x g.

Rekombinowane białka Yop uzyskano i oczyszczono w warunkach denaturujących. 
Osad zawieszono w zimnym buforze 1x Binding Buffer (5 mM imidazol, 0,2 M NaCl, 
20 mM Tris-HCl pH 7,9) i poddano trzykrotnej sonikacji przez przy amplitudzie drgań  
16-20 000 Hz przez 30 sekund w temp 4˚C, a następnie zwirowano przy obrotach 5 000 
x g przez 15 min w temperaturze 4˚C. W kolejnym etapie uzyskany osad zawieszono 
w roztworze 1 x Binding Buffer z dodatkiem mocznika i inkubowano przez 60 minut 
w łaźni lodowej. Końcowy etap otrzymania supernatantu polegał na zwirowaniu substratu 
przy obrotach 16 000 x g przez 30 minut w temperaturze 4˚C. 

Do izolacji i oczyszczania supernatantu (białek) użyto zestawu His-Bind Resin 
(Novagen), w którym producent zastsosował metodę chromatografii metalopowinowactwa. 
Otrzymany supernatant nanoszono na kolumnę a następnie kolejno przepłukiwano 
buforami: 1x Binding Buffer, 1x Wash Buffer, 1x Elute Buffer. Wszystkie bufory zostały 
przygotowane zgodnie z metodyką podaną przez producenta zestawu His-Bind firmy 
Novagen. Otrzymany produkt dla każdego białka został rozcieńczony 2 x roztworem 
Laemmli w stosunku 1/1, a następnie ogrzewany w łaźni wodnej w temp. 100˚C przez 10 
minut. Tak przygotowane próbki przechowywano w temperaturze poniżej -20˚C. 

Elektroforezę uzyskanych białek prowadzono w 12,5% żelu poliakrylamidowym przez 
4 godziny, przy natężeniu prądu 60 mA, napięciu 300 V i natężeniu 20 W. Po zakończeniu 
elektroforezy, żel barwiono barwnikiem Coomasie Brillant Blue R-250 przez 12 godzin. 
Ostatnim etapem było odbarwianie żelu buforem zawierającym w swym składzie: 10% 
metanolu, 7% kwasu octowego oraz wodę destylowaną. 

Próbki surowicy. Do oceny przydatności uzyskanych, rekombinowanych białek 
wykorzystano 74 próbki surowicy uzyskane od osób podejrzanych w badaniu klinicznym 
o jersiniozę. Dodatkowo, w celu określenia swoistości rekombinowanych białek Yop oraz 
wyznaczenia diagnostycznie znamiennego poziomu przeciwciał (cut-off) w odczynie 
ELISA badaniom poddano 41 próbek surowicy osób zdrowych - krwiodawców. 
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Testy serologiczne. Przydatność uzyskanych we własnym zakresie rekombinowanych 
białek Yop do serodiagnostyki jersiniozy oceniano przy użyciu odczynu 
immunoenzymatycznego ELISA na płytkach polistyrenowych oraz odczynu recom-
dot na paskach nitrocelulozy. Wybrane wyniki badań w odczynie recom-dot porównano 
z wynikami uzyskanymi w komercyjnym zestawie western-blot firmy Virotech.

1. Odczyn ELISA . Odczyn wykonywano na płytkach polistyrenowych firmy Nunc 
zgodnie z metodyką podaną uprzednio z uwzględnieniem niezbędnych modyfikacji (10). 
Poziom przeciwciał oznaczano w klasie immunoglobulin A, G i M w próbkach surowicy 
rozcieńczonych 1/100. W badaniach posłużono się króliczymi immunoglobulinami 
sprzężonymi z peroksydazą chrzanową  (Polyclonal Rabbit Anti-Human IgA,IgG,IgM-
HRP, firmy Dako, Denmark). Pomiaru absorbancji dokonywano przy długości fali światła 
450 nm. W odczynie ELISA zastosowano uzyskane we własnym zakresie rekombinowane 
białka Yop oraz preparat wydzielniczych białek Yop uzyskanych w warunkach natywnych 
zgodnie z metodyką podaną uprzednio (6, 10).

2. Odczyn recom-dot. Odczyn wykonywano na paskach nitrocelulozy (Trans-Blot 
Transfer Medium  0,45µm, firmy BIO-RAD) o wymiarach 60 mm x 10 mm. Na każdy 
pasek nanoszono automatyczną pipetą po 2 µl roztworu rekombinowanego białka YopD, 
YopB, YopE oraz V-Ag w rozcieńczeniu użytkowym, wybranym podczas wstępnego 
miareczkowania odczynu. Dalsze etapy przeprowadzenia odczynu recom-dot przebiegały 
analogicznie jak w standardowym odczynie western-immunoblotting (14). Podobnie jak 
w odczynie ELISA przeciwciała oznaczano w klasie immunoglobulin A, G i M w próbkach 
surowicy rozcieńczonych 1/100. Jako przeciwciał drugiego rzędu użyto koniugatów 
firmy Daco, a reakcję barwną uzyskiwano po zastosowaniu w końcowym etapie odczynu  
roztworu perhydrolu i 3, 3`- diaminobenzydyny (Sigma). Za dodatni wynik odczynu 
w danej klasie  przeciwciał przyjmowano wystąpienie reakcji barwnej ocenianej na co 
najmniej jeden plus (+)  w skali pięciostopniowej( -, +/-, +, ++, +++).

3. Odczyn western-blot firmy Virotech. W badaniach wykorzystano zestaw western-
blot firmy Virotech (Yersinia enterocolitica LINE IgA/IgG Immunoblot, nr kat. WE242A32, 
WE242G32) w którym użyto rekombinowanych białek wydzielniczych YopM, YopH, 
YopB, YopD, YopE i V-Ag. Badania odczynem komercyjnym przeprowadzono zgodnie 
z instrukcją podaną przez producenta. 

 
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W pierwszym etapie oceny przydatności uzyskanych we własnym zakresie 
rekombinowanych białek Yop pałeczek Yersinia do serodiagnostyki jersiniozy u ludzi 
zbadano w odczynie immunoenzymatycznym ELISA 59 próbek surowicy uzyskanych 
od osób podejrzanych o jersiniozę. We wszystkich trzech klasach immunoglobulin 
najwięcej wyników dodatnich uzyskano w odczynie ELISA z rekombinowanym białkiem 
YopD (odpowiednio w klasie IgA 25 (42,4%), w klasie IgG 41 (69,5)%, w klasie IgM 
24 (40,7%). Co ciekawe, podczas poszukiwania przeciwciał klasy IgG więcej wyników 
dodatnich uzyskano w odczynie ELISA z rekombinowanym białkiem YopD niż odczynem 
ELISA, w którym jako antygenu użyto mieszaniny wszystkim wydzielniczych białek Yop 
uzyskanych w warunkach natywnych (Tabela II). Przeprowadzone badania odczynem 
ELISA 41 próbek surowicy krwiodawców wykazały, że odsetek wyników dodatnich 
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w klasie IgG nie przekraczał 10,0%, natomiast w klasie IgA i IgM 5,0%.
 

Tabela II. Częstość występowania wyników dodatnich w odczynie ELISA z antygenem białek Yop  
 uzyskanymi w warunkach natywnych oraz poszczególnymi rekombinowanymi białkami  
 YopD, YopB, YopE i V-Ag podczas badania 59 próbek surowicy uzyskanych od osób  
 podejrzanych w badaniu klinicznym o jersiniozę.

Liczba wyników dodatnich w odczynie ELISA z antygenami białek wydzielniczych Yop:

Yop natywne Rekom. YopD Rekom. Yop B Rekom. Yop E Rekom. V-Ag

A G M A G M A G M A G M A G M

33 37 29 25 41 24 7 16 9 6 6 5 5 19 10

W tabeli III porównano częstość wykrywania przeciwciał odczynem ELISA 
w poszczególnych klasach immunoglobulin dla białek natywnych Yop oraz 
rekombinowanego białka YopD Y. enterocolitica w 59 próbkach surowicy uzyskanych 
od osób podejrzanych o jersiniozę. Najwyższą zgodność wyników, blisko 90%, uzyskano 
podczas poszukiwania przeciwciał klasy IgG.

Tabela III. Porównanie częstości wykrywania przeciwciał odczynem ELISA w poszczególnych  
  klasach immunoglobulin dla białek natywnych Yop oraz rekombinowanego białka  
      YopD Y. enterocolitica w 59 próbkach surowicy uzyskanych od osób podejrzanych o jersiniozę.

Klasa
Liczba próbek z wynikiem:

Liczba wyników 
zgodnychYop nat. +

YopD    +
Yop nat. +
YopD     -

Yop nat. -
YopD     +

Yop nat. -
YopD     -

IgA 23 10 2 24 47 (79,7%)
IgG 36 1 5 17 53 (89,8%)
IgM 21 8 3 27 48 (81,4%)
 
Wyniki uzyskane w odczynie recom-dot wykazały, że wśród zbadanych 74 próbek surowicy 

uzyskanych od osób z podejrzeniem jersiniozy zdecydowanie najczęściej stwierdzano przeciwciała 
we wszystkich klasach immunoglobulin, dla rekombinowanego białka YopD (odpowiednio 
w klasie IgG w 60,8%, w klasie IgA w 37,8% i w klasie IgM w 33,8% próbek surowicy).

Tabela IV. Częstość występowania przeciwciał wykrytych odczynem recom-dot opracowanym      
                                    we własnym zakresie dla  rekombinowanych białek YopD, YopB, YopE oraz VAg w 74  
                         badanych próbkach surowicy uzyskanych od osób podejrzanych o jersiniozę.

Klasa 
przeciwciał

Liczba (odsetek) wyników dodatnich w opracowanym 
we własnym zakresie odczynie recom-dot z białkiem:

YopD YopB YopE VAg
IgA 28       37,8% 8       10,8%  2        2,7% 9       12,2%
IgG 45       60,8% 20      27,0% 14      18,9% 24      32,4%
IgM 25      33,8% 11      14,9%   8      10,8%   8      10,8%
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Przeciwciała klasy IgG dla białka V-Ag stwierdzano w 32,4%, dla białka YopB w 27,0% 
i dla białka YopE w 18,9%. Immunoglobuliny klasy A i M dla tych rekombinowanych białek 
stwierdzano znacznie rzadziej niż przeciwciała klasy IgG (odpowiednio w 12,2% i 10,8% 
dla białka V-Ag, w 10,8% i 14,9% dla białka YopB oraz w 2,7% i 10,8% dla białka YopE). 
Co istotne, przeciwciała dla białka YopD stwierdzano we wszystkich próbkach surowicy, 
w których wykrywano przeciwciała dla pozostałych rekombinowanych białek. Dodatkowo 
badaniom poddano 6 próbek surowicy krwiodawców, ujemnych w odczynie ELISA zarówno 
z antygenem białek uzyskanych w warunkach natywnych jak i białek rekombinowanych. 
Przeprowadzone badania odczynem recom-dot nie wykazały reakcji barwnych, które można 
by zakwalifikować jako wynik dodatni, z tymi wybranymi próbkami surowicy.

W następnym etapie pracy zbadano przy użyciu komercyjnego zestawu western-blot 
firmy Virotech 17 wybranych próbek surowicy, wcześniej przebadanych w odczynie recom-
dot opracowanym we własnym zakresie. Uzyskane wyniki wykazały, że przeciwciała 
klasy IgA i IgG dla białka YopD wykrywano częściej (odpowiednio w 13 i w 12 próbkach 
surowicy) niż odczynem recom-dot opracowanym we własnym zakresie (w klasie IgA/IgG 
w 10 próbkach surowicy). Nie stwierdzono różnic w częstości wykrywania przeciwciał 
w obydwu zestawach dla rekombinowanych białek YopB, YopE oraz V-Ag. Typowy wynik 
reakcji uzyskany w obydwu testach przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Wynik reakcji w odczynie recom-dot (z lewej) oraz western-blot firmy Virotech (z prawej)  
             rekombinowanych białek wydzielniczych Yop z surowicą pacjenta z jersiniozą.
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Mając na uwadze fakt, że uzyskane różnice w zestawie western-blot firmy Virotech 
i odczynie recom-dot mogły być wynikiem zastosowania różnych stężeń preparatów 
rekombinowanych białek, postanowiono powtórzyć badanie odczynem recom-dot z dwukrotnie 
wyższym stężeniem białka YopD. Jak można było się spodziewać, zabieg ten podwyższył 
czułość odczynu, dając reakcją barwną ocenioną na co najmniej jeden plus (+) zarówno 
w klasie IgA i IgG z wszystkimi trzema próbkami surowicy, uprzednio ujemnymi w odczynie 
recom-dot a dodatnimi w zestawie firmy Virotech. Niestety, białko YopD w wyższym 
stężeniu reagowało również z trzema z sześciu przypadkowo wybranych próbek surowicy 
krwiodawców, uprzednio badanych w odczynie ELISA. Co więcej, z tymi trzema surowicami 
reagowało również rekombinowane białko YopD z zestawu western-blot firmy Virotech. Ze 
względu na to, że surowice te były ujemne w odczynie ELISA i uzyskano je od osób klinicznie 
zdrowych należy założyć, że uzyskane reakcje dodatnie w odczynie recom-dot i western-blot 
były nieswoiste i wynikały z zastosowania w tych odczynach zbyt wysokiego stężenia białka. 

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań można stwierdzić, że uzyskane 
we własnym zakresie rekombinowane białka mogą być wykorzystane w rutynowej 
serodiagnostyce jersiniozy. Czułość i swoistość odczynów, w których zastosuje się te białka 
jako wysoce swoiste antygeny, powinna być potwierdzona w dalszych badaniach przy 
użyciu próbek surowicy uzyskanych od osób z bakteriologicznie potwierdzoną jersiniozą 
oraz z innymi zakażeniami bakteryjnymi. Zgodnie z wynikami uprzednio przeprowadzonych 
badań najbardziej przydatne w badaniu humoralnej odpowiedzi na zakażenie pałeczkami 
Yersinia okazało się rekombinowane białko YopD (14). Białko to charakteryzuje się wysoką 
immunogennością i jest istotnym czynnikiem patogenności pałeczek Yersinia, umożliwiając 
wniknięcia efektorowych białek bakterii do wnętrza komórek eukariotycznych (3). Uzyskane 
zarówno w odczynie ELISA, recom-dot jak i komercyjnym zestawie western-blot wyniki 
wykazały, że pozostałe rekombinowane białka niewiele więcej wnoszą do oceny humoralnej 
odpowiedzi w przebiegu jersiniozy w porównaniu z samym białkiem YopD. 

Opracowany we własnym zakresie zestaw recom-dot może znaleźć zastosowanie jako 
referencyjny test, potwierdzający wyniki uzyskane odczynem ELISA z antygenami natywnymi. 
Wdrożenie zestawu recom-dot do rutynowej serodiagnostyki jersiniozy będzie możliwe po 
jego odpowiedniej walidacji, a zwłaszcza ocenie czułości i swoistości odczynu oraz analizie 
stabilności naniesionych na paski nitrocelulozy preparatów rekombinowanych białek. 

Praca wykonana w ramach tematu naukowego nr 4/EM.1 na rok 2015, Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
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Neisseria gonorrhoeae izolowanych w latach 2010-2012 w Warszawie

Dominating types of penicillinase-plasmids in 
Neisseria gonorrhoeae strains isolated in 2010-2012 in Warsaw
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Spośród izolatów Neisseria gonorrhoeae pochodzących od 218 pacjentów 
Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM i uzyskanych w latach 2010-2012, 
wybrano 12 szczepów (5,5%), które wykazywały zdolność do syntezy beta-
-laktamazy (penicillinase producing N. gonorrhoeae, PPNG). Wszystkie ba-
dane szczepy PPNG były oporne na penicylinę (MIC 2-8 mg/L) i wrażliwe na 
ceftriakson (MIC 0,004-0,032 mg/L). Określano u tych szczepów typ plazmi-
du penicylinazowego kodującego enzym. Stwierdzono, że 41,7% badanych 
PPNG posiadało plazmidy Toronto/Rio, 33,3% Asia i 25,0% Africa. 

Słowa kluczowe: Neisseria gonorrhoeae, plazmidy penicylinazowe, PPNG

ABSTRACT

Introduction: The reason of Neisseria gonorrhoeae resistance to penicillin is often 
production of TEM beta-lactamases encoded by plasmids. The most common types of the 
plasmid are Africa, Asia and Toronto/Rio. Another reason of resistance can be mutations 
in bacterial chromosome. The aim of the study was to investigate the types of plasmids 
occurring in in Neisseria gonorrhoeae strains isolated in 2010-2012 in Warsaw . 
Material and methods: From 218 isolated in 2010, 2011 and at the beginning of 2012 
from patients of Medical University in Warsaw we selected 12 strains producing beta-
lactamase (penicillinase producing N. gonorrhoeae, PPNG) .
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We used Cefinase discs (Becton Dickinson) to detect the penicillinase production and 
E-tests to investigate bacterial sensitivity to penicillin and ceftriaxon. The types of plasmids 
were determined with PCR.
Results: The Beta-lactamases were encoded by Toronto/Rio (41,7%), Asia (33,3%) and 
Africa (25,0%) plasmids. All the strains were resistant to penicillin (MIC 2-8 mg/L) and 
sensitive to ceftriaxon (MIC 0,004-0,032 mg/L). 
Conclusions: All of the investigate PPNG strains were penicillin resistant and ceftriaxon 
sensitive. The dominating type of the penicillinase plasmid was Toronto/Rio.

Key words: Neisseria gonorrhoeae, penicillin resistance, penicillinase-plasmids, PPNG

WSTĘP

Antybiotyki beta-laktamowe stanowiły i stanowią najważniejszą grupę leków 
w empirycznym leczeniu rzeżączki. Stosowana w XX wieku penicylina prokainowa, 
w związku z gwałtownie narastającą opornością, została zastąpiona w pierwszej dekadzie 
XXI wieku przez ceftriakson i cefiksym, które są stosowane również w skojarzeniu 
z azytromycyną. Oporność N. gonorrhoeae na penicylinę w Europie i Ameryce Północnej 
ma głównie charakter chromosomalny, natomiast w krajach azjatyckich wiąże się z wysoką 
częstością produkcji beta-laktamaz TEM. Najczęściej przyczyną chromosomalnej 
oporności na beta-laktamy są mutacje w genach kodujących białka PBP2 (penA), PBP1 
(ponA), poryny B (penB) oraz nadprodukcja białek pompy błonowej MtrCDE. W latach 
2009-2015 na różnych kontynentach opisano kilka szczepów N.gonorrhoeae opornych na 
ceftriakson i cefiksym. Na szczęście szczepy te nie rozprzestrzeniły się epidemicznie (6, 
15, 18, 20). Przyczyną oporności na cefalosporyny były określone mutacje regionu genu 
penA, kodującego domenę transpeptydazy (9). Innym możliwym zagrożeniem, które może 
w przyszłości doprowadzić do powstania wielolekoopornych szczepów N.gonorrhoeae 
jest ewolucja plazmidowych genów kodujących beta-laktamazy TEM, powodująca 
rozszerzenie spektrum ich aktywności (ESBL). U N.gonorrhoeae opisano dotąd 5 typów 
beta-laktamaz TEM (najczęściej TEM-1, TEM-135) (13). Wszystkie posiadają wąskie 
spektrum substratowe (grupa 2b wg Bush) (13, 14). Beta laktamazy u N. gonorrhoeae są 
kodowane przez rodzinę plazmidów penicylinazowych obejmującą plazmidy kilku typów, 
nazwanych Asia (7426 bp), Africa (5599 bp) i Toronto/Rio (5154 bp). Opisano również 
u pojedynczych szczepów inne typy plazmidów takie jak Nimes (6798 bp), New Zealand 
(9309 bp), Johannesburg (4865 bp) oraz Australia (3269 bp) (4, 16, 19). 

Celem pracy było stwierdzenie, które typy plazmidów penicylinazowych dominowały 
w latach 2010 – 2012 wśród szczepów N. gonorrhoeae izolowanych w warszawskim 
ośrodku. Określenie typu plazmidu ma istotne znaczenie w śledzeniu rozprzestrzeniania 
sie oporności na penicylinę.

MATERIAŁ I METODY

Szczepy bakteryjne. Badane izolaty N. gonorrhoeae wyhodowano w latach 2010-
2012 z wymazów z cewki moczowej, szyjki macicy, gardła oraz odbytu od chorych 
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z Kliniki Dermatologii i Wenerologii. Obecnie wykorzystane izolaty z 2012 pochodziły 
z początku roku i nie były badane w naszej, opublikowanej wcześniej pracy dotyczącej 
plazmidów(10). Bakterie hodowano na agarze czekoladowym, w atmosferze zawierającej 
5% CO2 (Genbox, bioMérieux, Francja), w temperaturze 37°C i identyfikowano na 
podstawie morfologii kolonii, morfologii komórek w preparatach mikroskopowych 
barwionych metodą Grama, wyników testu oksydazowego, oraz testu fermentacji cukrów 
(API NH, bioMérieux, Francja).

Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki. Wrażliwość na penicylinę i ceftriakson 
badano przy użyciu E-testów (bioMérieux, Francja). Oznaczenia wykonywano na 
płytkach z podłożem Mueller Hinton Chocolate Agar with BD IsoVitaleX™ (Becton 
Dickinson). E-testy nakładano 10 minut od wykonania posiewu. Inkubację prowadzono 
w temperaturze 35°C, w atmosferze wzbogaconej 5% CO2 . Odczyt wykonywano po 24 
godzinach inkubacji. Wyniki interpretowano zgodnie z zaleceniami EUCAST 2014.

Wykrywanie beta-laktamazy. Stosowano test z cefinazą (Becton Dickinson, USA)
Izolacja DNA. Stosowano zestaw do izolacji DNA Genomic mini A&A Biotechnology 

(Poland) oraz procedurę zalecaną przez producenta. 
Reakcja PCR. Reakcję PCR przeprowadzano na termocyklerze C 1000TM Thermal 

Cycler (BIO-RAD, USA). Każda próbka o objętości 50 µL zawierała 2 µL badanego 
DNA, 5 µL 10x buforu (MBI Fermentas, Litwa), 5 µL 1.5 mM MgCl2 (MBI Fermentas, 
Litwa), 0.2 µL 1.25 U polimerazy DNA Taq (MBI Fermentas, Litwa), 2 µL 200 µM dNTPS 
(MBI Fermentas, Litwa), 2 µL każdego startera (oligo.pl, IBB PAN, Warszawa), 32.8 µL 
dejonizowanej H2O. W reakcji PCR stosowano następujące parametry: 94°C, 3 min; 35 
cykli 94°C, 30 s, 64°C, 15 s, 72°C, 1 min. Stosowano startery wg (17) o sekwencjach: BL1 
5’-TACTCAATCGGTAATTGGCT-3’; BL2 5’-CACCTATAAATCTCGCAAGC-3’; BL3 
5’-CCATAGTGTTGAGTATTGCGAA-3’; BL4 5’-TCATTCGTGCGTTCTAGGA-3’. 
Przewidywana wielkość produktu PCR: BL2+BL3 - 958 bp (typ plazmidu Asia), 
BL1+BL3 - 1191 bp (typ plazmidu Africa), BL2+BL4 - 650 bp (typ plazmidu Toronto/
Rio). Do uwidocznienia produktów stosowano elektroforezę w 1% żelu agarozowym (Bio-
Rad), wobec standardów wielkości (GeneRuler 1kb DNA Ladder, Fermentas). Produkty 
PCR wybarwione przez bromek etydyny były wizualizowane w aparacie Gel DOC TM XR+ 
Imaging System BIO-RAD.

WYNIKI

Spośród 218 szczepów z badanej kolekcji, zdolność do syntezy beta-laktamazy 
potwierdzono u 12, co stanowiło 5,5%. U wszystkich 12 szczepów PPNG wykazano 
oporność na penicylinę, a wartości MIC penicyliny wynosiły od 2 do 8 mg/L. Badane 
szczepy PPNG były jednocześnie wrażliwe na ceftriakson, a wartości MIC ceftriaksonu 
wahały się dla nich od 0,004 do 0,032 mg/L. Określenie typu plazmidu metodą PCR 
wykazało, że beta-laktamaza wytwarzana przez badane szczepy była kodowana przez 
plazmidy Toronto/Rio (41,7%), Asia (33,3%) i Africa (25,0%). Nie stwierdzono istotnych 
różnic wartości MIC penicyliny ani ceftraksonu dla szczepów posiadających różne typy 
plazmidów. Uzyskane wyniki przedstawiono w Tabeli I.



36 Nr 1B. Młynarczyk-Bonikowska i inni

Tabela I. Plazmidy penicylinazowe u szczepów N. gonorrhoeae w latach 2010-2012

Lp Beta-
laktamaza MIC penicyliny (mg/L) MIC ceftriaksonu (mg/L) Typ plazmidu

1 + 8,0 0,008 Toronto/Rio
2 + 8,0 0,032 Toronto/Rio
3 + 8,0 0,008 Toronto/Rio
4 + 2,0 0,004 Asia
5 + 4,0 0,004 Asia
6 + 2,0 0,008 Asia
7 + 4,0 0,008 Asia
8 + 8,0 0,004 Africa
9 + 4,0 0,008 Toronto/Rio
10 + 8,0 0,008 Toronto/Rio
11 + 8,0 0,016 Africa
12 + 8,0 0,016 Africa

Kryteria wrażliwości: wrażliwość na penicylinę N.gonorrhoeae wg kryteriów EUCAST i CLSI to 
MIC≤ 0,064 mg/L, średnia wrażliwość to MIC 0,125-1,0 mg/L a oporność to MIC≥2 mg/L. Wrażliwość 
na ceftriakson to MIC≤ 0,125 mg/L wg kryteriów EUCAST i MIC≤ 0,25 mg/L wg kryteriów CLSI.

DYSKUSJA

Częstość występowania szczepów PPNG jest zróżnicowana w zależności od regionu 
geograficznego. W niektórych krajach azjatyckich takich jak Tajlandia, Indie i Bhutan 
stwierdzono w ostatnich latach, że od 84% do 89% izolowanych szczepów produkuje beta-
laktamazy (1, 2, 7). W Chinach odsetek ten wynosił 39% (3). W krajach europejskich odsetek 
szczepów PPNG jest znacznie niższy i zwykle nie przekracza 10%, a nawet w niektórych 
krajach europejskich wynosił poniżej 1% (5, 8, 11). Beta-laktamazy są kodowane przez różne 
typy plazmidów penicylinazowych. Częstość występowania typu plazmidu penicylinazowego 
zależy od regionu geograficznego i roku izolacji szczepów. Jedno z większych badań w tym 
kierunku przeprowadzono w Australii, gdzie wśród 327 szczepów PPNG izolowanych 
w różnych regionach, u 72,5% wykazano obecność plazmidu African, u 14,4% wykazano 
obecność plazmidu Toronto/Rio, a u 13,2% wykazano obecność plazmidu Asia (21). Wśród 
334 badanych szczepów PPNG izolowanych w latach 2011-2012 w Nanjing w Chinach 
w 90% występował plazmid Asia, a u 10% plazmid Africa (9). Wśród szczepów PPNG 
izolowanych w latach 2000- 2011 w 15 krajach z różnych kontynentów u 64% wykazano 
obecność plazmidu typu African, u 18,7% plazmidu Toronto/Rio, a u 10,8% plazmidu Asia 
(13). Wykazano również pewną zależność pomiędzy typem plazmidu, a typem syntetyzowanej 
beta-laktamazy TEM. W wyżej cytowanym badaniu stwierdzono, że wszystkie plazmidy 
African i Asia kodowały beta-laktamazę TEM-1, a wszystkie plazmidy Toronto/Rio beta-
laktamazę TEM-135 (13). Inaczej wyglądało to u szczepów izolowanych w Australii, gdzie 
beta-laktamazę TEM-135 kodowały również wszystkie plazmidy Toronto/Rio, ale również 
53,5% plazmidów Asia oraz 8,4% plazmidów African (21). Próbowano również ustalić 
zależność pomiędzy typem sekwencyjnym w typowaniu molekularnym metodą NG-MAST 
lub MLST, a typem plazmidu i typem kodowanej beta-laktamazy TEM. Wśród szczepów 
PPNG izolowanych w latach 2000- 2011 z 15 krajów z różnych kontynentów wykazano 
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duże zróżnicowanie typów NG-MAST (125 różnych typów sekwencyjnych). Najczęściej 
występowały ST6058 (3,5%), ST6057 (2,9%) i ST1288 (2,2%) (13). Wszystkie szczepy 
australijskie z plazmidem African kodującym TEM-135 (MLST) zaliczono do ST1600, 
a szczepy z plazmidem Toronto/Rio do 18 typów sekwencyjnych MLST: najczęściej były to 
ST8143 (21,3%), ST8784 (17%), ST8130 (14,9%). Szczepy z plazmidem Asia kodującym 
TEM-135 zaliczono do 8 typów sekwencyjnych MLST, najczęściej (87%) do 3 typów: 
ST1902, ST7822, ST7360 (21). Liczba szczepów PPNG izolowanych w Polsce wzrastała 
od 0% - 1,1% w latach 2006-2009 (11) do 9,8% w 2013 roku (10). U izolowanych w 2013 
roku szczepów PPNG w Polsce, beta-laktamaza była kodowana przez dwa typy plazmidów: 
Toronto/Rio (50%) i Africa (50,0%) (10). W niniejszej pracy wykazano, że w latach 2010-12, 
wśród szczepów Neisseria gonorrhoeae izolowanych w naszym ośrodku, PPNG stanowiły 
5,5%. Beta-laktamaza była kodowana przez trzy typy plazmidów: Toronto/Rio (41,7%), Asia 
(33,3%) i Africa (25,0%). Szczepy wytwarzające beta-laktamazę były oporne na penicylinę 
(MIC 2-8 mg/L) i wrażliwe na ceftriakson (MIC 0,004-0,032 mg/L). Na podstawie 
wcześniejszych badań dotyczących epidemiologii, szczepy z plazmidem Toronto/Rio można 
zaliczyć do typów NG-MAST ST1478, z plazmidem Asia do ST5421 a z plazmidem Africa 
do ST21 i ST3061 (11). 
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W pracy dokonano przeglądu drobnoustrojów będących przyczyną zaka-
żeń szpitalnych w Oddziale Intensywnej Terapii USK nr 1 w Łodzi w latach 
2002-2015. Zasygnalizowano także problem wzrastającej oporności na kar-
bapenemy wśród szczepów Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter spp. 

Słowa kluczowe: oddział intensywnej terapii, zakażenia szpitalne, oporność na karbapenemy

ABSTRACT

Introduction: In the present study, nosocomial infections, increased resistance to 
carbapenem among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. 
are analyzed on the example of the intensive care unit (ICU) at the Lodz Medical University 
Hospital No 1 in a long period of time (2002-2015).
Methods: In the period from 2002 to 2015, 19870 bacteriological cultures were made 
from 4289 patients hospitalized at the ICU. Material for the study were swab from the 
surgical wound, blood, urine and bronchoalveolar lavage (BAL). The identification of the 
species and drug resistance were performed using VAITEC (BioMerieux®) by 2004, next 
PHENIX (Becton Dickinson) by 2012 and VITEC 2 - compact (BioMerieux®) until now. 
The blood was incubated in the BACTEC 9050.
Results: Gram negative bacilli, predominantly Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas 
aeruginosa, as well as staphylococci Staphylococcus aureus are a major cause of lower 
respiratory tract infections in ICU. The profile of bloodstream infections has changed over 
the period considered. Staphylococci was the main cause of bloodstream infections in the 
period 2002-2005, but since 2005 Klebsiella pneumoniae has dominated. Gram negative 
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bacilli, mainly Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae, were the most common 
pathogens to cause urinary tract infections. In the years 2014-2015, a significant increase 
in infections caused by Enterobacteriaceae strains ESBL(+) (extended-spectrum beta-
lactamases) was observed.
Conclusions: Klebsiella pneumoniae is a major cause of nosocomial infections in 
intensive care unit patients at the Lodz Medical University Hospital No 1. Increasing 
prevalence of antimicrobial resistance to β-lactam antibiotics (including carbapenems) 
among Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. has been observed. Therefore, it 
is necessary to limit the use of carbapenems for the hospital treatment.

Key words: intensive care unit, nosocomial infections, carbapenem resistance

WSTĘP

Oddział Intensywnej Terapii (OIT) jest miejscem, gdzie trafiają osoby poszkodowa-
ne w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach budowlanych, ale przede wszystkim są 
to pacjenci z innych oddziałów czy też innych szpitali, u których pogarszający się stan 
zdrowia wymaga specjalistycznej aparatury monitorującej oraz opieki personelu aneste-
zjologicznego. Stan przyjmowanego na OIT pacjenta wymaga często wdrożenia antybio-
tykoterapii o szerokim spektrum (często skojarzonej), która odgrywa rolę w indukowaniu 
zakażeń szczepami bakteryjnymi o wielorakich mechanizmach oporności nabytej bądź na-
turalnej. Bakterie potrafią przenosić po kilka genów kodujących oporność nawet na anty-
biotyki z 5 grup terapeutycznych w tym samym lub innym gatunku. Te szczególnie oporne 
klony bakteryjne pomnażają niepożądane skutki hospitalizacji. Są one przyczyną zakażeń 
szpitalnych dotyczących dróg oddechowych, układu moczowego, ran operacyjnych czy 
też najgroźniejszej postaci − zakażeń krwi (2,3,9).

Najbardziej wiarygodne wskaźniki rejestru zakażeń szpitalnych pochodzą z Oddzia-
łów Intensywnej Terapii. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła w OIT częstość zakażeń 
spowodowanych przez bakterie Gram-ujemne. Szczególnie niepokojący jest fakt, iż ob-
serwowany jest wzrost częstości występowania oporności drobnoustrojów na antybiotyki 
β-laktamowe (w tym karbapenemy). Głównie wśród szczepów Pseudomonas aeruginosa 
i Acinetobacter baumannii oraz patogenów z rodziny Enterobacteriaceae. Możliwości le-
czenia infekcji spowodowanych przez te patogeny, są niestety ograniczone (11).

Zakażenia wywołane przez oporne na wiele leków (MDR – multidrug resistant) pa-
łeczki Gram-ujemne wiążą się z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością. Wiąże się to 
także ze znacznymi kosztami pośrednimi i bezpośrednimi wynikającymi z przedłużonej 
hospitalizacji pacjenta spowodowanej nieskutecznością stosowanych antybiotyków prze-
ciwbakteryjnych. Zakażenia te związane są z takimi procedurami zabiegowymi, jak obec-
ność centralnych cewników naczyniowych, cewników moczowych oraz inwazyjna wenty-
lacja mechaniczna (6,10,11).

Wśród klinicznych postaci zakażeń u pacjentów OIT często dominuje zapalenie płuc 
(24). Rozróżnia się szpitalne zapalenie płuc − HAP (Hospital-Acquired Pneumonia), które 
wystąpiło po 48 godzinach od przyjęcia do szpitala u chorych, którzy w chwili przyję-
cia nie byli zaintubowani oraz respiratorowe zapalenie płuc − VAP (Ventilator-Associated 
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Pneumonia). VAP występuje u chorych po upływie 48-72 godzin po intubacji dotchawi-
czej. HAP stanowi do 25% wszystkich zakażeń w OIT, VAP natomiast rozwija się u 9-27% 
wszystkich zaintubowanych chorych (16).

Szpitalne oraz respiratorowe infekcje płuc wywoływane są najczęściej przez pałecz-
ki Gram-ujemne, głównie Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae i gatunki 
z rodzaju Acinetobacter a także bakterie Gram-dodatnie, głównie Staphylococcus aureus . 
Większość to szczepy oporne na metycylinę MRSA (ang. methicillin - resistant S. aureus) 
(8). MRSA i Klebsiella pneumoniae występowały częściej u chorych nie wentylowanych 
sztucznie, podczas gdy u chorych na VAP częściej występowały takie bakterie, jak Pseu-
domonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia oraz Acinetobacter sp. (4, 12, 22).

Najcięższą postacią zakażeń szpitalnych jest bakteriemia prowadząca do rozwoju 
wstrząsu septycznego, zespołu niewydolności wielonarządowej i zgonu. Drobnoustro-
je obecne w łożysku naczyniowym mogą przez pewien czas nie wywoływać objawów 
klinicznych (8). Ich obecność prowadzi do zakażenia łożyska naczyniowego oraz ogól-
noustrojowej odpowiedzi zapalnej na czynnik mikrobiologiczny (sepsa). Śmiertelność 
w ciężkiej sepsie wynosi 50% (2, 7, 20). Powikłania infekcyjne związane z cewnikiem cen-
tralnym mogą prowadzić do „sepsy odcewnikowej” (15). Aby zmniejszyć ryzyko zakażeń 
krwi niezależnie od stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych należy rygorystycz-
nie przestrzegać zasad aseptyki, procedur postępowania z cewnikami naczyniowymi oraz 
terapią dożylną. Nie ma możliwości całkowitej eliminacji zakażeń szpitalnych, zwłaszcza 
w OIT. Można natomiast znacznie je ograniczyć poprzez nadzór mikrobiologiczny oraz 
dążenie do jak najszybszego zastąpienia terapii szerokospektralnej terapią celowaną opartą 
o wynik badania mikrobiologicznego. Monitorowanie zakażeń należy rozpocząć w mo-
mencie przyjmowania pacjenta do szpitala (1, 18, 23).

Celem prezentowanej pracy jest przegląd sytuacji epidemiologicznej dotyczącej zaka-
żeń szpitalnych w Oddziale Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 
1 w Łodzi w porównaniu z innymi takimi placówkami oraz analiza wzrostu oporności na 
karbapenemy wśród szczepów Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter spp.

MATERIAŁ I METODY

Analiza zakażeń bakteryjnych u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Uniwersyte-
ckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi obejmuje okres od 2002 do 2015 roku. W okresie 
tym wykonano 19870 posiewów próbek materiału klinicznego, które uzyskano od 4289 
pacjentów hospitalizowanych w OIT. Materiał do badań stanowiły: wymazy z ran poope-
racyjnych, krew, mocz oraz materiały z dolnych dróg oddechowych (BAL, bronchoaspira-
ty). Posiewy wykonywano zgodnie z wytycznymi Konsultanta Krajowego (17) opierając 
się na zaleceniach EUCAST (Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości, ang. 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Identyfikację gatunku oraz 
badanie lekowrażliwości wykonywano za pomocą aparatu VAITEC firmy BioMerieux (do 
2004 roku), następnie wykorzystywano aparat PHENIX firmy Becton Dickinson (do 2012 
roku) oraz aparat VITEC 2 − Compact firmy BioMerieux (do chwili obecnej). W niektó-
rych przypadkach stosowano E-test oraz metodę dyfuzyjno-krążkową. Posiewy krwi inku-
bowano w aparacie BACTEC 9050. Stosowano następujące szczepy wzorcowe: S. aureus 
ATCC 25923; E. faecalis ATCC 29212; E. coli ATCC 25922, 35218; K. pneumoniae ATCC 
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700603; P. aeruginosa ATCC 27853. Przy opracowywaniu danych uwzględniano jedynie 
wyniki dotyczące jednorazowego badania próbki materiału uzyskanego od danego pacjen-
ta. Badania zmian zakażeń w czasie wykonano na podstawie zależności liczby zakażeń 
bakteryjnych w przeliczeniu na 100 pacjentów, tzn. (liczba zakażeń/liczba pacjentów) x 
100), w funkcji rocznych okresów od 2002 do 2015 roku. Badano korelacje liniowe ob-
serwowanych zmian oraz ustalano ich statystyczną istotność wyznaczając współczynniki 
regresji i poziomy istotności. Do analizy uzyskanych wyników wykorzystano program 
STATISTICA 6.0. (21).

WYNIKI

Liczbę zakażeń wywołanych poszczególnymi drobnoustrojami we krwi, ranach po-
operacyjnych, dolnych drogach oddechowych i moczu w latach 2002-2015, w przelicze-
niu na 100 pacjentów, pokazano w tabelach I–IV. W tabeli V przedstawiono łączną liczbę 
zakażeń z udziałem patogenów z rodziny Enterobacteriacae z uwzględnieniem szczepów 
ESBL(+) (ang. extended-spectrum beta-lactamases). Z kolei w tabeli VI przedstawiono 
łączną liczbę zakażeń spowodowanych przez pałeczki niefermentujące (Pseudomonas 
aeruginosa oraz Acinetobacter sp.), ustalając jednocześnie liczbę szczepów opornych na 
karbapenemy.

Tabela I. Liczba zakażeń krwi w OIT w przeliczeniu na 100 pacjentów.
rok

patogen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MSSA 2,97 0,00 1,11 0,00 0,33 0,70 0,32 1,00 1,63 2,39 1,41 0,56 1,31 2,18
MRSA 3,96 6,73 1,11 1,61 0,65 0,35 0,00 0,66 0,40 0,48 0,57 0,28 0,53 0,81
MRCNS 1,32 0,67 1,11 0,64 0,65 1,05 0,64 0,33 1,20 1,44 2,28 0,84 1,87 3,24
Acinetobacter 
spp. 1,98 1,01 2,97 0,96 0,65 1,05 0,64 1,32 3,67 4,78 3,10 0,28 1,87 1,39

Pseudomonas 
aeruginosa 0,33 0,00 1,49 0,32 0,33 1,05 0,32 0,66 0,40 0,48 1,41 1,68 2,40 0,54

Klebsiella spp. 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,64 1,32 0,40 8,10 7,62 8,71 4,80 5,17

Tabela II. Liczba zakażeń ran pooperacyjnych w OIT w przeliczeniu na 100 pacjentów.
rok

patogen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MSSA 0,00 0,37 0,00 0,00 1,31 1,04 1,26 0,99 0,80 1,44 2,83 1,40 1,07 1,09
MRSA 1,98 1,68 1,49 0,32 0,65 0,69 0,32 0,66 0,41 0,00 1,13 0,56 1,34 0,00
Enterococcus 
spp. 0,00 0,67 0,00 0,32 1,31 1,04 0,00 0,33 0,41 0,96 1,98 0,84 2,67 1,36

Escherichia coli 0,00 0,00 0,74 0,32 0,65 0,35 0,65 0,99 2,04 1,44 1,13 1,12 2,67 0,82
Klebsiella spp. 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,33 0,00 0,32 0,99 0,80 5,26 2,83 1,40 1,60 1,36
Proteus spp. 0,33 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,41 2,87 0,28 0,84 1,87 1,63
Acinetobacter 
spp. 0,33 0,01 1,87 0,00 0,33 0,35 0,31 1,60 2,40 5,26 3,39 1,40 1,33 2,18

Pseudomonas 
aeruginosa 0,66 0,00 0,00 0,00 0,33 0,35 0,00 0,66 0,80 2,87 1,13 1,12 0,27 1,63
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Tabela III. Liczba zakażeń dolnych dróg oddechowych w OIT w przeliczeniu na 100 pacjentów.
rok

patogen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MSSA 2,97 1,01 0,37 0,00 1,97 2,78 2,91 3,30 5,71 7,18 7,93 10,11 8,02 5,99
MRSA 11,22 5,39 4,46 2,25 5,25 4,51 3,24 2,97 2,04 2,87 2,82 5,34 5,61 7,63
MRCNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,66 2,86 9,57 1,70 2,25 0,00 1,91
Acinetobacter 
spp. 12,54 8,42 11,90 3,22 5,90 8,68 9,06 11,2225,7137,3224,6512,0811,7623,16

Pseudomonas 
aeruginosa 9,24 13,1312,64 3,86 3,93 6,25 6,80 9,24 14,2923,9214,4510,3912,8329,43

Stenotrophomo-
nas maltophilia 0,00 0,00 0,37 0,32 0,33 0,00 0,00 3,30 0,69 4,30 0,00 10,08 2,13 5,45

Klebsiella spp. 2,97 3,70 2,60 0,96 0,98 1,04 1,29 2,31 7,35 47,3727,4812,3612,5713,35

Tabela IV. Liczba zakażeń moczu w OIT w przeliczeniu na 100 pacjentów.
rok

patogen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MRCNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33 0,82 0,96 5,95 4,78 3,47 3,81
Enterococcus 
spp.

6,93 1,35 0,37 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,41 0,96 3,12 2,81 5,61 4,90

Enterobacte-
riacae (1)

0,33 2,02 4,09 0,64 1,97 2,08 1,94 1,32 3,26 5,74 10,48 15,73 17,91 16,08

bakterie niefer-
mentujące (2)

7,59 7,74 8,55 0,32 0,98 1,39 1,62 1,32 2,86 5,74 5,10 5,06 1,60 3,27

1 . Proteus spp ., Klebsiella spp., Escherochia coli, 
2 . Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa

Tabela V. Łączna liczba szczepów Enterobacteriacae* oraz liczba szczepów ESBL (+) wyizolowanych  
               od pacjentów OIT.

rok
patogen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Enterobacte-
riacae 49 31 68 26 20 20 22 31 64 190 249 263 303 293

Enterobacteria-
cae ESBL (+) 5 10 15 7 5 4 6 7 13 27 32 53 86 96

% ESBL (+) 10,20 32,26 22,06 26,92 25,00 20,00 27,27 22,58 20,31 14,21 12,85 20,15 28,38 32,76
* Do Enterobacteriacae zaliczono zakażenia spowodowane przez Klebsiella spp., Escherichia coli, 
Proteus spp.

Tabela VI. Łączna liczba szczepów pałeczek niefermentujących* oraz liczba szczepów opornych na 
                  karbapenemy wyizolowanych od pacjentów OIT.

rok
patogen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pałeczki nie-
fermentujące 92 94 107 30 36 55 59 79 123 168 209 140 150 222

Pałeczki nie-
fermentujące 
karbapenemo-
oporne

0 0 3 4 4 7 8 10 15 22 35 34 49 110

0 0 2,80 13,33 11,11 12,72 13,56 12,66 12,19 13,09 16,75 24,28 32,67 49,55
* Do pałeczek niefermentujących zaliczono Pseudomonas aeruginosa oraz Acinetobacter spp.
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Najczęstszym zakażeniem w OIT są infekcje dolnych dróg oddechowych, co ma 
związek ze sztuczną wentylacją, której poddawani są pacjenci. Pomimo przestrzegania 
ustalonych procedur dotyczących dbałości o środowisko oddziału jak i przestrzegania 
procedur terapeutycznych (leczenie celowane antybiotykami o wąskim spektrum 
działania) liczba zakażeń dolnych dróg oddechowych ma tendencję wzrostową, zwłaszcza 
od 2010 roku. Czynnikiem etiologicznym zakażeń są przede wszystkim pałeczki Gram-
ujemne: Klebsiella pneumoniae, gdzie występuje nierównomierny, ale gwałtowny wzrost 
z wysoką korelacją (p = 0,05; r = 0,53) oraz Pseudomonas aeruginosa (p = 0,01; r = 
0,64). W miarę systematycznie rośnie natomiast udział szczepów Staphylococcus aureus 
MSSA (ang. methicillin-sensitive Staphylococcus aureus) (p = 0,0001; r = 0,85). Szczepy 
Staphylococcus aureus MRSA (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus) wykazują 
tendencję spadkową, nie potwierdzoną jednak statystycznie.

Zakażenia łożyska naczyniowego u pacjentów omawianego oddziału mają związek 
z chorobą podstawową. W okresie 2002-2015 zmienił się profil bakterii będących przyczyną 
zakażeń krwi. W latach 2002-2005 głównym patogenem były gronkowce, natomiast od 2010 
roku dominuje Klebsiella pneumoniae. Obserwuje się w tym przypadku statystycznie istotny 
wzrost (p = 0,001) o wysokiej korelacji (r = 0,77). Zakażenia krwi z udziałem szczepów 
MRSA charakteryzują się natomiast statystycznie istotnym spadkiem (p = 0,021; r = 0,62).

W zakażeniach dróg moczowych w omawianym oddziale podstawową rolę odegrały 
pałeczki Gram-ujemne. Prawie u wszystkich pacjentów hospitalizowanych w OIT założone 
były cewniki Foleya z antybakteryjną powłoką jonów srebra. Od 2012 roku nastąpił jed-
nak wzrost zakażeń dróg moczowych, gdzie głównymi czynnikami etiologicznymi zaka-
żenia była Escherichia coli (p = 0,003; r = 0,73), Klebsiella pneumoniae (p = 0,00008; r = 
0,86) oraz szczepy MRCNS (ang. methicillin resistant coagulase negative Staphylococcus)  
(p = 0,001; r = 0,78).

Zakażenia ran u pacjentów leczonych w OIT obserwowane były dość rzadko. Izolowa-
ne patogeny przeważnie pochodziły z innych oddziałów lub szpitali. U pacjentów, którzy 
ulegli wypadkom występuje flora z miejsca zdarzenia lub endogenna. W analizowanym 
okresie wystąpił statystycznie istotny spadek zakażeń ran z udziałem szczepów MRSA 
(p = 0,05; r = 0,53). Wzrasta natomiast udział Klebsiella pneumoniae (p = 0,02; r = 0,60). 
Analiza tabeli V wykazuje wzrost liczby szczepów ESBL(+) wśród Enterobacteriacae, 
zwłaszcza w 2014 i 2015 roku. Wiąże się to z opornością na β-laktamy, a często także 
z wieloopornością na inne grupy antybiotyków. W całym okresie 2002-2015 zaobserwo-
wano duży rozrzut (od 10,20% do 33%) udziału szczepów ESBL(+) w łącznej liczbie 
Enterobacteriacae i brak statystycznie istotnej zależności tego udziału w czasie (p = 0,7; 
r = 0,1). Tabela VI obrazuje, szczególnie od 2012 roku, gwałtowny, systematyczny wzrost 
(p = 0,00008; r = 0,86) oporności Pseudomonas aeruginosa oraz Acinetobacter sp na kar-
bapenemy (imipenem, meropenem) często zwane „lekami ostatniej szansy”.

PODSUMOWANIE

Analizując sytuację epidemiologiczną zakażeń szpitalnych w OIT USK nr 1 w Ło-
dzi na przestrzeni 13 lat zauważono, że podobny profil zakażeń występuje wśród pacjen-
tów hospitalizowanych w innych szpitalach w Polsce (6,10,19). W badaniach własnych 
wykazano, iż Klebsiella pneumoniae stanowi główny czynnik zakażeń wśród pacjentów 
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omawianego oddziału (czego wyraźnie nie wykazują inni autorzy). Patogen ten sprawia 
poważny kłopot w terapii ze względu na obecność wielocukrowej otoczki, o niskim stop-
niu przepuszczalności dla antybiotyków, również tych stosowanych w terapii celowanej. 
W związku z tym należałoby rozważać stosowanie wyższych dawek antybiotyku przy za-
każeniach powyższym patogenem.

Bardzo niepokojący jest fakt, że zarówno w Polsce (5,10,19) jak i na świecie (11, 
13,14) obserwuje się bardzo znaczący wzrost oporności szczepów Pseudomonas aerugi-
nosa oraz Acinetobacter spp. na karbapenemy. Zjawisko to zaobserwowano także w ba-
daniach własnych. Niewątpliwie za czynnik ryzyka nabycia oporności na karbapenemy 
należy uznać terapię antybiotykami z tej grupy. Liczne zakażenia pałeczkami z rodziny 
Enterobacteriacae ESBL(+) wymagają terapii z użyciem imipenemu jako jedynej opcji 
terapeutycznej. Przyczynia się to do selekcji i wzrostu zakażeń karbapenemoopornymi 
szczepami Acinetobacter spp. oraz Pseudomonas aeruginosa. Porównując dane pochodzą-
ce z raportów w ramach programu monitorowania lekowrażliwości drobnoustrojów izo-
lowanych z zakażeń inwazyjnych w sieci EARS-Net odsetek szczepów opornych na kar-
bapenemy wśród Acinetobacter spp. w Polsce w roku 2012 wynosił 38%, a Pseudomonas 
aeruginosa 23% [25]. W tym samym roku w OIT USK nr 1 w Łodzi wartość ta wynosiła 
16,75% łącznie dla Acinetobacter spp. oraz P. aeruginosa (Tabela VI).

Znajomość bakteryjnej flory oddziału zwiększa szansę trafionej empirycznej terapii 
pacjentów do momentu otrzymania wyniku mikrobiologicznego. Ułatwia także ustalenie 
polityki antybiotykowej chroniącej przed szerzeniem się mechanizmów oporności takich 
jak ESBL czy karbapenemooporność (MBL − z ang. metallo-β-lactamases, KPC − ang. 
Klebsiella pneumoniae carbapenemase).
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Trudności w diagnostyce boreliozy spowodowane są głównie heterogennością 
genogatunków, strategiami życiowymi Borrelia spp, oraz deficytami diagno-
styki serologicznej. W niniejszej pracy podjęto próbę zwiększenia czułości de-
tekcji B. burgdorferi poprzez opracowanie metody nested-PCR w czasie rze-
czywistym oraz porównania uzyskanych wyników z klasycznym PCR w cza-
sie rzeczywistym i rutynowo stosowaną diagnostyką serologiczną. 

Słowa kluczowe: borelioza, Borrelia burgdorferi, serologia, nested-PCR w czasie rzeczy-
wistym, PCR real time, krew 

ABSTRACT

Introduction: Lyme disease, caused by Borrelia burgdorferi, is a multisystem disease that 
often makes difficulties to recognize caused by their genetic heterogenity. Currently, the 
gold standard for the detection of Lyme disease (LD) is serologic diagnostics based mainly 
on tests: ELISA and Western blot (WB). These methods, however, are subject to consider-
able defect, especially in the initial phase of infection due to the occurrence of so-called 
serological window period and low specificity. For this reason, they might be replaced by 
molecular methods, for example polymerase chain reaction (PCR), which should be more 

68: 47 - 56
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sensitivity and specificity. In the present study we attempt to optimize the PCR reaction 
conditions and enhance existing test sensitivity by applying the equivalent of real time 
PCR - nested PCR for detection B. burgdorferi DNA in the patient’s blood.
Methods: The study involved 94 blood samples of patients with suspected LD. From each 
sample, 1.5 ml of blood was used for the isolation of bacterial DNA and PCR real time am-
plification and its equivalent, in nested version. The remaining part earmarked for serologi-
cal testing. Optimization of the reaction conditions made experimentally, using gradient of 
the temperature and gradient of the magnesium ions concentration for reaction real time in 
nested-PCR and PCR version.
Results: The results show that the nested-PCR real time, has a much higher sensitivity 
45 (47.8%) of positive results for the detection of B. burgdorferi compared to the single-
variety, without a preceding pre-amplification 2 (2.1%). Serological methods allowed the 
detection of infection in 41 (43.6%) samples. 
Conclusions: These results support of the nested PCR method as a better molecular tool 
for the detection of B. burgdorferi infection than classical PCR real time reaction. The 
nested-PCR real time method may be considered as a complement to ELISA and WB 
mainly in the early stages of infection, when in the blood circulating B. burgdorferi cells . 
By contrast, the results of serological and molecular tests should always be carried out tak-
ing into account the patient’s clinical status.

Key words: Lyme disease, Borrelia burgdorferi, serology, nested-PCR real time, PCR, blood

WSTĘP

Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą wywołaną przez krętki Borrelia 
burgdorferi sensu lato (w Polsce są to przede wszystkim: B. garinii, B. afzelii i rzadziej 
B.burgdorferi sensu stricto), przenoszone przez kleszcze z rodzaju Ixodes (1, 3, 5, 6, 16). 
Obraz kliniczny w zależności od fazy zakażenia objawia się wystąpieniem rumienia wę-
drującego (stwierdzono u 80% pacjentów), zapaleniem stawów, objawami ze strony ukła-
du nerwowego (tzw. neuroborelioza) lub sercowo-naczyniowego (1, 4, 6, 20). Istotną rolę 
w rozpoznaniu boreliozy odgrywają: wywiad z pacjentem, sam fakt ukłucia przez kleszcza, 
objawy kliniczne występujące u chorego oraz pomocniczo badania laboratoryjnie (5, 17). 
W rutynowej diagnostyce boreliozy zaleca się zastosowanie dwustopniowego badania se-
rologicznego, będącego złotym standardem. W pierwszym etapie wykazywana jest obec-
ność przeciwciał w klasach IgM i IgG, przy użyciu metody ELISA. W przypadku wyni-
ków pozytywnych, lub wątpliwych wykonuje się test potwierdzenia techniką Western-blot 
(WB) (2, 7). Zarówno pierwsza jak i druga metoda uzupełniają się wzajemnie, ponieważ 
ELISA charakteryzuje się wysokością czułością i stosunkowo niską swoistością, natomiast 
WB cechuje wysoka swoistość przy niższej czułości (6, 7, 16). Metody te nie mają jednak 
zastosowania we wczesnej fazie zakażenia z uwagi na występowanie tzw. okienka serolo-
gicznego, które wynosi około 3 tygodni (2). Interpretacja wyników badań serologicznych 
często jest utrudniona, co wynika z różnorodnych strategii życiowych Borrelia burgdor-
feri, polegających m.in. na bytowaniu krętków w środowisku wewnątrzkomórkowym 
i zewnątrzkomórkowym, zmienności antygenowej oraz morfologicznej, umiejscawianiu 
się w strefach immunologicznie chronionych, czy wywoływaniu procesów autoimmuni-
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zacyjnych (1, 21). Wymienione cechy mają wpływ na przebieg choroby i nawroty (10). 
Przyczyną niepowodzeń terapeutycznych jest także możliwość występowania odmiennego 
od typowego rozwoju odpowiedzi immunologicznej (23). Ukłucie kleszcza może pozo-
stać niezauważone, a pierwsze rzekomo grypowe objawy boreliozy często są uznawane za 
infekcję wirusową. Kolejne symptomy pojawiające się w późniejszym okresie mogą być 
zróżnicowane zarówno pod względem ilości i intensywności jak i układu, w którym wystę-
pują. Wówczas mylnie są interpretowane, jako np. młodzieńcze zapalenie stawów, choroba 
Reitera, toczeń rumieniowaty, wady serca lub choroby psychiczne, a nawet stwardnienie 
rozsiane, czy choroba Alzheimera (10). Różne objawy chorobowych sprawiają, że przyto-
czone powyżej przykłady nie wyczerpują całej gamy możliwych pomyłek, a jedynie wska-
zują na te, które wymieniane są najczęściej. Z tego powodu nierzadko borelioza nazywana 
jest „wielkim imitatorem”. 

Proponowanym rozwiązaniem, stanowiącym alternatywę dla tradycyjnych metod 
diagnostycznych, mogą być testy molekularne oparte o łańcuchową reakcję polimerazy 
(PCR). Argumentem przemawiającym za ich zastosowaniem jest przede wszystkim wyż-
sza czułość oraz znacznie krótszy czas uzyskiwania wyników (5, 7, 13). Mimo, iż reak-
cje PCR stają się coraz częściej stosowanym narzędziem w laboratoriach (m.in. w iden-
tyfikacji jakościowej i ilościowej mikroorganizmów), to jednak do tej pory nie udaje się 
wprowadzić ich do rutynowej diagnostyki boreliozy. W dalszym ciągu problemem jest 
rozbieżność wyników otrzymywanych przy użyciu PCR, testów serologicznych, czy po-
siewu. W związku z tym, priorytetem w diagnostyce molekularnej boreliozy powinna być 
właściwa standaryzacja metod diagnostycznych oraz korelowanie uzyskiwanych wyników 
ze stanem klinicznym pacjenta oraz badaniami serologicznymi (23).

W niniejszej pracy podjęto próbę optymalizacji warunków reakcji RCR w czasie rze-
czywistym oraz zwiększenia czułości badania poprzez zastosowanie nested PCR, tj. PCR 
zagnieżdżonego. Kolejnym celem była ocena i porównanie wyników, uzyskanych z za-
stosowaniem następujących metod badawczych: ELISA (potwierdzona testem WB), PCR 
w czasie rzeczywistym i nested-PCR w czasie rzeczywistym.

MATERIAŁ I METODY

Badane próbki. Materiałem poddanym analizom były próbki krwi, pochodzące od 
94 pacjentów Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Katedry Mikrobiologii UJ CM 
w Krakowie, którzy zgłosili się do badań po ukłuciu przez kleszcze. Próbki podzielono na 
2 części: 1,5 ml krwi przeznaczono do izolacji DNA i przeprowadzenia reakcji PCR oraz 
nested-PCR, a pozostałą ilość wykorzystano do badań serologicznych. Badania uzyskały 
akceptację Komisji Bioetycznej UJ (KBET/219/B/2013).

Badania serologiczne. Obecność specyficznych przeciwciał IgG i IgM skierowa-
nych przeciwko B. burgdorferi oznaczano według dwuetapowego algorytmu postępowania 
diagnostycznego: metodą ELISA (Biomedica), a także testem Western-blot (Mikrogen). 
Oznaczenie przeprowadzono zgodnie z protokołem producenta powyższych zestawów.

Izolacja DNA. Bakteryjne DNA izolowano przy wykorzystaniu procedury poszerzo-
nej o wstępną preparatykę krwi, w celu usunięcia inhibitorów polimerazy takich jak hem 
oraz lizę ścian komórkowych bakterii. Do próbki krwi dodano 0,17M NH4Cl i inkubowano 
w temperaturze 37°C przez 20 min. Następnie próbki wirowano (5 000 rpm przez 10 min), 
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usuwano nadsącz, a osad zawieszano w buforze Tris-HCl z 100µl lizozymu (Sigma) (2 mg/
ml) i poddano homogenizacji w urządzeniu FastPrep (MP Biomedicals) przy prędkości 4,0 
m/s przez 20 sek. Ponownie inkubowano próbki w temp. 37°C przez 20 min. W kolejnych 
etapach postępowano zgodnie z protokołem dołączonym do komercyjnego zestawu do izo-
lacji QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen). 

Reakcja amplifikacji DNA metodą PCR.
Optymalizacja warunków reakcji. W celu optymalizacji warunków reakcji PCR 

w czasie rzeczywistym i jej odpowiednika w wersji nested przeprowadzono amplifikacje 
wzorcowego DNA B. burgdorferi DSM 4680, stosując gradient temperatury przyłączania 
starterów w zakresie od 52°C - 64°C (Tabela I), a następnie gradient stężenia jonów mag-
nezu od 1,25 mM do 7,5 mM w pierwszej amplifikacji oraz od 1,5 mM do 14 mM w dru-
giej amplifikacji (Tabela II). 

Tabela I. Zastosowany gradient temperatury dla starterów zewnętrznych i wewnętrznych
Startery zewnętrzne Startery wewnętrzne

Program amplifikacji Gradient  
temperatury

Program  
amplifikacji

Gradient  
temperatury

95oC         - 5 min
95oC         - 15 s
52,0/64,0  - 30 s     30X
72oC         - 30 s

64,0o C
63,3o C
62,0o C
59,6o C
54,4o C
52,8o C
52,0o C

95oC           - 5 min
95oC           - 15 s
52,0/ 64,0   - 30 s       30 X
72oC           - 30 s

64,0o C
63,3o C
62,0o C
59,6o C
54,4o C
52,8o C
52,0o C

Tabela II.  Zastosowany gradient stężenia jonów magnezu dla starterów zewnętrznych i wewnętrznych
Startery zewnętrzne Startery wewnętrzne

Program  
amplifikacji

Gradient  
MgCl2

Program 
amplifikacji Gradient MgCl2

95o C  - 5 min
95o C  - 15 s
55°C  - 30 s        30X       
72oC   - 30 s

1,25 mM
2,27 mM
4,0 mM
5,25 mM
6,5 mM
7,75 mM

95o C  - 5 min
95o C  - 15 s
55°C  - 30 s        30X       
72oC   - 30 s

1,5 mM
4,0 mM
6,5 mM
9,0 mM
11,5 mM
14,0 mM

Optymalną temperaturę przyłączania starterów jak i optymalne stężenie jonów mag-
nezu wyznaczano na podstawie sygnału liniowego przyrostu produktu amplifikacji, który 
przeciął arbitralnie ustaloną linię bazową na poziomie 100 RFU (angl. relative fluorescen-
ce units). Na podstawie ustalonych warunków reakcji przeprowadzono kontrolną amplifi-
kacje 0,1 ng – 1,0 ng wzorcowego DNA B. burgdorferi DSM 4680 metodami nested-PCR 
oraz PCR w czasie rzeczywistym, aby porównać wydajność amplifikacji obydwu metod.
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Nested-PCR. skład mieszaniny reakcyjnej, zastosowanej zarówno w reakcji 1O jak 
i 2° przedstawiono w tabeli (Tabela III). 

Tabela III. Skład mieszaniny reakcyjnej oraz profile termiczne dla reakcji nested-PCR w czasie  
     rzeczywistym. 

Nested-PCR w czasie rzeczywistym
I  AMPLIFIKACJA II  AMPLIFIKACJA

Objętość końcowa 10 µl Objętość końcowa 10 µl
H2O 0,3µl JumpStart Taq ReadyMix 5,0 µl
JumpStart Taq ReadyMix 5,0 µl FL- 571F (10µM) 0,2 µl
EXT_F1_Borelia (10µM) 0,2 µl FL-662R (10µM) 0,2 µl
EXT_R1_Borelia (10µM) 0,2 µl Sonda TaqMan (10µM) 0,3 µl
MgCl2 (4 mM) 1,5 µl MgCl2 (6 mM) 2,5 µl
DNA 2,8 µl DNA 1,8 µl

Pierwszą reakcję amplifikacji przeprowadzono w termocyklerze T100 (BioRad), 
a drugą, w czasie rzeczywistym przy użyciu termocyklera CFX96 (BioRad). Sekwencje 
starterów i sondy zamieszczono w Tabeli IV. 

Tabela IV. Sekwencje oligonukleotydów zastosowanych w badaniu.
Startery Sekwencja  5‘ à 3‘: Źródło

FL- 571F GCAGCTAATGTTGCAAATCTTTTC
D. Liveris i in. 2011

FL-662R TGAGCTCCTTCCTGTTGA
EXT_F1_Borelia AAACAAATCTGCTTCTCAA Zaprojektowane 

przez autorówEXT_R1_Borelia CACTTATCATTCTAATAGCATT
Sonda Sekwencja  5‘ à 3‘:

FL-611P FAM-AAACTGCTCAGGCTGCACCGGTTC –MGB D. Liveris i in. 2011

Izolaty DNA amplifikowano w dublecie stosując za każdym razem kontrolę pozytyw-
ną - DNA wyizolowane z krwi, sztucznie zakażonej bakteriami B. burgdorferi DSM 4680, 
oraz kontrolę negatywną – jałową wodę destylowaną, wolną od DNaz i RNaz. 

Badanie próbek. Obydwie odmiany metody PCR zastosowano do przebadania próbek 
krwi pochodzących od pacjentów. Warunkiem uznania wyniku za pozytywny było przecięcie, 
arbitralnie ustalonej linii bazowej na poziomie 100 RFU przez liniowy przyrost produktu.

WYNIKI

Na potrzeby badania oprócz starterów opisanych w pracy Livers`a [14], zaprojektowa-
no dodatkowo startery zewnętrzne, umożliwiające powielanie dłuższych odcinków DNA 
(Tabela IV). Doświadczalnie dostosowano optymalną temperaturę przyłączania starterów, 
która zarówno w 1o amplifikacji jak i w 2o wynosiła 55°C. Z kolei optymalne stężenie jonów 
magnezu w amplifikacji 1o to 4,0 mM, zaś 2o, 6,5 mM. Na podstawie analizy otrzymanych 
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wyników wykazano, że metoda nested-PCR w czasie rzeczywistym cechuje się wyższą czu-
łością amplifikacji w porównaniu do PCR w czasie rzeczywistym (Ryc. 1), a także umożli-
wiła detekcję B. burgdorferi u 45 pacjentów (47,9%). 

Ryc. 1. Porównanie czułości amplifikacji 0,1 ng – 1,0 ng wzorcowego DNA B. burgdorferi DMS  
 4680 metodą nested-PCR w czasie rzeczywistym i PCR w czasie rzeczywistym.

W przypadku metody PCR, bez poprzedzającej reakcji wstępnej, wynik pozytywny od-
notowano jedynie u 2 pacjentów (2,1%). Dzięki zastosowaniu metod serologicznych wy-
kazano 41 (43,6 %) pozytywnych wyników, z czego w odniesieniu do nested PCR – 18 
(19,2%) było zgodnych, a 27 (28,7%) niezgodnych z metodą zagnieżdżonego PCR w czasie 
rzeczywistym (Tabela V), (Ryc. 2). 

Tabela V. Zestawienie wyników uzyskanych metodami: nested-PCR w czasie rzeczywistym i ELISA/ 
                WB. Tabela nie uwzględniono rezultatów jednostopniowej reakcji PCR w czasie rzeczywi- 
              stym ze względu na otrzymanie zaledwie dwóch pozytywnych wyników.

ELISA/WB (+) ELISA/WB (-) TOTAL
NESTED-PCR (+) 18 (19,1%) 27 (28,7%) 45 (47,8%)
NESTED-PCR (-) 22 (23,4%) 27 (28,7%) 49 (52,1%)

Ryc. 2. Porównanie odsetka pozytywnych rezultatów w detekcji B. burgdorferi z krwi pacjentów  
                   przy użyciu metod: zagnieżdzonego-PCR w czasie rzeczywistym, ELISA/WB i PCR w czasie  
             rzeczywistym 



53Nr 1 Nested-PCR w diagnostyce zakażeń B. burgdorferi  

DYSKUSJA

Obecna diagnostyka wykrywania zakażeń wywoływanych przez B. burgdorferi jest 
wciąż niedoskonała ze względu na różnorodne objawy kliniczne, a także brak wiarygod-
nych testów diagnostycznych, skutecznych szczególnie w początkowym okresie zakaże-
nia. Metody hodowlane są bezpośrednim dowodem na stwierdzenie obecności krętków 
w organizmie pacjenta, ale są rzadko prowadzone w laboratoriach diagnostycznych, ze 
względu na konieczność użycia bogatych w składniki odżywcze płynnych podłoży, na 
których bakterie wzrastają przez długi okres, sięgający nawet 5 tygodni w warunkach 
beztlenowych. Liczba uzyskiwanych hodowli krętków jest zazwyczaj niewielka, a stwier-
dzenie ujemnego wyniku nie wyklucza wcale zakażenia. Ponadto czułość tej metody dla 
większości materiałów klinicznych, z wyjątkiem bioptatów skórnych, jest niska (15, 17). 
Najczęściej stosowanymi testami w diagnostyce Borrelia są odczyny serologiczne, oparte 
o detekcję przeciwciał IgG i IgM (ELISA, WB). Niestety, mają one stosunkowo niską 
czułość we wczesnej fazie boreliozy. U pacjentów nieleczonych przeciwciała klasy IgM 
pojawiają się po około 3 tygodniach, a nawet później i na przestrzeni 4-6 miesięcy ich 
miano zmniejsza się do poziomu niewykrywalnego. Z kolei przeciwciała klasy IgG osią-
gają najwyższe miana w 4-6 miesiącu zakażenia i utrzymują się w późnej boreliozie, ale 
także są czasem stwierdzane u pacjentów jeszcze wiele lat po przebytej skutecznej anty-
biotykoterapii. Natomiast u pacjentów leczonych antybiotykami przeciwciała swoiste dla 
B.burgdorferi mogą w ogóle być niewykryte (15). Dodatnie wyniki badań serologicznych 
należy interpretować ostrożnie, szczególnie, gdy wykryte przeciwciała występują w ni-
skich stężeniach oraz wtedy, kiedy nie ma wyraźnej manifestacji klinicznej sugerującej 
boreliozę. Może to świadczyć o reakcjach krzyżowych związanych z zakażeniami wirusa-
mi Herpes, krętkiem Treponema pallidum, Gram-dodatnimi bakteriami Bacillus subtilis, 
lub chorobami autoimmunologicznymi. W przebiegu tych zakażeń produkowane są prze-
ciwciała, które mogą być wykryte we krwi nawet wiele lat po przebyciu zakażenia (2). 
Wówczas brak klinicznych objawów, charakterystycznych dla boreliozy nie upoważnia 
do jej rozpoznania i leczenia (6). W obliczu dotychczasowych osiągnięć biologii moleku-
larnej zasadnicze wydaje się być opracowanie i wdrożenie nowych testów, stanowiących 
uzupełnienie dla metod z zakresu diagnostyki serologicznej. Do tej pory opisano kilka 
odmian łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w detekcji B. burgdorferi: qPCR (1, 8) 

nested-PCR (4, 20) czy PCR-RFLP (22). Argumentami przemawiającymi za ich zasto-
sowaniem są m.in. wysoka swoistość czy możliwość detekcji krętków przede wszystkim 
we wczesnym etapie zakażenia z różnych próbek materiałów klinicznych (1, 2, 3, 16), 
Obecnie w wyjątkowych sytuacjach tj. w płynie mózgowo-rdzeniowym w początkowym 
stadium neuroboreliozy, wycinku skóry lub w płynie stawowym dopuszczalne jest wykry-
wanie DNA krętków przy użyciu reakcji PCR, ale metoda ta nie może być używana ruty-
nowo w badaniach diagnostycznych, ze względu na brak odpowiedniej standaryzacji (5, 6, 
17). Z tego powodu w dostępnej literaturze pojawia się coraz więcej doniesień, w których 
podejmowane są starania ujednolicenia warunków reakcji PCR w identyfikacji gatunków 
Borrelia (1, 2, 5, 9, 11, 18). 

W niniejszej pracy opisano próbę zwiększenia czułości detekcji B. burgdorferi poprzez 
zastosowanie dwustopniowej reakcji nested-PCR w czasie rzeczywistym. W tym celu zapro-
jektowano startery zewnętrzne i przeprowadzono standaryzacje metody amplifikacji DNA  
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B. burgdorferi. Przeprowadzenie wyłącznie jednostopniowej amplifikacji, bez reakcji po-
przedzającej pozwoliło uzyskać zaledwie 2 pozytywne wyniki. W pracy Niścigorskiej i wsp. 
(16) na 52 próbki pochodzące od pacjentów nie uzyskano ani jednego pozytywnego rezul-
tatu metodą PCR, a metodami serologicznymi zidentyfikowano obecność specyficznych 
przeciwciał u 32 pacjentów. Z kolei u Chmielewskiej-Badory i wsp. (3) uzyskane istotnie 
niższe odsetki wyników pozytywnych metodą PCR (11,1%) w stosunku do metod serolo-
gicznych (IgG-ELISA – 46,7%) wynikały prawdopodobnie z chronicznej postaci boreliozy 
i małej liczby krążących krętków we krwi. W odniesieniu do powyższych rezultatów me-
toda zagnieżdżonego PCR w czasie rzeczywistym wydaje się być lepszym rozwiązaniem, 
ponieważ w pierwszej amplifikacji dzięki starterom zewnętrznym o niskiej specyficzności 
powielane są dłuższe fragmenty DNA, a zastosowanie w drugiej reakcji starterów wewnętrz-
nych, znajdujących się bliżej środka powielanego fragmentu, zapewnia wyższą specyficz-
ność. Badania Lee i wsp. wykazały, że nested-PCR zwiększa czułość reakcji od 100 do 1000 
razy w porównaniu do standardowej reakcji PCR i pozwala na wykrycie nawet pojedynczej 
kopii DNA B. burgdorferi (11, 13). Natomiast zastosowanie konwencjonalnej reakcji PCR 
wymaga obecności minimum 100 krętków, aby zakażenie zostało wykryte (5). Podobne ba-
dania do prezentowanych w naszej pracy przeprowadzili Liveris i wsp. (14). Pojedyncza 
reakcja PCR umożliwiła rozpoznanie zakażenia B. burgdorferi w przypadku 45% pacjentów, 
natomiast zastosowanie odpowiednika PCR w wersji nested, zwiększyło tę ilość do 65%. 
Wystąpienie rozbieżności w uzyskanych przez nasz zespół wynikach w stosunku do badań 
Liveris i wsp. mogło być spowodowane rodzajem materiału diagnostycznego. W badaniach 
Liveris wykorzystano surowicę krwi pacjentów, a w niniejszej pracy DNA izolowano z krwi 
pełnej, ponieważ, założyliśmy, że komórki B. burgdorferii mogą się znajdować również we 
wnętrzu komórek fagocytarnych krwi. Ponadto w naszej pracy zastosowano amplifikacje 
w czasie rzeczywistym, a nie klasyczną odmianę, z rozdziałem elektroforetycznym. W innej 
analizie zespół Kondrusika posłużył się metodą zagnieżdżonego PCR w czasie rzeczywi-
stym do przebadania krwi pacjentów zgłaszających się z objawem wędrującego rumienia. 
Przeprowadzone przed wprowadzeniem leczenia testy oparte o metodę nested-PCR w czasie 
rzeczywistym pozwoliły na detekcję krętka u 73,3%, a po antybiotykoterapii ilość pozy-
tywnych wyników wynosiła 52,3% (12). Kolejnym celem naszych badań było porównanie 
wyników uzyskanych metodami molekularnymi (PCR w czasie rzeczywistym oraz zagnież-
dżony PCR w czasie rzeczywistym) i testami serologicznymi (ELISA potwierdzona testem 
WB). Na tym etapie nie można wnioskować o występowaniu istotnych różnic. Rozbieżności 
pojawiły się dopiero, gdy w próbce uzyskiwano wynik negatywny przy pomocy metody 
PCR, a testy serologiczne wskazywały na wynik dodatni. W niniejszej pracy odnotowano 22 
(23,4%) takich przypadków. Przyczyną opisanych niezgodności mogło być późne stadium 
boreliozy i związany z nim tropizm krętka do tkanek (2, 3, 5). Wówczas większą wartość 
diagnostyczną mają materiały takie jak np. płyn stawowy lub płyn mózgowo-rdzeniowy. 
Wykrycie w tym okresie materiału genetycznego Borrelia we krwi jest utrudnione. Odwrotną 
sytuację, w której występowały ujemne wyniki testu ELISA, a dodatnie dla zagnieżdżonego 
PCR w czasie rzeczywistym zaobserwowano w 27 próbkach (28,7%). Niewykluczone, że 
w tej grupie byli pacjenci z wczesną fazą boreliozy, w trakcie, której organizm nie rozpoczął 
jeszcze produkcji swoistych przeciwciał. Kolejną przyczyną mogło być zbyt niskie miano 
przeciwciał spowodowane niewystarczającą obroną immunologiczną organizmu gospodarza 
(23), lub osłabienie odpowiedzi immunologicznej poprzez wdrożenie antybiotykoterapii. 
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Przedstawione w niniejszej pracy wyniki oraz przytoczone dane literaturowe potwierdzają 
przydatność nested-PCR w detekcji B. burgdorferi w porównaniu do jednostopniowej łańcu-
chowej reakcji polimerazy. Należy jednak pamiętać, że rezultaty uzyskane metodą nested-PCR 
nie umożliwiają wskazania stadium zakażenia, dlatego powinno się je wykonywać łącznie 
z testami serologicznymi, w celu uzyskania pełnej wartości diagnostycznej. Ponadto, pomimo 
wysokiej czułości i znacznego odsetka wyników pozytywnych, otrzymanie negatywnego wy-
niku nie jest równoznaczne z brakiem infekcji. Istnieje ryzyko wystąpienia wyników fałszywie 
negatywnych. Główna przyczyna tkwi w stopniu zaawansowania choroby i wspomnianym 
wcześniej tropizmie krętków do tkanek. Z tego powodu we właściwej detekcji boreliozy oprócz 
wystandaryzowanych i czułych metod zawsze największe znaczenie ma czas, rodzaj pobrane-
go materiału oraz uwzględnienie stanu klinicznego pacjenta. 

WNIOSKI

1 . Odpowiednia standaryzacja oraz zastosowanie metody nested-PCR w czasie rzeczy-
wistym umożliwiło zwiększenie czułości w wykrywaniu B. burgdorferi we krwi pa-
cjentów w stosunku do pojedynczej reakcji PCR bez poprzedzającej amplifikacji. 

2 . Opracowana metoda nested-PCR w czasie rzeczywistym może mieć zastosowanie 
w diagnostyce Borrelia burgdorferi, we wczesnej fazie zakażenia, jako metoda uzu-
pełniająca diagnostykę serologiczną.

3 . Dodatnie oraz ujemne wyniki, uzyskane zarówno metodami molekularnymi jak i se-
rologicznymi powinny być interpretowane ostrożnie, zawsze z uwzględnieniem stanu 
klinicznego pacjenta.

Badania sfinansowano z projektu statutowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 
Medicum nr K/ZDS/004624.

PIŚMIENNICTWO

1 . Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwartz I, Wormser GP. Diagnosis of Lyme Borreliosis. 
Clinical Microbiology Reviews, 2005, 18: 484–509

2 . Bil-Lula I, Matuszek P, Pfeiffer T, Woźniak M. Lyme Borreliosis - the Utility of Improved Real-
Time PCR Assay in Detection of Borrelia Burgdorferi Infections. Advances in Clinical and 
Experimental Medicine 2015; 24: 663–70. 

3 . Chmielewska-Badora J, Cisak E, Buczek A, Dutkiewicz J. Correlation of Tests for Detection of 
Borrelia Burgdorferi Sensu infection in patients with diagnosed borreliosis. Ann Agric Environ 
Med 2006, 13, 307–11.

4 . Chu CY, Jiang BG, Liu W, Zhao QM. Presence of Pathogenic Borrelia burgdorferi Sensu Lato 
in Ticks and Rodents in Zhejiang, South-East China. Journal of Medical Microbiology 2008; 
57(8): 980-5.

5 . Dunaj J, Moniuszko A, Zajkowska J, Pancewicz S. The Role of PCR in Diagnostics of Lyme 
Borreliosis . Przegl Epidemiol 2013; 67: 35–9.

6 . Flisiak R, Panacewicz S. Diagnostyka i Leczenie Boreliozy z Lyme. Zalecenia Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 2011,1-6 .



56 Nr 1A. Sroka-Oleksiak i inni

7 . Liegl G . Improvement of Lyme Borreliosis Serodiagnosis by a Newly Developed Recombinant 
Immunoglobulin G (IgG) and IgM Line Immunoblot Assay and Addition of VlsE and DbpA 
Homologues. Journal of Clinical Microbiology 2005, 43: 3602–9.

8 . Gooskens J, Templeton KE, Claas EC, van Dam AP. Evaluation of an Internally Controlled 
Real-Time PCR Targeting the ospA Gene for Detection of Borrelia Burgdorferi Sensu Lato DNA 
in Cerebrospinal Fluid. Clinical Microbiology and Infection 2006; 12(9): 894–900. 

9 . Joss WL, Evans R, Mavin S, Chatterton J, Ho-Yen DO. Development of Real Time PCR to 
Detect Toxoplasma Gondii and Borrelia Burgdorferi Infections in Postal Samples. J Clin Pathol 
2008 61: 221–4. 

10 . Klimaszewski A. Borelioza i współinfekcje 2009, 1-119.
11 . Kim EJ, Bauer C, Grevelding CG, Quack T. Improved PCR/nested PCR Approaches with 

Increased Sensitivity and Specificity for the Detection of Pathogens in Hard Ticks. Ticks and 
Tick-borne Diseases 2013; 4: 409–16.

12 . Kondrusik M, Grygorczuk S, Skotarczak B, Wodecka B. Molecular and Serological Diagnosis 
of Borrelia Burgdorferi Infection among Patients with Diagnosed Erythema Migrans. Annals of 
agricultural and environmental medicine 2007; 14: 209–13.

13 . Lee SH, Vigliotti VS, Vigliotti JS, Jones W, Pappu S. Increased Sensitivity and Specificity of 
Borrelia Burgdorferi 16S Ribosomal DNA Detection. American Journal of Clinical Pathology 
2010, 133: 569–76. 

14 . Liveris D, Schwartz I, McKenna D, Nowakowski J. Quantitation of Cell-Associated Borrelial 
DNA in the Blood of Lyme Disease Patients with Erythema Migrans. European Journal of 
Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2012; 31: 791-5 .

15 . Murray P, Rosenthal KS, Pfaller MA. Mikrobiologia, Elsevier Inc, Wydanie VI, Wrocław 2011
16 . Niścigorska J, Skotarczak B, Wodecka B. Borrelia Burgdorferi Infection among Forestry Workers 

- Assessed with an Immunoenzymatic Method (ELISA), PCR, and Correlated with the Clinical 
State of the Patients. Annals of Agriculture and Environmental Medicine 2003; 10: 15–9.

17 . Salamon D, Gosiewski T, Bulanda M. Borelioza z Lyme- niebezpieczna pułapka Zakażenia 
2015, 2: 69-75 .

18 . Santino I, Berlutti F, Pantanella F, Sessa R. Detection of Borrelia Burgdorferi Sensu Lato DNA 
by PCR in Serum of Patients with Clinical Symptoms of Lyme Borreliosis. FEMS microbiology 
letters 2008; 283: 30–5. 

19 . Schmidt, BL. PCR in Laboratory Diagnosis of Human Borrelia Burgdorferi Infections. Clinical 
Microbiology Reviews 1997; 10: 185–201. 

20 . Sorouri R, Ranjbar R, Jonaidi N, Karami A. Rapid detection of Borellia burgdorferi Strains by 
Nested Polymerase Chain Reaction. Pakistan Journal of Biological Science 2009, 12: 463–66.

21 . Witecka-Knysz E, Klimczak M, Lakwa K, Zajkowska J. Borelioza: dlaczego diagnostyka jest tak 
trudna? Diagnosta Laboratoryjny 2007, 4: 1-4 .

22 . Wodecka B, Leońska A, Skotarczak B. A Comparative Analysis of Molecular Markers for the 
Detection and Identification of Borrelia Spirochaetes in Ixodes Ricinus.” Journal of medical 
microbiology 2010; 59: 309–14.

23 . Zajkowska J, Hermanowska T, Pancewicz S. Borelioza z Lyme – Zasady Skutecznego Leczenia. 
Zakażenia 2007; 4: 2-7 . 

Otrzymano: 25 I 2016 r.

Adres Autora: 31-121 Kraków, ul. Czysta 18, Katedra Mikrobiologii 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum



MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2016, 68: 57 - 62 

Występowanie wirusów opryszczki typu 1 i 2 w zmianach skórnych 
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The occurrence of herpes simplex viruses 1 and 2 in skin and mucosal 
lesions in patients with suspicion of genital herpes

Emilia Górka1,2, Beata Młynarczyk-Bonikowska2*, Paulina Machura1,3, Anna Majewska3, 
Tomasz Dzieciątkowski3, Grażyna Młynarczyk3, Magdalena Malejczyk2,5, Sławomir Majewski4

1Oddział Medycyny Laboratoryjnej  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

2Zakład Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

3Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

4Klinika Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

5Klinika Dermatologiczna, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

 
Zakażenia wirusami opryszczki typu 1 i 2 (Herpes simplex viruses, HSV 1 i 2 
lub Human herpesvirus HHV) są jednymi z najczęstszych infekcji u ludzi. Real 
time PCR jest czułą i swoistą metodą stosowaną w diagnostyce zakażeń HHV. 
Celem pracy było zbadanie materiału klinicznego, pochodzącego ze zmian zlo-
kalizowanych na narządach płciowych lub w okolicy odbytu i określenie czę-
stości występowania DNA wirusa opryszczki typu 1 lub 2 u chorych z podejrze-
niem pierwotnego lub nawrotowego zakażenia HHV. Wykorzystując metodę 
real time PCR zbadano próbki ze zmian na narządach płciowych lub w okolicy 
odbytu pobrane od 74 pacjentów Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM 
lub gabinetów ginekologicznych. Dodatnie wyniki w kierunku HHV 2 uzyska-
no w 25 przypadkach (34%), dla HHV 1 w 19 przypadkach (26%), a dla obu 
wirusów w 20 przypadkach (27%). U 10 pacjentów nie stwierdzono obecności 
DNA HHV 1 ani HHV 2. Wyniki potwierdzają, że najczęstszą przyczyną obja-
wowych zmian na narządach płciowych były HHV 2, jednak odsetek zakażeń 
HHV 1, a zwłaszcza infekcji mieszanych, był zaskakująco wysoki.

Słowa kluczowe: wirus opryszczki zwykłej typu 1, wirus opryszczki zwykłej typu 2, real-
time PCR, opryszczka narządów płciowych, HHV 1, HHV 2, HSV-1, HSV-2
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ABSTRACT

Introduction: Infections with herpes simplex viruses 1 and 2 (HSV 1 and 2 or Human 
herpesvirus HHV)  are one of the most common infections in human. Real time PCR is 
a sensitive and specific method for diagnostics of HHV infections. The aim of the study 
was to investigate the occurrence of HHV 1 and HHV 2 DNA in patients with clinical 
symptoms suggesting HHV infection. 
Methods: We used real time PCR to investigate swabs from genital and perianal lesions 
form 74 patients of the Department of Dermatology and Venereology Medical University 
of Warsaw and of gynaecological outpatient clinics in Warsaw - 40 women and 34 men.
Results: The results were positive for HHV 2 in 25 cases (34%), for HHV 1 in 19 cases 
(26%) and for both viruses in 20 cases (27%). 10 samples were negative for both viruses. 
Conclusions: The results confirm that the main cause of symptomatic genital herpes is 
HHV 2, however the percentage of HHV 1 and specially of mixed HHV 1/HHV 2 infections 
was unexpectedly high.

Key words: herpes simplex virus type 1, herpes simplex simplex type 2, real-time PCR, 
genital herpes, HHV 1, HHV 2, HSV-1, HSV-2

WSTĘP

Wirusy z rodziny Herpesviridae stanowią ważną grupę czynników zakaźnych, powodują-
cych wiele zespołów chorobowych u ludzi, poczynając od niegroźnych zmian skórnych, skoń-
czywszy na neuroinfekcjach. HHV 1 i HHV 2 (Human herpes viruses, ludzkie herpeswirusy) 
określane również jako wirusy opryszczki zwykłej (herpes simplex viruses, HSV-1 i HSV-2) 
na świecie wykrywane są u co najmniej 80% dorosłej populacji. W gęsto zaludnionych mia-
stach i w miejscach, w których ludzie żyją w złych warunkach sanitarnych odsetek ten jest 
prawdopodobnie wyższy (8, 14). HHV 1 i 2 mogą powodować infekcje nawracające w ciągu 
całego życia. Dzięki wykształceniu różnych mechanizmów łatwo udaje się im uciec spod kon-
troli układu immunologicznego gospodarza. Jednak ich główną strategią pozostaje zdolność do 
przechodzenia w stan utajenia i możliwość reaktywacji (1). Czynnikiem sprzyjającym nawro-
tom opryszczki jest między innymi występowanie infekcji towarzyszących np. HIV. Ponadto 
współistnienie genitalnego zakażenia HHV i zakażenia HIV zwiększa ryzyko przeniesienia 
HIV przez kontakt seksualny (4). U chorych, u których mamy do czynienia z obniżoną odpor-
nością często obserwuje się ciężki przebieg zakażenia HHV oraz oporność na leki (3).

Zakażenie obydwoma typami wirusów opryszczki zwykłej dotyczące okolicy anoge-
nitalnej zaliczane jest do chorób przenoszonych drogą płciową (ang. sexually transmitted 
diseases, STD lub sexually transmitted infections, STI). HHV 1 występuje głównie w oko-
licach jamy ustnej, natomiast HHV 2 jest w większości przyczyną owrzodzeń i nadżerek  
narządów płciowych. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że rośnie udział zakażeń geni-
talnych spowodowanych HHV 1 (12).

Celem niniejszej pracy było zbadanie metodą real-time PCR, częstości występowania 
wirusa opryszczki typu 1 i 2 w zmianach genitalnych okolic u pacjentów Kliniki Dermato-
logii i Wenerologii oraz gabinetów ginekologicznych w Warszawie.
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MATERIAŁ I METODY

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano 74 próbki kliniczne, z czego 46 po-
brano od pacjentów Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM, a 28 od pacjentek gabine-
tów ginekologicznych. Grupę badaną stanowiło 40 kobiet oraz 34 mężczyzn, w przedziale 
wiekowym od 19 do 73 lat. Materiał pobrany od pacjentów stanowiły wymazy ze zmian 
na narządach płciowych klinicznie mogących odpowiadać opryszczce. Próbki pobierano 
wymazówkami UTM™ kit firmy Copan, postępując zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacja materiału genetycznego z analizowanych próbek została przeprowadzona 
przy użyciu zestawu do izolacji DNA High PureViral Nucleic Acid Kit firmy Roche Diag-
nostics® zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu wykrycia DNA wirusa opryszczki typu 1 i 2 wykorzystano reakcję real-time 
PCR wg metody opracowanej w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

Doświadczenia zostały wykonane w termocyklerze LightCycler 2.0 przy użyciu ze-
stawu amplifikacyjnego LightCycler® TaqMan® Master (Roche Diagnostic®). Startery 
i sonda użyte do badań w kierunku HHV 1 były projektowane dla genu wirusowej polime-
razy DNA (GenBank: AB691552.1), zaś w kierunku HHV 2 dla sekwencji UL5 (GenBank: 
NC_001798.1). Sonda typu TaqMan® dla HHV 1 została wyznakowana fluorochromem 
typu FAM oraz wygaszaczem BHQ-1, a dla HHV 2 użyto barwinka reporterowego Te-
xasRed 610 oraz cząsteczki wygaszającej BHQ-2.

Mieszaninę reakcyjną tworzyły następujące składniki: 3 μl LightCycler® TaqMan® 
Master, 5 μl DNA, 30 μM każdego z pary  starterów odpowiednio dla HHV 1 i 2, po 2,25 
μM każdej z dwóch sond i 1 μl wody. 

Reakcja real-time PCR obejmowała 45 cykli, składających się z następujących eta-
pów: aktywacja termostabilnej DNA polimerazy (hot-start) – 15 min/95°C; denaturacja 
dwuniciowego DNA – 10 s/95°C; przyłączanie starterów – 30 s/62°C; elongacja (wydłu-
żanie) łańcuchów DNA - 10 s/72°C; chłodzenie próbek – 60 s/40°C.

W celu odróżnienia wirusa opryszczki typu 1 od typu 2 pomiaru fluorescencji doko-
nano przy dwóch różnych długościach fal: dla HHV 1 – 530 nm i dla HHV 2 – 610 nm.

WYNIKI

DNA wyizolowane z 74 próbek klinicznych pochodzących z Kliniki Dermatologii i Wenero-
logii WUM oraz z gabinetów ginekologicznych - przeanalizowano pod względem jakościowym 
i ilościowym przy użyciu reakcji PCR real-time. Wyniki przedstawiono w tabeli I. 

Tabela I. Występowanie HHV 1 i HHV 2 w wymazach ze zmian na narządach płciowych u pacjentów 
               z podejrzeniem zakażenia HHV

Liczba Łącznie HHV 1 (+)
HHV 2 (-)

HHV 2 (+)
HHV 1 (-)

HHV 1 (+)
HHV 2 (+)

HHV 1 (-)
i HHV 2 (-)

Pacjentów 74 19 25 20 10
Kobiet 40 9 15 12 4
Mężczyzn 34 10 10 8 6
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Dzięki zastosowaniu metody real-time PCR u 64 (86,5%) pacjentów wykryto obec-
ność DNA wirusa opryszczki w tym zakażenia pojedynczym typem wirusa lub miesza-
ne. W przypadku aż 20 na 74 czyli w 27% w zmianach objawowych stwierdzono jedno-
czesną obecność DNA dwóch typów wirusa. Wyniki uzyskane podczas badań wskazują 
na powszechność występowania zakażenia HHV 1/2. Tylko u 10 (13 %) pacjentów nie 
stwierdzono DNA wirusów opryszczki typu 1 i 2, czego przyczyną może być wcześniej 
wdrożone leczenie, o którym nie powiadomiono, lub też obserwowane zmiany kliniczne 
na narządach płciowych były spowodowane innymi przyczynami. 

DYSKUSJA

W ciągu ostatnich 50 lat nastąpił znaczny postęp w dziedzinie biologii molekularnej, 
który przyczynił się do dokładnego poznania patogenezy chorób powodowanych przez HHV 
oraz umożliwił zastosowanie odpowiedniej terapii (17). Ze względu na dużą częstość zaka-
żeń HHV w światowej populacji i występujące niekiedy trudności w diagnostyce na podsta-
wie obrazu klinicznego, istnieje zwiększone zapotrzebowanie na szybką i precyzyjną labora-
toryjną diagnostykę pacjentów z podejrzeniem zakażenia HHV. Opryszczka narządów płcio-
wych jest często trudna do zdiagnozowania. Jedną z przyczyn trudności jest występowanie 
stanu latencji, w czasie którego wirus może przebywać w fazie utajonej nawet długie lata. 
Kolejnym problemem jest występowanie zakażeń pierwotnych oraz nawrotowych bezobja-
wowych lub z nietypowymi objawami. Dodatkowo objawy opryszczki narządów płciowych 
można niekiedy pomylić z objawami towarzyszącymi kile I okresu, wrzodowi miękkiemu, 
ziarnicy wenerycznej pachwin (LGV), ziarniniakowi pachwinowemu (GI), półpaścowi, ru-
mieniowi wielopostaciowemu, otarciom mechanicznym czy kontaktowemu zapaleniu skóry. 

Istotnym problemem jest występowanie opryszczki narządów płciowych u kobiet 
ciężarnych i związane z tym ryzyko transmisji wirusa na płód lub zakażenie okołoporo-
dowe. Rozpoznanie opryszczki noworodkowej stanowi trudność ze względu na począt-
kowo niespecyficzne objawy, do których należą obniżona lub podwyższona temperatura 
ciała, drgawki, zaburzenia w przyjmowaniu pokarmu (6). Według danych piśmiennictwa 
największy odsetek zakażeń noworodkowych występuje u kobiet z pierwotną infekcją 
narządów płciowych – zakaża się ok. 30-40% dzieci. W 85% wszystkich zakażeń HHV 
u noworodków wirus przedostaje się podczas porodu w wyniku kontaktu z zakażonymi 
błonami śluzowymi matki (5). Niezwykle ważne jest uświadamianie kobiet podczas wizyt 
kontrolnych o niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą wystąpienie opryszczki u dziecka.

Pomimo że izolacja wirusa opryszczki typu 1 i 2 w hodowli komórkowej nadal pozo-
staje ,,złotym standardem” i obok PCR jest metodą zalecaną przez CDC w rutynowej diag-
nostyce (2), to jednak obecnie diagnostyka zakażeń tymi wirusami znacznie częściej opiera 
się na metodach biologii molekularnej. Techniki te wykazują wyższą czułość i swoistość 
od metod konwencjonalnych, a co jest szczególnie ważne wynik badania jest uzyskiwany 
w bardzo krótkim czasie. Wielokrotnie przeprowadzane badania porównawcze wykazały, 
że PCR w porównaniu do metod namnażania wirusa w hodowli komórkowej odznacza się 
11-40% wyższą wykrywalnością w wymazach z błon śluzowych (11).

Spośród 64 przypadków klinicznych z potwierdzonym zakażeniem, u 40 pacjentów 
Kliniki Dermatologii i Wenerologii możliwe było dokładne prześledzenie danych klinicz-
nych. Wśród tych chorych zakażenie pierwotne stwierdzono jedynie u sześciu (15%) ko-
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biet, u pozostałych osób zaobserwowane objawy stanowiły nawrót choroby. W jednym 
przypadku zakażenia pierwotnego stwierdzono wyłącznie zakażenie HHV 2, w pozosta-
łych występowała koinfekcja HHV 1 i 2. W żadnym nie stwierdzono zakażenia wyłącznie          
HHV 1 . 

Wyniki badania przeprowadzonego w Singapurze przez Theng i wsp. (16), gdzie na 
324 przypadki opryszczki narządów płciowych zakażenie pierwotne stanowiło 19,3% dla 
HHV 1 oraz 80,7% dla HHV 2, również wskazują na większy udział HHV 2 w objawo-
wym pierwotnym zakażeniu narządów płciowych (16).

W dużym badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych (2007 rok) przez Pena 
i wsp. (10) zgromadzono 61 376 próbek, w większości pobranych w czasie ginekologicznych 
wizyt kontrolnych od kobiet (tylko 1012 pochodziło od mężczyzn), i poddano je analizie 
PCR w kierunku HHV 1 i 2. W ponad 8000 próbek zidentyfikowano wirusa opryszczki. 
Odsetek występowania HHV 2 był dwukrotnie wyższy niż HHV 1 i wynosił 68%. Współ-
istnienie zakażenia HHV 1/HHV 2 stwierdzono tylko w 12 przypadkach. Najwięcej zakażeń 
wykryto u kobiet z przedziału wiekowego 24-44 lata, dotyczyło to zarówno HHV 1 i HHV 2. 
Najniższy odsetek zakażeń występował w grupie powyżej 65 roku życia (10). 

W znacznie mniejszej grupie objętej naszym badaniem, współistnienie zakażenia HHV 
1/2 stwierdziliśmy u 27% wszystkich badanych. Wykryte w naszym badaniu częstsze niż 
w badaniu amerykańskim, występowanie HHV 1 i częstsza koinfekcja HHV 1/2, może 
wynikać z różnic w epidemiologii wirusów HHV w różnych regionach geograficznych 
oraz w różnych populacjach. 

Badania serologiczne przeprowadzone na terenie Polski przez Rosińską i wsp. wyka-
zały nieco wyższy odsetek kobiet (9,7%) niż mężczyzn (8,8%) seropozytywnych w kie-
runku HHV 2 (15). Na terenie Polski, podobnie jak w wielu innych krajach w większości 
stwierdza się zakażenie HHV 1, a na podstawie samej obecności przeciwciał nie można 
ocenić jak duży odsetek zakażeń tym wirusem dotyczy narządów płciowych (15).

Analizując wyniki uzyskane w prezentowanej przez nas pracy można stwierdzić, iż 
udział HHV 1 w opryszczce narządów płciowych jest wysoki i wirus ten zidentyfikowano 
w prawie 26% wszystkich zakażeń. Na takie wyniki może wpływać rosnąca tendencja do 
odbywania stosunków orogenitalnych a także nie przestrzeganie zasad higieny.  Wyniki 
ujemne (w 10 przypadkach na 74), mimo objawów klinicznych, mogły być spowodowane 
obecnością inhibitorów PCR podczas źle przeprowadzonej izolacji wirusa lub rozpoczętą 
terapią przeciwwirusową. Mogą one sugerować również inną przyczynę pojawienia się 
nadżerki na narządach płciowych. 

Jak podają dane piśmiennictwa i co znalazło potwierdzenie w naszych badaniach, real-
-time PCR jest czułą i swoistą metodą diagnostyczną opryszczki narządów płciowych. 
Zapewnia ona szybkie uzyskanie wyniku, dzięki czemu u osób z nietypowymi objawami, 
u których rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych jest trudne, może zostać wdro-
żone odpowiednie leczenie. Metoda jest zalecana w diagnostyce opryszczki narządów 
płciowych przez zarówno przez IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted 
Infections) jak i CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (9, 17). Niestety ze 
względu na wysokie koszty związane z przeprowadzeniem tego badania, zwłaszcza przy 
zastosowaniu testów komercyjnych, w Polsce nie jest ono stosowane w rutynowej diagno-
styce genitalnych wirusów herpes. 
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 Wpływ interferonu-α i pranobeksu inozyny 
na hamowanie replikacji ludzkich wirusów RNA in vitro

Interferon-α and inosine pranobex-mediated inhibition
of replication of human RNA viruses in vitro
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Celem badania była ocena wpływu interferonu-α (IFN-α) oraz pranobeksu 
inozyny (PI), na miana zakaźne wirusów RNA: wirusa Coxackie A16, en-
terowirusa 71, oraz wirusa paragrypy 4 w warunkach in vitro. Oceny mia-
na zakaźnego wirusów przeprowadzono według metody Reeda-Muencha. 
Miano zakaźne wyrażono w log10 TCID50/ml. Wirus Coxsackie A16 okazał 
się najwrażliwszy na działanie zastosowanych inhibitorów. Aplikacja 1000 
IU/ml IFN-α łącznie z PI do hodowli komórek linii A549 zakażonych tym 
wirusem zredukowała IC50 o 41,7 %. 

Słowa kluczowe: aktywność przeciwwirusowa, interferon, pranobeks inozyny, enterowi-
rusy, wirusy paragrypy

ABSTRACT

Introduction: Interferon- α (IFN-α), produced by immune cells, exhibits pleiotropic anti-
viral activity. Inosine pranobex (PI), a synthetic derivative of a purine, shows direct anti-
viral activity, and also acts indirectly, by activation of immune cells. The aim of this study 
was to evaluate an in vitro inhibition of Coxackievirus A16 (CA16), enterovirus 71 (EV71) 
and human parainfluenza virus 4 (HPIV-4) replication by PI in combination with IFN-α.
Materials and Methods: In the present study we evaluated an in vitro effect of interferon-α 
and inosine pranobex on replication of RNA viruses: CA-16, EV71, HPIV-4. Antiviral effects 
of IFN-α and IP were assessed by phenotypic assays. The yield reduction assay (YRA), which 
evaluates the ability of the compounds to inhibit virus multiplication in cell cultures, was ap-
plied. The Reed–Muench statistical method was used to determine the 50% end point (IC50) . 
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Results: Our studies have shown that combination of IFN-α and inosine pranobex dis-
play higher efficacy than treatment with either compound alone, and suggest syn-
ergy that may increase therapeutic effectiveness. The reduction of the average viral ti-
ters of EV71, CA-16 and HPIV-4 in A549 cell culture after applying 400 µg/mL IP 
and IFN-α (1000 IU/mL), in comparison to the viral titer in the control was reduced 
by 1,76 log10 TCID50/ml, o 3,00 log10 TCID50/ml , and 1,60 log10 TCID50/ml respec-
tively. The antiviral activity of the tested compounds was also analyzed on the basis 
of IC50 values. Application of 1000 IU/ml IFN-α, with PI after infection of A549 cells 
with mention above viruses reduced the IC50 by 3,5%, 41,3% and 29% respectively. 
Conclusions: Our study demonstrated that enhanced antiviral activity was observed when 
cells infected with RNA viruses were treated with combination of IFN-α and IP. The ef-
fectiveness of IFN-α and IP under these conditions has not been previously reported. CA16 
virus turned out to be the most sensitive to the action of used inhibitors.

Keywords: antiviral activity, interfeton, inosine pranobex, enteroviruses, parainfluenza 
viruses

WSTĘP

Z powodu ograniczonej liczby leków przeciwwirusowych istnieje konieczność po-
szukiwania substancji wykazujących interferencję z poszczególnymi etapami replikacji 
wirusów. Konwencjonalny model „jeden wirus - jeden lek” istotnie ogranicza możliwości 
terapeutyczne. Jedną ze strategii kontrolowania zakażeń wirusowych może być zatem po-
szukiwanie związków o działaniu plejotropowym oraz wzmacnianie reakcji przeciwwiru-
sowej stosując dodatkowo substancje modulujące działanie układu odpornościowego (11, 
20, 22, 24, 25) .

Interferon (IFN) jest cytokiną zaangażowaną w immunologiczną odpowiedź organi-
zmu na miejscowym i ogólnoustrojowym poziomie oraz uczestniczącą w ograniczaniu za-
każenia wirusowego (3, 6, 9, 11, 25). IFN został opisany w 1957 przez Issacsa i Lindemanna 
jako czynnik, który interferuje z replikacją wirusów, jednakże prawdopodobny protekcyj-
ny wpływ interferonu na zakażenie wirusem opryszczki opisano już w latach 30 XX wieku 
jako tzw. fenomen Margassiego (2, 9, 11). Otrzymany metodami inżynierii genetycznej 
rekombinowany IFN-α wykorzystywany jest w terapii adiuwantowej czerniaka złośliwego 
oraz innych chorób rozrostowych, a także w zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkie-
go, w leukoplakii włochatej i w niektórych chorobach autoimmunizacyjnych. Jego forma 
pegylowana stosowana jest w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu wirusowego prze-
wlekłego zapalenia wątroby (1, 7, 9, 11). Wytwarzany przez komórki układu odpornoś-
ciowego IFN-α wykazuje plejotropowe działanie przeciwwirusowe. Wiąże się ze specy-
ficznymi receptorami na komórkach i wpływa na produkcję białek przeciwwirusowych. 
Induktorem produkcji IFN-α jest między innymi wirusowy dsRNA. W zakażonych ko-
mórkach przeciwwirusowe działanie interferonu wiąże się z aktywnością enzymów: 2’, 5’- 
syntetazy oligoadenylowej i kinazy białkowej R, czego skutkiem jest hamowanie syntezy 
białek poprzez fosforylację PKR oraz degradacja wirusowego mRNA. IFN-α stymuluje 
również odpowiedź komórkową poprzez aktywowanie komórek efektorowych. Stymuluje 
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na przykład komórki pre-NK do różnicowania się w komórki NK oraz aktywuje wczesną, 
naturalną ochronę przed zakażeniem. INF-α wraz z wraz z IFN- zwiększają ekspresję 
cząsteczek MHC klasy I, co poprawia zdolność komórki do prezentacji antygenu. Stan 
przeciwwirusowy, stymulowany przez obecność IFN-a w zakażonej komórce, trwa około 
2-3 dni (2, 6, 7, 25). 

Pranobeks inozyny (PI), syntetyczna pochodna puryny (kompleks inozyny, p-acet-
amidobenzoesanu i diamidopropanolu) jest lekiem dostępnym od ponad czterech dekad. 
PI działa przeciwwirusowo bezpośrednio, a także pośrednio – aktywując komórki układu 
odpornościowego. Wykazuje aktywność farmakologiczną w leczeniu podostrego stward-
niającego zapalenia mózgu, miejscowych zakażeń wirusami opryszczki i ludzkimi wiru-
sami brodawczaka (8, 15). Lek stosowany jest również w chorobach nieinfekcyjnych, na 
przykład w łysieniu plackowatym, oraz w innych zaburzeniach dermatologicznych (8, 14).

Celem badania była ocena wpływu interferonu-α oraz pranobeksu inozyny na miana 
zakaźnych wirusów RNA: entrowirusów (wirus Coxackie A16; CA-16, enterowirus 71; 
EV71) oraz wirusa paragrypy w warunkach in vitro .

MATERIAŁ I METODY

W badaniu wykorzystano chorobotwórcze dla człowieka wirusy RNA: entrowirusy (wirus 
Coxackie A16; CA16, enterowirus 71; EV71) oraz wirus paragrypy typu 4 (HPIV-4). Wirusy 
namnażano w linii komórkowej A549 (ATCC CCL-185). Komórki hodowano w pożywce 
Dulbecco’s Modified Eagles Medium (D-MEM, Sigma-Aldrich) suplementowanej 10% cie-
lęcą surowicą płodową (FBS; Biological Industries, Izrael) oraz 1% mieszaniną penicyliny/
streptomycyny i antymikotyku (Gibco Life Technologies, Wielka Brytania). Do namnażania 
wirusów, oraz oceny aktywności przeciwwirusowej używano pożywki płynnej o zredukowa-
nym do 2% stężeniu FBS. Interferon-α (Roferon, Roche, Szwajcaria) dodawano do hodowli 
w stężeniach 100 i 1000 IU/ml. Dawki interferonu wybrano na podstawie analizy piśmienni-
ctwa oraz własnych doświadczeń (14). Pranobeks inozyny (Gedeon Richter, Polska) w dawce 
5,0 mg zawieszono w 5,0 ml zbuforowanego fizjologicznego roztworu soli (PBS), filtrowano 
z zastosowaniem filtra miliporowego (Millex-FG Filter Unit, 0,2 µm). Przygotowano nietok-
syczne dla hodowli komórek stężenia: 50-400 µg/ml. Dobór dawek ustalono na podstawie 
wcześniej przeprowadzonych i opublikowanych wyników badań, w których stosując metodę 
jakościową przy użyciu mikroskopu optycznego odwróconego (OLYMPUS CK2) oraz metodą 
ilościową MTT Cell Proliferation Assay (ATCC bioproducts™, USA) wykazano brak toksycz-
nego działania PI na linie komórkowe A549, HEp-2 oraz HEL 299 (13, 14). 

Badanie aktywności przeciwwirusowej polegało na zakażeniu komórek linii A549 
(1x105 komórek/ml) każdym z wirusów w dawce 100 TCID50/ml (Tissue Culture Infectious 
Dose). Po 60 min. inkubacji wirusa z komórkami w mikropłytkach (w objętości 0,2 ml 
w płytkach 96-studzienkowych płaskodennych, MEDLAB-PRODUCTS, Polska) dwu-
krotnie płukano hodowle roztworem PBS, aby usunąć niezwiązane z komórkami wirusy. 
Następnie do zakażonych komórek dodano: 1. pożywkę D-MEM (kontrola wirusa), 2. PI 
w stężeniach od 50 do 400 µg/ml w pożywce płynnej DMEM, 3. IFN-α w stężeniu 100 lub 
1000 IU/ml, 4. PI i IFN-α w w/w stężeniach. Czas ekspozycji w każdym układzie wynosił 
48 godz. Efekt przeciwwirusowy oznaczono metodą redukcji mian zakaźnych (YRA - yield 
reduction assay). Miano zakaźne wirusa wyrażono w log10 TCID50/ml. Określono istotność 



66 Nr 1A. Majewska i inni

różnic pomiędzy średnimi wartościami mian wirusów. Zastosowano test t-Studenta dla 
zmiennych powiązanych, przyjęto poziom istotności P<0,05 . Statystyczną metodę Reeda-
Muencha wykorzystano do obliczenia stężenia związku, przy którym proliferacja komórek 
w zakażonej wirusem hodowli in vitro została zahamowana w 50% w stosunku do nieza-
każonych komórek kontrolnych (21). Każde badanie wykonano w trzech powtórzeniach. 

WYNIKI

Wykazano, że IFN-α istotnie hamuje namnażanie wymienionych wirusów w bada-
niach in vitro (P<0,05). Redukcja mian zakaźnych zależna była w sposób liniowy od stę-
żenia IFN-α. Stężenie 100 IU/ml IFN-α obniżało miano zakaźne EV-71, CA-16, HPIV-4 
odpowiednio o 0,14 log10 TCID50/ml , 1,57 log10 TCID50/ml i 1,0 log10 TCID50/ml w stosunku do 
kontroli, czyli hodowli zakażonych wirusami i nie poddanych działaniu inhibitorów. IFN-α 
dodany do hodowli wirusów w stężeniu 1000 IU/ml silniej hamował replikację czego skut-
kiem było obniżenie miana zakaźnego EV-71 o 0,94 log10 TCID50/ml, CA-16 o 2,33 log10 
TCID50/ml, a HPIV-4 o 1,33 log10 TCID50/ml w porównaniu do kontroli. IFN-α w obu zasto-
sowanych stężeniach wykazał najsilniejsze działanie hamujące wobec CA-16 (P<0,001) .

Kolejnym etapem badania była ocena przeciwwirusowego wpływu jednocześnie dodanych 
do hodowli wirusów inhibitorów: IFN-α (w steżeniu100 IU/ml i 1000 IU/ml) oraz PI w stęże-
niach 50-400µg/ml. PI w maksymalnej dawce zastosowanej w badaniu obniżył miano wirusów 
o 0,80-0,88 log10 TCID50/ml. Na rycinach przedstawiono kontrolne miano zakaźne wirusów oraz 
miana zredukowane w wyniku ekspozycji EV-71 (Ryc.  1), CA-16 (Ryc. 2), HPIV-4 (Ryc. 3) 
na PI, oraz na obie substancje (PI i IFN-α) w kombinacji, w różnych stężeniach. Podobnie jak 
w badaniach oceniających przeciwwirusowe działanie pojedynczych substancji, kombinacja 
IFN-a i PI wykazywała aktywność zależną od dawki w sposób liniowy. Analizując wpływ 100 
IU/ml IFN-α oraz PI w dawce 400 µg/ml stwierdzono istotną statystycznie (P<0,05) redukcję 
mian EV-71, CA-16, HPIV-4 o odpowiednio: 1,14 log10 TCID50/ml, 2, 33 log10 TCID50/ml oraz 
1,49 log10 TCID50/ml w odniesieniu do hodowli kontrolnej zakażonej odpowiednim wirusem. 
Efekt inhibicji został wzmocniony, kiedy zastosowano wyższe stężenie IFN-α (1000 µg/ml). 
Miano EV-71 zostało zredukowane o 1,76 log10 TCID50/ml, CA-16 o 3,00 log10 TCID50/ml, 
a HPIV-4 o 1,60 log10 TCID50/ml. Wirus CA16 okazał się zatem najbardziej wrażliwy na dzia-
łanie zastosowanych inhibitorów. Działanie przeciwwirusowe oceniano również na podstawie 
analizy wartości IC50 (Tab.1). Badane związki ujawniły najwyższą aktywność w stosunku do 
wirusa CA-16. Aplikacja 100 IU/ml IFN-α, oraz 1000 IU/ml IFN-α wspólnie z PI do hodowli 
komórek linii A549 zakażonych tym wirusem zredukowała IC50 PI o, odpowiednio, 25,4% 
i 41,7 %. W odniesieniu do HPIV-4, zastosowanie kombinacji PI i IFN-a w stężeniach 100 oraz 
1000 IU/ml spowodowało redukcję IC50 PI o, odpowiednio, 10,3 % oraz 29%.



67Nr 1 Wpływ IFN-α i pranobeksu inozyny na wirusy RNA

PI 0
µg/ml

PI 50
µg/ml

PI 100
µg/ml

PI 200
µg/ml

PI 400
µg/ml

PI 6,97E+05 6,97E+05 5,00E+05 3,15E+05 1,08E+05
PI/IFN-α 100 IU/ml 5,00E+05 3,75E+05 1,19E+05 9,74E+04 5,00E+04
PI/IFN-α 1000 IU/ml 7,92E+04 6,97E+04 2,57E+04 1,95E+04 1,19E+04

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

EV-71

Ryc. 1. Kontrolne miano zakaźne EV-71, oraz miana zredukowane w wyniku ekspozycji na pranobex  
            inozyny (PI), interferon-α (IFN-α) oraz kombinację dwu inhibitorów w różnych stężeniach.
 

PI 0  µg/ml PI 50 µg/ml PI 100
µg/ml

PI 200
µg/ml

PI 400
µg/ml

PI 5,00E+06 2,06E+06 1,95E+06 7,92E+05 6,58E+05
PI/IFN-α 100 IU/ml 1,35E+05 1,13E+05 6,58E+04 5,00E+04 2,32E+04
PI/IFN-α 1000 IU/ml 2,32E+04 2,32E+04 1,86E+04 7,92E+03 5,00E+03

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

CA-16

Ryc. 2. Kontrolne miano zakaźne CA-16, oraz miana zredukowane w wyniku ekspozycji na pranobex  
            inozyny (PI), interferon-α (IFN-α) oraz kombinację dwu inhibitorów w różnych stężeniach.
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PI 0  µg/ml PI 50
µg/ml

PI 100
µg/ml

PI 200
µg/ml

PI 400
µg/ml

PI 3,15E+05 2,32E+05 2,32E+05 7,92E+04 5,00E+04
PI/IFN-α 100 IU/ml 3,15E+04 3,15E+04 2,32E+04 1,86E+04 1,03E+04
PI/IFN-α 1000 IU/ml 2,32E+04 2,32E+04 2,06E+04 1,08E+04 7,92E+03

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

HPIV-4

Ryc. 3. Kontrolne miano zakaźne HPIV-4, oraz miana zredukowane w wyniku ekspozycji na pranobex 
           inozyny (PI), interferon-α (IFN-α) oraz kombinację dwu inhibitorów w różnych stężeniach.
 

Tabela 1. Aktywność przeciwwirusowa in vitro pranobeksu inozyny oraz pranobeksu inozyny  
                  z interferonem alfa, wyrażona jako IC50

Wirus EV-71 CA-16 HPIV-4

PI (50-400 µg/ml) 
IC50 [µg/ml] 
IC50 (min-max) [µg/ml]

1234,0 
(1104,3-1391,6)

1965,4 
(1600,0-2513,1)

1467,8 
(1242,1-1775,4)

PI (50-400 µg/mL)/ IFN-α 100 IU/mL 
IC50 [µg/ml] 
IC50 (min-max) [µg/ml]

1206,8 
(945,5-1617,4)

1465,6 
(1432,8-1499,8)

1316,5 
(1207,1-1443,8)

PI (50-400 µg/mL)/ IFN-α 1000 IU/ml 
IC50 [µg/ml] 
IC50 (min-max) [µg/ml]

1190,8 
(942,8-1571,8)

1154,4  
(1037,7-1294,8)

1042,2 
(987,6-1101,9)

EV-71 – enterowirus 71; CA-16 – wirus Coxsackie A16, HPIV-4 – wirus parainfluenzy 4; PI – pra-
nobeks inozyny; IFN-α – interferon alfa

DYSKUSJA

Wirusy paragrypy odpowiadają za zakażenia układu oddechowego przebiegające 
z różnym nasileniem, w zależności od gatunku wirusa oraz wydolności immunologicz-
nej gospodarza. Enterowirusy natomiast powodują zakażenia u ludzi o rozmaitym obrazie 
klinicznym, począwszy od infekcji górnych dróg oddechowych, aż do zapalenia mięśnia 
sercowego lub infekcji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (15).
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W niniejszym badaniu wykazano, że IFN-α oraz PI dodane wspólnie do zakażonej wi-
rusami RNA hodowli A549 wpłynęły na zredukowanie mian zakaźnych wirusa Coxackie 
A16, enterowirusa 71 oraz wirusa paragrypy 4. Oba leki posiadają udokumentowane dzia-
łanie terapeutyczne także wobec innych wirusów (3, 5, 6, 10, 11, 24). Jak wykazano, PI 
w dawkach terapeutycznych nie wywiera działania toksycznego, potwierdzono także do-
brą tolerancję leku (5, 13, 15). Wprawdzie liczba publikacji na temat biologicznej aktyw-
ności PI oraz właściwości farmakokinetycznych leku jest ograniczona, badania wykonane 
w różnych ośrodkach potwierdzają, że PI nasila komórkową odpowiedź immunologiczną 
w hodowli komórkowej in vivo. Wpływa na dojrzewanie oraz aktywację limfocytów, nasila 
wytwarzanie cytokin, takich jak interleukina 1 (IL-1), interleukina 2 (IL-2), interleukina 12 
(IL-12), TNF-α i interferon-γ, hamuje wytwarzanie IL-10, nasila działanie cytotoksyczne 
komórek NK (natural killer) oraz pobudza fagocytozę i chemotaksję (5, 10, 11, 15, 17, 19). 
Pranobeks inozyny charakteryzuje się również plejotropowym działaniem przeciwwiruso-
wym, które jest jednak wtórne do jego właściwości immunomodulujących (5, 8, 10, 19). 
Linhares i wsp. (12) wykazali w eksperymentach in vitro, że PI jest inhibitorem syntezy 
RNA rotawirusów. Podkreślono również korzystne działanie pranobeksu w kontrolowaniu 
ostrego wirusowego zapalenia mózgu, zakażenia skóry i błon śluzowych u osób zakażo-
nych wirusami opryszczki pospolitej, a także wirusowego zapalenia wątroby typu A (17). 
Ochocka i wsp. (18) opisują dobrą tolerancję PI oraz skrócenie czasu choroby z powodu 
zakażenia ludzkimi alfaherpeswirusami u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczo-
nych pranobeksem inozyny. Wykazano również pozytywne działanie farmakologiczne PI 
w leczeniu objawowego zakażenia ludzkimi wirusami brodawczaka u kobiet (23) oraz 
działanie profilaktyczne, wskutek poekspozycyjnego podania PI myszom zakażonym wi-
rusem wścieklizny. Pranobeks inozyny podany wraz z hyperimmunogenną surowicą zna-
cząco wpływał na przeżywanie mysz zakażonych wirusem wścieklizny. Dodatkowo, PI 
w dawce 200 µg całkowicie zahamował namnażanie wirusa wścieklizny w hodowli komó-
rek BHK (2). W badaniu prowadzonym przez De Simone i wsp. wykazano że PI wpływa na 
dynamikę zakażenia HIV; redukuje poziom odwrotnej traksryptazy oraz osłabia ekspresję 
p24 i gp120 na powierzchni limfocytów zakażonych HIV. Dodatkowo zaobserwowano, że 
żywotność, a także liczba komórek CD4+ i stosunek CD4+/CD8+ są wyższe w hodowli 
komórkowej traktowanej PI w porównaniu z zakażonymi HIV i nie eksponowanymi na 
pranobeks inozyny komórkami (4). Z badań in vivo wynika, że PI powoduje znaczące prze-
dłużenie życia zwierząt (myszy, chomiki) zakażonych niektórymi wirusami RNA i DNA. 
Ohnishi i wsp. podają, ze PI zapobiega ponownym zakażeniom mysz wirusem grypy. U my-
szy leczonych pranobeksem badacze zaobserwowali wzrost stężenia przeciwciał przeciw-
ko hemaglutyninie oraz neuraminidazie oraz poprawę parametrów układu odpornościo-
wego na tyle, aby ochronić organizm przed ponownym, indukowanym zakażeniem (19). 
Działanie immunomodulujące sprawdzano również na modelu ptasim. Badano wpływ pra-
nobeksu na kurczęta zakażone należącym do rodziny Paramyxoviridae wirusem rzekome-
go pomoru drobiu (Choroba Newcastle) oraz koronawirusem (wirus ptasiego zapalenia 
oskrzeli, IBV) wykazując zwiększenie produkcji interferonu oraz synergistyczne przeciw-
wirusowe działanie PI i interferonu na tym modelu (16). W badaniach in vitro zaobser-
wowano przeciwwirusową aktywności pranobeksu oraz hamowanie namnażania wirusów 
w wyniku skojarzonego podania PI oraz interferonu-α. Wykazano że PI oraz IFN-α redu-
kują miana zakaźne wirusów DNA, takich jak ludzkie adenowirusy oraz wirusy opryszczki 
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pospolitej (13, 14). U pacjentów z podostrym stwardniającym zapaleniem mózgu (SSPE), 
związanym z przebytym zakażeniem wirusem odry, rekomenduje się leczenie skojarzone 
pranobeksem inozyny wraz z interferonem, z powodu ich prawdopodobnego synergiczne-
go działania (5, 13). 

Obecnie nie ma możliwości w pełni skutecznego leczenia przyczynowego zakażeń 
powodowanych przez wykorzystane w badaniu RNA wirusy. Nie jest dostępna również 
profilaktyka swoista. Dlatego też w przypadku potwierdzenia w warunkach in vivo, wy-
kazanego w badaniu przeciwwirusowego działania podawanych jednocześnie: interferonu 
i pranobeksu inozyny, możliwe jest uwzględnienie takiej kombinacji w kontrolowaniu za-
każeń wirusowych.
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Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus - HPV) 
a rak szyjki macicy

Human Papillomavirus (HPV) and cervical cancer

Sebastian Wardak
ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa

Rak szyjki macicy należy do najczęściej występujących nowotworów u kobiet 
w Polsce i na świecie. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju tego nowotwo-
ru jest przetrwałe zakażenie wysokoonkogennymi typami wirusa HPV. Naj-
większą rolę w procesie karcynogenezy przypisuje się wirusowym białkom E6 
i E7, które oddziałują na niektóre białka cyklu życiowego komórki człowieka. 
Diagnostyka zakażeń wirusami HPV, w których istotną rolę odgrywają bada-
nia molekularne, pozwala na wykrywanie stanów przednowotworowych szyj-
ki macicy i ich skuteczne leczenie. Zastosowanie nowoczesnych badań diagno-
stycznych oraz szczepienia przeciwko HPV mogą w przyszłości spowodować 
zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy. 

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, HPV, testy molekularne (DNA), genotypowanie karcy-
nogeneza, szczepienia przeciw HPV 

ABSTRACT

Cervical cancer is one of the most common cancer in women in Poland and in the 
world. The main risk factor for this cancer is persistent infection with high - risk 
human papillomavirus (HPV-HR) types. The most important role in carcinogenesis 
is attributed to viral oncoproteins E6 and E7, that affect some cell cycle proteins. 
Diagnosis of HPV infection, in which the molecular test play an important role, allow 
for detection on precancerous lesions of the cervix, and effective treatment of these 
conditions. The application of modern diagnostic tests and vaccination against HPV 
may in the future lead to a reduction in the incidence of cervical cancer.

Key words: cervical cancer, HPV, molecular tests (DNA), genotyping, carcinogenesis, 
HPV vaccines
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WSTĘP

Choroby nowotworowe, mimo wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną oraz dostępu 
do nowoczesnej diagnostyki i innowacyjnego leczenia, stanowią jedną z głównych przy-
czyn zgonów w naszym kraju. Rak szyjki macicy należy do najczęściej występujących no-
wotworów u kobiet w Polsce jak i na świecie. Przetrwałe zakażenie wysokoonkogennymi 
typami wirusa HPV jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju tego nowotworu. Niniejsza 
praca przedstawia charakterystykę wirusa HPV oraz opis molekularnego procesu karcy-
nogenezy szyjki macicy zależnego od wirusa. Ponadto opisano aktualny stan wiedzy na 
temat diagnostyki zakażeń wirusem HPV i stanów przednowotworowych szyjki macicy 
oraz profilaktyki raka szyjki macicy.

EPIDEMIOLOGIA RAKA SZYJKI MACICY

Na świecie zachorowalność na raka szyjki macicy wynosi ponad 500 000 przypadków 
rocznie i stanowi poważny problem onkologiczny, szczególnie w krajach rozwijających 
się (8, 21, 41). Rak szyjki macicy jest najczęściej występującym, po raku trzonu macicy 
i jajnika, nowotworem atakującym narządy rodne kobiet w naszym kraju (7). Polska należy 
także do krajów o jednym z najwyższych współczynników zachorowalności i umieral-
ności na ten typ nowotworu spośród państw Unii Europejskiej (7, 26), choć zauważal-
na jest systematyczna tendencja spadkowa ryzyka zgonu na raka szyjki macicy w Polsce. 
Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2000 roku w naszym kraju zarejestrowano 
3597 zachorowań a zmarło 1987 osób, natomiast w roku 2013 roku zarejestrowano 2909 
zachorowań a zmarło 1669 osób (7, 26). W krajach Europy Zachodniej, od wielu już lat, 
działają programy badań przesiewowych, które pozwoliły na wczesne wykrywanie stanów 
przedrakowych szyjki macicy i zastosowanie skutecznego ich leczenia, co w konsekwencji 
pozwoliło na znaczne ograniczenie zachorowalności kobiet na ten typ nowotworu.

WIRUS HPV

Głównym czynnikiem ryzyka powstania raka szyjki macicy jest przetrwałe zakażenie 
onkogennymi typami wirusa HPV. Wirusa HPV wykryto u ponad 99% chorych na raka 
szyjki macicy (4, 40). Prace nad powiązaniem zakażeń wirusem HPV a rozwojem raka 
szyjki macicy rozpoczął w latach 70-tych ubiegłego wieku wraz ze swoim zespołem prof. 
Harald zur Hausen (42, 43). Za to odkrycie otrzymał w 2008 roku Nagrodę Nobla w dzie-
dzinie fizjologii i medycyny. W procesie powstawania raka szyjki macicy ważne jest także 
jednoczesne współdziałanie dodatkowych czynników ryzyka, takich jak m.in.: wczesne 
rozpoczęcie współżycia seksualnego, duża liczba partnerów seksualnych, liczne porody 
i przewlekłe stany zapalne pochwy, które dodatkowo sprzyjają także zakażeniu wirusem 
HPV. Ponadto notuje się także inne czynniki ryzyka rozwoju raka, takie jak: niski status 
socjoekonomiczny, palenie papierosów, obniżenie odporności (23). 

Wirus HPV należy do rodziny Papillomaviridae. Najnowsza klasyfikacja oparta na 
sekwencji genu L1 wyróżnia pięć rodzajów wirusa: α, β, γ, Mu i Nu, mogących powodować 
zakażenia u ludzi (6). Spośród około dwustu opisanych, tylko część typów wirusa, około 
40, ma właściwości umożliwiające zakażenia tkanki nabłonkowej narządów płciowych 
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człowieka. Poza najczęściej opisywanymi w piśmiennictwie, najbardziej onkogennymi ty-
pami HPV 16 i 18 wysoki potencjał onkotwórczy (ang. HR - high risk) mają również inne 
typy HPV, jednak o znacznie niższej częstości występowania w raku szyjki macicy, takie 
jak: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73 (24). Pozostałe typy wirusa atakują-
ce narządy płciowe człowieka należą do typów niskiego ryzyka onkogennego (np. 6, 11, 
42) lub o nieznanym statusie ryzyka. Wirusa HPV poza nabłonkiem narządów płciowych 
wykrywa się także w tkance nabłonkowej okolicy krocza, odbytu, jamy ustnej i w górnych 
drogach oddechowych. Do zakażenia wirusem HPV zachodzi głównie poprzez kontakty 
seksualne z zarażoną osobą. Zakażenie wirusem HPV uznaje się za najczęstszą na świecie 
chorobę przenoszoną drogą płciową. Szacuje się, że nawet do 80% seksualnie aktywnych 
kobiet zostanie do 50 roku życia zakażonych tym wirusem (25). Największa liczba zaka-
żeń notowana jest u młodych kobiet oraz mężczyzn i najczęściej ma charakter przejściowy. 
W ciągu kilkunastu miesięcy po zakażeniu u większości młodych kobiet infekcja zostanie 
wyeliminowana przez układ odpornościowy organizmu. 

OBJAWY KLINICZNE ZAKAŻENIA WIRUSEM HPV

Faza utajona zakażenia wirusem HPV-HR charakteryzuje się brakiem jakichkolwiek 
objawów klinicznych. Najczęściej wirus jest eliminowany przez układ odpornościowy 
w ciągu 6-18 miesięcy od zakażenia (10). Jednak u niektórych kobiet dochodzi do prze-
trwałego zakażenia wirusem. Przewlekłe zakażenie typem HR wirusa HPV, w szczególno-
ści typami HPV 16 lub 18, powoduje powstanie stanów przednowotworowych, a następnie 
raka szyjki macicy. Stany przedrakowe oraz początkowe stany nowotworowe także nie 
dają żadnych objawów klinicznych i są odwracalne (36). Rak inwazyjny szyjki macicy 
może dawać przerzuty lub naciekać pobliskie organy. Pacjentka odczuwa wówczas niespe-
cyficzne objawy, m. in. ból podbrzusza, upławy i krwawienie z dróg rodnych. Poza rakiem 
szyjki macicy przetrwała infekcja wysokoonkogennymi typami wirusa może powodować 
także powstanie raka pochwy, sromu, odbytu, penisa i chorobę Bowena (wyraźnie odgra-
niczona rumieniowa zmiana będąca postacią przedinwazyjnego raka kolczystokomórko-
wego nabłonka płaskiego). Ponadto wirus HPV jest uznanym czynnikiem rozwoju tzw. 
raków głowy i szyi powodując nowotwór jamy ustnej, podniebienia, gardła, migdałków 
podniebiennych, krtani i przełyku (10, 36).

Zakażenie niskoonkogennymi typami wirusa HPV (np. typ 6 i 11) skutkować może 
powstaniem kłykcin kończystych (miękkich, uszypułkowanych, brodawkowatych wyrost-
ków) lub kłykcin płaskich narządów płciowych i okolic odbytu (36). Rzadko mogą powo-
dować powstanie nawracającej brodawczakowatości krtani i dróg oddechowych, powodu-
jąc problemy z drożnością dróg oddechowych oraz chrypę. 

GENOM WIRUSA HPV ORAZ MOLEKULARNY MECHANIZM KARCYNOGENEZY

Genom wirusa HPV stanowi dwuniciowa cząsteczka DNA o wielkości około 8000 par 
zasad, w którego skład wchodzą: tzw. region niekodujący (LCR), który zawiera elementy 
regulujące replikację wirusa oraz geny zwane wczesnymi (E-Early) odpowiedzialne za 
replikację i transformację nowotworową i późnymi (L-Late) L1 i L2 - kodujące kapsyd 
wirusa (6, 9, 10, 21, 38, 39, 43). Do wczesnych zalicza się geny kodujące białka: E1, 
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E2, E4, E5, E6 i E7. Białka E1 i E2 biorą udział w procesie replikacji genomu wirusa 
i transkrypcji (10, 39). Ponadto podczas integracji genomu wirusa brodawczaka z DNA 
gospodarza następuje przerwanie ciągłości sekwencji genu E2 wirusa, którego produkt 
reguluje ekspresję genów E6 i E7, co prowadzi do ich nadekspresji. Białko E4 prawdo-
podobnie bierze udział w składaniu cząsteczek wirusowych i uwalnianiu ich z komórek 
gospodarza, a także uszkadza cytoszkielet komórki gospodarza. Białko E5 m.in. oddziałuje 
na receptor epidermalnego czynnika wzrostu (EGFR) powodując aktywację ścieżki prze-
kazywania sygnału Ras-Raf-MAP, co prowadzi do zwiększonej proliferacji komórkowej. 
Największą rolę w procesie karcynogenezy przypisuje się wirusowym białkom E6 i E7, 
które oddziałują na niektóre białka życiowego cyklu komórki człowieka (supresory trans-
formacji nowotworowej) (10, 21, 39). Cykl komórkowy podzielony jest na kilka faz/pro-
cesów, które umożliwiają przejście komórki z fazy spoczynku (G0) poprzez fazę wzrostu 
(G1) do syntezy DNA (S), przygotowywania komórki do podziału (G2) i właściwego po-
działu komórki na drodze mitozy (M). Regulacja cyklu komórkowego odbywa się głównie 
w fazie G1, która jest fazą wzrostu i przygotowywaniem się komórki do replikacji DNA 
(faza S). Jedną z charakterystycznych cech komórki nowotworowej, która odróżnia ją od 
prawidłowej komórki jest m. in. ich niekontrolowane namnażanie się spowodowane głów-
nie unieczynnieniem genów związanych z kontrolą cyklu komórkowego. Niepohamowane 
podziały z kolei mogą powodować powstawanie i akumulację kolejnych zmian w materia-
le genetycznym komórki i zaburzenie jej homeostazy. Jednymi z najważniejszych ludzkich 
genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy i apoptozę są P53 i Rb. Białko p53 
należy do genów supresorowych, a podstawową rolą kodowanego przez ten gen białka jest 
utrzymywanie stabilności materiału genetycznego podczas działania czynników toksycz-
nych dla DNA poprzez kontrolowanie procesu replikacji DNA, udział w procesie naprawy 
DNA lub indukcję apoptozy uszkodzonej komórki. Uważa się, że białko E6 wirusa HPV 
typu wysokoonkogennego może łączyć się z komórkowym białkiem TP53 powodując jego 
degradację (15, 39). Połączenie to jest możliwe po utworzeniu kompleksu białka E6 z ko-
mórkową ligazą ubikwitynową E6-AP, do której następnie przyłącza się p53 co prowadzi 
do degradacji kompleksu w proteosomie. Unieczynnienie białka p53 powoduje brak moż-
liwości zatrzymania cyklu komórkowego oraz zahamowanie procesu apoptozy uszkodzo-
nych komórek, co może powodować indukcję kolejnych zmian w materiale genetycznym 
komórki. Uważa się także, że wirusowe białko E6 może aktywować enzym telomerazę. 
Telomery to odcinki DNA, które biorą udział w procesie starzenia się komórki. Ulegają 
one skróceniu przy każdym podziale komórki, a telomeraza może odbudować skróconą 
część telomeru. Białko E6 oddziałuje także na inne komórkowe białka takie jak: Bak, Bax, 
c-myc, biorące m .in. udział w procesie apoptozy komórkowej (9, 15, 21).

Kolejne wirusowe białko - E7 unieczynnia komórkowe białko Rb (9, 22, 39). Białko to 
m. in. wraz z czynnikiem transkrypcyjnym E2F przy współudziale białka p16 kodowane-
go przez gen INK4 jest zaangażowane w cykl życiowy komórki ludzkiej. W prawidłowej 
komórce nieufosforylowane białko Rb tworzy kompleks z czynnik E2F zatrzymując cykl 
w fazie G1. Natomiast ufosforylowana przez zależne od cyklin kinazy forma białka Rb nie 
może połączyć się z czynnikiem E2F, co aktywuje geny związane z przejściem komórki 
z fazy G1 w fazę S cyklu komórkowego. W przypadku zakażenia wirusem HPV wysoko-
onkogennym po połączeniu się białka E7 wirusa z białkiem Rb następuje uwolnienie czyn-
nika E2F, co prowadzi do stałej ekspresji białek niezbędnych do replikacji DNA komórki. 
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Wykazano, że białko E7 wirusów niskoonkogennych przyłącza się do białka Rb z wielo-
krotnie mniejszą wydajnością w porównaniu do białka E7 wirusów wysokoonkogennych. 
Białko E7 łączy się także z komórkowymi białkami p107 oraz p130, ponadto oddziałuje na 
białka p21 i p27 które są ważnymi cyklinozależnymi inhibitorami kinaz (CDK) biorącymi 
udział w cyklu komórkowym i przejściu komórki z fazy G1 do fazy S. Białka E6 i E7 mogą 
ponadto modulować odpowiedź immunologiczną gospodarza poprzez wpływ na wybrane 
komórkowe interferony i interleukiny. Procesowi karcynogenezy szyjki macicy sprzyja 
także spowodowana m.in. działaniem białek E6 i E7 destabilizacja genomu komórkowego 
i towarzyszące jej zmiany w wielu chromosomach np. delecje w długim ramieniu chromo-
somu 3, z którym powiązana jest progresja dysplazji do inwazyjnej formy raka. Ostatnie 
doniesienia wskazują także na rolę komórkowego miRNA (mikro RNA) w mechanizmie 
onkogenezy wirusa HPV. Cząsteczki miRNA to niewielkie jednoniciowe RNA, które re-
gulują ekspresję innych genów. Uważa się, że wirusowe białka mogą zaburzyć ekspresję 
tych cząsteczek (5). 

DIAGNOSTYKA STANÓW PRZEDNOWOTWOROWYCH SZYJKI MACICY

Zakażenie wysokoonkogennym wirusem HPV przebiega najczęściej bezobjawowo, 
a stany przednowotworowe szyjki macicy wywołane przez obecność wirusów w odróżnie-
niu od raka są zmianami odwracalnymi. Wczesne wykrycie stanów przednowotworowych 
pozwala na ich skuteczne leczenie i zahamowanie procesu powstawania raka. Jednym 
z podstawowych testów przesiewowych raka szyjki macicy jest cytologia złuszczeniowa 
wprowadzona do diagnostyki w połowie ubiegłego wieku. Metoda ta opiera się na ocenie 
mikroskopowej utrwalonego i wybarwionego na szkiełku podstawowym preparatu wyma-
zu zawierającego złuszczone komórki pochodzące z nabłonka szyjki macicy (20, 36). Po-
szukuje się m.in. tzw. koilocytów, komórek które w wyniku infekcji wirusem HPV zmieni-
ły swoją morfologię. Wyniki badań początkowo opisywano w tzw. systemie Papanicolau, 
a obecnie wg systemu Bethesda, który kwalifikuje pobrany wymaz m.in. pod względem 
przydatności do oceny jak i pośrednio wskazuje na zakażenie wirusem HPV. W systemie 
tym wyróżniono rozpoznania świadczące o nieprawidłowości w obrazie komórek takie jak: 
ASC-US (atypowe komórki płaskonabłonkowe o nieokreślonym znaczeniu), LSIL (zmia-
ny śródnabłonkowe małego stopnia) i HSIL (zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia) (17, 
20, 36). Badanie cytologiczne jest podstawą badania przesiewowego raka szyjki macicy 
w Polsce jako profilaktyka wtórna (wczesne wykrywanie) raka. Opracowano specjalne 
algorytmy w celu ujednolicenia postępowania przy rozpoznaniu cytologicznym. Badanie 
to wykonuje się w naszym kraju u kobiet od 25 do 59 roku życia w przedziale czasowym 
co 3 lata w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy. Dzięki wprowadzeniu badań cytologicznych do rutynowej diagnostyki 
uzyskano, szczególnie w wielu krajach rozwiniętych, spadek liczby chorych na raka szyjki 
macicy. Uważa się jednak, że badania cytologiczne charakteryzują się dość wysokim od-
setkiem otrzymywanych wyników fałszywie negatywnych, co jest spowodowane głównie 
nieprawidłowym pobraniem wymazu oraz nieodpowiednim utrwaleniem i przechowywa-
niem preparatów (35). Jest to także metoda, w której duże znaczenie ma subiektywna ocena 
i interpretacja wyniku przez personel oglądający preparat. Uważa się, że lepsze rezultaty 
zamiast stosowania metody klasycznej, w której wymaz pobierany jest na szkiełko podsta-
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wowe, daje zastosowanie tzw. cytologii płynnej (LBC-liquid based cytology) zwanej także 
cytologią cienkowarstwową. Technika ta pozwala na uzyskanie preparatów lepszej jakości 
przez to rzadziej dochodzi do konieczności powtarzania badania, ponadto umożliwia ocenę 
rozmazów w systemie cyfrowym. Podłoże płynne stosowane w cytologii płynnej pozwala 
także na wykonanie z tego samego wymazu badań molekularnych do oceny obecności 
materiału genetycznego wirusa HPV i/lub innych patogenów układu moczowo płciowego 
jak np. Neisseria gonnorhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma sp. 
Candida sp. Do weryfikacji szczególnie nieprawidłowych wyników cytologicznych stosu-
ję się kolposkopię, która polega na ocenie obrazu powierzchni szyjki macicy przy pomocy 
urządzenia optycznego (17, 20, 36). Zastosowanie kilku procentowego roztworu kwasu 
octowego pozwala na uwidocznienie chorobowo zmienionej tkanki. Metoda ta umożliwia 
także pozyskanie biopsji celowanej w celu wykonania badania histopatologicznego. Pod 
względem histologicznym na podstawie oceny tkanki m.in. pod względem atypii, stopnia 
aktywności mitotycznej komórek i grubości tkanki z nieprawidłowymi zmianami wyróż-
nia się trzy rodzaje stanów przednowotworowych raka szyjki macicy tj. śródnabłonkowa 
neoplazja 1, 2 i 3-go stopnia (CIN1-dysplazja małego stopnia, CIN2 - dysplazja średniego 
stopnia, CIN3 - dysplazja dużego stopnia) (17, 36). Zmiany te mogą ulec progresji do raka 
inwazyjnego.

W celu potwierdzenia wyników nieprawidłowych stosuje się także badania immu-
nohistochemiczne np. wykrywanie białka p16INK4a czy białka Ki-67. Białko p16INK4a 
kodowane przez gen CDKN2A hamuje cyklino zależne kinazy CDK- 4 i 6, które mają za 
zadanie fosforylację białka Rb i nie dopuszczają do połączenia Rb z czynnikiem E2F. Za-
kłócenie działania białka Rb przez białko E7 prowadzi m.in. do zwiększenia wytwarzania 
przez komórkę białka p16INK4a. Białko Ki-67 kodowane przez gen MKI67 jest jądrową 
proteiną biorącą udział w proliferacji komórkowej. Jego nadekspresja przy wzmożonej 
proliferacji jest wykorzystywana jako marker procesu nowotworzenia. Na rynku diagno-
stycznym dostępny jest test immunohistochemiczny CINtec®PLUS, który pozwala na 
oznaczenie nadekspresji obu białek: Ki67 oraz p16 w celu wykrycia zmian typu CIN2 
i CIN3 (30). Trwają także badania nad innymi potencjalnymi markerami procesu nowo-
tworzenia szyjki macicy jak np. wykrywanie miRNA, wykrywanie białek: COX-2, p21, 
p27, EGFR, TOP2 oraz MCM2 (5). Ostatnio do rutynowej diagnostyki wprowadzono tak-
że oznaczenie antygenu raka płaskonabłonkowego SCCAg. Marker ten to glikoproteina 
wytwarzana przez komórki nabłonka płaskiego. Najczęstszym typem histologicznym raka 
szyjki macicy jest właśnie rak płaskonabłonkowy. Znaczne zwiększenie stężenia antygenu 
SCC w surowicy pacjenta wiązane jest z obecnością raka płaskonabłonkowego w tym raka 
szyjki macicy. Oznaczanie wymienionych powyżej markerów za pomocą różnego rodzaju 
metod diagnostycznych może znacząco poprawić czułość wykrywania zmian przednowo-
tworowych szyjki macicy. 

Ważnym elementem diagnostyki raka szyjki macicy jest molekularna diagnostyka wi-
rusologiczna. W niemal wszystkich przypadkach raka szyjki macicy wykrywa się materiał 
genetyczny wysokoonkogennych typów wirusa HPV z tego względu metody oznaczania 
obecności DNA wirusa zaczęły odgrywać coraz większą rolę w diagnostyce tego nowotwo-
ru (2, 4, 11, 13, 14, 16, 27). Metody wykorzystujące biologię molekularną charakteryzują 
się najwyższym poziomem czułości w wykrywaniu obecności wirusa HPV w badanym ma-
teriale klinicznym a przez to także zmian komórkowych, które są następstwem zakażenia. 
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Testy genetyczne umożliwiają także typowanie wirusa, co pozwala na prognostyczne za-
kwalifikowanie zakażenia pod względem obecności typów wysokoonkogennych (3, 4, 13). 
W diagnostyce molekularnej jako materiał badawczy stosuje się najczęściej wymaz z kanału 
oraz części pochwowej szyjki macicy pobrany do podłoża płynnego, który dodatkowo moż-
na wykorzystać do przeprowadzenia cytologii płynnej i detekcji patogenów powodujących 
zakażenia szyjki macicy. Na rynku dostępnych jest wiele komercyjnych, certyfikowanych 
i odpowiednio walidowanych testów genetycznych. W molekularnej diagnostyce zakażeń 
wirusem HPV zastosowanie znalazła m.in. podstawowa technika stosowana w laboratoriach 
genetycznych czyli PCR (polymerase chain reaction - łańcuchowa reakcja polimerazy). Naj-
częściej metoda ta wykorzystuje statery komplementarne do fragmentu wirusowego genu 
L1, E6 lub E7. Wizualizację powielonego DNA uzyskuje się przy zastosowaniu elektrofo-
rezy na żelach agarozowych lub elektroforezy kapilarnej. Możliwe jest także zastosowanie 
zaaprobowanej m. in. przez amerykańską agencję FDA (Food and Drug Administration, 
USA) metody Digene Hybrid Capture 2 (HC2) firmy Qiagen opartej na technice hybrydyza-
cji kwasów nukleinowych (RNA-DNA) i technice chemiluminescencji. Test ten wykrywa 13 
typów wysokoonkogennych i 5 typów niskoonkogennych wirusa HPV. Inną techniką umoż-
liwiającą nie tylko wykrycie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego, ale także na jego geno-
typowanie jest zastosowanie PCR oraz hybrydyzacji kwasów nukleinowych (DNA-DNA). 
Stosuje się najczęściej komercyjne testy (np. test LINEAR ARRAY® HPV Genotyping Test 
firmy Roche Molecular Diagnostics oraz test INNO-LIPA® HPV Genotyping Test firmy 
Innogenetics) zawierające paski nylonowe pokryte sondami DNA - fragmentami jednoni-
ciowego DNA specyficznymi dla danego genotypu wirusa. Odczyt badania dokonuje się 
poprzez wizualną detekcję wyznakowanego na nylonowym pasku DNA. Kolejną techniką 
wykorzystywaną do detekcji wirusowego DNA są mikromacierze. Technika ta polega na za-
stosowaniu jednoniciowych sond DNA, naniesionych na plastikowe płytki, hybrydyzujących 
z komplementarnym wirusowym DNA. Dość wysoka cena testów opartych na tej metodzie 
sprawia, że jest ona rzadko stosowana w laboratoriach diagnostycznych. Do wykrywania 
DNA wirusa HPV i do jego genotypowania stosuje się coraz częściej technikę Real Time 
PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym), która wypiera stopniowo bar-
dziej pracochłonne techniki PCR i hybrydyzacji. Zastosowanie Real Time PCR umożliwia 
amplifikację DNA w czasie rzeczywistym przy zastosowaniu m.in. wyznakowanych fluore-
scencyjnie sond. Real Time PCR odznacza się wyjątkowo wysoką czułością i swoistością 
wykrywania materiału genetycznego HPV. W odróżnieniu od innych opisanych powyżej 
metod procedura Real Time PCR nie wymaga otwierania probówki, w której zachodzi reak-
cja PCR przez co znacznie obniża zagrożenie kontaminacji badanego materiału i uzyskania 
fałszywie dodatniego wyniku. 

Należy pamiętać, że wykrycie DNA wysokoonkogennego typu wirusa HPV nie umoż-
liwia jednoczesnej identyfikacji zakażenia przetrwałego, które jest powiązane z procesem 
nowotworzenia. W szczególności u kobiet poniżej 30 roku życia występuje duży odsetek 
przemijających zakażeń wirusem HPV. Powtórzenie badania molekularnego oznaczają-
cego obecność DNA HPV-HR i ponowne wykrycie wirusowego DNA szczególnie tego 
samego typu, po upływie 12-24 miesięcy od daty poprzedniego pozytywnego badania, 
pozwala na potwierdzenie przetrwałego charakteru zakażenia oraz umożliwia zakwali-
fikowanie zakażonej kobiety do „grupy podwyższonego ryzyka” powstania nowotworu 
szyjki macicy. Do rozpoznania przetrwałej infekcji można także zastosować test Nucli-
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SENS® firmy bioMérieux wykrywający onkogeny E6 i E7 wirusa HPV typów 16, 18, 31, 
33 i 45 poprzez analizę transkryptów mRNA przy użyciu techniki NASBA (nucleic acid 
sequence-based amplification). Wynik pozytywny testu wskazuje na przetrwałe zakażenie 
wirusem i rozpoczęty już proces karcynogenezy.

ZALECENIA I REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
MOLEKULARNEJ DIAGNOSTYKI WIRUSA HPV

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w rekomendacjach wydanych w 2014 roku 
zaleca aby testy DNA stosowane w profilaktyce raka szyjki macicy wykrywały możliwie 
jak najwięcej z 14 genotypów wirusa HPV wysokiego ryzyka: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (19). Zalecana jest także identyfikacja (genotypowanie) typów 
HPV 16 i 18. Wg ekspertów KIDL wyniki testów genetycznych odznaczają się wysoką 
wiarygodnością, pod warunkiem wykonywania ich w uznanych pracowniach diagnostyki 
molekularnej. Zgodnie z rekomendacjami KIDL wynik badania DNA HPV-HR powinien 
być potwierdzony kontrolą dodatnią i ujemną. Poprawne wykonanie badania molekularne-
go wymaga także izolacji materiału genetycznego w odpowiedniej ilości i jakości, dlatego 
ważne jest odpowiednie przeszkolenie osób pobierających materiał tak, aby zawierał on 
odpowiednią ilość komórek nabłonkowych, a transport i przechowywanie materiału kli-
nicznego odbywał się w czasie i temperaturze zalecanym przez producenta testu.

W Polsce podstawą Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy było przesiewowe badania cytologiczne wykonywane co 3 lata od 25 
do 59 roku życia kobiety. W rekomendacjach z 2009 roku Polskie Towarzystwo Gineko-
logiczne (PTG) zaleciło jednak, aby w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cyto-
logicznego jednym z badań weryfikujących ocenę cytologiczną było badanie molekularne 
wykrywające wysokoonkogenne typy wirusa HPV (31). Zalecono stosowanie certyfiko-
wanych testów molekularnych wykrywających DNA znanych typów wysokoonkogennych 
wirusa HPV lub mRNA typów 16, 18, 31, 33 i 45. Wg ekspertów PTG badanie molekular-
ne wykrywające typy HR wirusa HPV ma największą wartość prognostyczną w procesie 
identyfikacji kobiet z nieprawidłową cytologią. W przypadku uzyskania wyniku ASC-US 
lub L-SIL zalecane jest, aby dalsze postępowanie obejmowało wykonanie dwóch badań 
cytologicznych w odstępach sześciomiesięcznych lub wykonanie testu molekularnego 
HPV-HR. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu molekularnego zaleca się wy-
konanie u pacjentki badania kolposkopowego. W 2013 roku PTG wprowadziło kolejne 
wytyczne, które po raz pierwszy zalecają stosowanie molekularnych testów wykrywają-
cych DNA wirusa HPV-HR w pierwotnym programie przesiewowym raka szyjki maci-
cy (32). Eksperci PTG podkreślają wysoką czułość testów molekularnych w diagnostyce 
patologii raka oraz wskazują, że wyniki tych testów mają znaczenie prognostyczne. Dla 
kobiet w wieku między 30 a 65 rokiem życia rekomenduje się stosowanie tzw. testu połą-
czonego, czyli badania cytologicznego połączonego z testem molekularnym DNA HPV-
-HR wykonywanego co 5 lat (akceptowalne jest także wykonywanie samej cytologii ale 
w odstępach co 3 lata). Test powinien wykrywać jak najwięcej z pośród 14 genotypów 
HPV-HR, a ponadto powinien umożliwić genotypowanie typów 16 i 18. W przypadku 
uzyskania prawidłowego wyniku cytologicznego przy jednoczesnym dodatnim wyniku 
testu molekularnego DNA HPV-HR należy przeprowadzić ponowne badanie połączone za  
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12 miesięcy lub wykonać genotypowanie wirusa. W sytuacji gdy po powtórzonym badaniu 
uzyskany zostanie wynik przynajmniej ASC-US lub wykryte zostaną najgroźniejsze typy 
16 i 18 należy wykonać kolposkopię. 

Także Amerykańskie Towarzystwa z dziedziny raka, kolposkopii i patologii szyjki maci-
cy (American Cancer Society – ACS, American Society for Clinical Pathology – ASCP, Ame-
rican Society for Colposcopy and Cervical Pathology – ASCCP) w wydanych już w 2012 
roku rekomendacjach zalecają (34, 35) prowadzenie połączonego badania (tzw. co-testing) 
opartego na cytologii i molekularnym badaniu obecności DNA wysokonkogennych wirusów 
HPV co 5 lat (akceptowalne jest także wykonywanie samej cytologii ale w odstępach co 
3 lata) u kobiet między 30 a 65 rokiem życia bez historii wykrycia zmian typu CIN 2 i 3. 
Kobiety u których wynik badania cytologicznego jest prawidłowy i jednocześnie wykonane 
badanie na obecność DNA wirusa HPV HR jest ujemne wykazują niższe ryzyko powstania 
zmian typu CIN2 i CIN3 w przeciągu 4 – 6 lat w porównaniu do kobiet u których uzyska-
no prawidłowy wynik badania cytologicznego jednak bez badania molekularnego (1). Ze 
względu na większą czułość badań molekularnych w porównaniu do badań cytologicznych 
w wykrywaniu zmian przednowotworowych niektórzy autorzy postulują zmianę w strategii 
programów przesiewowych i rozpoczęcie badań od wykonania testu molekularnego wykry-
wającego wysokoonkogenne typy wirusa HPV (1, 2, 35). W wieloośrodkowym badaniu HPV 
FOCAL na grupie ponad 6000 kobiet dowiedziono, iż wykonywanie jako pierwszego testu 
molekularnego w porównaniu do wykonywanego jako pierwszego badania cytologicznego 
pozwoliło na wzrost liczby uzyskanych wykryć zmian typu CIN2 i wyższych (27). Wielu au-
torów postuluje także zastąpienie badań cytologicznych badaniami genetycznymi w przesie-
wowym programie, szczególnie u kobiet powyżej 30 roku życia. W 2014 roku Amerykański 
Departament Żywności (FDA) po raz pierwszy zaaprobował do stosowania test oparty na 
badaniu molekularnym wirusa HPV wykrywającym 14 wysokoonkogennych typów wirusa 
(16, 18, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68) z jednoczesnym genotypowaniem typów 
16 i 18 jako badania przesiewowego w kierunku raka szyjki macicy u kobiet powyżej 25 
roku życia zamiast cytologii (Cobas® 4800 HPV Test firmy Roche) (1, 27, 35). Badanie tego 
typu powinno być wykonywane co 3 lata. U kobiet u których wykryto zakażenie typem 16 
i 18 wirusa HPV zalecane jest wykonanie kolposkopi, natomiast u kobiet u których wykryto 
obecność innych typów wysokoonkogennych zalecane jest wykonanie cytologii. Badanie 
molekularne wydaje się być równie czułe jak jednoczesne wykonanie dwóch badań – cyto-
logii i badania molekularnego.

Niektórzy autorzy rozważają także możliwość wykonywania samopobrań wymazu, a na-
stępnie przesłanie próbki do laboratorium diagnostycznego, gdzie zostanie wykonane badanie 
molekularne. W badaniach, w których porównywano wyniki uzyskane dla próbek pobranych 
przez wykwalifikowany personel oraz próbek pochodzących z samopobrań potwierdzono wy-
soką zgodność wyników. Opcja ta umożliwi redukcję kosztów badań oraz zwiększy udział 
kobiet w programie przesiewowym szczególnie w krajach rozwijających się (12, 29, 33).

SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI HPV

Opisane powyżej metody diagnostyki zakażeń wirusem HPV stanowią głównie profi-
laktykę wtórną raka szyjki macicy, czyli wczesne wykrywanie stanów przedrakowych i raka. 
Duże znaczenie w prewencji zachorowań ma tzw. profilaktyka pierwotna (zapobieganie za-
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chorowaniu), której jednym z głównych założeń jest eliminacja podstawowego czynnika ry-
zyka rozwoju raka poprzez zastosowanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. 
W 2006 roku wprowadzono do stosowania pierwszą szczepionkę przeciwko zakażeniom 
wywołanym przez wybrane typy wirusa HPV (20). Obecnie w Polsce zarejestrowane są dwie 
szczepionki: dwuwalentna Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals) przeciwko najczęstszym 
wysokoonkogennym typom 16 i 18 oraz czterowalentna Silgard (Merck Sharp Dohme: MSD) 
przeciwko najczęściej występującym typom wysoko i niskoonkogennym: 6, 11, 16, 18 (28, 
36). Trwają także pracę nad wprowadzeniem szczepionki poliwalentnej skierowanej prze-
ciwko wielu typom wirusa HPV (18). Szczepionki zawierają białko L1 wirusa HPV w posta-
ci wirusopodobnych cząsteczek zawieszonych w specjalnym adiuwancie. Wszystkie rodzaje 
szczepionek odznaczają się wysoką skutecznością w zapobieganiu przetrwałym infekcjom 
typami 16 i 18 u nastolatek i młodych kobiet. Stwierdzono, że szczepienia te skutecznie chro-
nią kobiety przed rozwojem raka szyjki macicy. Uważa się także, że u zaszczepionych osób 
wytwarzana jest pewnego stopnia ochronę przeciw kilku innym onkogennym typom HPV. 
Należy pamiętać, że szczepienia nie stanowią jednak pełnej ochrony przed wszystkimi wy-
stępującymi typami wyokooonkogennymi wirusa, przez co u zaszczepionych osób wskazane 
jest prowadzenie dalszego regularnego badania w kierunku wykrycia zmian przedrakowych 
szyjki macicy (28). Wiele krajów wprowadziło narodowe programy powszechnych szcze-
pień przeciw wirusowi HPV skierowane głównie do nastoletnich dziewcząt (28). W Polsce, 
poza nielicznymi bezpłatnymi programami samorządowymi, szczepionki przeciw HPV są 
pełnopłatne co powoduje, że dostęp do tej formy profilaktyki raka jest niewystarczający.

PODSUMOWANIE

Rak szyjki macicy należy do najczęściej występujących nowotworów w Polsce i na świe-
cie, a zakażenie wysokoonkogennym typem wirusa HPV jest głównym czynnikiem spraw-
czym rozwoju tego nowotworu. W ostatnich latach poczyniono ogromny postęp w celu wy-
jaśnienia molekularnych mechanizmów karcynogenezy za które odpowiedzialne są głównie 
wirusowe białka E6 i E7. Należy zauważyć, że pomimo prowadzonych w naszym kraju, od 
wielu już lat, cytologicznych badań profilaktycznych i powszechnemu dostępowi do badań 
diagnostycznych, nadal wiele kobiet nie jest objęta badaniami przesiewowymi a część z nich 
nigdy w swoim życiu nie wykonywało badań cytologicznych (37). Ponadto duża część nowo 
rozpoznawanych przypadków raka to niestety nowotwory o wysokim stopniu zaawansowa-
nia. Edukacja społeczeństwa na temat roli zakażeń wirusem HPV w procesie nowotworzeni 
prowadząca do zwiększenia świadomości zagrożenia, wprowadzenie do diagnostyki nowych 
czulszych metod, poprawa dostępu do szczepień mogą przyczynić się do zmniejszenia za-
chorowalności i umieralności na ten typ nowotworu w Polsce.

PIŚMIENNICTWO

1 . Abraham J, Stenger M. Cobas HPV test for first-line screening for cervical cancer. J Community 
Support Oncol 2014; 12:156-7.

2 . Castle PE, Glass AG, Rush BB i inni. Clinical human papillomavirus detection forecasts cervical 
cancer risk in women over 18 years of follow-up. J Clin Oncol 2012; 30: 3044–50.

3 . Choi YJ, Park JS. Clinical significance of human papillomavirus genotyping. J Gynecol Oncol. 
2016; 27: 21:1-12 .



83Nr 1 Udział HPV w raku szyjki macicy

4 . Clifford GM, Smith JS, Aguado T, Franceschi S. Comparison of HPV type distribution in high-
-grade cervical lesions and cervical cancer: a meta-analysis. Br J Cancer 2003; 89: 101–5. 

5 . De Freitas AC, Campos Coimbra E, da Conceição Gomes Leitão M. Molecular targets of HPV 
oncoproteins: Potential biomarkers for cervical carcinogenesis. Biochimica et Biophysica Acta 
2014;1845: 91–103.

6 . De Villiers EM, Bernard H-U, Fauquet, TR Broker i inni. Classification of papillomaviruses. 
Virology 2004; 324: 17– 27.

7 . Didkowska J, Wojciechowska U. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 roku, W: Narodowy 
Program Zwalczania Nowotworów, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015, dostępne na: http://
onkologia.org.pl/wp-content/uploads/BIUL2013.pdf

8 . Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R i inni. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, 
methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136: 359-86  .

9 . Finzer P, Aguilar-Lemarroy A, Rosl F. The role of human papillomavirus oncoproteins E6 and 
E7 in apoptosis. Cancer Lett 2002; 188: 15–24.

10 . Ghittoni R, Accardi R, Chiocca S i Tommasino M. Role of human papillomaviruses in carcino-
genesis. ecancer  2015; 9: 526 . 

11 . Goodman A. HPV testing as a screen for cervical cancer. BMJ 2015; 30:350 .
12 . Gravitt PE, Belinson JL, Salmeron J, Shah KV. Looking ahead: a case for human papillomavirus 

testing of self-sampled vaginal specimens as a cervical cancer screening strategy. Int J Cancer 
2011; 129: 517-27 .

13 . Heymans J, Benoy IH, Poppe W, Depuydt CE. Type-specific HPV geno-typing improves detec-
tion ofrecurrent high-grade cervical neoplasia after conisation. Int J Cancer 2011; 129: 903-9.

14 . Hoste G, Vossaert K, Poppe WA. The clinical role of HPV testing in primary and secondary 
cervical cancer screening. Obstet Gynecol Int 2013; 2013: 610373.

15 . Howie HL, Katzenellenbogen RA,Galloway DA. Papillomavirus E6 proteins. Virology 2009; 
384: 324–34.

16 . Huh WK, Ault KA, Chelmow D i inni. Use of primary high-risk human papillomavirus testing for 
cervical cancer screening: interim clinical guidance. Gynecol Oncol 2015; 136: 178-82.

17 . Janiszewska M, Kulik T, Dziedzic M, Żołnierczuk-Kieliszek D. Śródnabłonkowa neoplazja raka 
szyjki macicy – diagnoza, profilaktyka. Hygeia Public Health 2015; 50: 63-9.

18 . Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithe-
lial neoplasia in women N Engl J Med 2015; 372: 711–23.

19 . Józefiak A, Puacz E, Kędzia W i inni. Diagnostyka laboratoryjna DNA HPV w profilaktyce raka 
szyjki macicy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Krajowej 
Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL). (do-
stępne na: http://kidl.org.pl/uploads/rekomendacje/ 02_HPV%20z% 20okladka.pdf).

20 . Majewski S, Sikorski M. Szczepienia przeciw HPV. Proflilaktyka raka szyjki macicy i innych 
zmian związanych z zakażeniami HPV. Wydawnictwo CZELEJ, wyd. 1, Lublin 2006.

21 . McLaughlin-Drubin ME, Münger K . Oncogenic activities of human papillomaviruses. Virus 
Research 2009;143:195–208.

22 . McLaughlin-Drubin ME, Münger K. The human papillomavirus E7 oncoprotein. Virology 2009; 
384: 335–44.

23 . Michalska M. Epidemiologia raka szyjki macicy. W Spaczyński M, Kędzia W, Nowak-Mar-
kwitz. Rak szyjki macicy. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
wyd . 1, Warszawa 2009 .

24 . Munoz N, Bosch X, de Sanjose S i inni. Epidemiologic classification of human papillomavirus 
types associated with cervical cancer. N Eng J Med 2003; 348: 518-27.

25 . Myers, E.R., McCrory, D.C., Nanda, K. i inni. Mathematical  model for the natural history of hu-
man papillomavirus infection and cervical carcinogenesis. Am J Epidemiol. 2000;151: 1158–71. 



84 Nr 1S. Wardak

26 . Nowotwory szyjki macicy W: Krajowy Rejestr Nowotworów, dostępne na: http://onkologia.org.
pl/nowotwory-szyjki-macicy-kobiet/#r (marzec 2016).

27 . Ogilvie GS; Krajden M, van Niekerk DJ i inni. Primary cervical cancer screening with HPV 
testing compared with liquid-based cytology: Results of round 1 of a randomised controlled 
trial—The HPV FOCAL Study. Br J Cancer 2012; 107: 1917–24.

28 . Owsianka B, Gańczak M. Evaluation of Human Papilloma Virus (HPV) vaccination strategies 
and vaccination coverage in adolescent girls worldwide. Przegl Epidemiol 2015; 69: 53-8 . 

29 . Petignat P, Faltin DL, Bruchim I i inni. Are self-collected samples comparable to physician-
-collected cervical specimens for human papillomavirus DNA testing? A systematic review and 
meta-analysis. Gynecol Oncol 2007; 105: 530-5.

30 . Petry KU,Schmidt D, Scherbring S i inni. Triaging Pap cytology negative, HPV positive cervical 
cancer screening results with p16/Ki-67 dual-stained cytology. Gynecol Oncol 2011; 121: 505–9. 

31 . Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku 
przesiewowego badania cytologicznego. Rekomendacje Centralnego Ośrodka Koordynujacego 
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologow i Polskiego Towarzystwa 
Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Ginekol Pol 2009; 80: 129-33.

32 . Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Wytyczne dotyczące aplikacji testów molekularnych 
identyfikujących DNA HPV HR w profilaktyce szyjki macicy.Stanowisko ekspertów PTG 
i KIDL. Ginekol Pol 2013; 84, 395-9.

33 . Porras C, Hildesheim A, Gonzalez P i inni. Performance of self-collected cervical samples in 
screening for future precancer using human papillomavirus DNA testing. J Natl Cancer Inst 
2014;107: 400 .

34 . Saslow D, Solomon D, Lawson HW i inni. American Cancer Society, American Society for 
Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathologyscreening gu-
idelines for the prevention and early detection of cervical cancer. Am J Clin Pathol 2012; 137: 
516-42 .

35 . Schlichte M J, Guidry J. Current Cervical Carcinoma Screening Guidelines. J Clin. Med. 2015; 
4: 918-32 .

36 . Spaczyński M, Kędzia W, Nowak-Markwitz E. Rak szyjki macicy. Profilaktyka, diagnostyka i le-
czenie. Wyd. 1. Warszawa: Wyd Lek PZWL; 2009.

37 . Stefanek A, Durka P. Poziom świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy. 
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2014; 1; 29-38.

38 . Thierry F. Transcriptional regulation of the papillomavirus oncogenes by cellular and viral trans-
cription factors in cervical carcinoma. Virology 2009; 384: 375–9.

39 . Tommasino M. The human papillomavirus family and its role in carcinogenesis. Seminars in 
Cancer Biology 2014; 26:13–21.

40 . Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM i inni. Human papillomavirus is a necessary cause of 
invasive cervical cancer worldwide. J Pathol 1999; 189: 12–9.

41 . World Health Organization (WHO), Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer, (dostęp-
ne na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs380/en/ , marzec 2015).

42 . Zur Hausen H. Papillomaviruses in the causation of human cancers – a brief historical account. 
Virology 2009; 384: 260–5.

43 . Zur Hausen H. Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application. Nat Rev 
Cancer 2002; 2: 342–50.

Otrzymano: 28 III 2016

Adres Autora: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30, ALAB Laboratoria



85Nr 1

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, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania 
na zdrowie publiczne. W szczególności publikowane są prace dotyczące chorobotwórczo-
ści drobnoustrojów, ich zróżnicowania, lekooporności i ekologii w aspektach oddziaływań 
na społeczeństwo, ochronę zdrowia i jej ekonomikę. Publikowane są również prace poglą-
dowe z wyżej wymienionej dziedziny, krótkie komunikaty z prac doświadczalnych oraz 
komentarze i listy do redakcji mające charakter dyskusji z autorami artykułów zamiesz-
czonych w kwartalniku .

I. Zasady obowiązujące przed skierowaniem artykułu do publikacji.

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

kresie: tematu, treści i wniosków pracy lub uzyskała i interpretowała eksperymentalne 
dane przedstawione w artykule. Osoby wykonujące oznaczenia laboratoryjne bez interpre-
tacji ich wyników, dostarczające próbki materiału do badań, szczepy mikroorganizmów, 
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 opublikowaniem jej 
w kwartalniku „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia”, oraz że wszyscy autorzy za-
poznali 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” Redakcja 
kwartalnika wprowadza następujące wymagania w stosunku do autora zgłaszającego ma-
nuskrypt:
 - na autorze zgłaszającym artykuł spoczywa obowiązek ujawnienia wkładu poszczegól-

nych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. in-
formacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych 
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 zostały 
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 pracą 
oryginalną. Jeżeli tak nie jest, artykuł powinien być poprzedzony wyraźnym oświadcze-
niem, że jest on powtórnie publikowany i powody takiej publikacji powinny być sprecyzo-
wane. 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 kluczowe 
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 bar-
dziej przejrzystym.

W tekście artykułu poglądowego należy wyróżnić jedynie następujące części: Krótkie 
streszczenie w języku polskim, Streszczenie w języku angielskim, Wprowadzenie, Właści-
wy tekst artykułu opatrzony podtytułami, Podsumowanie, Piśmiennictwo, Udział poszcze-
gólnych 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 powin-
no być pisane pogrubioną czcionką i nie powinno przekraczać 6 wierszy maszynopisu.

Streszczenie (Abstract) - w języku angielskim powinno odzwierciedlać strukturę pra-
cy, 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. Cytowane we 
wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników ani wniosków z przeprowadzonych 
badań.
Materiał i metody – należy podać informacje dotyczące przedmiotu badań, zastoso-
wanych 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 me-
tod należy podać pozycje piśmiennictwa, łącznie z metodami statystycznymi stosowanymi 
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 ta-
bel i rycin nie należy powtarzać w tekście. Należy ograniczyć się do podsumowania naj-
ważniejszych informacji.
Dyskusja – należy podkreślić nowe lub ważne aspekty wyników badań i omówić impli-
kacje 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 przedstawio-
nymi we wstępie. Należy unikać stwierdzeń i wniosków nie wynikających z własnej ob-
serwacji. Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat kosztów lub korzyści, 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 pra-
cy. 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 osoby 
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 autorów) 
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. Wydaw-

nictwo Lekarskie PZWL. Wydanie II. Warszawa 1996.
2 . (Organizacja jako autor) World Health Organization/ United Nations Children`s Fund. 

State of the world`s vaccines and immunization. WHO Geneva 1996.
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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 Confe-
rence: 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 rzym-

skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii ich pojawiania się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry). Każda kolumna tabeli powinna po-
siadać krótki nagłówek a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone w odnośnikach 
pod tabelą a nie w nagłówku. W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać statystyczne miary 
zmienności takie jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę tabel 
należy ograniczyć 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 adresem 
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. 




