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Ocena przydatności metod: ITS-PCR i PCR MP w genotypowaniu
Streptococcus agalactiae
Evaluation of ITS-PCR and PCR MP techniques for Streptococcus
agalactiae genetic differentiation
Katarzyna Wolny-Koładka
Celem pracy była ocena przydatności metod ITS-PCR oraz PCR MP w różnicowaniu genetycznym szczepów S. agalactiae izolowanych od kobiet w okresie
rozrodczym. Zidentyfikowano 250 szczepów S. agalactiae i określono ich
serotyp. 20 szczepów genotypowano z zastosowaniem ITS-PCR i PCR MP
a następnie oceniono występowanie korelacji pomiędzy serotypem badanych
izolatów, a ich genotypem.
Słowa kluczowe: Streptococcus agalactiae, różnicowanie genetyczne, ITS-PCR, PCR MP

ABSTRACT
Introduction: The aim of this study was to evaluate the usefulness of ITS-PCR and PCR MP
methods for genotyping of S. agalactiae strains isolated from women in reproductive age.
Methods: In the course of the study 250 strains of S. agalactiae were isolated and their
serotype was identified. The ITS-PCR and PCR MP methods allowed to differentiate 20
strains and then the correlation between the serotypes of the tested isolates and their genotype was evaluated.
Results: Among 250 strains of S. agalactiae the following serotypes were identified as the
most common: III (54%), Ia (17%) and V (12%). Also other serotypes have been found: IV
(8%), Ib (5%) and II (4%). PCR MP has a higher discriminative power than the ITS-PCR and
it allowed for the efficient differentiation of strains. There is no direct relationship between
genotypes and serotypes of S. agalactiae.
Conclusions: PCR MP is useful in the differentiation of S. agalactiae. Exactly as in the case
of RAPD and PFGE methods, PCR MP can be used for the diagnosis and analysis of GBS
isolates colonization. This method is also used for successful genotyping of other microbial
species, often closely related ones, as well as in epidemiological studies.
Keywords: Streptococcus agalactiae, genetic differentiation, ITS-PCR, PCR MP
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WSTĘP
Paciorkowce grupy B (Group B Streptococcus – GBS) stały się w latach 70 – tych XX
wieku w USA główną przyczyną zakażeń i zgonów noworodków. W pierwszych opisach
serii przypadków śmiertelność wynosiła nawet 50% (1).
S. agalactiae jest przyczyną ciężkiej inwazyjnej choroby u noworodków objawiającej
się pod postacią posocznicy, zapalenia płuc oraz zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych.
U kobiet w ciąży lub zaraz po porodzie paciorkowce grupy B są odpowiedzialne za zapalenie
dróg moczowych, błon płodowych i śluzówki macicy oraz za posocznicę, rzadko za zapalenie
opon mózgowo – rdzeniowych. U osób dorosłych szczególnie po ukończeniu 60. roku życia, zwłaszcza z obniżoną odpornością oraz przewlekłymi chorobami, mikroorganizm ten
wywołuje zapalenie dróg moczowych, płuc, wsierdzia, opon mózgowo – rdzeniowych,
a także zapalenie skóry i tkanki podskórnej (19).
Rutynowo S. agalactiae oznaczany jest przy użyciu metod fenotypowych, do których
zaliczamy m.in. posiew na podłoża agarowe z krwią baranią oraz podłoża wybiórcze, chromogenne, które eliminują wzrost flory towarzyszącej, przy jednoczesnym wybarwieniu
szukanych kolonii GBS. Z wyrośniętych kolonii sporządza się preparaty barwione wg metody
Grama a także wykonuje się testy na obecność katalazy, oraz określa się grupę serologiczną
wg Lancefield. W celu potwierdzenia identyfikacji gatunkowej można wykonać dodatkowo
testy biochemiczne tj. API 20 Strep (bioMerieux, Francja) a także serotypowanie przy użyciu zestawu Group B Streptococcus GBS Serotyping Test (ESSUM ProBiotics, Szwecja).
Używając przeciwciał dla serotypów Ia, Ib, II, III, IV, V możemy określić przynależność
badanych szczepów S. agalactiae do danego typu serologicznego (25). Metody fenotypowe, jakkolwiek bardzo powszechnie stosowane i dostępne, mają pewne wady. Wymagają
dużego nakładu pracy oraz są czasochłonne - jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacjach
zagrożenia życia ludzkiego, kiedy należy szybko postawić diagnozę. Problemem jest także
niewystarczająca powtarzalność testów fenotypowych, na którą wpływać może wiek kolonii,
sposób jej przechowywania, czy w końcu sama metodyka oznaczania. Dlatego tak ważne
jest, aby wszystkie podłoża diagnostyczne i testy identyfikacyjne były doskonalone, a same
badania wykonywane przez wykwalifikowany personel laboratoryjny (9, 24, 26). Biorąc
pod uwagę fakt, że S. agalactiae charakteryzuje się dużą zmiennością genetyczną, która
uzależniona jest między innymi od szerokości geograficznej, analizowanej populacji a także
typu zakażenia (13). W wątpliwych przypadkach identyfikację gatunkową można uzupełnić
o metody oparte na reakcji PCR (10, 11). Ponadto, genotypowanie paciorkowców grupy
B pozwala na śledzenie dróg nabywania S. agalactiae przez noworodki, co jest niezwykle
istotne z epidemiologicznego punktu widzenia (5, 6, 7).
W badaniach epidemiologicznych bardzo często stosuje się typowanie molekularne
z wykorzystaniem technik o różnej sile dyskryminacji. RAPD (ang. random amplified
polymorphic DNA), jest prostą i względnie tanią metodą bazującą na reakcji PCR, jednakże
z uwagi na niski potencjał różnicujący jej znaczenie jest niewielkie. PFGE (ang. pulsed field
gel electrophoresis), charakteryzuje się wysoką powtarzalnością i czułością, stąd uważana jest
za „złoty standard” w porównywaniu izolatów w obrębie badanej grupy. Z kolei, typowanie
metodą MLST dostarcza jednoznacznych danych identyfikujących izolaty, które można łatwo
porównać pomiędzy laboratoriami i tworzyć bazy danych na podstawie przypisanych im
typów sekwencyjnych (ang. sequence type, ST), które tworzą główne kompleksy klonalne
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(ang. clonal complex, CC) (13). Oparte na reakcji łańcuchowej polimerazy są omawiane
w niniejszej pracy metody ITS-PCR i PCR MP, które różnią się potencjałem różnicującym
i nie są rutynowo stosowane w celu typowania genetycznego S. agalactiae.
Technika ITS-PCR (ang. PCR amplification of Intergenic rRNA Spacer Regions), zwana
rybotypowaniem, jest jedną z technik fingerprinting, służącą do typowania genetycznego
drobnoustrojów (12). Typowanie genetyczne jest oparte na różnicach w strukturze (długości
i sekwencji DNA) operonów kodujących rybosomalny RNA (operon rrn). Operony rrn są
obecne u wszystkich organizmów, z wyjątkiem wirusów. U organizmów prokariotycznych
odpowiedzialne są za syntezę 16S, 23S i 5S rRNA oraz tRNA. Operon rrn zawiera obszary
wysoce zakonserwowane ewolucyjnie, zarówno pod względem sekwencji nukleotydowej jak
i struktury pierwszo – i drugorzędowej. Obszary te są rozdzielone regionami polimorficznymi, które charakteryzują się wysokim stopniem zróżnicowania pod względem jakościowym
(sekwencja nukleotydów) oraz ilościowym (długość sekwencji). Metoda ITS-PCR polega
na amplifikacji przy użyciu reakcji PCR zmiennych obszarów znajdujących się pomiędzy
sekwencjami kodującymi 16S i 23S rRNA. Obszary te wykazują wysoki stopień zmienności na poziomie rodzaju czy gatunku. W genomie bakteryjnym znajduje się od kilku do
kilkunastu kopii operonu rrn. W każdym operonie rejon polimorficzny może mieć różną
długość oraz sekwencję. Ze względu na to, że są to rejony wysoce polimorficzne, to w wyniku
reakcji PCR fragmenty DNA, rozdzielone elektroforetycznie w żelu poliakrylamidowym/
agarozowym dają profil prążków charakterystyczny dla badanego drobnoustroju. U niektórych gatunków bakterii rejon 16S-23S rDNA jest niezróżnicowany w obrębie genomu
(wszystkie kopie rrn w genomie mają tą sama sekwencję), w takim przypadku wynikiem
reakcji PCR jest jeden produkt.
Metoda PCR MP (ang. PCR Melting Profile) opiera się na zjawisku różnej stabilności
termicznej fragmentów DNA powstałych w wyniku trawienia restrykcyjnego genomowego
DNA. Ze względu na występowanie heterogeniczności w rozmieszczeniu par GC w genomie
bakteryjnym, po trawieniu restrykcyjnym uzyskuje się fragmenty, które różnią się długością
i składem zasad. Fragmenty różnią się także temperaturą, przy której następuje ich pełna
denaturacja. Ponieważ amplifikacja w metodzie PCR może zajść jedynie w warunkach całkowitej denaturacji fragmentu, ograniczenie w ilości powielanych fragmentów DNA osiąga
się obniżając temperaturę denaturacji dsDNA w stosunku do standardowych metod PCR.
Zazwyczaj stosowana temperatura denaturacji w reakcji PCR wynosi od 94°C do 95°C,
w celu uzyskania całkowitego rozdzielenia nici, co umożliwia amplifikację wszystkich
obecnych w mieszaninie fragmentów DNA. Obniżenie temperatury denaturacji powoduje
zmniejszenie się ilości amplifikowanych fragmentów, gdyż całkowitej denaturacji ulegają
tylko mniej stabilne fragmenty, o mniejszej zawartości par GC. Możliwość stosowania
różnej temperatury denaturacji w cyklach PCR pozwala na ustalenie liczby uzyskiwanych
produktów w reakcji PCR. Przy niskich temperaturach denaturacji ulega tylko niewielka
ilość dwuniciowego DNA. Wraz ze wzrostem temperatury denaturacja zachodzi dla coraz
większej liczby fragmentów, w skutek czego zwiększa się liczba amplikonów. Dalszy
wzrost temperatury powoduje denaturację prawie wszystkich fragmentów, co prowadzi do
otrzymania zbyt dużej puli produktów PCR, które po rozdziale elektroforetycznym dają
trudny do interpretacji profil prążków. Technika PCR MP jest uniwersalna, dzięki czemu
jest użyteczna również w badaniu dużych genomów, w tym eukariotycznych, a do analizy
można wykorzystywać DNA pochodzący z różnych źródeł. Bardzo dużą zaletą tej techniki
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jest możliwość różnicowania fragmentów DNA o identycznej długości, lecz o różnym
składzie zasad (15, 17).
Z epidemiologicznego punktu widzenia S. agalactiae budzi szczególny niepokój. Dlatego
celem niniejszej pracy było określenie przydatności nowoczesnych metod ITS-PCR oraz
PCR MP w genotypowaniu tych mikroorganizmów. Dodatkowym celem pracy było określenie występowania korelacji pomiędzy serotypem badanych szczepów a ich genotypem.
MATERIAŁ I METODY
Materiał do badań stanowiło 250 szczepów paciorkowców β – hemolizujących i nie
wykazujących hemolizy, wyizolowanych z materiałów pobranych z dróg rodnych 1727 kobiet
w wieku rozrodczym. Szczepy zostały poddane standardowym procedurom laboratoryjnym.
Identyfikacja gatunkowa obejmowała: hodowle na podłożach ogólnych i wybiórczych,
preparaty mikroskopowe, testy na obecność katalazy oraz testy serologiczne wg Lancefield.
Do celów badawczych identyfikację paciorkowców poszerzono o testy biochemiczne tj.
API 20 Strep (bioMerieux, Francja) a także serotypowanie puli wyizolowanych szczepów
w oparciu o zestaw GBS Serotyping Test (ESSUM ProBiotics, Szwecja). Po zidentyfikowaniu
wszystkich 250 szczepów S. agalactiae wybrano 20 izolatów, które poddano genotypowaniu metodami ITS-PCR i PCR MP. Szczepy zostały wybrane w oparciu o ich własności
fenotypowe, tj. rodzaj hemolizy i serotyp. Niewielka liczba izolatów użytych w analizie
wynika z faktu, że były to badania wstępne mające na celu uzyskanie informacji o zasadności
dalszego typowania genetycznego z użyciem ITS-PCR i PCR MP. Genotypowaniu poddano
izolaty należące do serotypu dominującego – III, posiadające zarówno hemolizę β i γ, oraz
drugiego w kolejności częstości występowania serotypu – Ia z jednolitym typem hemolizy
β. Dodatkowo, brano pod uwagę fakt, że były to serotypy charakterystyczne dla Europy
Środkowo-Zachodniej. W analizie użyto także rzadko występujący β – hemolizujący izolat
posiadający serotyp IV, który nie jest typowym dla badanego regionu.
Izolację genomowego DNA pochodzącego z 20 szczepów S. agalactiae prowadzono
z użyciem zestawu DNA Genomic Mini Kit (A&A Biotechnology, Polska), stosując metodykę
zalecaną przez producenta. Wydajność izolacji została zmierzona przy użyciu spektrofotometru NanoDrop 1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific) i wynosiła 100 – 200 ng/μl
genomowego DNA w pojedynczej próbie. Dodatkowo wykonano rozdział elektroforetyczny
uzyskanego produktu w żelu agarozowym. 8 μl roztworu DNA rozdzielano elektroforetycznie
w 1% żelu agarozowym z dodatkiem bromku etydyny (0,5 mg/ml), w buforze 1xTAE przez
30 min przy napięciu ok. 7 V/cm długości żelu. Żel analizowano w świetle UV.
W celu genotypowania 20 szczepów S. agalactiae zastosowano dwie metody o różnym potencjale różnicującym: ITS-PCR i PCR MP. Dla metody ITS-PCR zastosowano
procedurę opisaną przez Jensen i in. (12), którą zmodyfikowano eksperymentalnie. Zastosowano następujące rodzaje starterów: G1: 5’ – GAAGTCGTAACAAGG – 3’ i L1:
5’ – CAAGGCATCCACCGT – 3’, które zostały zaprojektowane w oparciu o sekwencje
komplementarne dla konserwatywnego regionu 16S i 23S rRNA. Reakcja PCR była prowadzona w gradientowym termocyklerze (Eppendorf), w następujących parametrach: 25 cykli
denaturacji w 95°C przez 1 min, przyłączanie starterów w temperaturze 55°C przez 1 min
oraz elongacja w 72°C przez 1 min. Dodatkowo, zastosowano wstępną denaturację DNA
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przez 5 min w temperaturze 95°C. Po zakończeniu całego procesu próbki były inkubowane
przez 5 min w 72°C. 5 μl mieszaniny produktów PCR rozdzielano elektroforetycznie w 4%
żelu poliakrylamidowym, w aparacie Hoeffer’a w buforze 1xTBE, przez 3h przy napięciu
ok. 12V/cm długości żelu. Po zakończeniu elektroforezy żel wybarwiano w kąpieli wodnej
zawierającej bromek etydyny (0,5 mg/l wody). Żel analizowano w świetle UV, przy zastosowaniu aparatu VersaDoc Imaging System version 1000.
Dla metody PCR MP zastosowano procedurę zaproponowaną dla E. coli (15) wprowadzając drobne modyfikacje. PCR MP wykonano w dwóch wariantach różniących się
enzymem endonukleazą: HindIII (PCR MP/HindIII) oraz XbaI (PCR MP/XbaI). Ponieważ
po ligacji adaptora nie odtwarza się miejsce restrykcyjne, reakcję trawienia restrykcyjnego
oraz reakcję ligacji prowadzono jednocześnie. Przygotowano mieszaninę ligacyjną o następującym składzie: 2 µl adaptora (Pow, 5’-CTCACTCTCACCAACGTCGAC-3’; HINDLIG, 5’-AGCTGTCGACGTTGG-3’ lub XbaLIG 5’-CTAGGTCGACGTTGG-3’; 20 pM
każdy), 2,5 µl buforu ligacyjnego (10x stężony; Epicentre, Madison, WI), 0,5 µl 25 mM
ATP (Epicentre), oraz 5U ligazy T4 DNA (Epicentre, Madison, WI). Reakcję prowadzono
w 37°C w termobloku (Termoblok, DNA Gdańsk II s.c.) przez 30 min. Reakcje trawienia
przeprowadzono w takich samych warunkach stosując 50 ng DNA z każdego szczepu S.
agalactiae na próbkę i 5 U każdej endonukleazy. Następnie obydwie mieszaniny odpowiednio
rozporcjowano i inkubowano przez 1h w temperaturze pokojowej. Inaktywację termiczną
mieszaniny reakcyjnej prowadzono w termobloku w temperaturze 70°C przez 10 min.,
następnie mieszaninę chłodzono w temperaturze pokojowej przez 10 min.
Reakcja PCR została wykonana z użyciem 50 µl mieszaniny reakcyjnej zawierającej 1
µl mieszaniny ligacyjnej, 5 µl 10x buforu PCR (100 mM Tris-HCl, pH 8,5; 500 mM KCl,
1% Triton X-100), 2 µl 50 mM MgCl2, 5 µl dNTP, 2 U polimerazy Pwo (DNA Gdańsk
II, Poland), 50 pM starter PowaAGCTT dla PCR MP/HindIII (5’-CTCACTCTCACCAACGTCGACAGCTT-3’) i starter XbaIMP dla PCR MP/XbaI (5’-CTCACTCTCACCAACGTCGACCTAGA-3’). Reakcja PCR w gradientowym termocyklerze (Eppendorf)
była prowadzona wg następujących parametrów: 7 min w 72°C w celu uwolnienia nie przyłączonych oligonukleotydów HINDLIG/XbaLIG oraz wypełnienia jednoniciowych końców
i tworzenia amplikonów, kolejnym etapem była wstępna denaturacja w 79,5°C przez 90
sekund i 22 cykle denaturacji właściwej w 79,5°C (PCR MP/HindIII) i 80°C (PCR MP/XbaI)
przez 1 min, przyłączanie i elongacja w 72°C przez 2 min. Po zakończeniu reakcji próbki
inkubowano przez 5 min w temperaturze 72°C. Temperatura denaturacji została wyznaczona
eksperymentalnie dla obu wariantów PCR MP z użyciem gradientowego termocyklera (Eppendorff). Temperatura denaturacji została tak dobrana, aby ilość amplifikowanych w reakcji
PCR fragmentów restrykcyjnych była odpowiednio mała, aby obraz elektroforetyczny (po
rozdziale produktów PCR) był czytelny, łatwy w interpretacji, a także odpowiednio duża
by móc różnicować szczepy S. agalactiae. 5 μl mieszaniny produktów PCR rozdzielono
elektroforetycznie w 6% żelu poliakrylamidowym, w aparacie Hoeffer’a w buforze 1xTBE,
przez 3h przy napięciu ok. 12V/cm długości żelu. Po zakończeniu elektroforezy żel wybarwiano w kąpieli wodnej zawierającej bromek etydyny (0,5 mg/l wody). Żel analizowano
w świetle UV, przy zastosowaniu aparatu VersaDoc Imaging System version 1000. Jako
szczep odniesienia zastosowano izolat Enterococcus faecium ATCC 49474.
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W zaprezentowanych badaniach starano się ocenić przydatność dwóch metod genetycznych (ITS-PCR i PCR MP) w różnicowaniu szczepów S. agalactiae, pochodzących od
kobiet w wieku rozrodczym. Dodatkowo chciano sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy
serotypem badanych szczepów a ich genotypem.
Paciorkowce grupy B posiadają otoczkę polisacharydową o właściwościach antygenowych – jest ona uznanym czynnikiem zjadliwości tych drobnoustrojów. Na jej podstawie
dokonano podziału paciorkowców na 9 serotypów: Ia, Ib, II – VIII (19). W 2007 roku
naukowcy zaproponowali wprowadzenie 10 serotypu: IX (23).
Wyniki uzyskane w prowadzonych badaniach pokazują, że 250 szczepów S. agalactiae
posiadało następujące serotypy: III (54%), Ia (17%) i V (12%). Odnotowano także występowanie serotypów: IV (8%), Ib (5%) i II (4%). Uzyskane wyniki potwierdzają badania
innych autorów, którzy wykazali następujący rozkład serotypów: III (33,2%), Ia (22%) i V
(13,9%) (20) i III (32,9%), V (26,1%) i Ia (20,5%) (21) oraz III (53%), Ia (24%), V (13%)
(14). Należy zwrócić uwagę na geograficzne zróżnicowanie w występowaniu poszczególnych
serotypów, ponieważ z badań epidemiologicznych wynika, że zakażenia w krajach Europy
Zachodniej i na terenie Stanów Zjednoczonych wywołane są najczęściej przez serotypy:
Ia, II, III i V. W krajach azjatyckich dominują serotypy: VI i VIII a w krajach arabskich
serotyp IV (19, 21).

Ryc.1.

Profil elektroforetyczny produktów PCR uzyskanych metodą ITS–PCR dla szczepów S.
agalactiae oraz szczepu odniesienia E. faecium; M1 – marker wielkości DNA (IDEAL, A&A
Biotechnology, Gdańsk); M2 – marker wielkości DNA (100-500 bp, A&A Biotechnology,
Gdańsk); nr 1 - 20 szczepy S. agalactiae, C- szczep odniesienia (E. faecium), K- - kontrola
negatywna.
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Do reakcji genotypowania zostało wybranych 20 szczepów S. agalactiae należących
do serotypów: Ia (4), III (15), IV (1) i posiadających hemolizę typu β (13) i γ (7).
W celu oceny przydatności poszczególnych technik w procesie różnicowania GBS zastosowano dwie metody o różnej sile dyskryminacji: ITS-PCR i PCR MP, dodatkowo PCR
MP wykonano w dwóch układach: PCR MP/HindIII i PCR MP/XbaI. ITS-PCR jest metodą
amplifikacji zmiennych obszarów znajdujących się pomiędzy sekwencjami kodującymi 16S
i 23S rRNA. Cechuje ją szybkość, ale też niski poziom dyskryminacji, co zostało wykazane
w badaniach własnych. W wyniku reakcji ITS-PCR analizowane szczepy zostały podzielone na dwie grupy genotypowe, co było niewystarczające w procesie ich różnicowania. Po
rozdziale elektroforetycznym wszystkie szczepy posiadały prążki na wysokości 380 i 690
bp (ryc.1). Wyniki te sugerują występowanie silnego pokrewieństwa pomiędzy badanymi
izolatami, co wskazuje na przynależność do jednego gatunku (zostało to wcześniej potwierdzone analizami fenotypowymi) (ryc.2).
Reakcja PCR MP pozwoliła na efektywniejsze zróżnicowanie badanych szczepów, co
potwierdziło jej wyższą niż u ITS-PCR siłę dyskryminacji (ryc.3).
Technika PCR MP umożliwia analizę całego genomu i jest oparta na reakcji ligacji
adaptorów do końców uzyskanych fragmentów restrykcyjnych i ich amplifikacji przy zadanej temperaturze denaturacji w cyklach PCR (18). W wyniku genotypowania S. agalactiae
z użyciem tej metody udało się zróżnicować badane szczepy w obrębie gatunku.
Podobieństwo genetyczne szczepów S. agalactiae do szczepu odniesienia E. faecium
jest bardzo małe (3% w metodzie ITS-PCR, 10% i 16% w metodzie PCR MP). Można zatem
stwierdzić, że zastosowane metody genetycznego typowania są odpowiednie do typowania
szczepów tego samego gatunku (typowanie wewnątrzgatunkowe). Szczepy innych gatunków
mają znacznie różniący się profil elektroforetyczny produktów PCR.

Ryc.2.

Dendrogram przedstawiający genetyczne podobieństwo szczepów S. agalactiae i E. faecium wyznaczone z wykorzystaniem współczynnika podobieństwa Dice’a oraz metody
klasteryzacji UPMGA na podstawie wyników genotypowania metodą ITS-PCR.
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Panel A: PCR MP/XbaI (a) i PCR MP/ HindIII (b) profil elektroforetyczny S. agalactiae,
M – marker wielkości (100-1000 bp); nr 1 - 20 szczepy S. agalactiae, C- szczep odniesienia
(E. faecium), K- -kontrola negatywna. Panel B: Dendrogram przedstawiający genetyczne
podobieństwo szczepów S. agalactiae i E. faecium wyznaczone z wykorzystaniem współczynnika podobieństwa Dice’a oraz metody klasteryzacji UPMGA na podstawie wyników
genotypowania metodą PCR MP w układzie PCR MP/HindIII i PCR MP/XbaI.

Całkowite genetyczne podobieństwo szczepów S. agalactiae wyliczone na podstawie
wyników typowania metodą ITS – PCR wynosi 80%. Wśród szczepów wyróżniono dwa
genotypy: ITS – I (17 szczepów) i ITS – II (3 szczepy). Tak wysokie podobieństwo genetyczne szczepów S. agalactiae sugeruje ich wspólne pochodzenie (bliskie pokrewieństwo).
Całkowite genetyczne podobieństwo szczepów S. agalactiae wyliczone na podstawie
wyników typowania metodą PCR MP wynosi 70% dla układu PCR MP/XbaI i 72% dla
układu PCR MP/HindIII.

Nr 3

157

Genetyczne różnicowanie S. agalactiae

Tabela I. Korelacja pomiędzy genotypem S. agalactiae a hemolizą i serotypem
Genotyp
Nr Nr badania
Hemoliza
ITS-PCR
PCR MP /XbaI
PCR MP /HindIII
1. 283
ITS - I
MPXba - IIC
MPHind - IIIA - 1
β
2. 23789
ITS - I
MPXba - IIIA
MPHind - IIIB
γ
3. 22410
ITS - I
MPXba - IB - 1
MPHind - IB - 1
γ
4. 23508
ITS - I
MPXba - IB - 1
MPHind - IB - 1
γ
5. 22643
ITS - I
MPXba - IB - 1
MPHind - IB - 1
γ
6. 23137
ITS - I
MPXba - IIB - 1
MPHind - IIIA - 1
γ
7. 24544
ITS - I
MPXba - IB - 2
MPHind - IB - 2
γ
8. 1851
ITS - I
MPXba - IIA - 2
MPHind - IIA - 2
β
9. 26246
ITS - I
MPXba - IB - 2
MPHind - IB - 2
γ
10. 1151
ITS - II
MPXba - IA - 1
MPHind - IA - 1
β
11. 1508
ITS - I
MPXba - IA - 2
MPHind - IA - 2
β
12. 1135
ITS - I
MPXba - IA - 2
MPHind - IA - 2
β
13. 2571
ITS - I
MPXba - IIB - 1
MPHind - IIIA - 1
β
14. 552
ITS - I
MPXba - IC
MPHind - IIB
β
15. 1054
ITS - I
MPXba - IIA - 2
MPHind - IIA - 2
β
16. 399
ITS - I
MPXba - IIA - 1
MPHind - IIA - 1
β
17. 2222
ITS - I
MPXba - IIA - 1
MPHind - IIA - 1
β
18. 400
ITS - I
MPXba - IIA - 1
MPHind - IIA - 1
β
19. 27768
ITS - II
MPXba - IA - 1
MPHind - IA - 1
β
20. 1770
ITS - II
MPXba - IA - 1
MPHind - IA - 1
β

Serotyp
III
III
III
III
III
III
III
Ia
III
III
III
III
III
Ia
Ia
IV
Ia
III
III
III

Na podstawie genotypowania PCR MP/XbaI wyodrębniono trzy grupy genotypowe:
I (trzy podgrupy: A – 5 szczepów, B – 5 szczepów, C – 1 szczep), II (trzy podgrupy: A – 5
szczepów, B – 2 szczepy i C – 1 szczep) i III (1 szczep).
Na podstawie genotypowania PCR MP/HindIII wyodrębniono trzy grupy genotypowe:
I (dwie podgrupy: A – 5 szczepów, B – 5 szczepów), II (dwie podgrupy: A – 5 szczepów,
B – 1 szczep) i III (dwie podgrupy: A – 3 szczepy, B – 1 szczep).
Pomiędzy PCR MP/XbaI i PCR MP/HindIII występują pewne różnice, zwłaszcza jeśli
chodzi o szczepy: S. agalactiae 552 (w pierwszym układzie został on zaliczony do grupy I,
natomiast w drugim układzie – do II), S. agalactiae 23137, 2571, 283 (w pierwszym układzie wchodzą w skład grupy II, natomiast w układzie drugim – do grupy III). Te różnice
w grupowaniu (w podobieństwie genetycznym) wynikają z różnej częstości zmienności
sekwencji nukleotydowej w różnych regionach DNA genomowego bakterii. W niektórych
miejscach zmiany DNA zachodzą szybciej, a w innych wolniej. Metoda PCR MP bada
występowanie zmian w sekwencji nukleotydowej genomowego DNA, które wpływają na
obecność lub brak miejsca restrykcyjnego dla wybranego enzymu restrykcyjnego oraz na
stabilność fragmentu restrykcyjnego (temperaturę topnienia).
Większość szczepów bez hemolizy (5 z 7) wykazuje genotyp I (ITS – PCR) i IB (PCR
MP). Porównując genotypy S. agalactiae z hemolizą i bez hemolizy, można zauważyć
pewne różnice. Wszystkie szczepy bez hemolizy posiadały serotyp III. Ponadto należały do
genotypu I (ITS-PCR) oraz w większości do IB (PCR MP). Natomiast szczepy S. agalactiae
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z hemolizą posiadały różne serotypy oraz były o wiele bardziej zróżnicowane pod względem genetycznym (żaden z nich nie należał do genotypu IB w metodzie PCR MP) (Tab.I).
Brak jest bezpośredniej zależności pomiędzy genotypem a serotypem S. agalactiae. Wiąże się
to z faktem, iż serotyp jest cechą fenotypową (wynikającą z ekspresji konkretnych genów – zdefiniowanych obszarów DNA). Metody genetyczne badają zmienność w rejonie 16S – 23S rRNA
oraz w całym genomie, stąd zmiany odpowiadające za inny serotyp mogą być „niewidoczne”
(brak zmian w obecności czy braku miejsca restrykcyjnego w genie/genach odpowiadających
za dany serotyp) bądź „przesłonione” przez ogół zmian w całym materiale genetycznym.
Potwierdzeniem postawionej tezy o trudności znalezienia korelacji pomiędzy serotypem
a genotypem szczepów S. agalactiae są badania prowadzone we Włoszech. Tam, po przeprowadzeniu elektroforezy PFGE, podzielono pulę badanych szczepów na 7 pulsotypów.
Rozkład serotypów w obrębie pulsotypów nie pozwalał na stwierdzenie korelacji pomiędzy
tymi cechami w puli analizowanych szczepów (21). Do podobnych wniosków doszli autorzy norwescy, którzy uznali, że elektroforeza PFGE jest przydatna w typowaniu szczepów
NT (u których nie można wyznaczyć serotypu), jednakże trudno pokusić się o zauważenie
prostych korelacji serotyp/genotyp (22).
S. agalactiae jest uważany za istotną przyczynę okołoporodowych i noworodkowych
zakażeń na całym świecie. GBS mogą być zostać nabyte w czasie porodu lub na drodze
transmisji z matki na dziecko przez śluzówkę macicy. Dodatkowo, wcześniactwo jest również
czynnikiem ryzyka dla wystąpienia zakażeń GBS u noworodków pod postacią posocznicy
(2). CDC zaleca, aby wszystkie ciężarne kobiety były poddawane przesiewowym badaniom
pod kątem obecności S. agalactiae między 35 a 37 tygodniem ciąży (8), co ułatwiłoby
wczesne rozpoznanie i możliwość zastosowania odpowiedniej terapii u wybranych pacjentek.
Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, iż PCR MP jest przydatna
w różnicowaniu S. agalactiae. Podobnie jak w przypadku metody RAPD czy PFGE, PCR
MP może służyć do diagnostyki nosicielstwa oraz analizy podobieństwa izolatów GBS (3,
4). Metoda ta z powodzeniem jest stosowana także w genotypowaniu innych gatunków
mikroorganizmów, często blisko spokrewnionych oraz w badaniach epidemiologicznych
(16). Poprzez identyfikację genotypów umożliwia wykrywanie zakażeń szpitalnych, pozwala
ustalić szczep dominujący na danym oddziale (szpitalu) i drogę jego transmisji w środowisku
szpitalnym. PCR MP jest także techniką służącą do badania przebiegu sytuacji epidemiologicznych poszczególnych pacjentów oraz analizowania relacji epidemiologicznych pomiędzy
poszczególnymi szczepami izolowanymi z różnych miejsc od tego samego pacjenta (17).
WNIOSKI
1. Częstość występowania w badanej puli szczepów posiadających serotyp: III, Ia i V, jest
zgodna tezą o ich geograficznym zróżnicowaniu.
2. Na podstawie wyników typowania molekularnego S. agalactiae metodami ITS-PCR
i PCR MP nie stwierdzono bezpośredniej zależności pomiędzy genotypem badanych
izolatów a ich serotypem.
3. Technika ITS-PCR z uwagi na niską siłę dyskryminacji nie powinna być stosowana
w typowaniu molekularnym S. agalactiae.
4. PCR MP jest metodą z użyciem której można różnicować paciorkowce grupy B.
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Ocena przydatności odczynu immunoenzymatycznego ELISA do
poszukiwania przeciwciał dla lipopolisacharydów enterokrwotocznych
pałeczek Escherichia coli (EHEC) u osób z zaburzeniami układu
pokarmowego i zespołem hemolityczno-mocznicowym
Evaluation of usefulness of the enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) for the detection of antibodies to lipopolysaccharides of
Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) strains in patients with
gastrointestinal disorders and patients with hemolytic uremic syndrome
Waldemar Rastawicki, Natalia Rokosz-Chudziak
Zakład Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
Przedstawiono wyniki badania poziomu przeciwciał dla lipopolisacharydów (LPS) uzyskanych z wybranych serotypów pałeczek okrężnicy u 526
osób z zaburzeniami układu żołądkowo-jelitowego. Dodatkowo zbadano
37 próbek surowicy uzyskanych od 26 osób z objawami zespołu hemolityczno-mocznicowego, podejrzanych w badaniu klinicznym o zakażenie
enterokrwotocznymi pałeczkami E. coli. Grupę kontrolną stanowiły osoby
klinicznie zdrowe oraz osoby z zakażeniem przewodu pokarmowego, wywołanym przez inne, niż werotoksyczne pałeczki E. coli, patogeny bakteryjne.
Uzyskane wyniki wykazały przydatność odczynu ELISA z antygenami LPS
do serodiagnostyki zakażeń enterokrwotocznymi pałeczkami E. coli u osób
z zaburzeniami układu pokarmowego. Przy interpretacji wyników badań
serologicznych u tych osób trzeba jednakże wziąć pod uwagę możliwość
występowania licznych, nieswoistych reakcji krzyżowych. U osób, u których
w następstwie zakażenia enterokrwotocznymi szczepami doszło do powikłań
w postaci zespołu hemolityczno-mocznicowego, poszukiwanie przeciwciał dla
lipopolisacharydów pałeczek E. coli wybranych grup serologicznych może
być cennym uzupełnieniem badań bakteriologicznych.
Słowa kluczowe: enterokrwotoczne E. coli, zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS), odczyn
ELISA, zaburzenia układu pokarmowego
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ABSTRACT
Introduction: Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) strains are an important zoonotic
food-borne and waterborne pathogens causing diarrhea and the severe hemolytic uremic
syndrome (HUS) in humans. The aim of the study was to evaluate the usefulness of enzyme
immunoassay ELISA for detection of antibodies to the lipopolysaccharides (LPS) of EHEC
in patients with gastrointestinal disorders and patients with hemolytic-uremic syndrome.
Material and methods: Sera obtained from 526 patients with gastrointestinal disorders,
26 patients with HUS and 74 patients with different bacterial gastroenteritis infections were
screened by an LPS-based ELISA. The LPS antigens of EHEC belonging to serogroups
O26, O103, O104, O111, O121, O145, and O157 were obtained by modified Boivin’s
method. Additionally, to determine the cut-off level, the 122 sera from healthy people were
tested. Cellular extract from E. coli O14 were used to remove by absorption antibodies to
the Enterobacteriaceae Common Antigen (ECA).
Results: Generally, seroprevalence of antibodies to the LPS of different EHEC serogroups
in patients with gastrointestinal disorders was low. Additionally, interpretation of the some
positive results was difficult to the fact of many serological mutual interactions. Particularly
a lot of cross-reactions were seen in the group of sera obtained from patients with different
bacterial gastroenteritis infections. The study showed also that in most cases the absorption
of antibodies to the ECA had no significant effect on the cross-reactions observed in ELISA.
On the other hand, the very high level of antibodies to the LPS antigen of E. coli O26 was
found in 5 patients, to E. coli O157 in 4 patients, to E. coli O104 and O145 in 3 patients
and E. coli O111 in 2 patients with HUS. Analysis of antibody levels in paired sera taken
2-3 weeks apart obtained from six HUS patients showed a rapid decline of antibody levels
to the LPS antigens.
Conclusions: The results showed the usefulness of the ELISA with lipopolysaccharides
antigens to serodiagnosis of infection caused by EHEC. Due to the possibility of cross-reaction there is a need to develop more specific antigens, based on the recombinant proteins
of verotoxin-producing Escherichia coli.
Key words: Enterohemorrhagic E. coli (EHEC), haemolytic-uraemic syndrome (HUS),
gastrointestinal disorders, ELISA
WSTĘP
Zakażenia układu pokarmowego wywoływane przez enterokrwotoczne (EHEC), bądź
też wymiennie nazywane również werotoksycznymi pałeczkami E. coli (VTEC), stanowią
istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego w Polsce. Drobnoustroje te są, głównie u małych
dzieci, przyczyną występowania zatruć pokarmowych, przebiegających najczęściej pod postacią krwotocznego zapalenia okrężnicy. Pałeczki EHEC/VTEC mogą także wywoływać,
głównie u małych dzieci, osób starszych i osób z niewydolnym układem immunologicznym,
bardzo poważne powikłania, takie jak zespół hemolityczno-mocznicowy (haemolytic ureamic
syndrome - HUS), czy małopłytkowa plamica zakrzepowa (thrombotic thrombocytopenic
purpura – TTP) (12, 13, 15).
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Werotoksyczne szczepy pałeczek E. coli należą do różnych grup serologicznych, z tym,
że najczęściej spotyka się te izolaty wśród pałeczek okrężnicy należących do grupy serologicznej O157 oraz rzadziej, do innych grup serologicznych, umownie określanych mianem
non – O157, takich jak: O26, O103, O111, O121, O145 czy O104. Do wywołania pełnych
objawów zakażenia konieczne jest jednak posiadanie przez te szczepy różnych czynników
zjadliwości, w tym przede wszystkim werotoksyny I i II, intyminy, białka Tir, białek Esp
czy hemolizyny (19).
Wykazano, że naturalnym rezerwuarem werotoksycznych szczepów E. coli jest przewód pokarmowy przeżuwaczy, głównie bydła. Drobnoustroje te, stanowiące naturalną
mikroflorę ich przewodu pokarmowego, trafiają wraz z odchodami do gleby i wody, gdzie
mogą się utrzymywać przez okres od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Człowiek zakaża się tymi drobnoustrojami spożywając skażoną żywność, przede wszystkim surową,
niedogotowaną wołowinę, niepasteryzowane mleko, skażone surowe warzywa, kiełki, czy
też pijąc skażoną wodę. Wyniki badań prowadzonych w wielu krajach wskazują na to, że
również bliski, bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami (hodowcy bydła) może być
przyczyną zakażeń ludzi (15, 19).
Według dotychczas przyjętych kryteriów, laboratoryjne potwierdzenie zakażenia wywołanego przez pałeczki VTEC można uzyskać na podstawie izolacji szczepu E. coli wytwarzającego shiga- lub werotoksynę, wykrycie DNA genów kodujących shiga- lub werotoksynę
bądź też wykrycie wolnych shigatoksyn. W wielu krajach, prowadzone są jednakże badania
dotyczące wykorzystania wyników badań serologicznych do potwierdzenia zakażenia wywołanego przez te drobnoustroje. Jest to o tyle istotne, że pałeczki VTEC ze względu na
bardzo krótki okres przebywania w układzie pokarmowym (kilka dni), morfologicznego
podobieństwa do innych niechorobotwórczych pałeczek E.coli i częstej utraty genu kodującego werotoksynę w wyniku pasażowania, są trudne do izolacji w warunkach rutynowo
prowadzonej diagnostyki bakteriologicznej. Dodatkowo, wyniki badań serologicznych mogą
być wykorzystane w retrospektywnych badaniach dotyczących rozpowszechnienia zakażeń
wywoływanych przez pałeczki VTEC w populacji.
Celem podjętych badań była ocena przydatności odczynu immunoenzymatycznego
ELISA do poszukiwania przeciwciał dla lipopolisacharydów werotoksycznych pałeczek
okrężnicy u osób z zaburzeniami układu pokarmowego i zespołem hemolityczno-mocznicowym. Aplikacyjnym celem tych badań było zaadaptowanie odczynu ELISA do rutynowo
stosowanej, serologicznej diagnostyki zakażeń szczepami VTEC na terenie naszego kraju.
MATERIAŁ I METODY

-

-

Próbki surowicy. Do badań wykorzystano łącznie 759 próbek surowicy, z czego:
526 próbek uzyskanych od osób z zaburzeniami układu pokarmowego. Próbki te przysłano w latach 2008-2012 do badania w kierunku jersiniozy, salmonelozy bądź kampylobakteriozy. W badanej grupie znalazło się 288 próbek surowicy uzyskanych od osób
z objawami krwotocznej biegunki. We wszystkich badanych próbkach, w rutynowo
wykonywanych badaniach serologicznych, nie stwierdzono obecności przeciwciał dla
pałeczek Yersinia, Salmonella czy Campylobacter.
37 próbek surowicy od 26 osób podejrzanych o zakażenie werotoksycznymi pałeczkami
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E. coli, z objawami zespołu hemolityczno-mocznicowego. U 6 osób chorych z próbek
kału wyizolowano werotoksyczne pałeczki E. coli z grupy serologicznej: O26 (3 osoby),
O104 (2 osoby) i O157 (1 osoba).
- 74 próbek surowicy od osób, z innymi niż werotoksyczne pałeczki E. coli, zakażeniami
przewodu pokarmowego. W grupie tej, 51 próbek surowicy pochodziło od osób z jersiniozą, 12 od osób z salmonelozą i 11 od osób z kampylobakteriozą. Próbki te traktowano
jako grupę kontrolną, służącą do określenia swoistości opracowanego zestawu ELISA.
- 122 próbki surowicy uzyskane od klinicznie zdrowych osób (62 próbki krwiodawców
i 60 próbek od zdrowych klinicznie dzieci i młodzieży do 18 roku życia).
Odczyn immunoenzymatyczny ELISA. W badaniach wykorzystano zestaw ELISA
opracowany we własnym zakresie. Test ELISA przeprowadzano na metapleksowych płytkach
firmy Nunc zgodnie z metodyką opisaną w poprzednich publikacjach, oznaczając poziom
przeciwciał klasy IgA, IgG oraz IgM (17, 18). Jako antygeny w odczynie ELISA wykorzystano preparaty lipopolisacharydów uzyskane we własnym zakresie zmodyfikowaną metodą
Boivina (14) ze szczepów E. coli należących do następujących grup serologicznych: O26,
O103, O104, O111, O121, O145 oraz O157. W wyniku przeprowadzonego miareczkowania
metodą szachownicy ustalono użytkowe stężenie wszystkich preparatów LPS na 25 µg/ml.
W badaniach zastosowano koniugaty firmy Dako (Polyclonal Rabbit Anti-Human IgA/IgG/
IgM/HRP) w stężeniu użytkowym od 1/1000 do 1/10.000. W każdej serii doświadczenia
badano dwie surowice kontrolne (każdą w dwóch dołkach płytki): o niskim i wysokim
poziomie przeciwciał dla danego preparatu antygenowego.
Absorpcja surowic zawiesiną bakteryjną szczepu E. coli O14. Absorpcję
wykonywano w celu pozbycia się ewentualnych przeciwciał dla antygenu wspólnego pałeczkom Enterobacteriaceae (ECA) z badanych próbek surowicy. W tym celu w 50 µl
badanej surowicy rozprowadzano osad uzyskany po zwirowaniu 500 µl 20% zawiesiny
bakteryjnej szczepu E. coli O14. Po 2 godzinach inkubacji w temperaturze 37oC, próbkę
surowicy zwirowywano i zostawiano w temperaturze 4oC do następnego dnia, w którym
przeprowadzano badanie odczynem ELISA.
Wyznaczanie wartości cut-off. Wartość cut-off wyznaczono jednorazowo, osobno
dla każdej klasy immunoglobulin i każdego preparatu antygenowego. Wartość tą ustalono
na poziomie średniej arytmetycznej poziomu przeciwciał (OD450) w próbkach surowicy
uzyskanych od 122 osób zdrowych (62 krwiodawców i 60 zdrowych dzieci i młodzieży)
powiększonej o dwa odchylenia standardowe.
Wyznaczanie wartości referencyjnej w danej serii doświadczenia. Wartość
referencyjną dla danej serii doświadczenia wyznaczano każdorazowo na poziomie średniej
arytmetycznej poziomu przeciwciał (OD450) w dwóch surowicach kontrolnych, pomnożonej
przez odpowiedni, stały współczynnik. Współczynnik ten był konieczny do dostosowania
średniej wartości OD dwóch próbek kontrolnych do rzeczywistej wartości cut- off, wyznaczonej podczas badania próbek surowicy osób zdrowych.
Wyznaczanie indeksu poziomu przeciwciał. Indeks poziomu przeciwciał w badanych próbkach surowicy wyznaczano na podstawie wzoru:
				
OD450 surowicy badanej
Indeks poziomu przeciwciał = --------------------------------------------- x 10
				
wartość referencyjna w danej serii
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Interpretacja wyników. Za wynik dodatni przyjmowano wartość indeksu poziomu
przeciwciał powyżej 12, a za wynik ujemny wartość poniżej 8. Wartości indeksu poziomu
przeciwciał pomiędzy 8-12 przyjmowano jako wynik wątpliwy.
Statystyczne opracowanie wyników. Analizę statystyczną uzyskanych wyników
przeprowadzono przy użyciu programu Instat (Instat Biostatistic). Istotność różnic w częstości wykrywania przeciwciał w próbkach surowicy osób należących do różnych grup
oceniano testem niezależności chi-kwadrat z zastosowaniem poprawki Yatesa. Za znamienne
statystycznie przyjęto różnice, gdzie poziomy istotności p były mniejsze od 0,05 (p<0,05).
WYNIKI
Wyniki badania poziomu przeciwciał dla LPS pałeczek E. coli u osób zdrowych, osób
z grupy kontrolnej oraz osób z zaburzeniami układu pokarmowego z krwotoczną biegunką
i bez takiej biegunki przedstawiono na rycinach 1-7.
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Rycina 1. Częstość występowania przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli z grupy serologicznej O26 u osób klinicznie zdrowych, osób chorych z grupy kontrolnej oraz osób chorych
z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego z krwotoczną biegunką i bez takiej biegunki.

Uzyskane wyniki pokazują, że generalnie w próbkach materiału uzyskanego od osób
z zaburzeniami przewodu pokarmowego częściej stwierdzano przeciwciała dla LPS pałeczek E. coli niż w próbkach surowicy osób zdrowych. W zdecydowanej liczbie przypadków
różnice te nie były jednak statystycznie istotne (p>0,05).
Ciekawych obserwacji dostarczyło porównanie częstości występowania przeciwciał dla
LPS pałeczek E. coli u osób z zaburzeniami układu pokarmowego z krwotoczną biegunką
oraz u osób bez takich objawów. W większości przypadków nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania przeciwciał klasy IgA i IgM dla LPS pałeczek E. coli u osób
należących do obydwu grup. U osób chorych z biegunką zdecydowanie częściej natomiast
wykrywano przeciwciała klasy IgG dla LPS pałeczek E. coli z grupy O103, O111, O121.
Nie stwierdzono takiej zależności w przypadku użycia w odczynie ELISA jako antygenów
lipopolisacharydów uzyskanych z pałeczek z grup O26, O104, O145 i O157.
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Rycina 2. Częstość występowania przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli z grupy
serologicznej O103 u osób klinicznie zdrowych, osób chorych z grupy kontrolnej oraz
osób chorych z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego z krwotoczną biegunką i bez
takiej biegunki.
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Rycina 3. Częstość występowania przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli z grupy
serologicznej O104 u osób klinicznie zdrowych, osób chorych z grupy kontrolnej oraz
osób chorych z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego z krwotoczną biegunką i bez
takiej biegunki.

Podczas poszukiwania przeciwciał w próbkach surowicy osób z zaburzeniami układu pokarmowego stwierdzano występowanie licznych wzajemnych reakcji krzyżowych.
Przykładowo, w grupie 47 próbek surowicy, w których wykryto przeciwciała klasy IgG na
diagnostycznie znamiennym poziomie dla antygenu LPS pałeczek E. coli grupy O121, tylko
w 10 (21,3%) nie stwierdzono obecności przeciwciał klasy IgG na poziomie diagnostycznie
znamiennym dla innych antygenów LPS pałeczek E. coli.
Z rycin 1-7 wynika, że częstość występowania przeciwciał na poziomie diagnostycznie
znamiennym (indeks > 12) dla niektórych antygenów LPS pałeczek E. coli była większa
u osób z grupy kontrolnej (z wysokim poziomem przeciwciał dla antygenów Yersinia/
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Rycina 4. Częstość występowania przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli z grupy
serologicznej O111 u osób klinicznie zdrowych, osób chorych z grupy kontrolnej oraz
osób chorych z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego z krwotoczną biegunką i bez
takiej biegunki.
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Rycina 5. Częstość występowania przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli z grupy
serologicznej O121 u osób klinicznie zdrowych, osób chorych z grupy kontrolnej oraz
osób chorych z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego z krwotoczną biegunką i bez
takiej biegunki.

Salmonella/Campylobacter) niż u osób z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego,
ale z ujemnymi serologicznymi wynikami w kierunku jersiniozy, salmonelozy czy kampylobakteriozy. Szczególnie wysoki odsetek nieswoistych wyników dodatnich obserwowano
w klasie IgG w przypadku odczynu ELISA, w którym jako antygen zastosowano LPS
uzyskany z pałeczek E. coli grupy O104 (39,2%) i O145 (20,3%). Dokładna analiza wykazała, że nieswoiste reakcje krzyżowe z antygenami LPS pałeczek E. coli obserwowano
najczęściej w przypadku badania próbek surowicy z bardzo wysokim poziomem przeciwciał
dla pałeczek z rodzaju Yersinia.
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Rycina 6. Częstość występowania przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli z grupy
serologicznej O145 u osób klinicznie zdrowych, osób chorych z grupy kontrolnej oraz
osób chorych z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego z krwotoczną biegunką i bez
takiej biegunki.
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Rycina 7. Częstość występowania przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli z grupy
serologicznej O157 u osób klinicznie zdrowych, osób chorych z grupy kontrolnej oraz
osób chorych z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego z krwotoczną biegunką i bez
takiej biegunki.

Przeprowadzone badania próbek surowicy uzyskanych od 26 osób z objawami zespołu
hemolityczno-mocznicowego wykazały obecność wysokiego poziomu przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli z wybranych grup serologicznych u 15 osób. Dokładne
wartości indeksu przeciwciał oznaczonych u osób z dodatnim wynikiem serologicznego badania zaprezentowano w Tabeli I. Najczęściej u osób z zespołem hemolityczno-mocznicowym
stwierdzano podwyższony poziom przeciwciał dla antygenów LPS pałeczek E. coli z grupy
serologicznej O26 (5 osób), O157 (4 osoby), O104 i O145 (po 3 osoby) i O111 (2 osoby).
Nie stwierdzono podwyższonego poziomu przeciwciał dla pałeczek serotypu O103 i O121
w próbkach surowicy osób z HUS. Na uwagę zasługuje fakt, że w większości przypadków,
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poziom przeciwciał osiągał bardzo wysokie wartości, czasami 2-3 krotnie przekraczające
wartość cut-off. Tylko u dwóch osób stwierdzono występowanie przeciwciał jednocześnie
dla dwóch różnych serotypów pałeczek E. coli (odpowiednio dla O111 i O157 oraz O145
i O157). U wszystkich sześciu osób, od których wyizolowano werotoksyczne szczepy pałeczek jelitowych, stwierdzono obecność wysokiego poziomu przeciwciał dla LPS pałeczek
E. coli serotypu homologicznego do wyizolowanego szczepu. Co więcej, u żadnej z tych
osób nie stwierdzono nieswoistych reakcji z LPS uzyskanymi z pozostałych serotypów
pałeczek E. coli (Tabela I).
Uzyskanie wyników dodatnich w odczynie ELISA z różnymi antygenami LPS, w przypadku badania niektórych próbek surowicy, mogło być spowodowane krzyżowymi reakcjami,
wynikającymi z obecności w tych surowicach przeciwciał dla antygenu wspólnego pałeczkom Enterobacteriaceae (ECA). Z tego względu wybrane próbki surowicy absorbowano
zawiesiną bakteryjną szczepu E. coli O14, charakteryzującego się dużą zawartością antygenu
ECA, a następnie ponownie poddano reakcji w odczynie ELISA. Przeprowadzone badania
wykazały, że w większości przypadków absorpcja przeciwciał dla ECA nie miała istotnego
wpływu na wyniki odczynu ELISA z antygenami LPS. Przykładem takiej typowej reakcji
są wyniki uzyskane z próbką surowicy pacjenta numer 2 (Tabela II). Zarówno w próbce
nieabsorbowanej jak i po absorpcji stwierdzano podobny, dość wysoki poziom przeciwciał
dla większości użytych antygenów LPS. Wydaje się jednak, że w niektórych przypadkach,
absorpcja przeciwciał dla ECA z badanych próbek surowicy może mieć wpływ na wynik
odczynu ELISA z antygenami LPS pałeczek E. coli. Przykładowo, w surowicy pacjenta nr 1
wykazano podwyższony poziom przeciwciał, zwłaszcza klasy IgA, dla większości użytych
antygenów lipopolisacharydowych. Po absorpcji tej surowicy zawiesiną pałeczek E. coli
O14, stwierdzono w odczynie ELISA istotny spadek indeksu przeciwciał dla wszystkich
antygenów LPS, poza serotypem O111, dla którego indeks zmienił się z nieznacznym
stopniu (Tabela II).
Kinetykę przeciwciał w poszczególnych klasach immunoglobulin przeanalizowano na
przykładzie sześciu osób, od których uzyskano po 2 lub 3 próbki surowicy w przebiegu zakażenia. Z reguły obserwowano spadek poziomu przeciwciał w kolejnych próbkach surowicy.
Dobrym przykładem jest przypadek 4-letniego dziecka (Pacjent nr 5) z objawami zespołu
hemolitycznego, u którego wykryto w pierwszej próbce surowicy bardzo wysoki poziom
przeciwciał dla LPS pałeczek E. coli grupy serologicznej O145. Konsekwentny spadek poziomu przeciwciał we wszystkich trzech klasach immunoglobulin obserwowano w drugiej
próbce, uzyskanej po 16 dniach od pierwszej, oraz w trzeciej próbce surowicy, uzyskanej
po kolejnych dwóch miesiącach. Co jednak istotne, nawet w trzeciej próbce surowicy poziom przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM był nadal diagnostycznie znamienny (indeks > 12).
Odmienny obraz kinetyki przeciwciał uzyskano w przypadku 5-letniego chłopca (Pacjent
nr 6) z objawami HUS. Zaobserwowano u niego gwałtowny spadek poziomu przeciwciał
klasy IgA i IgM (poniżej poziomu diagnostycznie znamiennego) oraz znacznie mniejszy
spadek poziomu przeciwciał klasy IgG dla LPS pałeczek serotypu O26 w drugiej próbce
surowicy, uzyskanej po 2 miesiącach od pierwszej (Tabela I).
Osobnego omówienia wymagają wyniki badania próbek surowicy uzyskanych od trzech
osób z rodzinnego ogniska epidemicznego wywołanego przez pałeczki E. coli O104:H4
w 2011 roku. W próbkach surowicy uzyskanych w ostrej fazie choroby od syna (Pacjent
nr 1) i ojca (Pacjent nr 2) wykazano diagnostycznie znamienny poziom przeciwciał klasy
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Tabela I. Poziom przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli grupy serologicznej O26,
O103, O104, O111, O121, O145 i O157 w próbkach surowicy uzyskanych od piętnastu
chorych osób z zespołem hemolityczno-mocznicowym.
Pacjent/wiek/
Poziom przeciwciał dla antygenu LPS pałeczek E. coli z grupy:
próbka, wyhod.
O26
O103
O104
O111
O121
O145
O157
szczep E. coli
41,7
Pacjent 1
IgA
3,5
4,4
3,1
2,4
3,8
4,1
7 lat
25,6
IgG
4,7
2
3
3,1
4,7
4,1
(O104)
16
IgM
11,7
5,3
6,2
3,7
5,1
6,2
1 próbka
16,6
IgA
4,7
8,4
4,8
5,4
5,6
6,1
Pacjent 1
13,8
IgG
6,6
4,5
4,5
4,9
10,1
5,3
2 próbka
IgM
4,4
4,1
6
4,5
3,6
4,1
4,8
IgA
3,4
4,2
7
2,7
2,2
3,2
3,3
Pacjent 1
IgG
5,4
3,4
8,7
3,9
3,6
5,3
4,2
3 próbka
IgM
5,5
5
6,7
6,3
3,6
4,8
5,5
36,7
IgA
7,1
7,5
7,3
6,9
8,9
7,8
Pacjent 2
21,9
40 lat
IgG
7,9
11,1
7
6,9
7,8
4,8
1 próbka
12,6
IgM
7,7
8,7
5,5
5,6
7
3,3
21,5
IgA
6,3
6,2
6,2
6,3
7,8
7
Pacjent 2
18,9
IgG
7
10,7
6,3
6,2
7,4
4,9
2 próbka
12,9
IgM
7,4
9,2
6,5
5,5
7,5
3,2
26,1
Pacjent 3
IgA
3,9
5,2
4,2
5,3
6
5,6
lat 58
4,9
IgG
3,7
1,9
3
2,6
3,6
4
(O104)
7,3
IgM
2,9
2,9
2,7
2,6
3
1,7
1 próbka
31
IgA
4,3
4,3
4,9
4,9
4,9
5,2
Pacjent 3
5,4
IgG
3,6
2,6
2,9
2,5
4,5
3,9
2 próbka
IgM
3,2
2,9
8,2
2,8
2
3
1,4
33,9
Pacjent 4
IgA
4,7
5,4
5,2
3,2
8,9
4,3
Lat 4
49,7
IgG
3,6
5,1
11,2
3,7
7,2
7
(O26)
17,5
IgM
5
5,1
5,7
3,8
9,8
5,4
1 próbka
21,8
IgA
4,1
4,7
3,5
2,8
9,4
5,2
Pacjent 4
42,3
IgG
3,5
5,1
9,7
4
7,9
7,4
2 próbka
16,4
IgM
5,8
6,3
6,5
5,3
12,6
6,9
36,5
IgA
10,8
11,6
11
15
19,5
10,3
Pacjent 5
34,8
4 lata
IgG
8,6
9,7
8,9
6,9
9,9
5,3
1 próbka
24,4
IgM
9,4
10,4
9,8
14,5
13
12,4
28,9
IgA
9,3
12,4
12
15,7
20,3
10,7
Pacjent 5
29,2
IgG
9,2
9,4
11,1
7,4
11,1
15,2
2 próbka
20,4
IgM
10,8
11,8
11,7
17
15,6
7,5
18,1
IgA
21,4
15
15
18,9
22,5
10,6
Pacjent 5
21,1
IgG
27,6
11,7
11,7
7,7
13,3
7,7
3 próbka
18,3
IgM
13,2
13,3
12,6
17,7
17,6
16,4

Nr 3
Pacjent 6
5 lat
1 próbka
Pacjent 6
2 próbka
Pacjent 7
1 rok
(O26)
Pacjent 8
1 rok
(O157)
Pacjent 9
3 lata
Pacjent 10
3 lata
Pacjent 11
1 rok
(O26)
Pacjent 12
3 lata
Pacjent 13
4 lata
Pacjent 14
Pacjent 15
4 lata
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IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM
IgA
IgG
IgM

44,5
29,3
18,4
2,1
16,4
8,3
39,3
54,4
12,6
2,8
4,2
3,8
47,6
40,1
18,5
6,5
5,5
2,9
25
19,6
13,5
2,8
5,1
3,4
4,8
7,4
2,6
9,7
10,7
14,1
4,2
4,5
5,7

15,4
3,9
8,5
0,5
5,4
6,3
9,2
8,4
1,4
2,8
2,4
4,4
8,1
5,5
4,9
8
3,4
2,1
14,4
13,5
5,6
2,8
2,3
2,6
15,5
8,2
2
8,2
6,2
5,8
5
2,6
6,2

4,7
3,5
5,9
1,7
2,2
4,2
3,7
6,1
1,6
4,6
4,6
4,2
5,7
4,9
9,8
3,3
4,7
2
3,5
4
2
5,5
4,2
3
8,7
7,7
2,3
3,8
5,9
4,3
4,2
5,5
4,9

18,1
10,2
12,0
3,5
23,0
4,4
15,7
21,1
2,2
2,3
7,5
3,7
9,8
6,6
6,2
21,3
9,5
18,6
6
6,5
2,4
3,1
6,9
4,1
26,2
28,9
16,5
8,8
10,8
7,2
5,4
6,6
7,9

3,6
2,9
6,5
0,7
2,8
3,4
2,7
6,9
1,5
2,1
3,7
3
4,1
4,2
4,2
1,8
3,8
1,7
3,6
4,1
2,4
5,9
14,3
6,5
5,4
4,7
1,9
2,5
4,3
4,4
3,3
3,9
3,7

6,0
4,0
5,7
0,9
3,8
4,2
4,4
5,9
2,4
3,4
4,2
8,1
3,8
5,4
5,1
3,2
3,9
3
4,2
5,7
3,8
32,7
32,8
15,5
7,4
8,4
2,9
4,2
6,4
5,1
25,5
13,5
23,3

4,8
6,9
2,9
2,6
7,0
2,4
3,7
9,6
1,5
18,1
33,6
9,3
4,3
4,4
3,8
2,6
4,5
1,7
3,5
3,6
2,1
5
5,6
2,6
26,6
28,9
17,2
26,6
33,6
17,9
19,7
26,5
18,7

Uwaga. Wytłuszczono dodatnie wyniki, które zdecydowanie dominowały w obrazie odpowiedzi humoralnej
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Tab ela I I . Poziom przeciwciał dla lipopolisacharydów pałeczek E. coli grupy serologicznej O26,
O103, O104, O111, O121, O145 i O157 w wybranych dwóch próbkach surowicy przed
i po absorpcji przeciwciał dla antygenu wspólnego pałeczkom Enterobacteriaceae (ECA)
zawiesiną szczepu E. coli O14.
Poziom przeciwciał dla antygenu LPS pałeczek E. coli z grupy:
Próbka surowicy
od pacjenta
O26
O103
O104
O111
O121
O145
O157
IgA
15,3
14,4
28,1
22,0
8,8
18,0
16,1
Surowica
pacjenta 1
IgG
5,9
7,1
15,6
21,8
7,3
18,6
17,5
Bez absorpcji IgM
9,6
8,1
10,4
14,3
7,7
9,2
10,2
IgA
5,0
4,4
8,7
19,7
4,1
7,3
10,7
Surowica
pacjenta 1
IgG
2,7
4,4
6,5
19,5
3,5
7,6
11,7
Po absorpcji
IgM
5,7
5,2
7,2
10,7
5,5
5,7
7,5
IgA
25,8
4,0
23,8
17,3
14,5
13,5
12,1
Surowica
pacjenta 2
IgG
15,3
3,7
11,2
17,1
12,1
14,0
13,1
Bez absorpcji IgM
16,7
5,3
14,6
12,1
10,5
11,2
6,7
IgA
22,4
3,5
22,4
16,1
12,5
11,3
9,8
Surowica
pacjenta 2
IgG
14,5
3,0
10,5
15,9
10,4
11,6
10,7
Po absorpcji
IgM
15,1
4,3
12,8
9,3
9,2
8,8
5,0

IgA, IgG i IgM, natomiast w próbce surowicy opiekunki (Pacjent nr 3) wyłącznie przeciwciał
klasy IgA dla LPS pałeczek E. coli O104. Na uwagę zasługuje gwałtowny spadek poziomu
przeciwciał u 7-letniego chłopca z objawami HUS, od którego wyizolowano werotoksyczny
szczep E. coli O104:H4. Już w drugiej próbce, uzyskanej po dwóch tygodniach od pierwszej,
stwierdzono wysoki spadek poziomu przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM. W trzeciej próbce,
uzyskanej po około dwóch miesiącach od pierwszej próbki, nie wykryto już przeciwciał na
poziomie diagnostycznie znamiennym dla LPS pałeczek E. coli (Tabela I).
DYSKUSJA
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki poszukiwania przeciwciał dla lipopolisacharydowych preparatów uzyskanych ze szczepów E. coli należących do grup serologicznych: O26, O103, O104, O111, O121, O145 oraz O157 w próbkach surowicy osób
z zaburzeniami układu pokarmowego. U osób tych, podejrzanych w badaniu klinicznym
o jersiniozę, nie stwierdzono jednak podwyższonego poziomu przeciwciał dla antygenów
pałeczek Yersinia. Ponieważ dominującym objawem chorobowym była u nich biegunka,
często z domieszką krwi, założono, że część tych osób mogła być zakażona werotoksycznymi
pałeczkami E. coli. Dodatkową grupę stanowiły osoby bądź podejrzane o zakażenie, bądź już
z bakteriologicznie potwierdzonym zakażeniem wywołanym przez werotoksyczne pałeczki
E. coli. U zdecydowanej większości tych osób w przebiegu zakażenia doszło do klasycznych
objawów zespołu hemolityczno-mocznicowego.
Przeprowadzone badania wykazały, że częstość występowania przeciwciał dla pałeczek
E. coli należących do wybranych grup serologicznych, zarówno u osób zdrowych jak i z zaburzeniami układu pokarmowego, jest generalnie niska. Wyniki te nie były zaskoczeniem
i potwierdziły wcześniejsze dane, uzyskane badaniami bakteriologicznymi, że zakażenia
werotoksycznymi szczepami pałeczek jelitowych są w Polsce rzadkie (20).
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Poważny problem w interpretacji wyników badań serologicznych, prowadzonych
szczególnie przy użyciu antygenów lipopolisacharydowych, stanowią nieswoiste reakcje.
W badaniach własnych, surowice uzyskane od osób z jersiniozą, salmonellozą czy kampylobakteriozą często reagowały z antygenem LPS uzyskanym z różnych serotypów pałeczek
E. coli. Uzyskanie takich wyników świadczy o niskiej swoistości antygenów lipopolisacharydowych. Występowanie krzyżowych reakcji pomiędzy przeciwciałami swoistymi dla
LPS E. coli O157 a antygenami takich bakterii jak Brucella abortus, Yersinia enterocolitica
O9, Vibrio cholerae O1 Inaba, pałeczek Salmonella grupy N, oraz Citrobacter freundii czy
Escherichia hermanni potwierdzone zostało także przez innych badaczy (3,16). Według
Balanova i wsp. (1) swoistość odczynu ELISA z antygenem LPS uzyskanym z pałeczek
E. coli O104:H4 wynosiła 63% a czułość 84%.
W prezentowanej pracy podjęto próbę pozbycia się nieswoistych reakcji krzyżowych,
poprzez absorpcję z badanych próbek surowicy przeciwciał dla antygenu ECA, występującego u wszystkich pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, który może być odpowiedzialny
za występowanie takich reakcji (11, 17). Przeprowadzone badania wykazały jednak, że
tylko w bardzo nielicznych przypadkach absorpcja tych przeciwciał doprowadziła do pozbycia się reakcji krzyżowych. Tak więc, za występowania takich reakcji prawdopodobnie
odpowiedzialne były inne antygeny, zlokalizowane we frakcji lipopolisacharydowej pałeczek Enterobacteriaceae. Nie można również wykluczyć, że przynajmniej w przypadku
niektórych osób, mogło dojść do zakażenia patogennymi drobnoustrojami należącymi do
różnych grup serologicznych, czy nawet gatunków pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae.
Tak więc, ograniczona przydatność antygenów lipopolisacharydowych w serodiagnostyce
zakażeń werotoksycznymi pałeczkami jelitowymi wynika co najmniej z dwóch czynników.
Po pierwsze z faktu, że potwierdzenie zakażenia pałeczkami E. coli z grupy serologicznej
O26, O103, O104, O111, O121, O145 i O157 nie świadczy wprost o tym, że mamy do
czynienia ze szczepami werotoksycznymi. Po drugie, z niskiej swoistości antygenów LPS,
powodującej uzyskiwanie wyników fałszywie dodatnich w przypadku zakażeń wywołanych
przez inne pałeczki jelitowe. Taka sytuacja powoduje, że wyniki badań odczynem ELISA
z użyciem antygenów LPS powinny być interpretowane z dużą ostrożnością, zawsze łącznie
z wynikami badań klinicznych i innych badań laboratoryjnych. Wiarygodność badań serologicznych mogłoby poprawić zastosowanie wysoce swoistych rekombinowanych białek
swoistych dla zjadliwych szczepów, w tym przede wszystkim werotoksyny I i II, intyminy,
białka Tir, białek Esp czy hemolizyny. Wstępne badania wykazały, że najbardziej obiecujące
wydaje się być zastosowanie w odczynach serologicznych jako swoistego antygenu białka
Tir oraz intyminy (2, 8, 10, 13).
Znacznie większą wartość wydają się mieć badania serologiczne w przypadku diagnostyki zakażeń werotoksycznymi szczepami E. coli u osób, u których w przebiegu zakażenia
doszło już do ciężkich powikłań, objawiających się jako zespół hemolityczno-mocznicowy
(HUS). W większości badanych przez nas próbek surowicy uzyskanych od osób z HUS,
stwierdziliśmy bardzo wysoki poziom przeciwciał dla LPS pałeczek E. coli z wybranych grup
serologicznych. Wykrycie obecności tych przeciwciał, utrzymujących się przez kilka, a czasami kilkanaście tygodni od momentu wystąpienia objawów klinicznych, może być bardzo
pomocne w prawidłowej diagnostyce przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego.
Przydatność poszukiwania swoistych przeciwciał dla antygenów werotoksycznych
pałeczek E. coli u osób z krwawą biegunką i zespołem HUS opisywana była także przez
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innych autorów (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18). Najczęściej u osób zakażonych, zwłaszcza w początkowej fazie choroby, stwierdzano wysoki poziom przeciwciał klasy IgM. Przeciwciała
klasy IgA występowały tylko u 76% badanych pacjentów z objawami HUS, w zdecydowanej
większości łącznie z przeciwciałami klasy IgG i IgM. Według Ludwig i wsp. (14) diagnostycznie znamienny poziom immunoglobulin klasy M oraz G dla LPS pałeczek E. coli O157
utrzymywał się przez 11 tygodni natomiast klasy A tylko przez 5 tygodni. Zaobserwowali
oni, że w ciągu pierwszego tygodnia dochodzi do znaczącego wzrostu przeciwciał klasy
IgA i IgM natomiast poziom przeciwciał klasy IgG osiąga swoje maksimum w przeciągu
trzech tygodni od wystąpienia objawów zakażenia.
Podsumowując uzyskane wyniki należy stwierdzić, że poszukiwanie swoistych przeciwciał u osób chorych może być cennym uzupełnieniem bakteriologicznej diagnostyki
zakażeń wywoływanych przez werotoksyczne pałeczki E. coli. Ze względu na możliwość
wystąpienia krzyżowych reakcji oraz konieczność potwierdzenia obecności swoistych czynników zjadliwości, istnieje potrzeba opracowania bardziej swoistych antygenów, opartych
na charakterystycznych dla VTEC rekombinowanych białkach.
Praca została wykonana w ramach zadania nr 7/EM/2014 NIZP-PZH
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Porównanie metod fenotypowych wykrywania beta-laktamaz
MBL u szczepów z rodziny Enterobacteriaceae oraz pałeczek
niefermentujących izolowanych z próbek materiałów klinicznych.
Comparison of phenotypic methods for the detection of beta-lactamases
MBL in strains from the Enterobacteriaceae family and non-fermentative
bacilli isolated from clinical specimens.
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1

Do badań wybrano grupę 88 izolatów z rodziny Enterobacteriaceae oraz
pałeczek niefermentujących. Zdolność do wytwarzania MBL oznaczono
metodą dyfuzyjno-krążkową z zastosowaniem dwóch inhibitorów: kwasu
etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz kwasu 2-merkaptopropionowego
(2-MPA). W wyniku zastosowania metody z EDTA u 45 izolatów stwierdzono
wytwarzanie enzymu MBL. Natomiast przy użyciu 2-MPA MBL wykryto u 55
izolatów. Podjęte badania miały na celu opracowanie i porównanie metod
wykrywania MBL. Ma to duże znaczenie w interpretacji wyniku badania
mikrobiologicznego i sposobu leczenia pacjenta.
Słowa kluczowe: metalo-beta-laktamazy, bakterie Gram-ujemne, karbapenemy, metoda
dyfuzyjno-krążkowa

ABSTRACT
Introduction: Bacterial resistance is growing because of treatment a broad spectrum antibiotics. Gram-negative pathogens which producing carbapenemase are a one of major problem
in many hospitals. Rapid detection those strains provide an early inhibition of infection and
control the expansion of microorganisms.
The aim of work was to characterize the frequency of appearance MBLs in specific groups
of Gram-negative bacilli which are resistant or intermediate to at least one of carbapenems.
Methods: Bacterial isolates were collected from Baby Jesus Clinical Hospital from 2003
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to 2009. Pathogens were isolated from urine, blood, fluids, swab of the wound, pharyngeal
swab. They were identified by the ID 32 E (bioMérieux, France) and Vitek2. Antimicrobial
resistance was marked by the ATB G-5 and ATB UR (bioMérieux, France). Detection of
metalo-beta-lactamases was tested by disk diffusion test recommended by the EUCAST.
The DDS test using imipenem, ceftazidime, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and
2-mercaptopropionic acid (2-MPA). Positive test was reading as enlargement of inhibition
zone about imipenem- or ceftazidime-impregnated disk.
Results: Of the 88 isolates, 32 come from Enterobacteriaceae and 56 from non-fermentative
bacilli. All strains were tested of production of MBL by disk diffusion test. This method
used two inhibitors: ethylenediaminetetraacetic acid and 2-mercaptopropionic acid. As
a result of EDTA there was 45 MBL positive strains. In apply 2-MPA there was 55 MBL
positive strains. Both the EDTA and 2-MPA disk test showing the highest percentage of
positive result in Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa
and Pseudomonas putida.
Conclusions: Resistance to carbapenems in the non-fermentative bacilli occurs more often
than in the Enterobacteriaceae.
Method with 2-mercaptopropionic acid was more effective to detect metallo-beta-lactamases
than EDTA. Concerns especially bacilli from Enterobacteriaceae.
Key words: metallo-beta-lactamases, Gram-negative pathogens, carbapenems, disk-diffusion test

WSTĘP
Karbapenemy są uważane za leki ostatniej szansy w leczeniu zakażeń wywołanych przez
szczepy należące do rodziny Enterobacteriaceae oraz szczepy pałeczek niefermentujących
(1, 8). Obecnie opisano u wyżej wymienionych grup drobnoustrojów zdolność do wytwarzania karbapenemaz klasy A wg Ambler’a (np. KPC, SME, GES, IMI, NMC-A), klasy B
(czyli MBL: NDM, VIM, IMP, GIM, SIM, SPM) oraz klasy D tzw. CHDL (np. OXA 23-27,
48, 51, 55 i inne), (16, 17, 20). Oporność na karbapenemy w szpitalach przypisywana jest
głównie produkcji metalo-beta-laktamaz (MBL) z rodziny IMP i VIM (6, 10, 16, 21). Istotne
klinicznie są także szczepy produkujące KPC, NDM-1, OXA-48. Szczególną cechą MBL
jest zdolność do hydrolizy niemal wszystkich beta-laktamów z wyjątkiem monobaktamów
(8). Geny kodujące MBL mogą znajdować się na chromosomach albo na plazmidzie w postaci kaset integronowych (3, 7, 13, 17). Ta cecha sprawia, że oporność na karbapenemy
z łatwością jest przenoszona między szczepami (4). Wczesne wykrywanie patogenów
produkujących metalo-beta-laktamazy może mieć kluczowe znaczenie w celu zapobiegania
ich rozprzestrzeniania się między szpitalami oraz na oddziałach jednego szpitala (1, 2, 16).
Występowanie obniżonej wrażliwości na imipenem, meropenem bądź ertapenem
skłania do wykrywania karbapenemaz za pomocą fenotypowych testów przesiewowych.
Opierając się na fakcie, że metalo-beta-laktamazy są hamowane przez działanie związków
chelatujących, takich jak EDTA czy kwas 2-merkaptopropionowy, wykorzystano te związki
do opracowania metod wykrywających MBL (4, 13, 15, 21, 22).

Nr 3

Beta-laktamazy MBL Enterobacteriaceae

179

Jednym z testów jest zmodyfikowany test Hodge, wykorzystujący szczep E. coli ATCC
25922, wrażliwy na antybiotyki z grupy karbapenemów (9, 12). Do detekcji MBL może być
również wykorzystany Etest z gradientem stężeń samego karbapenemu oraz karbapenemu
z EDTA (17, 20). Jest to czuły test do wykrycia metalo-beta-laktamaz u pałeczek niefermentujących np. u Pseudomonas aeruginosa (21). Jednak najbardziej powszechną metodą
jest dyfuzja związku chelatującego z krążka (ang. DDST- double disk synergy test).
Celem badania było porównanie skuteczności metody fenotypowej z wykorzystaniem
dwóch związków- EDTA oraz kwasu 2-merkaptopropionowego u szczepów z rodziny Enterobcteriaceae oraz pałeczek niefermentujących.
MATERIAŁ I METODY
Do badań wybrano grupę 88 izolatów pałeczek Gram-ujemnych, pochodzących od 74
pacjentów. Drobnoustroje wyhodowano z moczu, krwi, wydzieliny z dolnych dróg oddechowych, wymazów z rany, gardła, fragmentów drenów i cewników oraz innych płynów
ustrojowych, pobranych od chorych hospitalizowanych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka
Jezus w Warszawie, w latach 2003-2009. Szczepy bakteryjne pochodziły od pacjentów hospitalizowanych na oddziałach: Chirurgii, Transplantologii, Oddziału Intensywnej Terapii,
Urologii, Ortopedii, Dermatologii oraz Interny. Z materiałów pobranych od pacjentów wyhodowano drobnoustroje na odpowiednich podłożach wzrostowych: Columbia agar z krwią
(bioMérieux, Francja), podłoże PVX (bioMérieux, Francja), podłoże MacConkey’a, podłoże
z żółcią i eskuliną. Posiewy inkubowano w temperaturze 37ºC przez 24 godziny w warunkach
tlenowych. Identyfikację szczepów do gatunku oznaczono za pomocą testu automatycznego
ID 32E (bioMérieux, Francja) oraz Vitek2 (bioMérieux, Francja) według zaleceń producenta.
Wrażliwość bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki oznaczono za pomocą automatycznych
zestawów ATB G-5 oraz ATB UR (bioMérieux, Francja) wg zaleceń producenta. Ponadto za
pomocą metody dyfuzyjno-krążkowej oznaczono oporność na antybiotyki z grupy karbapenemów. Dla drobnoustrojów spełniających kryterium oporności na cefalosporynę III generacji
i jeden z karbapenemów wykonano test fenotypowy w kierunku MBL z użyciem EDTA i kwasu
2-merkaptopropionowego według zaleceń EUCAST (styczeń, 2014) (9, 23). W tym celu wykorzystano 0,5M roztwór EDTA o pH 7,3-7,5 (Sigma), kwas 2-merkaptopropionowy (Merck,
Darmstadt, Niemcy), krążki z ceftazydymem (30µg, Oxoid), imipenemem (10µg, Oxoid) oraz
pusty krążek (blank disc, Oxoid). Płytki inkubowano w temperaturze 35ºC przez 20 godzin,
w atmosferze tlenowej. Wynik dodatni odczytywano jako rozszerzenie strefy zahamowania
wzrostu wokół krążka z antybiotykiem w kierunku inhibitora.
WYNIKI
Wśród 88 izolatów przebadanych przy użyciu testów biochemicznych 32 należało do
rodziny Enterobacteriaceae, a 56 do pałeczek niefermentujących. Tabela I przedstawia udział
poszczególnych gatunków w badanej grupie drobnoustrojów. Ponadto określono oporność na
3 antybiotyki z grupy karbapenemów wśród przebadanych pałeczek, co przedstawia Tabela II.
W wyniku zastosowania metody z EDTA u 45 (51%) izolatów stwierdzono wytwarzanie
enzymu MBL. Natomiast przy użyciu 2-MPA MBL wykryto u 55 (63%). U 25 izolatów nie
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Tabela I. Liczba zbadanych szczepów pałeczek jelitowych oraz pałeczek niefermentujących, opornych na przynajmniej jeden antybiotyk z grupy karbapenemów w obrębie poszczególnych
gatunków.
Gatunek bakterii
Liczba szczepów
Pałeczki Enterobacteriaceae n=32
Enterobacter cloacae
14
Escherichia coli
7
Klebsiella oxytoca
3
Klebsiella pneumoniae
1
Morganella morganii
1
Serratia marcescens
4
Serratia odorifera
1
Proteus mirabilis
1
Pałeczki niefermentujące n=56
Pseudomonas aeruginosa
42
Pseudomonas stutzerii
1
Pseudomonas fluorescens
1
Pseudomonas putida
3
Acinetobacter baumannii
8
Acinetobacter juni
1
Tabela II. Oporność na antybiotyki z grupy karbapenemów wśród przebadanej grupy pałeczek.
Grupa szczepów i oporność na karbapenemy
Pałeczki Enterobacteriaceae
Imipenem (n=31)
Meropenem (n=10)
Ertapenem (n=2)
Pałeczki niefermentujące
Imipenem (n=54)
Meropenem (n=49)
Ertapenem (n=0)

R

S

I

11
7
2

20
3
0

0
0
0

45
45
0

7
2
0

2
2
0

Oznaczenie: R- oporny, S- wrażliwy, I- średniowrażliwy

wykryto wytwarzania metalo-beta-laktamaz z zastosowaniem obydwu inhibitorów. Spośród nich 12 należało do rodziny Enterobacteriaceae, a 13 do pałeczek niefermentujących.
Izolatów opornych tylko na jeden antybiotyk z grupy karbapenemów było 4, natomiast na
dwa (imipenem, meropenem) było 13. Być może u tych szczepów decydował inny mechanizm oporności, np. KPC u pałeczek Enterobacteriaceae. Wyniki odczytywano wizualnie.
W rezultacie przeprowadzonych testów oba zastosowane inhibitory wykazały dobry efekt
hamujący wzrost drobnoustrojów.
Wśród przebadanych z użyciem EDTA szczepów z rodziny Enterobacteriaceae najwyższy odsetek wyników dodatnich wykazały Enterobacter cloacae (36%) i Serratia marcescens
(75%). W przypadku kwasu 2-merkaptopropionowego wysoki odsetek szczepów wykazujących dodatni wynik należy również do Enterobacter cloacae (36%), Escherichia coli (71%)
oraz Serratia marcescens (75%). Ponadto występują znaczne różnice w działaniu obydwu
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związków chelatujących na szczepy Escherichia coli – lepsze działanie w wykrywaniu MBL
wykazał kwas 2-merkaptopropionowy. Wyniki szczegółowej analizy przedstawia Tabela III.
Tabela III. Liczba szczepów oznaczonych jako MBL (+) z użyciem EDTA i 2-MPA w obrębie poszczególnych gatunków Enterobacteriaceae.
Gatunek

Liczba
EDTA
szczepów Liczba szczepów % szczepów
badanych
oznaczonych
oznaczonych
jako MBL(+)
jako MBL(+)
14
5
36
E. cloacae
7
1
14
E. coli
3
0
0
K. oxytoca
1
0
0
P. mirabilis
1
1
100
S. odorifera
1
1
100
M. morganii
1
0
0
K. pneumoniae
4
3
75
S. marcescens
Łącznie
32
11
34

2-MPA
Liczba szczepów % szczepów
oznaczonych
oznaczonych
jako MBL(+)
jako MBL(+)
5
36
5
71
1
33
0
0
1
100
1
100
0
0
3
75
16
50

Oznaczenie: MBL- metalo-beta-laktamazy, EDTA- kwas etylenodiaminotetraoctowy, 2-MPA- kwas
2-merkaptopropionowy.

W przypadku działania EDTA najwyższy odsetek szczepów wykazujących dodatni wynik
u pałeczek niefermentujących wykazały Pseudomonas aeruginosa (69%) oraz Pseudomonas
putida (67%). Biorąc pod uwagę działanie kwasu 2-MPA najwięcej wyników dodatnich
również wykazały P. aeruginosa (76%) oraz P. putida (67%). W przypadku Acinetobacter
baumannii duży odsetek szczepów nie wykazywało produkcji MBL przy zastosowaniu
EDTA oraz 2-MPA. Wyniki przedstawiono w Tabeli IV.
Tabela IV. Liczba szczepów oznaczonych jako MBL (+) z użyciem EDTA i 2-MPA u pałeczek niefermentujących.
Gatunek
P. aeruginosa
P. stutzerii
P. fluorescens
P. putida
A. baumannii
A. junii
Łącznie

EDTA
Liczba
Liczba
szczepów
% szczepów
szczepów
oznaczonych
oznaczonych
badanych
jako MBL(+)
jako MBL(+)
42
1
1
3
8
1
56

29
1
1
2
1
0
34

69
100
100
67
13
0
61

2-MPA
Liczba szczepów % szczepów
oznaczonych
oznaczonych
jako MBL(+)
jako MBL(+)
32
1
1
2
3
0
39

76
100
100
67
38
0
70

Oznaczenie: MBL- metalo-beta-laktamazy, EDTA- kwas etylenodiaminotetraoctowy, 2-MPA- kwas
2-merkaptopropionowy.
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DYSKUSJA
Dotychczas prowadzono liczne badania, mające na celu opracowanie skutecznej fenotypowej metody wykrywania różnego typu beta-laktamaz u pałeczek Gram-ujemnych
(2, 5, 11, 18, 19). Istnieje szereg technik, które są mniej lub bardziej czułe i specyficzne.
Dlatego przeprowadzane są doświadczenia mające na celu wybór najbardziej skutecznej
i czułej metody oraz w jakich warunkach najlepiej ją stosować (1). Wzrost oporności na
karbapenemy w ostatnich latach stawia wielodyscyplinarne wyzwanie obejmujące diagnostykę mikrobiologiczną, kontrolę zakażeń i leczenie przeciwbakteryjne.
W prezentowanej pracy przebadano szczepy pałeczek Gram-ujemnych, należące do
różnych gatunków, podejrzane o produkcję MBL. Zastosowano metodę dyfuzyjno-krążkową
z użyciem cefalosporyny III generacji (ceftazydym) oraz karbapenemu (imipenem). Metodę stosowano w dwóch wariantach, w jednym jako inhibitora metalo-beta-laktamaz użyto
EDTA, a w drugim kwasu 2-merkaptopropionowego (9).
Uzyskane wyniki wykazały, że przy zastosowaniu metody z EDTA wykryto u 45 szczepów zdolność do wytwarzania MBL. Natomiast przy użyciu 2-MPA zdolność do wytwarzania
MBL wykryto u 55 szczepów. Analiza uzyskanych wyników mogła stwarzać pewne trudności ze względu na nie zawsze czytelny obraz powiększenia strefy. Jednak w większości
przypadków dowodzą one na syntetyzowanie przez szczep metalo-beta-laktamaz.
Szerokie stosowanie karbapenemów u chorych hospitalizowanych spowodowało
rozprzestrzenienie się różnego typu karbapenemaz, w tym metalo-enzymów wśród innych
gatunków pałeczek Gram-ujemnych (7). Metalo-enzymy produkowane są najczęściej przez
pałeczki niefermentujące. Są one ich głównym producentem, zwłaszcza P. aeruginosa (10).
W prezentowanej pracy również okazało się, że najwięcej szczepów wytwarzających MBL
oraz wykazujących oporność na karbapenemy należało do gatunku P. aeruginosa.
Badania kliniczne na temat skutecznego działania leków w zwalczaniu zakażeń spowodowanych między innymi szczepami Enterobacteriaceae, produkującymi MBL nie
dostarczają obecnie satysfakcjonujących danych. Właściwością komplikującą wykrywanie
metalo-beta-laktamaz jest bardzo częste pojawianie się, obok szczepów opornych in vitro,
szczepów wrażliwych i średnio wrażliwych na główne substraty MBL, a zwłaszcza karbapenemy (7, 13, 17, 21). Szczepy produkujące metalo-beta-laktamazy powinno się uważać
za szczepy potencjalnie groźne w przypadku wykrywania zakażeń bakteryjnych, mimo
zachowanej wrażliwości na karbapenemy (10). Ważnym jest również aby bez względu na
wskazania lekowrażliwości wykrywać te enzymy w rutynowych badaniach diagnostycznych.
Dlatego też podejmowane są eksperymenty mające na celu ustalenie najlepszych metod
wykrywania szczepów pałeczek Gram-ujemnych, produkujących karbapenemazy (20).
Polegają one głównie na uzgodnieniu odpowiednich kryteriów, które zakwalifikują dany
szczep jako MBL-dodatni oraz na określeniu metod najbardziej czułych i specyficznych.
Najczęściej stosowanym inhibitorem w metodzie dyfuzyjno-krążkowej jest EDTA, który
również wykorzystałam w swojej pracy (14). Jeśli chodzi o działanie EDTA wykazuje on
lepsze działanie w stosunku do pałeczek niefermentujących (21). W przypadku 2-MPA inhibitor ten wykazał również lepszą skuteczność dla bakterii niefermentujących niż u rodziny
Enterobacteriaceae. W celu bardziej dokładnego stwierdzenia, który inhibitor wykazuje
skuteczniejsze działanie, należałoby przebadać większą liczbę szczepów (9, 20).
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Zastosowanie metody dyfuzyjno-krążkowej może prowadzić do uzyskania wyników
fałszywie dodatnich oraz fałszywie ujemnych. Ma to związek z nakładaniem się kilku mechanizmów oporności u szczepów bakteryjnych (12, 21). Stosowane metody fenotypowe mogą
być wykorzystane w laboratoriach diagnostycznych do wstępnej oceny szczepów. Złotym
standardem, w celu dokładniejszej analizy, okazują się wówczas metody z zastosowaniem
PCR, w tym metody typowania (13, 14, 15).
W przeprowadzonym badaniu test fenotypowy z zastosowaniem EDTA i 2-MPA okazał się prostą, wygodną i dokładną metodą wykrywania metalo-beta-laktamaz, przydatną
w ramach rutynowej diagnostyki.
WNIOSKI
Metoda z zastosowaniem 2-MPA okazała się bardziej skuteczna w wykrywaniu MBL od
metody z EDTA. Dotyczy to zwłaszcza pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Oporność na
karbapenemy występowała częściej u pałeczek niefermentujących niż wśród przedstawicieli
rodziny Enterobacteriaceae. Oporność na karbapenemy u pałeczek niefermentujących jest
częściej warunkowana obecnością MBL.
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Ocena toksyczności szczepów Bordetella pertussis z zastosowaniem linii
komórkowych CHO in vitro
Evaluation of Bordetella pertussis strains toxicity in vitro using CHO
cell lines
Monika Zawadka1; Daniel Rabczenko2; Anna Lutyńska1*
Zakład Badania Surowic i Szczepionek, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny1
Zakład - Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny2
Celem pracy była ocena przydatności badania toksyczności szczepów Bordetella pertussis posiadających odmienne typy promotora toksyny krztuścowej
ptxP z zastosowaniem linii komórkowej jajnika chomika CHO (Hamster
Ovary). W pracy oceniono zakres wykrywania szczepów wytwarzających
niskie i wysokie poziomy Ptx z użyciem referencyjnego preparatu toksyny
krztuścowej w odniesieniu do zagranicznych szczepów B. pertussis, u których
obecność typu promotora toksyny krztuścowej ptxP3 została skorelowana
ze zwiększoną toksycznością in vitro.
Słowa kluczowe: Bordetella pertussis, toksyczność, toksyna krztuścowa, linie komórkowe
CHO

ABSTRACT
Introduction: Whooping cough is still a significant disease with regular outbreaks despite
the decades of mass vaccination and good immunization coverage.
The aim of this study was to evaluate the capacity of Bordetella pertussis toxicity testing
among strains harbouring different alleles of the pertussis toxin promoter ptxP using hamster
ovary cell line CHO (Hamster Ovary).
Methods: The study assessed the limits of detection of high and low Ptx levels producing
strains using a reference preparation of pertussis toxin and B. pertussis strains that increased
toxicity in vitro has been previously correlated with ptxP3 allele presence.
Results: The presence of the strong agglomerates on CHO cell line confirmed the higher
toxicity of B. pertussis strains isolated in France.
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Preliminary toxicity study with use of selected strains of B. pertussis differing by ptxP1 and
ptxP3 promoter alleles with respect to relevant reference preparation indicate lower toxicity
of strains B. pertussis isolated in Poland.
Conclusions: The toxicity measured on CHO line will be used to assess the virulence of
all available B. pertussis strains isolated in Poland.
Key words: Bordetella pertussis, toxicity, pertussis toxin, CHO cell line

WSTĘP
Krztusiec jest ostrą, zakaźną chorobą układu oddechowego wywoływaną przez pałeczki
Bordetella pertussis lub Bordetella parapertusis oraz stosunkowo rzadziej przez Bordetella
bronchiseptica lub Bordetella holmesii (3, 27-28). Według danych Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) w 2008 roku na świecie odnotowano około 16 milionów przypadków
zachorowań na krztusiec, w tym 195 000 zgonów (www.who.int/vaccines-documents).
Pod koniec lat 90-tych zaobserwowano wzrost liczby rejestrowanych przypadków
krztuśca w krajach o wysokim poziomie zaszczepienia przeciw krztuścowi u niemowląt
oraz młodzieży i osób dorosłych (7, 20, 26). Z tych względów krztusiec uważany jest
obecnie za najsłabiej kontrolowaną chorobę zakaźną wśród chorób dla których istnieje i jest
powszechnie stosowana immunoprofilaktyka.
Zjadliwość pałeczek krztuśca uwarunkowana jest produkcją adhezyn oraz wydzielanych
na zewnątrz komórki toksyn. Synergistyczne działanie czynników zjadliwości umożliwia
drobnoustrojom kolonizację dróg oddechowych, namnażanie i rozwój zakażenia w organizmie gospodarza (22). Głównymi adhezynami pałeczek krztuśca, które umożliwiają przyleganie i kolonizację nabłonka rzęskowego dróg oddechowych są hemaglutynina włókienkowa
(FHA), fimbrie (FIM 2 i FIM 3) (15) oraz pertaktyna (PRN) (5).
W rozwoju choroby podstawową rolę pełni toksyna krztuścowa (Ptx) o masie cząsteczkowej 117 kDa, wydzielana do środowiska lub pozostająca w postaci związanej ze
ścianą komórkową bakterii. Ptx charakteryzuje się dwu składnikową budową typu AB.
Podjednostka B złożona jest z 5 polipeptydowych podjednostek: S2, S3, 2 podjednostek S4
i S5, które rozpoznając i wiążąc się ze swoistymi receptorami (glikoproteiny/glikolipidy),
ułatwiają przyleganie, jednocześnie umożliwiając transport toksyny do wnętrza komórek
docelowych. Z kolei za właściwości biologiczne Ptx odpowiedzialna jest podjednostka
A (S1), wykazująca aktywność ADP-rybozylotransferazy, powodująca zmianę aktywności
hormonów regulowanych przez poziom cAMP, co objawia się m.in. wzmożoną wrażliwością
na histaminę i serotoninę (indukowaną przez wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych
i spadek ciśnienia), zwiększonym wydzielaniem insuliny (hipoglikemia), limfocytozą oraz
miejscową migracją leukocytów do przestrzeni śródnaczyniowej (4, 13).
W procesie infekcji ważną rolę pełną również: cyklaza adenylowa (CyaA), cytotoksyna tchawicza (TCT), toksyna dermonektrotyczna (DNT) oraz lipopolisacharyd (LPS),
odpowiedzialne odpowiednio za: obniżanie fagocytarnej aktywności makrofagów, paraliż
ruchu rzęsek w ogniskach zapalnych i martwiczych, rozwój miejscowej nekrozy nabłonka
oddechowego oraz podwyższenie ciepłoty ciała lub spadek ciśnienia tętniczego.
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Dane piśmiennictwa wskazują, że typ promotora Ptx uwarunkowany alleliczną zmienną
sekwencją warunkuje poziom zjadliwości, który może przekładać się na cięższą kliniczną
postać krztuśca (1,16).
MATERIAŁ I METODY
Szczepy B. pertussis. Do badań wykorzystano 2 szczepy B. pertussis pochodzące
z kolekcji NIZP-PZH: 606/67 (szczep wykorzystywany od 1971 r. do produkcji komponentu
krztuścowego szczepionki DTP wytwarzanej w Polsce) i 2501/99 (szczep wyizolowany od
7 letniego dziecka chorego na krztusiec w 1999 r.) oraz 2 szczepy z kolekcji EUpertstrain
pochodzące z Francji: F23 i F26, wyizolowane od osób chorych na krztusiec w 2004 roku.
Szczepy ze stanu głębokiego zamrożenia ożywiono na stałym komercyjnie dostępnym
podłożu Bordetella Selective medium (Oxoid) przez 72 h w temp. 35-37oC. Kolekcja
szczepów B. pertussis jest przechowywana w NIZP-ZPH w stanie głębokiego zamrożenia
zgodnie z procedurą utrzymywania banku serii siewnych, zapobiegających wykonywaniu
więcej niż 5 pasaży.
Badania sekwencjonowania promotora toksyny krztuścowej ptxP.
Genomowe DNA bakterii izolowano przy zastosowaniu komercyjnie dostępnego zestawu
Wizard Genomic Purification Kit (Promega), zgodnie z procedurą zalecaną przez producenta. Określenie typu promotora toksyny krztuścowej ptxP wykonano zgodnie z metodyką
opisaną przez Mooi i wsp. (16).
Linie komórkowe CHO. Linię komórkową CHO-K1 ATCC-CCL-61 (LGC Standards) ze stanu głębokiego zamrożenia ożywiano przez pasaż w komercyjnie dostępnym
podłożu hodowlanym Ham`s F-12 (Cytogen) z dodatkiem 10 % inaktywowanej surowicy
cielęcej, penicyliny (50 IU/ml), streptomycyny (50 IU/ml) i utrzymywano w temperaturze
37ºC w atmosferze 5% CO2 przez 48h bez ingerencji.
Po usunięciu podłoża, komórki CHO przepłukano roztworem 0,25 % (w/v) trypsyna –
0,53 mM EDTA (5,0 mg/ml trypsyny CL 1-003, 0,5 mg/ml trypsyny CL1-004, 2,2 mg/ml
EDTA CL 1-003, 0,22 mg/ml EDTA CL 1-004), celem usunięcia elementów surowicy.
Prawidłowość wzrostu komórek obserwowano pod mikroskopem, a ich liczbę określono
w komorze Bürkera. Kontrolne linie komórek spełniały wymagania banków komórek i nie
były pasażowane więcej niż 12 razy.
Nadsącze hodowli szczepów B. pertussis przygotowywane w podłożu
syntetycznym Stainer-Scholte’a. Ze szczepów bakteryjnych przygotowano zawiesiny bakteryjne o gęstości 10-9 w podłożu płynnym Stainer-Scholte’a wzbogaconym:
metylocelulozą (1,5g/l) i cyklodekstranem (1 g/l) (2). Zawiesiny o zakładanej gęstości
komórek przygotowywano stosując pomiar zmętnienia wobec Międzynarodowego Preparatu Porównawczego Zmętnienia WHO (10 IU jednostek zmętnienia = 10 mld kom./ml).
Następnie, zawiesiny bakteryjne zawieszono w podłożu Stainer-Scholte’a w stosunku
objętościowym 1:3 i inkubowano w temp. 36-37ºC przez 42-44h z wytrząsaniem 150 rpm.
Po inkubacji rozcieńczone 10-6-10-8 próbki hodowli wysiewano na podłoże Bordet-Gengou
w celu oznaczenia ich gęstości, które ostatecznie odwirowano 6000xg w temp. 4oC przez
30 minut celem uzyskania nadsączy.
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Badanie obecności morfologicznego efektu skupień. Do badań zastosowano zawiesiny komórek CHO o gęstości końcowej 2x105/ml, pochodzące z 3-10 pasażu.
Komórki, w objętości po 200 μl umieszczono w 96-dołkach mikropłytek i stabilizowano
w temperaturze 37ºC w atmosferze 5% CO2 przez 2-3h.
Nadsącze szczepów bakteryjnych, przygotowane w syntetycznym podłożu Stainer-Scholte’a, seryjnie rozcieńczano w zakresie od 10 do 10240 razy w 96 dołkowych mikropłytkach i dodawano po 50 µl do uprzednio stabilizowanych w cieplarce komórek CHO.
Jako preparat referencyjny zastosowano międzynarodowy wzorzec toksyny JNIH-5 (NIBSC,
Wielka Brytania) o znanej zawartości toksyny krztuścowej (10 µg/ampułkę), który przed
dodaniem do komórek linii CHO seryjnie rozcieńczono w zakresie od 2 do 16384 razy.
Mikropłytki inkubowano w temperaturze 37oC w atmosferze 5% CO2 przez 48 h. Obecność oraz poziom morfologicznego efektu skupień w każdym dołku mikropłytki oceniano
w mikroskopie świetlnym z zastosowaniem odwróconego obiektywu o powiększeniu 1,25x
i dokumentowano przy wykorzystaniu aparatu fotograficznego. Ocena efektu skupień wykonywana była dla trzech powtórzeń badanego nadsączu lub rozcieńczenia toksyny przez
dwóch niezależnych obserwatorów, według następujących kryteriów: 0-brakwpływu, 1-pół/
pół, 2-efekt pozytywny.
WYNIKI
W celu zapewnienia optymalnego i powtarzalnego namnażania B. pertussis zastosowano syntetyczne płynne podłoże Stainer’a i Scholate (24) o ściśle określonym składzie
chemicznym, zawierające glutaminian sodu, prolinę, cysteinę, sole oraz czynniki wzrostu,
które od wielu dekad stosowane jest do namnażania B. pertussis fazy I w skali produkcyjnej.
Podłoże płynne wzbogacono stymulatorami wzrostu, tj (2,6-0-dimetylo) β-cyklodekstryną
i pochodnymi celulozy, które zgodnie z wynikami Atsushi i wsp. (2) mogą wpływać na
zwiększenie efektywności wytwarzania antygenów Ptx oraz FHA (14).
Wcześniejsze badania wskazywały, że wytwarzanie Ptx jest szczepowo swoiste (6, 9,
14). W celu zastosowania jednolitego systemu oceny efektu skupień wywoływanego przez
nadsącze badanych szczepów B. pertussis, przyjęto że pierwsze rozcieńczenie przy którym
zanika efekt skupień wśród 3 powtórzeń stanowi punkt końcowy analizy.
Preparat referencyjny toksyny wzorcowej (10 µg/ml) seryjnie rozcieńczony w zakresie
od 2 do 16384 razy w siedmiu powtórzeniach wykazywał aktywność w postaci morfologicznego efektu skupień komórek linii CHO przy stężeniu powyżej 0,98 ng/ml. Przy rozcieńczeniach toksyny krztuścowej w zakresie od 0,24-0,98 ng/ml obserwowano połowiczny
efekt skupienia, a poniżej 0,24 ng/ml jego brak. Szczep F23, charakteryzujący się obecnością
typu ptxP3 promotora toksyny krztuścowej wywoływał efekt skupień nawet przy wysokim
rozcieńczeniu (10240x) w odróżnieniu do szczepu F26 posiadającego typ ptxP1, gdzie
efekt skupień zanikał już przy 80-krotnym rozcieńczeniu nadsączu. Szczepy B. pertussis
wyizolowane od osób chorych w Polsce: 606/67 i 2501/99, posiadające odpowiednio typy
ptxP1 i ptxP3, wywoływały efekt skupień obserwowany przy rozcieńczeniu nadsączy nie
większym niż 40 x i 180 x (efekt skupień zanikał przy rozcieńczeniu 80 i 320 x) (Ryc. 1).
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Efekt skupień komórek CHO pod wpływem działania preparatu referencyjnego (A) i wybranych szczepów B. pertussis (B).

Ocena efektu skupień z zastosowaniem analizy krzywych ROC (Receiver Operating
Characteristic)
W celu wyznaczenia rozcieńczenia progowego, przy którym możliwa jest ocena toksyczności badanych szczepów wykonano analizę krzywych ROC. Analizę wykonano osobno
dla szczepów polskich i francuskich, a otrzymane krzywe ROC przedstawiono na rycinie
2. Dla każdej krzywej obliczono powierzchnię pola pod krzywą (AUC) z 95% przedzia-
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Ocena efektu skupień z zastosowanie analizy krzywych ROC.
P.U. – przedział ufności

łem ufności oraz wyznaczono stężenie progowe w oparciu o sumę maksymalnej czułości
i swoistości. Dla stężenia progowego wyznaczono związaną z nim czułość i swoistość oraz
przedziały ufności (Ryc. 2).
Zarówno dla polskich i francuskich szczepów B. pertussis wartości pól pod krzywą
były wysokie, co świadczy o dobrej spójności wyników. Wyznaczone wartości progowe
badanych szczepów polskich i zagranicznych wyniosły odpowiednio 240 oraz 120. Szczepy
B. pertussis wyizolowane od osób chorych we Francji charakteryzowały się wyższą zjadliwością w stosunku do szczepów B. pertussis pochodzących z kolekcji NIZP-PZH. Badania
wykazały, że szczepy B. pertussis charakteryzujące się obecnością typu ptxP3 promotora
toksyny krztuścowej wykazywały wyższą zjadliwość w odróżnieniu od szczepów posiadających typ ptxP1 w obrębie tej samej kolekcji. Dodatkowo wykazano, że szczepy pochodzące
z polskiej i francuskiej kolekcji, charakteryzujące się tym samym typem promotora ptxP1
lub ptxP3, różnią się zjadliwością mierzoną nasileniem się efektu klasteryzacji.
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DYSKUSJA
Wzrost zachorowań na krztusiec może wynikać z wielu przyczyn, których znaczenie
w różnych krajach może być uzależnione od strategii prowadzonych szczepień oraz ich
efektywności. Do możliwych przyczyn pogorszenia się wskaźników zapadalności na
krztusiec zalicza się między innymi spadek poziomu zaszczepienia lub jakości stosowanych szczepionek lub wprowadzenie wystandaryzowanych i czulszych metod diagnostyki
krztuśca (17, 19).
Do najbardziej prawdopodobnych przyczyn wzrostu zachorowań zalicza się spadek
ochronnej odpowiedzi poszczepiennej, wynikający z czasu jaki upłynął od podania ostatniej
dawki przypominającej oraz adaptację patogenu do odporności indukowanej drogą szczepień
przeciw krztuścowi. Dotychczasowe badania potwierdziły, że adaptacja patogenu wyraża się
występowaniem mutacji w genach kodujących wiele czynników zjadliwości wśród obecnie
izolowanych szczepów B. pertussis w porównaniu do szczepów izolowanych w poprzednich dekadach, bądź wykorzystywanych do produkcji szczepionek. Mogło się przyczynić
do tego również antygenowe zróżnicowanie wielu białek powierzchniowych B. pertussis,
zaangażowanych w rozwój ochronnej odpowiedzi immunologicznej, tj. toksyny krztuścowej,
pertaktyny i fimbrii (28, 29). Ze względu na fakt, że adaptacja, może oprócz zmian struktury czynników zjadliwości (zmienność antygenowa) obejmować ich regulację, istotne jest
określenie czy i w jakim stopniu polimorfizm genów zaangażowanych w ekspresję toksyny
krztuścowej może wpływać na zjadliwość krążących szczepów. Szczepy posiadające typ
ptxP3 promotora Ptx zostały po raz pierwszy wykryte w późnych latach 80-tych w Holandii
i w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w innych krajach o wysokim poziomie zaszczepienia
przeciw krztuścowi szczepy ptxP3 niemal całkowicie wyparły szczepy posiadające typ promotora ptxP1 (12, 16, 17, 20, 23). W okresie 1991-2004 częstość występowania szczepów
ptxP3 wzrosła o 53% w Europie oraz o 13% i 80% odpowiednio w Azji i USA. Jak dotąd
szczepów ptxP3 nie wykryto w Afryce, co najprawdopodobniej związane jest z niskim poziomem zaszczepienia (25). Rozprzestrzenianie się szczepów ptxP3 może wynikać z lepszych
cech przystosowawczych wynikających głównie z korzystnej adaptacji w obrębie regulacji
promotora ptxP, co powiązano z lepszą kolonizacją tchawicy i płuc myszy in vivo szczepami ptxP3 w porównaniu do ptxP1 (11). Ekspansja szczepów ptxP3 została powiązana ze
wzrostem zachorowań na krztusiec w Holandii i Australii, Danii, Szwecji, Francji i Finlandii
(1, 8, 10, 12, 20, 21). Wysoka częstość występowania szczepów ptxP3 w Szwecji została
powiązana ze stosowaniem szczepionki przeciw krztuścowi zawierającej wyłącznie PT (1).
Z kolei w Finlandii występowanie szczepów ptxP3 skorelowano z epidemicznym wzrostem
zachorowań w latach 1999 i 2003-2004 (10), wskazując, że pojawienie się takich szczepów
może być zapowiedzią epidemii.
Badania prowadzone w zakresie zmienności genetycznej szczepów krążących w Polsce
wskazują, że proces adaptacji szczepów B. pertussis, choć bezsprzecznie obecny na poziomie genomu i genów kodujących czynniki zjadliwości, jest odmienny od innych krajów
Europy (19). Badania częstości występowania szczepów B. pertussis charakteryzujących
się obecnością typu ptxP3 promotora Ptx, który w Europie i na świecie powiązano ze
zwiększoną ekspresją toksyny krztuścowej, wskazują, że w Polsce szczepy takie występują
nadal rzadko (18).
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W celu oceny wiarygodności badania poziomu toksyczności szczepów B. pertussis
charakteryzujących się obecnością typów ptxP3 i ptxP1 przed określeniem toksyczności
wszystkich szczepów z kolekcji polskiej NIZP-PZH, wykonano pilotowe badania oceny
efektu skupień w linii komórkowej CHO pod wpływem nadsączy wybranych szczepów
B. pertussis uprzednio przebadanych we Francji wobec preparatu odniesienia Ptx. W celu
zapewnienia wiarygodności i powtarzalności wykonywanych badań określono czułość
i swoistość testu przez zastosowanie referencyjnego preparatu toksyny krztuścowej oraz wybranie potencjalnie wysoko i nisko zjadliwych szczepów B. pertussis z obu analizowanych
kolekcji. Zastosowane szczepy B. pertussis w zależności od obecności typów ptxP3/ptxP1
promotora Ptx charakteryzowały się odpowiednio silnym i słabym efektem wywoływania
skupień komórek linii CHO. Uzyskane wyniki potwierdziły wyższą toksyczność szczepów
pochodzących z Francji. Pilotowe badania toksyczności z udziałem wybranych szczepów
B. pertussis posiadających typy promotora ptxP1 i ptxP3 wskazują na niższą toksyczność
szczepów B. pertussis wyizolowanych w naszym kraju.
Zastosowana procedura badania toksyczności szczepów B. pertussis może być wykorzystana do oceny zjadliwości szczepów B. pertussis wyizolowanych od osób chorych w Polsce.
PODSUMOWANIE
Model badawczy badania toksyczności szczepów B. pertussis z zastosowaniem linii
komórkowych jajnika chomika chińskiego może zostać zastosowany do oceny toksyczności wszystkich szczepów B. pertussis z kolekcji polskiej. Dalsze badania potwierdzą, czy
wykazana w pracy niższa toksyczność polskich szczepów B. pertussis o typie promotora
ptxP3 jest cechą charakteryzującą szczepy krążące obecnie w Polsce.
Badania zostały wykonane w ramach projektu badawczego NCN nr 2011/01/N/
NZ7/05305.
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Częstość występowania przeciwciał dla rekombinowanego białka P39
pałeczek C. jejuni u wybranych osób z zaburzeniami
żołądkowo-jelitowymi oraz z reaktywnym zapaleniem stawów w Polsce
Frequency of antibodies to the recombinant protein P39 of C. jejuni
in patients with gastrointestinal disorders and reactive arthritis in Poland
Natalia Rokosz-Chudziak, Waldemar Rastawicki
Zakład Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny
Przeprowadzono analizę częstości występowania przeciwciał dla rekombinowanego białka P39 pałeczek C. jejuni u wybranych osób z zaburzeniami
żołądkowo-jelitowymi oraz z reaktywnym zapaleniem stawów w Polsce.
Uzyskane wyniki w odczynie ELISA z rekombinowanym białkiem P39 pałeczek C. jejuni wykazały, że przeciwciała klasy IgA stwierdzano u 18,8%
osób z zaburzeniami żołądkowo –jelitowym, klasy IgM u 14,8% a klasy
IgG u 7,8%. Z kolei u osób z reaktywnym zapaleniem stawów obecność
przeciwciał dla białka P39 stwierdzono w ponad dwukrotnie większym
odsetku niż u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi tj. przeciwciała
klasy IgA u 34,0% badanych osób, klasy IgG u 26,8% i klasy IgM u 19,6%
osób. Stwierdzono, iż uzyskany wysoki odsetek wyników dodatnich w odczynie ELISA z rekombinowanym białkiem P39, w przypadku badania osób
z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi oraz osób z reaktywnym zapaleniem
stawów, może wskazywać na częste występowanie zakażeń pałeczkami
C. jejuni u ludzi w Polsce.
Słowa kluczowe: Campylobacter jejuni, rekombinowane białko P39, reaktywne zapalenie
stawów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przeciwciała, ELISA

ABSTRACT
Introduction: Campylobacter jejuni is has been found to be the leading cause of bacterial
gastroenteritis worldwide. Clinical manifestation on enterocolitis caused by C. jejuni are
diarrhea, fever, abdominal pain and in some patients, fecal blood. After C. jejuni infection,
squeals may occur such as reactive arthritis. The aim of the study was to investigate the
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frequency of antibodies to the recombinant protein P39 sticks C. jejuni in patients with
gastrointestinal disorders and reactive arthritis in Poland.
Material and Methods: Serum samples collected from 46 patients with bacteriology confirmed infection caused by Campylobacter jejuni, 472 sera from patients with gastrointestinal
disorders, 97 serum samples obtained from patients with reactive arthritis and 84 sera from
healthy adults and children. Sera were screened for anti-P39 C. jejuni recombinant protein
IgA, IgG and IgM antibodies by using the home-made ELISA. Protein P39 C. jejuni was
expressing in E. coli BL21 (DE3) using the pET-30 Ek/LIC expression vector. Purification
was accomplished by immobilized metal (Ni2+) affinity column chromatography (His Bind
Resign, Novagen).
Results: SDS-PAGE and Coomassie brilliant blue staining confirmed a high purity of the
recombinant P39 protein preparation with an expected molecular mass of 39 kDa. The results
of ELISA with the P39 recombinant protein revealed that IgA antibodies in diagnostically
significant level (x + 2SD) were found in 18.8%, IgM in 14.8% and IgG in 7.8% of sera
obtained from patients with of gastrointestinal disorders. On the other hand, antibodies to
recombinant P39 protein in sera obtained from patients with reactive arthritis were found
in more than twice the percentage than in patients with gastrointestinal disorders (IgA in
34.0%, IgG in 26.8% and IgM in 19.6%).
Conclusions: In conclusion, based on the data obtained, C. jejuni may be important factor
in triggering the gastrointestinal disorder and reactive arthritis in humans in Poland.
Keywords: Campylobacter jejuni, ELISA, recombinant protein P39, reactive arthritis,
gastrointestinal disorders, antibodies

WSTĘP
Pałeczki C. jejuni to Gram-ujemne, mikroaerofilne bakterie szeroko rozpowszechnione
w przyrodzie, wywołujące u człowieka odzwierzęcą chorobę nazywaną kampylobakteriozą (3). Pałeczki C. jejuni stanowią jeden z głównych etiologicznych czynników zakażeń
przewodu pokarmowego u ludzi (20). Chociaż laboratoryjna diagnostyka zakażeń wywoływanych przez pałeczki C. jejuni opiera się głównie na badaniach bakteriologicznych, to
badania serologiczne mogą również spełniać istotną rolę w rozpoznawaniu tych zakażeń,
zwłaszcza przebiegających przewlekle lub dających powikłania w postaci reaktywnego
zapalenia stawów (1, 3, 6, 9, 21, 22, 27). W przypadku przewlekłego zakażenia pałeczkami
C. jejuni bądź powikłań po przebytej kampylobakteriozie, kiedy nie ma już możliwości
wyizolowania pałeczek C. jejuni, z próbek materiału klinicznego, wykazanie obecności
swoistych przeciwciał jest jedynym sposobem potwierdzenia etiologii choroby (1, 21, 22).
Mając na uwadze fakt niedostatku danych epidemiologicznych dotyczących częstości
występowania zakażeń wywoływanych przez pałeczki C. jejuni w Polsce przyjęto, by celem
prezentowanej pracy było uzyskanie wglądu w częstość występowania przeciwciał dla pałeczek C. jejuni w próbkach surowicy wybranych osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi
oraz osób z reaktywnym zapaleniem stawów. U osób tych, w uprzednio przeprowadzonych
rutynowych badaniach serologicznych w kierunku jersiniozy i salmonelozy nie stwierdzono

Nr 3

Przeciwciała dla C. jejuni u osób chorych w Polsce

197

diagnostycznie znamiennego poziomu przeciwciał dla pałeczek Yersinia sp. i Salmonella
sp. Badanie częstości występowania przeciwciał dla pałeczek C. jejuni przeprowadzono
odczynem ELISA z rekombinowanym białkiem P39, które w dotychczas przeprowadzonych
badaniach okazało się najbardziej swoistym antygenem.
MATERIAŁ I METODY
S u ro w i c e l u d z k i e . Do badań użyto próbek surowicy uzyskanych od 472 osób
z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, w tym od 52 osób, u których wystąpiła biegunka
z domieszką krwi, oraz próbek surowicy uzyskanych od 97 osób z reaktywnym zapaleniem
stawów. Próbki te pochodziły z kolekcji Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH i zostały przysłane w latach 2009-2012 w celu wykonania rutynowych badań diagnostycznych w kierunku
jersiniozy i salmonelozy. Do badań przeznaczono próbki surowicy, w których nie stwierdzono obecności przeciwciał dla antygenów pałeczek Yersinia i Salmonella. Wiek pacjentów
z zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi mieścił się w zakresie 1–80 lat (mediana wieku:
11 lat), natomiast osób z reaktywnym zapaleniem stawów od 1- 81 lat (mediana wieku: 20
lat). Wśród badanych osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi było 231 kobiet i 241
mężczyzn, natomiast wśród osób z reaktywnym zapaleniem stawów 57 kobiet i 40 mężczyzn.
W badaniach użyto 46 próbek surowicy uzyskanych od 46 osób chorych, od których
w rutynowo prowadzonych badaniach bakteriologicznych wyizolowano z próbek kału pałeczki C. jejuni. Próbki te pochodziły z kolekcji Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH i zostały
zebrane w latach 2006-2012. Większość z nich została przysłana w celu wykonania rutynowych badań serologicznych w kierunku kampylobakteriozy komercyjnym testem recomWell Campylobacter IgA/IgG ELISA firmy Mikrogen. Wiek pacjentów z bakteriologicznie
rozpoznanym zakażeniem pałeczkami C. jejuni mieścił się w przedziale od 1 miesiąca życia
do 78 lat (średnia wieku wynosiła 8 lat). W przypadku dwóch osób nie uzyskano informacji
odnośnie ich wieku. Wśród badanych osób 17 było płci żeńskiej a 29 płci męskiej.
Dodatkowo do badań w celu wyznaczenia wartości punktu odcięcia (Cut-off) wykorzystano próbki surowicy uzyskane od 84 osób klinicznie zdrowych. W badaniach użyto
42 próbek surowicy pochodzących od 42 klinicznie zdrowych, dorosłych osób - krwiodawców, zamieszkałych na terenie kraju. Próbki surowicy otrzymano z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w 2011 roku. Ponadto, w badaniach użyto 42
próbki surowicy uzyskane od 42 zdrowych dzieci i młodzieży w wieku od 1 miesiąca do 18
roku życia. Próbki te zostały pozyskane w uprzednio prowadzonych badaniach naukowych
w Zakładzie Bakteriologii NIZP-PZH.
Uzyskanie białka P39 pałeczek C. jejuni metodą rekombinacji genetycznej. Matrycowe DNA wyizolowano z referencyjnego szczepu C. jejuni ATCC nr
33560 przy użyciu komercyjnego zestawu do izolacji bakteryjnego DNA DNeasy Blood and
Tissue firmy Qiagen z 1,5-3 ml zawiesiny C. jejuni ATCC nr 33560 o gęstości 0,7 McFarlanda. Do ekspresji rekombinowanego białka P39 użyto szczepu E. coli BL21 (DE3) pLys
pochodzącego z zestawu pET-30 Ek/LIC Vector Kit (Novagen, Wielka Brytania). Hodowla
pałeczek E. coli BL21(DE3) pLys prowadzona była zarówno w pożywce LB wg Miller,
jak i podłożu LB wg Miller z dodatkiem kanamycyny w stężeniu 30μg/ml. Każdą hodowlę
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inkubowano w temperaturze 37°C przez 12-24 godziny na wytrząsarce przy częstotliwości
drgań 300 rpm.
Fragment genu cj0017 kodującego białko P39 C. jejuni został amplifikowany techniką
PCR. Stosowane w badaniach własnych oligonukleotydy starterowe dla białka P39 zostały
opracowane w oparciu o dane zawarte w publikacji Schmidt-Ott i wsp. (25) oraz własne
modyfikacje i zsyntetyzowane chemicznie przez Serwis Sekwencjonowania i Syntezy DNA
IBB PAN. W badaniach użyto następującą parę starterów:
P39F - 5’ ACGACGACAAGATTGTAAGATTTAGTTTAAATCCAAAATACATC 3’
P39R - 5’ GAGGAGAAGCCCGGTGTTTAAAGTATAAAGCTTGTTTGCTCC 3’
Do przeprowadzenia reakcji PCR wybrano następujące parametry: wstępna denaturacja
w temperaturze 95oC przez 2 minuty, następnie 35 cykli amplifikacji obejmujących kolejno
etapy: denaturacja (60 sekund w temp. 95oC), przyłączanie starterów (60 sekund w temp.
50oC) oraz elongacja (60 sekund w temp. 72oC), końcowa elongacja 2 minuty w temp. 72oC
i zatrzymanie reakcji w 4oC. W wyniku reakcji amplifikacji uzyskano produkt o wielkości 993
pz. W celu sprawdzenia wielkości amplifikowanego fragmentu DNA posłużono się metodą
elektroforezy agarozowej. Uzyskane DNA oczyszczono przy użyciu zestawu Qiaquick PCR
Purification Kit (Qiagen) i przechowywano w temperaturze -20 oC.
W celu uzyskania rekombinowanego białka P39 przeprowadzono klonowanie produktów PCR do wektora pET-30 Ek/LIC Vector Kit i transformację kompetentnych komórek
E. coli BL21(DE3) pLys. W celu uzyskania nadprodukcji rekombinowanego białka P39
C. jejuni do 150 ml pożywki LB wg Miller (Novagen), zawierającej kanamycynę w stężeniu 30 μl/ml, dodawano zawiesiny komórek E. coli BL21(DE3) pLysS zawierających
wprowadzony uprzednio plazmid. Aerowaną hodowlę prowadzono przez noc, w temperaturze 37oC, w warunkach tlenowych. Następnie 150 ml hodowli przeniesiono do 1000
ml świeżej pożywki LB wg Miller zawierającej kanamycynę w stężeniu 30 μl/ml. Gdy
hodowla osiągnęła gęstość optyczną OD600 =0,5 indukowano produkcję rekombinowanego białka przez dodanie IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) (Calbiochem) do
końcowego stężenia 1 mM. Kontynuowano hodowlę przez kolejne 4 godziny. Po zakończeniu inkubacji hodowlę wirowano 20 minut przy 10 000 x g. Następnie uzyskany osad
zawieszono w 200 ml buforu B (20 mM imidazol, 4 M NaCl, 160 mM Tris- HCl, pH= 7,9),
3-krotnie homogenizowano ultradźwiękami w temp. 4 oC przez 30 sekund przy amplitudzie
drgań 16000 - 20000 Hz i wirowano w temperaturze 4oC przy 5000 x g przez 15 minut. Etapy
zawieszania osadu w buforze B, sonikacji i wirowania powtórzono pięciokrotnie. Uzyskany
osad zawieszono w 25 ml schłodzonego uprzednio do temperatury 4oC buforu F (20 mM
imidazol, 4 M NaCl, 160 mM Tris- HCl, 6M mocznik, pH= 7,9). Zawiesinę inkubowano
w łaźni lodowej przez 1 godzinę do całkowitego rozpuszczenia białka, a następnie wirowano
w temperaturze 4oC przy 16000 x g przez 30 minut. Tak uzyskany osad zawieszono w 5 ml
odczynnika Bug Buster Master Mix (Novagen) i inkubowano na wytrząsarce przez 1 godzinę
w temperaturze pokojowej. Zawiesinę wirowano w temperaturze 4oC przy 5000 x g przez
5 minut. Osad zawieszono w 15 ml buforu F i nakładano na kolumienkę (o średnicy 1 cm
i wysokości 5 cm) wypełnioną 5 ml złoża Ni2+- IDA His-Bind Resing (Novagen) w celu
oczyszczenia rekombinowanego białka metodą chromatografii metalopowinowactwa. Kolumienkę przepłukiwano kolejno 10 objętościami buforu A (40 mM imidazol, 4 M NaCl,
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160 mM Tris- HCl, 6M mocznik, pH=7,9) i 6 objętościami buforu F (20 mM imidazol,
4 M NaCl, 160 mM Tris- HCl, 6M mocznik, pH= 7,9). W ostatnim etapie rekombinowane
białko zostało wyeluowane z kolumienki buforem C (300 mM imidazol, 2 M NaCl, 80 mM
Tris-HCl, pH=7,9). Tak uzyskany preparat rekombinowanego białka poddano dializie wobec jałowej, dejonizowanej wody, przy użyciu zestawu do dializy D-Tube Dialyzer Maxi
(Novagen). Oczyszczony preparat tak uzyskanego rekombinowanego białka P39 przechowywano w temp. -20 oC.
Elektroforetyczna analiza w żelu poliakrylamidowym. Elektroforetycznej
analizie poddano uzyskany preparat rekombinowanego białka P39 pałeczek C. jejuni. Próbkę
białka w objętości 50 μl mieszano z 50 μl roztworu Laemmli zawierającego 1 M Tris- HCl
o pH=6, 0,25 % błękit bromofenolowy, 10% glicerol, 10% SDS, 1 M β-merkaptoetanol.
Następnie próbkę worteksowano i inkubowano we wrzącej łaźni wodnej przez 10 minut.
Po zakończeniu inkubacji lizat studzono. Elektroforezę białka prowadzono w warunkach
denaturujących, w 12,5% żelu poliakrylamidowym, przez 3,5 godziny przy natężeniu prądu
65 mA, napięciu 300 V i mocy 20 W. Po zakończonym rozdziale, żel barwiono przez 3
godziny roztworem Coomassie Brillant Blue R-250 a następnie odbarwiano przez 5 godzin
w roztworze odbarwiającym zawierającym 40% roztwór alkoholu etylowego i 7% roztwór
kwasu octowego. W celu określenia masy cząsteczkowej białka użyto markera białkowego
M- marker wielkości białka firmy Fermentas nr kat. SM 0431.
Odczyn western-immunoblotting opracowany we własnym zakresie
do wykrywania mysich monoklonalnych przeciwciał dla podjednostki
His-Tag Przeniesione elektroforetycznie na membranę Immobilon-P (Millipore) uzyskane
we własnym zakresie rekombinowane białko P39 C. jejuni zostało poddane w odczynie
western-immunoblotting reakcji z mysimi, monoklonalnymi przeciwciałami IgG1 (Novagen) dla sekwencji His-Tag kodowanej przez ekspresyjny wektor użyty do klonowania.
Przeciwciała te rozpoznają 5 występujących po sobie reszt histydynowych, bez względu na
skład sąsiadujących aminokwasów, wiążąc się swoiście z N-terminalną sekwencją His-Tag.
Odczyn western-immunoblotting prowadzono zgodnie z zaleceniami producenta mysiej
surowicy monoklonalnej (Novagen). Rozcieńczenie użytkowe surowicy mysiej wynosiło
1/1000. Jako koniugatu użyto kozich immunoglobulin sprzężonych z peroksydazą chrzanową skierowanych dla mysich przeciwciał klasy IgG w rozcieńczeniu 1/5000 (Novagen).
W celu określenia masy cząsteczkowej białka użyto markera białkowego PageRuler Plus
Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific nr kat. 26619).
Odczyn immunoenzymatyczny ELISA do wykrywania ludzkich
przeciwciał dla rekombinowanego białka P39 C. jejuni W odczynie ELISA
wykorzystano rekombinowane białko P39 pałeczek C. jejuni uzyskane według metodyki
opisanej powyżej. Użytkowe rozcieńczenie antygenu w 0,05 M buforze węglanowym
o pH = 9,6 wynosiło 0,5 μg/ml. Badane surowice ludzkie rozcieńczano w stosunku 1/100
w buforze PBSTM-0,5% (0,8% NaCl; 0,02% KH2PO4; 8,1 mM Na2HPO4; 0,02% KCl , 0,1%
Tween 20 z dodatkiem 0,5% roztworu odtłuszczonego mleka w proszku). Każdą próbkę
surowicy nakładano do dwóch zagłębień płytki metapleksowej. W badaniu używano kozich
immunoglobulin sprzężonych z peroksydazą chrzanową skierowanych przeciwko ludzkim
immunoglobulinom klasy A, G i M (IgA-firmy Rockland, IgG firmy Cappel, IgM - firmy
Rockland). Użytkowe rozcieńczenie koniugatów w buforze PBSTM-0,5% wynosiło: IgA
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- 1/200, IgG - 1/1000, IgM - 1/200. Pomiaru absorbancji dokonywano w czytniku firmy
AsysHitech przy długości fali światła 450 nm.
Statystyczne opracowanie wyników. Na podstawie badania próbek surowicy
uzyskanych od 84 zdrowych osób obliczono średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe.
Wartości poziomu przeciwciał, przyjęte za diagnostycznie znamienne (cut-off) wyznaczano,
jako średnią arytmetyczną wartość poziomu przeciwciał powiększoną o 2 odchylenia standardowe (x + 2 SD). Znamienność różnic w częstości wykrywania przeciwciał określono
testem niezależności chi-kwadrat dla tablicy czteropolowej z zastosowaniem poprawki
Yatesa. Znamienność wyników oceniono dla poziomu istotności p=0,05.
WYNIKI
Na rycinie 1 przedstawiono elektroforetyczny rozdział poszczególnych frakcji białkowych uzyskanych podczas oczyszczania na kolumnie metodą chromatografii metalopowinowactwa (IMAC) rekombinowanego białka P39 C. jejuni. Porównanie oczyszczonego białka
P39 z wzorcem masowym firmy Fermentas nr kat. SM 0431 wykazało, że masa cząsteczkowa
uzyskanego rekombinowanego białka była zgodna z oczekiwaną i wynosiła 39 kDa.
Ponadto uzyskane wyniki potwierdziły, iż uzyskane białko posiadało sekwencję His-Tag, a masa cząsteczkowa białka P39 uwidocznionego w odczynie western-immunoblotting
(39 kDa) była taka sama, jak wyliczona na podstawie obrazu elektroforetycznego (Rycina 2).

Rycina 1. Elektroforetyczny rozdział w 12,5% żelu poliakrylamidowym białek szczepu E. coli
BL21 (DE3) sLys oraz rekombinowanego białka P39 C. jejuni uzyskanego w trakcie jego
oczyszczania metodą IMAC. Ścieżki: M- marker wielkości białka firmy Fermentas nr kat.
SM 0431, 1,2,3 - sonikat pałeczek E. coli BL21 (DE3) sLys z białkiem P39 z hodowli
indukowanej IPTG przez 24 godziny (dwa kolejne rozcieńczenia), 4 - oczyszczone rekombinowane białko P39 C. jejuni.
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Wynik reakcji w odczynie western-immunoblotting w klasie IgG rekombinowanego
białka P39 pałeczek C. jejuni z: 1- z surowicą uzyskaną od osoby zdrowej, 2 - z mysimi
przeciwciałami dla podjednostki His-Tag, 3 - z surowicą osoby chorej na kampylobakteriozę, M – marker wielkości białka firmy Thermo Scientific nr kat. 26619.

W kolejnym etapie badań, w odczynie ELISA, opracowanym we własnym zakresie,
określono częstość występowania przeciwciał dla uzyskanego we własnym zakresie rekombinowanego białka P39 u wybranych 472 osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi
oraz u 97 osób podejrzanych w badaniu lekarskim o reaktywne zapalenie stawów. Przeprowadzone badania wykazały, że w próbkach surowicy uzyskanych od osób z zaburzeniami
żołądkowo-jelitowymi przeciwciała klasy IgA i IgG dla rekombinowanego białka P39
stwierdzano statystycznie istotnie częściej niż w próbkach surowicy osób klinicznie zdrowych. U osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi przeciwciała klasy IgA stwierdzano
z podobną częstością, co u osób z bakteriologicznie potwierdzoną kampylobakteriozą
(odpowiednio u 18,8%, 17,4% i 22,2% osób), przeciwciała klasy IgG około dwukrotnie
rzadziej (odpowiednio u 14,8%, 30,4% i 33,2% osób) natomiast przeciwciała klasy IgM
kilkakrotnie rzadziej (odpowiednio u 7,8%, 21,7% i 36,5% osób). (Tabela I).
Podobnie jak w przypadku osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, u osób z reaktywnym zapaleniem stawów immunoglobuliny wszystkich trzech klas dla rekombinowanego białka P39 wykrywano statystycznie istotnie częściej niż u osób klinicznie zdrowych
(p<0,05). Zdecydowanie najczęściej stwierdzano przeciwciała klasy IgA (u 34,0% badanych
osób). Przeciwciała klasy IgG wykryto u 26,8% osób a przeciwciała klasy IgM tylko u 19,6%
badanych osób, jednakże wykrywane one były ponad dwukrotnie częściej niż u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.
Dokonano również analizy częstości występowania przeciwciał dla uzyskanego rekombinowanego białka P39 u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi oraz z reaktywnym
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Tabela I. Porównanie częstości wykrywania przeciwciał dla rekombinowanego białka P39 pałeczek C. jejuni u osób zdrowych (krwiodawców), osób z bakteriologicznie potwierdzoną
kampylobakteriozą, osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi oraz osób z reaktywnym
zapaleniem stawów.
Liczba i odsetek próbek, u których wykryto przeciwciała na diagnostycznie
znamiennym poziomie w klasie:
Badana
IgA lub IgG lub
grupa osób
IgA
IgG
IgM
IgM
(liczba)
L
L
L
L
Chi2
p
Chi2
p
Chi2
p
Chi2
p
(%)
(%)
(%)
(%)
Krwiodawcy
3
4
2
9
oraz dzieci
(3,6)
(4,8)
(2,4)
(10,7)
i młodzież
n=84
Osoby z
kampylo8
14
10
15
7,3 <0,05
16,4 <0,05
13,3 <0,05
9,5 <0,05
bakteriozą (17,4)
(30,4)
(21,7)
(32,6)
n=46
Osoby z zaburzeniami
89
żołądkowo
70
37
142
12,1 <0,05
6,3 <0,05
3,2 >0,05
13,5 <0,05
– jelitowy- (18,8)
(14,8)
(7,8)
(30,1)
mi
n=472
Osoby z reaktywnym
26
19
64
33
15,8 <0,05
13,0 <0,05
57,1 <0,05
26,2 <0,05
zapaleniem
(19,6)
(65,9)
(26,8)
(34,0)
stawów
n = 97

zapaleniem stawów w zależności od ich wieku (Tabela II). Wydzielono następujące grupy
wiekowe: 0-4 lata, 5-10 lat, 11-19 lat, 20-40 lat, 41-60 lat oraz osoby powyżej 60. roku
życia. W przypadku oznaczania przeciwciał dla rekombinowanego białka P39 u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi stwierdzono, iż u badanych dzieci w wieku do 4 roku
życia najczęściej stwierdzano obecność przeciwciał klasy IgG (26,5%), rzadziej klasy IgA
(14,4%) i IgM (8,4%). Częstość występowania immunoglobulin klasy G dla rekombinowanego białka P39 u osób z pozostałych grup wiekowych była znacznie niższa. Przykładowo,
w próbkach surowicy uzyskanych od osób w wieku 20 – 40 lat obecność przeciwciał klasy
IgG stwierdzono tylko u 4,5%, a u osób w wieku powyżej 60 roku życia immunoglobuliny
klasy G na poziomie diagnostycznie znamiennym były nieobecne.
Z przeprowadzonych badań wynika również, że przeciwciała klasy IgA dla rekombinowanego białka P39 wykrywano najczęściej u młodzieży w wieku 11-19 lat, a przeciwciała
klasy IgM u dzieci w wieku 5-10 lat (Tabela II). Ogółem, przeciwciała dla rekombinowanego białka P39 pałeczek C. jejuni, w jakiejkolwiek klasie immunoglobulin, najczęściej
stwierdzano u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi w wieku 0 – 4 lata (38,5%).
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Analizując wyniki badań próbek surowicy uzyskanych od osób z reaktywnym zapaleniem stawów można stwierdzić, że przeciwciała klasy IgG najrzadziej wykrywano u dzieci
do 10 roku życia, najczęściej zaś u dorosłych powyżej 40 roku życia. Z kolei przeciwciała
dla rekombinowanego białka P39 w klasie immunoglobulin A na poziomie diagnostycznie
znaczącym, najczęściej obecne były u osób w wieku 11-19 lat oraz osób w wieku powyżej
60 roku życia. Stwierdzono również, iż immunoglobuliny klasy IgM dla rekombinowanego białka P39 występowały najczęściej (44%) w próbkach surowicy uzyskanych od osób
z reaktywnym zapaleniem stawów w wieku 11 – 19 lat. Najmniejszy odsetek wykrywanych
przeciwciał klasy IgM odnotowano w grupie osób w wieku 41-60 lat (4,3%). Ogólnie, przeciwciała na diagnostycznie znamiennym poziomie w jakiejkolwiek klasie immunoglobulin
dla rekombinowanego białka P39 występowały najczęściej u osób z reaktywnym zapaleniem
stawów w wieku 11-19 lat (72%).
Częstość występowania przeciwciał dla rekombinowanego białka P39 u chorych z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi oraz z reaktywnym zapaleniem stawów w zależności od płci
badanych osób przedstawiono na rycinach 3 i 4. Generalnie, nie stwierdzono statystycznie
istotnych różnic w częstości wykrywania tych przeciwciał u kobiet i u mężczyzn (p>0,05).
I tak, w przypadku badania osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi przeciwciała klasy IgA wykrywano nieznacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet (odpowiednio u 20,3%
mężczyzn i 17,3% kobiet), natomiast przeciwciała klasy IgG i IgM wykrywano częściej
u kobiet niż u mężczyzn (p>0,05) (Rycina 3).

Rycina 3. Częstość występowania przeciwciał dla rekombinowanego białka P39 pałeczek C. jejuni
w próbkach surowicy uzyskanych od 231 kobiet i 241 mężczyzn z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.

U osób z reaktywnym zapaleniem stawów immunoglobuliny klasy A jak i G wykryto
w przybliżonych odsetkach u kobiet jak i u mężczyzn (Rycina 4). Znaczniejsze różnice
zaobserwowano w przypadku poszukiwania przeciwciał klasy IgM, gdyż częstość ich wykrywania u kobiet była dwukrotnie wyższa niż u mężczyzn (odpowiednio 24,6% u kobiet
i 12,5% u mężczyzn).
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Rycina 4. Częstość występowania przeciwciał dla rekombinowanego białka P39 pałeczek C. jejuni
w próbkach surowicy uzyskanych od 57 kobiet oraz u 40 mężczyzn z reaktywnym zapaleniem stawów.

DYSKUSJA
Przeprowadzone badania wykazały, że przeciwciała dla rekombinowanego białka P39
wykrywano statystycznie istotnie częściej zarówno w próbkach surowicy uzyskanych od osób
z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi jak też od osób z reaktywnym zapaleniem stawów
niż u osób zdrowych. Przeciwciała we wszystkich klasach immunoglobulin, w tym przede
wszystkim klasy A, dla białka P39 C. jejuni częściej stwierdzano u osób z zapaleniem stawów niż u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Co więcej, immunoglobuliny klasy
A u osób z problemami stawowymi występowały częściej niż u osób z bakteriologicznie
potwierdzoną kampylobakteriozą.
Większość publikacji dotyczących przydatności serologicznych metod do diagnostyki
reaktywnego zapalenia stawów, będących powikłaniem przebytego zakażenia pałeczkami
C. jejuni, wskazuje na częste wykrywanie u tych osób w odczynie ELISA przeciwciał klasy IgA i IgG (1, 4, 8, 14, 19). Z badań Loch i Krogfelt (14) wynika, że przeciwciała klasy
IgA dla termostabilnego antygenu, zawierającego główne białka błony zewnętrznej oraz
nieznaczne ilości składowych lipooligosacharydu i otoczki polisacharydowej, obecne były
u 70%, a przeciwciała klasy IgG u 63% osób z reaktywnym zapaleniem stawów, będącym
powikłaniem zakażenia pałeczkami C. jejuni. W badaniach tych autorów, immunoglobuliny
klasy M wykrywane były u 47% badanych osób w pierwszych dwóch tygodniach od wystąpienia objawów chorobowych. Z kolei po upływie średnio 599 dni od wystąpienia objawów
stawowych, najczęściej obecne były na diagnostycznie znamiennym poziomie przeciwciała
klasy IgM (u 26% badanych osób), znacznie rzadziej klasy IgG (11% osób) i klasy IgA
(5% osób) (125). Według Ang i wsp. (1) wysoki poziom przeciwciał klasy IgG utrzymuje
się nawet przez kilka lat i nie powinien być jedynym kryterium potwierdzenia zakażenia
pałeczkami C. jejuni. Z kolei wykazanie obecności przeciwciał klasy IgA lub IgM może być
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oznaką wczesnej fazy zakażenia. Mając to na uwadze, poszukiwanie w próbkach surowicy
osób z reaktywnym zapaleniem stawów wszystkich trzech klas immunoglobulin dałoby
możliwość bardziej wiarygodnej interpretacji wyniku badania serologicznego. Ze względu
jednak na stosunkowo niski odsetek wyników dodatnich w klasie IgM, większość autorów
przychyla się jednak do opinii, że najbardziej przydatne w serodiagnostyce reaktywnego
zapalenia stawów po przebytej kampylobakteriozie jest oznaczanie poziomu przeciwciał
klasy IgA i IgG (1, 4, 8, 14, 16, 19).
Z wielu dostępnych publikacji wynika, że reaktywne zapalenie stawów po przebytej
kampylobakteriozie dotyczy głównie osób ze starszych grup wiekowych (3, 4, 8, 14, 19, 27).
Podobnie w badaniach własnych, największy odsetek wyników dodatnich w klasie IgA i IgG
stwierdzono podczas badania próbek surowicy uzyskanych od osób powyżej 60. roku życia.
Dane epidemiologiczne dowodzą, że zachorowania na kampylobakteriozę częściej dotyczą mężczyzn niż kobiet (20). W badaniach własnych nie stwierdzono jednak znaczących
różnic w częstości występowania przeciwciał dla pałeczek C. jejuni w zależności od płci
badanych osób chorych.
W Polsce, tak jak i na całym świecie (20), zakażenia pałeczkami Campylobacter sp.
dotyczą głównie małych dzieci w wieku 0-4 lata, oraz dzieci starszych i młodzieży w grupie wieku 5-19 lat. Jednocześnie, coraz więcej przypadków kampylobakteriozy występuje
u osób dorosłych, zwłaszcza powyżej 50 roku życia (23, 24). Z pracy Jansen i wsp. (10)
dotyczącej bakteryjnej etiologii zaburzeń żołądkowo-jelitowych u 132 hospitalizowanych
dorosłych osób (średnia wieku wynosiła 48 lat) wynika, że pałeczki Campylobacter sp. były
najczęstszym etiologicznym czynnikiem zaburzeń żołądkowo-jelitowych (u 35% badanych
pacjentów). Co więcej, autorzy ci wskazują na przydatność metod serologicznych w rozpoznawaniu zakażeń wywoływanych przez pałeczki Campylobacter.
Przeprowadzone badanie próbek surowicy uzyskanych od wybranych osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi oraz z reaktywnym zapaleniem stawów wykazało, iż pałeczki
C. jejuni są dość częstym bakteryjnym czynnikiem etiologicznym reaktywnego zapalenia
stawów u ludzi w Polsce. Jak wskazują wyniki badań i dostępne publikacje w przypadku
serologicznej diagnostyki stawowych powikłań kampylobakteriozy dużą wartość diagnostyczną ma wykazanie w próbce surowicy chorej osoby odczynem ELISA wysokich poziomów przeciwciał klasy IgA i IgG. Z kolei wykazanie wysokiego poziomu przeciwciał klasy
IgM może świadczyć o niedawno przebytym zakażeniu pałeczkami C. jejuni.
Uzyskany wysoki odsetek wyników dodatnich w odczynie ELISA z rekombinowanym
białkiem P39, w przypadku badania osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi oraz osób
z reaktywnym zapaleniem stawów, może wskazywać na częste występowanie zakażeń
pałeczkami C. jejuni u ludzi w Polsce.
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Oporność na azytromycynę szczepów Neisseria gonorrhoeae izolowanych
w Polsce w latach 2012-2013.
Resistance to azithromycin of Neisseria gonorrhoeae strains isolated in
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Azytromycyna jest lekiem przeciwbakteryjnym powszechnie stosowanym
w leczeniu wielu zakażeń - między innymi rzeżączki. Ze względu na zwiększającą się liczbę szczepów o obniżonej wrażliwości na ceftrikson i możliwość
powstawania klonów opornych na ceftriakson, zalecane jest w leczeniu rzeżączki stosowanie ceftriaksonu w skojarzeniu z azytromycyną. Celem pracy
była ocena wrażliwości na azytromycynę szczepów Neisseria gonorrhoeae
izolowanych od chorych z rzeżączką, zgłaszających się do poradni Kliniki
Dermatologii i Wenerologii WUM na przełomie lat 2012 i 2013. Wykazano,
że tylko 38,5% szczepów pochodzących z tego okresu wykazywało wrażliwość
na azytromycynę wg kryteriów EUCAST

Słowa kluczowe: Neisseria gonorrhoeae, azytromycyna, oporność

ABSTRACT
Introduction: Azithromycin is one of the most commonly used macrolide antibiotics. As
other macrolides it inhibits bacterial proteins synthesis by binding with V domene of bacterial 23S rRNA. Resistance to azithromycin can be related to: 1. Mutations in gene encoding
23S rRNA. Significant effect on azithromycin MIC (minimal inhibitory concentration) is
not observed when the mutation occurs only in 1 allele. In case of mutations occurring in 4
alleles, more common mutation C2611T is associated with MIC 2-16 mg/L and the second
mutation A2059T results in high level resistance to azithromycin MIC>256 mg/l 2.Overproduction of membrane pumps proteins MtrCDE and MacAB, that remove antibiotics
from bacterial cells. The mechanism is not able to cause azithromycin resistance itself but
coexisting with other mechanisms of resistance can additionally increase MIC. 3. Synthesis
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of 23S rRNA methylases ErmB, ErmF, ErmC, ErmA. These enzymes cause demethylation
of adenine ( A2058) in V domain of 23S rRNA. The mechanism was common in the past,
but it has been replaced by mutations in in V domain of 23S rRNA . Nowadays 23S rRNA
methylases are very rare in N. gonorhoeae.
Methods: Sixty five Neisseria gonorrhoeae strains isolated from patients of the Department
of Dermatology and Venereology in Warsaw in the second half of 2012 and first of 2013 were
investigated. The strains were cultured on chocolate agar plates in a 5% CO2 atmosphere at
37 °C and identified by colony morphology, Gram staining and oxidase reaction, followed
by carbohydrate utilization test. Azithromycin susceptibility was determined by E-Tests
(bioMerieux). Bacteria were incubated at 37°C in 5% CO2 for 24 h on chocolate agar plates.
Tests were performed according to producers recommendations. The results (sensitive or
resistant) were interpreted according to EUCAST recommendations.
Results: The MIC of azithromycin in investigated strains ranged from 0,064 to 4 mg/L,
MIC50= 0,5 mg/L, MIC90= 2 mg/L. It was shown that only 38.5% of the strains were sensitive
to azithromycin according to EUCAST criteria from 2014 year and 89,3% of the strains
were sensitive to azithromycin according to CDC criteria from 2014 year.
Conclusions: The percentage of azithromycin resistant Neisseria gonorrhoeae strains is
increasing in Poland and the antibiotic should not be used in monotherapy as gonorrhoea
patients. It should only be used in combination with ceftriaxone or cefixime.
Key words: Neisseria gonorrhoeae, azithromycin, resistance

WSTĘP
Azytromycyna jest jednym z najczęściej stosowanych antybiotyków z grupy makrolidów.
Mechanizm działania azytromycyny polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych
w wyniku wiązania z V domeną 23S rRNA w obrębie podjednostki 50S rybosomu bakteryjnego. Oporność na azytromycynę może mieć wiele przyczyn. Zwykle o wartości MIC
azytromycyny decyduje kilka mechanizmów występujących jednocześnie. Prawdopodobnie najczęstszą przyczyną oporności na azytromycynę u aktualnie dominujących klonów
Neisseria gonorrhoeae są mutacje genu kodującego V domenę 23S rRNA. Mutacje mogą
występować we wszystkich 4 allelach genu lub w mniejszej liczbie alleli. Opisano dwie
takie mutacje.
Pierwsza z nich to C2611T, której obecność w trzech lub czterech allelach genu warunkuje MIC azytromycyny 2-16 mg/L. Obecność tej mutacji w tylko jednym allelu wiąże
się z MIC 0,06-0,125 mg/L podobnym jak u szczepów bez mutacji. Mutacja C2611T jest
prawdopodobnie najczęstszą przyczyną oporności na azytromycynę klonu NG-MAST
ST1407. Druga mutacja A2059T jeżeli występuje w trzech lub czterech allelach genu
warunkuje wysokie MIC azytromycyny >256 mg/L a obecność mutacji w tylko jednym
allelu warunkuje MIC 0,06-0,125 mg/L podobnie jak u szczepów bez mutacji. Spośród
szczepów posiadających mutację tylko w jednym allelu można w wyniku pasażowania
z antybiotykiem wyselekcjonować warianty posiadające mutacje we wszystkich czterech
allelach. (5, 17, 21, 22).
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Druga grupa mechanizmów oporności na azytromycynę to mutacje prowadzące do
nadprodukcji białek pomp błonowych MtrCDE lub MacAB (18, 20, 24) Mechanizmy te
występując samodzielnie mogą podwyższyć MIC azytromycyny do nie więcej niż 0,5 mg/L
a więc nie są w stanie warunkować oporności na azytromycynę. Występując łącznie z innym
mechanizmem oporności dodatkowo podwyższają wartości MIC. Pompa MtrCDE usuwa
makrolidy, beta-laktamy, rifampicynę i detergenty. Operon kodujący pompę błonową mtrCDE
podlega regulacji represora MtrR i aktywatora MtrA. Nadprodukcja białek pompy może
być spowodowana mutacjami w regionie promotorowym genu mtrR, mutacjami w obrębie
genu mtrR oraz mutacjami warunkującymi powstanie nowego promotora mtrCDE (mtr120)
nie podlegajacego regulacji przez MtrR i MtrA. Pompa MacAB usuwa tylko makrolidy
a jej nadprodukcja związana jest z mutacjami promotora operonu macAB. (7, 13, 18, 20)
Trzecia grupa mechanizmów wiąże się z syntezą metylaz 23S rRNA: ErmB, ErmF,
ErmC, ErmA (powodują dimetylację adeniny A2058 w obrębie V domeny 23S rRNA) oraz
przekazywalnej pompy błonowej MefA/E. Geny warunkujące te mechanizmy występują
w plazmidach lub transpozonach i były pobierane przez N. gonorrhoeae od innych bakterii.
Mechanizmy te występowały z wysoką częstością u szczepów izolowanych w latach 194087 (6, 7, 19). U szczepów izolowanych aktualnie występują bardzo rzadko (1, 12).
MATERIAŁ I METODY
Badano 65 izolatów Neisseria gonorrhoeae pochodzących z wymazów z cewki moczowej, szyjki macicy, gardła lub odbytu od chorych z Kliniki Dermatologii i Wenerologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Były to szczepy izolowane pod koniec 2012
roku, nie badane w poprzedniej pracy (15) oraz szczepy z 2013 roku. Bakterie hodowano na
agarze czekoladowym (bioMérieux), w atmosferze zawierającej 5% CO2, 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).
Oceny wrażliwości zgromadzonych szczepów Neisseria gonorrhoeae na azytromycynę
dokonano przy użyciu pasków nasączonych gradientem stężenia leku (E-testów), (bioMérieux). Oznaczenie wykonywano zgodnie z zaleceniami producenta. Dla każdego szczepu
wykonano zawiesinę w fizjologicznym roztworze NaCl o gęstości 0,5 w skali McFarlanda
i rozprowadzono ją równomiernie na powierzchni agaru czekoladowego. Paski zawierające gradient antybiotyku nakładano w czasie 10 minut od wykonania posiewu. Inkubację
prowadzono w temperaturze 37°C, w atmosferze wzbogaconej CO2. Odczyt E-testów dokonywany był po 24 godzinach przy użyciu lupy. Obecność kolonii bakteryjnych wokół
paska oznaczała oporność na dane stężenie antybiotyku. Wyniki interpretowano zgodnie
z zaleceniami EUCAST v 4.0(11).
WYNIKI
Według kryteriów EUCAST 29,2 % badanych szczepów Neisseria gonorrhoeae było
opornych na azytromycynę a 21% wykazywało obniżoną wrażliwość na ten antybiotyk.
U 10.8% badanych szczepów MIC dla azytromycyny wynosiło >2 mg/L (obniżona wrażliwość wg. CDC). Wyniki przedstawiono w Tabeli I i Tabeli II.
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Tabela I. Kryteria wrażliwości na azytromycynę wg. EUCAST oraz wartości MIC azytromycyny
określone dla 65 badanych szczepów N. gonorrhoeae
MIC
(mg/L)
0,064
0,125
0,25
0,5
1,0
2,0
4,0

Liczba szczepów
3
4
18
21
12
4
3

Wrażliwość
wg EUCAST 2014
S
S
S
I
R
R
R

Wrażliwość
wg CDC 2014
S
S
S
S
S
RS
RS

Objaśnienia: S-wrażliwy, I-średnio wrażliwy, RS- obniżona wrażliwość, R-oporny
Tabela II. MIC50 i MIC90 azytromycyny dla szczepów N.gonorrhoeae
Liczba
Zakres MIC MIC50 MIC90
szczepów
mg/L
mg/L mg/L
65

0,064-4,0

0,5

2,0

Liczba (%) szczepów
wg EUCAST 2014
wg CDC 2014
S
I
R
S
RS
25
21
19
58
7
(38,5)
(32,3)
(29,2)
(89,2)
(10,8)

Objaśnienia: S-wrażliwy, I-średnio wrażliwy, RS- obniżona wrażliwość, R-oporny

DYSKUSJA
Azytromycyna jest ważnym antybiotykiem zalecanym w skojarzonym leczeniu rzeżączki łącznie z ceftriaksonem lub cefiksimem zarówno w Europie (IUSTI) jak i USA(CDC)
Dołączenie azytromycyny pozwala na wyleczenie współistniejącego często zakażenia C.
Trachomatis, ponadto azytromycyna może być skuteczna w przypadku oporności N. gonorrhoeae na cefalosporyny (2,16).
Kryteria wrażliwości N. gonorrhoeae na azytromycynę różnią się pomiędzy EUCAST
(R>0,5 mg/L; S≤0,25 mg/L) i Euro-GASP( R≥1 mg/L) i CDC (S≤1,0 mg/L; obniżona
wrażliwość RS≥2,0 mg/L) (3,10, 11) CLSI jeszcze nie zdefiniowało kryteriów. Według
danych CDC szczepy N. gonorrhoeae o MIC azytromycyny ≥2 mg/L w USA stanowiły
0,5% w 2010 roku i 0,3% w 2012 roku. W 2012 roku 0,04% szczepów miało MIC=8 mg/L,
0,1% MIC=16 mg/L i 1 izolat o MIC≥256 mg/L (3). Wśród szczepów N. gonorrhoeae
izolowanych w Szwajcarii w latach 2009-2012 MIC azytromycyny miało wartość ≤0,5
mg/L (9). W krajach uczestniczących w Euro-GASP w 2012 średnio u 4.5% szczepów N.
gonorrhoeae stwierdzono MIC >1mg/L była to niższa wartość niż 2011 -5,5%.
Wrażliwość na azytromycynę znacząco różniła się między poszczególnymi krajami.
100% badanych szczepów pochodzących z Francji i Węgier było wrażliwych na azytromycynę według kryteriów Euro-GASP, a najwyższy odsetek szczepów opornych dotyczył
Słowenii (15.9%)i Danii (14%). W Wielkiej Brytanii w ramach Euro-GASP stwierdzono
1.9%.szczepów opornych w 2012r. Znacznie wyższe wartości MIC azytromycyny zaobserwowano wśród szczepów N. gonorrhoeae o stwierdzonej obniżonej wrażliwości na
cefiksym -szczepy izolowanych w Anglii i Walii o MIC azytromycyny ≥2 mg/L stanowiły
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36,1% (MIC 3-8 mg/L-30,6%; MIC>256 -5,6%) (4). Wyniki te wskazują że w przypadku
obniżonej wrażliwości lub oporności na cefalosporyny częstsza może być również oporność
na azytromycynę i w związku z tym zalecana przez IUSTI i CDC terapia 2-lekowa może
okazać się nieskuteczna. Podobną prawidłowość zaobserwowano w Kanadzie(1) W Rosji
zgodnie z raportem RU-GASP stwierdzono wzrost odsetka szczepów N. gonorrhoeae
opornych na azytromycynę z 2,3% w 2009 r do 17% w 2012r(14). W krajach Ameryki
Południowej i Środkowej uczestniczących w GASP-LAC w 2008 stwierdzono 25.8% szczepów N. gonorrhoeae opornych na azytromycynę (MIC ≥2mm/L), ale w kolejnych latach
odsetek szczepów opornych gwałtownie się zmniejszył do 1% w 2010 i 1,7% w 2011(8).
W dwóch miastach chińskich (Nanjing i Chongqing) w latach 2008-2009 MIC azytromycyny
≥1 mg/L występowało u 5,5% badanych szczepów(23). Izolowane w Warszawie szczepy
N. gonorrhoeae o MIC azytromycyny ≥2 mg/L stanowiły w 2011 roku 2,2%, w 2012 roku
6,1% (15), a w badanej populacji w niniejszej pracy stanowią 10,7%.
Zapalenia cewki moczowej w Polsce są często leczone bez pełnego mikrobiologicznego rozpoznania, doustnymi antybiotykami, takimi jak doksycyklina, ciprofloksacyna lub
azytromycyna. Częste używanie azytromycyny w leczeniu tych i innych zakażeń mogło
mieć wpływ na zwiększenie odsetka szczepów N. gonorrhoeae opornych na ten antybiotyk
w Polsce. Inną możliwą przyczyną jest pojawienie się i rozprzestrzenianie w Polsce klonu
NG-MAST ST1407, który charakteryzuje się częstym występowaniem genów warunkujących oporność na azytromycynę.
Jak wspomniano powyżej, występowanie pewnych mutacji w 1 allelu genów N. gonorrhoeae nie ma jeszcze znaczącego wpływu na MIC azytromycyny, jednak pod wpływem występowania antybiotyku w środowisku, gdy dana mutacja jest już obecna łatwo
może dojść do selekcji klonów posiadających ją w 3 lub 4 allelach. Sugeruje to możliwość
szybkiego dalszego rozprzestrzeniania się oporności na azytromycynę wśród szczepów N.
gonorrhoeae w Polsce. Dlatego antybiotyk ten nie powinien być stosowany jako monoterapia w leczeniu rzeżączki. Zgodnie z zaleceniami IUSTI lub CDC należy podawać go
łącznie z Ceftriaksonem lub Cefiksymem.
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ZAKAŻENIA WIRUSEM HCV U KOBIET W CIĄŻY
HCV INECTION IN PREGNANCY
Agnieszka Kołakowska, Paulina Godzik, Kazimierz Madaliński
Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny w Warszawie
Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C kobiet ciężarnych stanowią
ważny problem zdrowotny. Najpoważniejszą konsekwencją zakażeń HCV,
pod względem epidemiologicznym, jest możliwość wertykalnego przeniesienia
wirusa z zakażonej matki na dziecko. Intensyfikacja badań przesiewowych
wśród kobiet planujących ciążę jest istotnym działaniem umożliwiającym wyeliminowanie jednej z dróg szerzenia się zakażeń wirusem HCV w populacji.
Słowa kluczowe: zakażenia HCV, ciąża, przeniesienie wertykalne

ABSTRACT
The prevalence of anti–HCV antibodies in pregnant women ranges from 0.1% to 3.6%
worldwide. In Poland, one work was published on the prevalence of HCV antibodies in
pregnant women. Based on studies conducted by Aniszewska et al. in 544 women, the
percentage of anti–HCV antibodies was estimated at 2.02%. Since 2011, the NIPH–NIH
performs “Preliminary programme of routine HCV testing among pregnant women” within
the Swiss–Polish Cooperation Programme, co–financed by the Ministry of Health, with the
aim to, i.a. estimate the prevalence of HCV infection in the population of pregnant women.
The transmission of the virus from mother to fetus is now considered to be the most common
route leading to infections in children and infants. According to available data, the risk of
vertical transmission from infected mother is relatively low and ranges from 1.8% to 5%.
Transmission of HCV can occur both in the prenatal period as well as during the labor.
Irrespective of the numerous studies on the transmission of the virus from mother to child,
its mechanism has not been completely understood. Exclusively the factors favoring this
route of infection are known. The main risk factor for vertical transmission is the presence
of viral RNA in maternal peripheral blood. Other risk factors include: the presence of viral
RNA in PBMC, HIV coinfection, significant increase in ALT in a year preceding pregnancy and during labor in women infected with HCV, extended time between the rupture of
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membranes and delivery as well as female gender of the baby. The impact of amniocentesis
and cesarean delivery as risk factors for vertical transmission of HCV are still discussed.
Breastfeeding by mothers infected with HCV is safe and does not lead to transmission of
infection to the baby. As ribavirin and interferon, which are used in therapeutic regimens,
cannot be administered during pregnancy, it is important to perform testing for HCV prior
to a planned pregnancy. This gives the opportunity to cure the infection and eliminate the
vertical route of HCV transmission.
Key words: HCV infections, pregnancy, vertical transmission

WPROWADZENIE
Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) stanowią poważny problem zdrowia publicznego, szeroko dyskutowany w piśmiennictwie. W 80% przypadków zakażenie
wirusem HCV przybiera postać przewlekłą i przez wiele lat może rozwijać się bezobjawowo, prowadząc niepostrzeżenie do wielu niekorzystnych następstw, takich jak: zwłóknienie
wątroby, marskość wątroby, rak wątrobowo – komórkowy. Rozprzestrzenianie się zakażeń
tym wirusem w populacji ogólnej związane jest z czynnościami, stwarzającymi możliwość
bezpośredniego kontaktu osoby eksponowanej z krwią osoby zakażonej. Do zakażenia może
dojść w wyniku wykonywania zabiegów medycznych i niemedycznych naruszających ciągłość tkanek, bez zachowania odpowiednich procedur, czy też dożylnego lub donosowego
przyjmowania narkotyków (11). Choroba wywoływana przez wirusa HCV dotyczy ogółu
populacji, także szczególnej grupy, jaką stanowią kobiety ciężarne.
Aktualne rozpowszechnienie zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C wśród kobiet
w ciąży jest trudne do oszacowania, ze względu na niewielką liczbę badań przesiewowych
w tej grupie. Na podstawie systematycznego przeglądu przeprowadzonego przez Floreani
częstość występowania przeciwciał przeciwko HCV (anty–HCV) ustalono na poziomie od
0,1% do 3,6%. W metaanalizie uwzględniono 10 badań, wykonanych w Holandii, Wielkiej
Brytanii, Szkocji, Niemczech, Włoszech, Indiach, Pakistanie, Japonii, Brazylii i Beninie.
Reprezentują one wyniki dla grup badanych liczących >3000 kobiet ciężarnych (9). W niektórych endemicznych rejonach świata rozpowszechnienie przeciwciał przeciwko HCV jest
znacznie wyższe. W Egipcie odsetek ten w rejonach wiejskich wynosi nawet 15,5% (34).
W Polsce opublikowano dotychczas jedną pracę dotyczącą rozpowszechnienia przeciwciał
przeciwko HCV w grupie kobiet ciężarnych. Na podstawie badań 544 kobiet przeprowadzonych przez Aniszewską i wsp. odsetek anty–HCV oszacowano na poziomie 2,02% (2).
Od 2011 roku w NIZP–PZH realizowany jest „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży
w kierunku zakażeń HCV” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, mający na celu m.in. oszacowanie częstości
występowania zakażeń wirusem HCV w populacji kobiet ciężarnych. Badaniu zostanie
poddane około 8 000 kobiet w ciąży na terenie 5 województw: kujawsko – pomorskiego,
małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
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UKŁAD ODPORNOŚCIOWY KOBIETY CIĘŻARNEJ
W czasie trwania ciąży w organizmie kobiety następuje wiele zmian, związanych w dużej
mierze z układem odpornościowym, które sprzyjają implantacji zarodka i jego rozwojowi.
Matczyny układ odpornościowy wykazuje tolerancję dla płodu, posiadającego antygeny
zgodności tkankowej drugiego rodzica i będącego rodzajem alloprzeszczepu (19, 26, 36).
Wynika to między innymi ze słabej antygenowości trofoblastu, który nie posiada klasycznych
antygenów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) oraz immunoregulacyjnej roli
progesteronu (6, 15). Progesteron jest jednym z najważniejszych czynników immunosupresyjnych w ciąży. Hamuje on aktywność cytotoksyczną limfocytów T oraz sprzyja rozwojowi
limfocytów typu Th2 (35, 38). Hipoteza immunotropizmu zakłada, że zwiększona liczba
komórek Th2 oraz utrzymanie odpowiedniego stosunku Th1/Th2 w czasie ciąży ma kluczowe znaczenie w jej utrzymaniu (37). Mimo, iż odpowiedź typu Th1 odgrywa ważną rolę
w początkowych stadiach implantacji, w zwalczaniu infekcji w czasie ciąży oraz w inicjacji
porodu, jej czasowa supresja jest niezbędna. Nadmierna produkcja cytokin o aktywności
Th1 może prowadzić bowiem do poronień nawykowych oraz nadciśnienia indukowanego
ciążą. Za jeden z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej
równowagi Th1/Th2, a tym samym utrzymanie ciąży uważa się wytwarzany przez limfocyty
CD8 pod wpływem progesteronu – czynnik blokujący indukowany przez progesteron –
PIBF (ang. progesterone-induced blocking factor). Jest to białko przekaźnikowe o silnym
działaniu immunoregulacyjnym, wydzielane tylko u kobiet ciężarnych (14, 23). Jakościowe
i ilościowe zmiany w układzie odpornościowym w czasie ciąży, zwiększające tolerancję dla
płodu, mogą przyczyniać się do rozwoju chorób autoimmunologicznych, a także obniżenia
odporności na zakażenia bakteryjne, pasożytnicze czy też wirusowe (5, 32, 33). Nie oznacza
to jednak niezdolności układu odpornościowego kobiety ciężarnej do ochrony jej, a także jej
nienarodzonego dziecka. W przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C,
podobnie jak u osób nie ciężarnych, mobilizowane są zarówno odpowiedź humoralna, jak
i komórkowa skierowane bezpośrednio przeciwko HCV (21). W zapobieganiu zakażenia
płodu kluczową rolę odgrywają także łożysko jak i sam płód, stanowiące dodatkowy narząd
immunologicznie czynny, który swoim działaniem determinuje i modyfikuje odpowiedź
odpornościową matki. Zakażenie wirusowe łożyska prowadzi do wzbudzenia łagodnej miejscowej odpowiedzi zapalnej (produkcja cytokin prozapalnych: TNFα, INFγ, IL–12, IL–6),
co w następstwie aktywuje układ odpornościowy. W związku z powyższymi obserwacjami
jako przeciwwirusową odpowiedź odpornościową należy traktować współdziałanie układu
odpornościowego matki oraz aktywność łożyska i płodu (26).
Kobieta może zakazić się wirusem HCV w trakcie trwania ciąży, z większym jednak
prawdopodobieństwem do zakażenia dochodzi jeszcze przed jej rozpoczęciem, a kobieta
bardzo często jest nieświadoma choroby. Wirusowe zapalenie wątroby typu C występuje
u kobiet ciężarnych zazwyczaj w postaci przewlekłej. Ostre wzw C jest, podobnie jak w populacji ogólnej, dużo rzadsze, niemniej w czasie ciąży stanowi zagrożenie dla płodu. Jak
zaobserwowali Gonzalez i wsp. może doprowadzić do przedterminowego jej rozwiązania
(12). Jednak z epidemiologicznego punktu widzenia prawdopodobieństwo pojawienia się
ostrego wzw C u kobiet ciężarnych jest znikome. Z wyższą częstością może ono wystąpić
jedynie u kobiet należących do grup ryzyka, tj.: kobiet przyjmujących narkotyki drogą
dożylną lub donosową oraz kobiet zakażonych wirusem HIV (9).
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TRANSMISJA WERTYKALNA WIRUSA HCV
Ze względu na rzadkość występowania objawów piorunujących oraz długi okres rozwoju
choroby wirusowe zapalenie wątroby typu C nie stanowi dużego niebezpieczeństwa dla
matki w trakcie trwania ciąży. Wyjątek stanowią kobiety znajdujące się w późnym stadium
wzw C, u których może rozwinąć się zaawansowana choroba wątroby wraz z następstwami.
Najbardziej niepożądanym i groźnym skutkiem zakażenia matki jest transmisja wertykalna
(przeniesienie pionowe) HCV. Przeniesienie wirusa z matki na płód uważane jest obecnie za
najczęstszą drogę prowadzącą do zakażeń dzieci i noworodków (20). Według dostępnych
danych ryzyko transmisji wertykalnej od zakażonej matki jest stosunkowo niskie i wynosi
od 1,8% do 5%. Według wielu autorów niewielki odsetek przeniesionych z matki na dziecko
zakażeń HCV jest wynikiem istnienia mechanizmów immunologicznych w obszarze wzajemnego oddziaływania matka–płód (28). Na podstawie badań komórek jednojądrzastych
Hurtado i wsp. zaobserwowali różnice, dotyczące ilości oraz cytotoksycznej aktywności
komórek znajdujących się w łożysku i krwi pępowinowej. Rozwijające się zakażenie HCV
powoduje wzrost liczby komórek NKT i komórek Tγδ oraz cytotoksyczności limfocytów
NKT łożyska, jednocześnie wpływając na zmniejszenie ekspresji aktywatorów komórek NK
oraz na obniżenie liczby komórek dendrytycznych w łożysku i krwi pępowinowej. Powyższe
badania sugerują, że łożysko stanowi immunologicznie aktywny narząd chroniący w wielu
przypadkach przed wertykalnym zakażeniem HCV (16).
Do przeniesienia wirusa HCV może dojść zarówno wewnątrzmacicznie, jak też podczas trwania akcji porodowej (18). Z dostępnych danych wynika jednak, że zakażenie
wewnątrzmaciczne jest bardziej prawdopodobne (25). Najnowsze obserwacje wskazują, że
łożysko nie stanowi bariery, umożliwia natomiast i reguluje kontakt matczynych komórek
z płodem. W trakcie trwania ciąży, w wyniku przezłożyskowego kontaktu do płodu mogą
przedostawać się także niektóre bakterie i wirusy, w tym wirus HCV (26). Niektórzy badacze
podkreślają rolę oznaczenia obecności HCV RNA u noworodka w ustaleniu kiedy doszło
do zakażenia pionowego. Uznają oni, że pojawienie się HCV RNA w surowicy dziecka tuż
po narodzinach może świadczyć o wczesnym zakażeniu wewnątrzmacicznym, natomiast
wykrycie obecności genetycznego materiału HCV po kilku tygodniach od porodu – o późnym
zakażeniu wewnątrzmacicznym lub zakażeniu w trakcie trwania akcji porodowej (8, 10, 29).
CZYNNIKI RYZYKA TRANSMISJI WERTYKALNEJ
Mimo licznych badań nad transmisją wirusa z matki na dziecko jej mechanizm nie został
całkowicie poznany. Określono natomiast czynniki sprzyjające tej drodze zakażenia (22).
Głównym czynnikiem predysponującym do transmisji zakażenia na dziecko jest obecność
wirusowego RNA w obwodowej krwi matki. Stwierdzono, iż ryzyko zakażenia dziecka
zwiększa się wraz ze wzrostem ilości HCV RNA u zakażonej kobiety. Do transmisji dochodzi praktycznie tylko w przypadkach, w których wykryto RNA u matki. Należy jednak
podkreślić, iż znane są przypadki dzieci zakażonych wertykalnie od matek, u których nie
stwierdzono wiremii w czasie ciąży, a jedynie obecność przeciwciał anty–HCV (8, 18,
21). Z tego powodu nie określono poziomu wiremii, poniżej którego nie istnieje ryzyko
transmisji wertykalnej.
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Istotnym źródłem zakażeń wertykalnych mogą być komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC – Peripheral Blood Mononuclear Cells), w których namnaża się wirus HCV.
Wirus może być obecny w PBMC, mimo braku wirusowego RNA w surowicy. Azzari i wsp.
potwierdzili korelację pomiędzy obecnością RNA wirusowego w PBMC matek zakażonych,
a pionową transmisją u noworodków. Zależność ta w szczególności dotyczyła kobiet, które
w przeszłości przyjmowały narkotyki w iniekcjach, a zakażenie PBMC może u tej grupy
kobiet wynikać z dysfunkcji układu odpornościowego jako konsekwencji przyjmowania
środków odurzających (4). U kobiet, które w przeszłości przyjmowały narkotyki częściej
wykrywa się infekcję PBMC, niż u kobiet, które nie przyjmowały narkotyków. W ten sposób
przyjmowanie narkotyków może pośrednio zwiększać ryzyko transmisji zakażenia HCV
z matki na dziecko (30).
Kolejnym czynnikiem, który prowadzi do wzrostu poziomu HCV RNA, a zatem do
zwiększenia ryzyka transmisji jest współzakażenie HIV. Wykazano, iż ryzyko przeniesienia
zakażenia HCV z matki na dziecko przez matki HCV/HIV dodatnie jest wyraźnie większe
niż w przypadku matek tylko HCV dodatnich. Metaanaliza przeprowadzonych 10 badań nad
transmisją zakażenia z matek HCV/HIV i HCV dodatnich pozwoliła na określenie ilorazu
szans przekazania wirusa HCV przez matki ze współzakażeniem HIV w stosunku do matek
bez zakażenia HIV na poziomie OR=1.9 (27).
Następnym czynnikiem zwiększającym ryzyko przeniesienia zakażenia z matki na
dziecko jest znaczne podniesienie stężenia ALT w ciągu roku przed zajściem w ciążę oraz
w czasie porodu u kobiety zakażonej HCV. Zjawisko to tłumaczy się cięższym przebiegiem
choroby, któremu może towarzyszyć wysoka wiremia HCV wpływająca bezpośrednio na
wzrost ryzyka transmisji wertykalnej (17).
Innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko wertykalnej transmisj są: przedłużony czas
od odpłynięcia wód płodowych do porodu oraz żeńska płeć dziecka. Badania wykazały,
iż czas dłuższy niż 6 godzin od odpłynięcia wód płodowych do porodu znacznie zwiększa
ryzyko transmisji wirusa z matki na dziecko (28). Natomiast badania European Paediatric
Hepatitis C Virus Network (EPHN) przeprowadzone na grupie 1479 matek i ich dzieci
wykazały dwukrotnie częstsze zakażenie u dziewczynek (8,2%) w stosunku do chłopców
(4,2%). Przyczynę tego zjawiska upatruje się w różnicach hormonalnych odpowiedzi na wirusowe zakażenie płodów różnej płci. Androgeny wzmacniają odpowiedź immunologiczną,
zaś estrogeny hamują apoptozę komórek zakażonych (8).
Dyskutowane są kwestie wpływu amniocentezy oraz cesarskiego cięcia jako czynników
ryzyka wertykalnej transmisji HCV. Minola i wsp. stwierdzili, iż amniocenteza u kobiet
zakażonych HCV może nieść ze sobą ryzyko zakażenia płodu. Jednakże inne badania wykazały, iż wirusowe RNA jest obecne w płynie owodniowym jedynie u 6,3% kobiet z wiremią
HCV (7, 24). Dostępne obecnie dane nie pozwalają na potwierdzenie udziału amniocentezy
w transmisji wertykalnej HCV. Problematyczne są również kwestie dotyczące cesarskiego
cięcia u kobiet zakażonych HCV. Badania Aniszewskiej i wsp. wykazały, iż przeprowadzenie
elektywnego cesarskiego cięcia (w 38 tygodniu ciąży) może przyczynić się do zmniejszenia
transmisji HCV w czasie porodu (3). Jednakże inne badania przeprowadzone przez EPHN
wykluczają ochronną rolę cesarskiego cięcia przed zakażeniem HCV w czasie porodu (8).
Warto jednak zaznaczyć, iż przeprowadzenie cesarskiego cięcia z przyczyn nagłych może
zwiększyć ryzyko zakażenia noworodka, co jest związane z możliwością uszkodzenia skóry
dziecka w czasie pośpiesznie przeprowadzanego zabiegu (1).
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Karmienie piersią przez matki zakażone HCV jest bezpieczne i nie prowadzi do transmisji zakażenia na dziecko. Co prawda w mleku matki wykrywane jest RNA wirusa, jednak
jego ilość jest niewystarczająca do przeniesienia zakażenia.
LECZENIE ZAKAŻEŃ HCV W CZASIE CIĄŻY
Jak wiadomo, dotychczas nie udało się stworzyć szczepionki ochronnej, ani terapeutycznej skierowanej przeciwko wirusowi HCV. Standardowy sposób leczenia zakażenia
wirusem zapalenia wątroby typu C w Polsce obejmuje skojarzoną terapię pegylowanym
interferonem α (PEG–INFα) oraz ribawiryną. Terapia przeciwwirusowa trwa stosunkowo
długo (od 24 do 48 tygodni), a jej skuteczność nie jest satysfakcjonująca.
Leczenie zakażeń HCV powinno być zalecane kobietom przed planowaną ciążą. W trakcie jej trwania jest ono przeciwwskazane, ze względu na wiele efektów ubocznych stosowanej
terapii, które mogą w sposób bezpośredni zagrozić nienarodzonemu dziecku (9). Agencja
Żywności i Leków (Food and Drugs Administration – FDA) za szczególnie niebezpieczną
dla płodu uznała ribawirynę, ponieważ wykazuje ona właściwości teratogenne (kategoria
X) (13). Ze względu na długi okres półtrwania substancja ta nie powinna być stosowana
przez kobiety oraz ich partnerów w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed planowaną ciąża
(31). Interferon natomiast został zakwalifikowany przez FDA do kategorii C, co stwarza
możliwość jego podawania w czasie ciąży, mimo potencjalnego ryzyka. Biorąc jednak pod
uwagę oddziaływanie leku na psychikę pacjentów, istnieje prawdopodobieństwo nasilenia
objawów związanych z depresją poporodową u kobiet poddanych terapii (17). Przełomem
w leczeniu zakażeń wirusem HCV stały się nowe leki, m.in. o aktywności inhibicyjnej dla
NS3/NS4 proteazy – telaprevir i boceprevir. Ich skuteczność dla chorych zakażonych genotypem 1b, wyrażona osiągnięciem trwałej odpowiedzi przeciwwirusowej – SVR (sustained
virologic respons), wynosi ponad 70%. Terapia z zastosowaniem bocepreviru lub telapreviru
jest przeciwskazana do stosowania w czasie ciąży, ponieważ obydwa inhibitory podaje się
w połączeniu z ribawiryną i IFN–α, ze względu na pojawianie się mutacji wirusa odpornych
na ten rodzaj leczenia (28). W 2014 roku FDA zarejestrowała kolejne leki o właściwościach
antywirusowych skierowane przeciwko HCV – sofosbuvir (inhibitor polimerazy) i daklatasvir
(inhibitor NS5A). Tworzenie nowych, efektywniejszych schematów terapeutycznych, może
w przyszłości przyczynić się do wycofania ribawiryny i interferonu ze standardów leczenia,
a tym samym umożliwić leczenie zakażeń HCV także w trakcie trwania ciąży.
PODSUMOWANIE
Zakażenia HCV w populacji kobiet ciężarnych stanowią istotny problem zdrowia
publicznego, ze względu na możliwość transmisji wertykalnej wirusa. Przeniesienie pionowe jest główną drogą zakażeń noworodków. Istnieje konieczność intensyfikacji badań
przesiewowych skierowanych do kobiet planujących ciążę. W dobie coraz skuteczniejszych
schematów terapeutycznych stwarza to możliwość wyeliminowania zakażenia u kobiet przed
ciążą i przecięcie wertykalnej drogi szerzenia się zakażeń HCV.
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Mikrobiom przewodu pokarmowego i jego dysbiozy jako istotny czynnik
wpływający na kondycję zdrowotną organizmu człowieka.
Gut microbiome and its dysbiosis as an important factor influencing the
human health condition
Tomasz Wołkowicz, Aleksandra Januszkiewicz, Jolanta Szych
Zakład Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie
Organizm człowieka stanowi siedlisko dla ogromnej i bardzo różnorodnej
mikroflory, a najliczniej skolonizowanym układem jest przewód pokarmowy.
Wyniki licznych badań wskazują, że skomplikowana sieć interakcji pomiędzy organizmem gospodarza i jego mikrobiomem może mieć bardzo istotny
wpływ na kondycję zdrowotną gospodarza. Efekty tych oddziaływań mogą
być nie tylko związane z funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, lecz
mogą także wpływać na inne procesy i narządy. Zaburzenie tej równowagi,
na przykład w wyniku terapii antybiotykowej, mogą mieć więc istotne implikacje zdrowotne. Dlatego też bardzo istotne jest jak najgłębsze poznanie
tej skomplikowanej sieci oddziaływań i zależności.
Słowa kluczowe: mikrobiom, układ pokarmowy, dysbiozy

ABSTRACT
Human organism consists of not only from numerous of eukaryotic cells but also from
thousands of microorganisms. The most complicated is the microflora of gastrointestinal
tract. Numerous studies indicates that the complex network of interactions between the host
organism and its microbiome can have a very significant impact on the health condition of
the host. These interactions can affect not only to gastrointestinal tract but can be related to
different processes and organs. Disturbance of the homeostasis, e.g. after antibiotic course,
can therefore have significant health implications Therefore, very important is the deepest
exploring of the network of these interactions and dependencies.
Key words: microbiome, gastrointestinal tract, microflora
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CZŁOWIEK JAKO SUPERORGANIZM
Organizm człowiek stanowi bardzo skomplikowany układ, złożony z bilionów
współdziałających ze sobą komórek tworzących tkanki i organy. Współczesna wiedza każe
dołączyć do tego obrazu jeszcze większą liczbę bakterii zasiedlających naszą skórę, nabłonki
jamy ustnej, nosa, pochwy a przede wszystkim układ pokarmowy. Stąd w ostatnich latach
zaczęto stosować pojęcie superorganizmu jako określenie całego interaktywnego kompleksu
komórek organizmu człowieka oraz jego mikrosystemu. W 2001 roku Joshua Lederberg
zaproponował pojęcie mikrobiom na określenie całości ekosystemu komensalnych,
symbiotycznych i chorobotwórczych drobnoustrojów obecnych w organiźmie człowieka
(51).
Stwierdzono, że 1 – 2 % masy ciała człowieka stanowią bakterie, przy czym szacuje
się, że ludzki organizm zasiedla około 1014 bakterii. Liczba ta jest dziesięć razy większa
niż suma wszystkich własnych komórek organizmu człowieka. Dysproporcja ta jeszcze się
zwiększa, gdy uwzględnimy obecność związanych z bakteriami bakteriofagów, których
liczbę szacuje się na jeszcze 10 razy większą niż liczba obecnych w organizmie człowieka
bakterii. Tak więc gdyby uwzględniać jedynie proporcję liczby komórek, można by powiedzieć, że organizm ludzki w większości należy do królestwa Procaryota.
Mogłoby się wydawać, że ogromny (w porównaniu do bakteryjnego) genom tak skomplikowanego metabolicznie i funkcjonalnie organizmu jakim jest człowiek, zawiera ogromną
liczbę genów. Zanim ukończono realizację projektu HGP (Human Genome Project) wielu
badaczy szacowało liczbę „ludzkich” genów na 100 tysięcy. Jednak zsekwencjonowanie
całego genomu człowieka pokazało, że w znacznej większości składa się on z sekwencji
niekodujących, zaś sekwencji genowych wykryto jedynie 20 tysięcy, czyli mniej więcej
tyle ile zawiera genom muszki owocowej. Zupełnie odwrotna sytuacja ma miejsce w genomach bakterii, które są bardzo gęsto upakowanie, a sekwencje kolejnych genów często
wręcz zachodzą na siebie. Z analiz metagenomowych wynika, że liczba unikatowych genów
bakterii zasiedlających organizm człowieka wynosi około 3,3 miliona, więc około 150-krotnie przewyższa liczbę naszych własnych genów. Tak duża liczba genów przekłada się na
ogromny potencjał, np. metaboliczny. Potwierdza to konieczność całościowego patrzenia
na organizm człowieka, w którym zamieszkujące go mikroorganizmy mogą nadawać mu
cechy, których sam nie byłby w stanie rozwinąć (23, 69).
Szacuje się, że spośród wszystkich gatunków bakterii zasiedlających naszą planetę
potrafimy wyhodować jedynie mikroorganizmy zaliczane do około 1% z nich. W przypadku
bakterii zasiedlających ludzki organizm sytuacja jest dużo lepsza, gdyż liczbę gatunków
bakterii możliwych do wyhodowania in vitro ocenia się na 20%. Liczby te pokazują jednak
ogrom naszej mikrobiologicznej niewiedzy. Najnowsze techniki biologii molekularnej oparte
o analizy metagenomowe pozwalają klonować i sekwencjonować całe genomy bakterii izolowane bezpośrednio ze środowiska, zaś późniejsze określanie przynależności gatunkowej
umożliwia analiza sekwencji kodującej 16S rRNA. W oparciu o powyższe techniki w 2007
roku zainicjowany został pięcioletni projekt (rozpoczęty w 2009 roku) nazwany „Human
Microbiome Projekt”, mający na celu zsekwencjonowanie kompletnego mikrobiomu
pochodzącego od 250 osób, a także zbadanie złożonych interakcji zachodzących między
mikrobiomem a organizmem człowieka (51).
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MIKROBIOM PRZEWODU POKARMOWEGO
Największa liczba bakterii oraz ich różnorodność obserwowana jest w przewodzie
pokarmowym zwierząt i człowieka. Jest ich tak dużo, że ich genomy określa się czasami
trzecim (po jądrowym i mitochondrialnym) głównym genomem ssaków (10). Jednocześnie
ocena się, że to właśnie jelita stanowią najbardziej skomplikowany i najgęstszy ekosystem
bakteryjny ze wszystkich dotychczas poznanych. Wpływ na to ma bardzo wiele czynników.
Ze względu na duże pofałdowanie, jelita posiadają ogromną powierzchnię ocenianą na 200m2
(21). Dodatkowo układ pokarmowy zapewnia stabilne warunki pod względem wilgotności
czy temperatury oraz, ze względu na swoją funkcję, jest bardzo bogaty w różne związki
mogące być wykorzystane jako składniki odżywcze przez bakterie .
W składzie mikrobiota jelit przeważają bakterie beztlenowe, które są o 2-3 rzędy wielkości bardziej liczne niż względne beztlenowce i bakterie tlenowe. Dwa dominujące typy to
Bacteroidetes oraz Firmicutes. Szacuje się, że u jednego osobnika występuje jednocześnie
około 1000 gatunków (73). Jednak, biorąc pod uwagę bardzo dużą zmienność międzyosobniczą składu gatunkowego mikrobiota jelit, całkowitą liczbę gatunków zasiedlającą jelita
ludzi ocenia się na 35 tysięcy (18).
Mikroflora jelitowa człowieka zmienia się na różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Najmniej bakterii występuje w żołądku (około 101 bakterii/g), gdzie ze względu
na bardzo niskie pH panują najtrudniejsze warunki do wzrostu bakterii. W dwunastnicy
liczba bakterii szacowana jest już na 103/g i zwiększa się stopniowo w każdym kolejnym
odcinku jelita osiągając liczbę 1012/g w okrężnicy (49). Frank i wsp. (18) porównali skład
mikroflory z wycinków różnych fragmentów przewodu pokarmowego wykazując jego
dużą zmienność. Żołądek jest zasiedlony przede wszystkim przez bakterie z rodzajów Lactobacillus, Veillonella, Helicobacter. Jelito cienkie zamieszkują głównie bakterie z klasy
Bacilli, z rodziny Streptococcaceae oraz z klasy Actinobacteria, z rodzin Actinomycinaeae
oraz Corynebacteriaceae. W jelicie grubym natomiast dominuje klasa Bacteroidetes oraz
bakterie z rodziny Lechnospiraceae. Przytoczone badanie dotyczyło jednak przede wszystkim bakterii zasiedlających powierzchnię nabłonka, która jest pokryta grubą warstwą śluzu
oddzielającą go od światła jelita. Swidsinski i wsp. (66) z warstwy nabłonka i śluzu jelita
cienkiego wyizolowali bakterie z rodzajów Clostridium, Lactobacillus i Enterococcus, natomiast w kale badanych osób wykryto dodatkowo pałeczki Enterobacteriaceae, bakterie
z rodzaju Streptococcus, Bacteroides czy Bifidobacterium. Pokazuje to jak zmienna jest
mikroflora przewodu pokarmowego zarówno w warstwie śluzu jelitowego jak i w treści jelita.
Skład mikrobiota przewodu pokarmowego zmienia się także w czasie życia człowieka.
Jałowy przewód pokarmowy noworodka zostaje skolonizowany przez mikroorganizmy
zaraz po narodzinach, a istotną rolę w tym procesie odgrywa mikroflora dróg rodnych matki (32,45). W ciągu pierwszego roku życia, mikroflora ta jest relatywnie nieliczna, słabo
zróżnicowana i ulega ciągłym zmianom. Związane jest to między innymi z dość jednolitym
pokarmem spożywanym przez noworodki. W miarę dorastania ilość i zróżnicowanie bakterii
ulega wzrostowi, a skład mikrobiomu jelit staje się bardzo stabilny.
Z licznych badań wynika, że na kształt mikrobiomu przewodu pokarmowego ma wpływ
bardzo wiele czynników takich jak dieta, środowisko, styl życia czy uwarunkowania genetyczne gospodarza. Porównanie kompozycji gatunkowej wykazało jej duże podobieństwo na
poziomie typu, choć proporcje głównych grup mogą się różnić między osobnikami. Analiza
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na poziomie rodzaju i gatunku wykazuje już bardzo dużą zmienność (16,22). Wydaje się
więc, że presja selekcyjna może dotyczyć jedynie konkretnych typów mikroorganizmów,
a określona funkcja w przewodzie pokarmowym może być spełniana przez różne gatunki
z danego typu (56). Ciekawe wnioski płyną z badania przeprowadzonego na 154 osobach
w ramach projektu HMP. Okazało się, że pochodzenie i skład gatunkowy mikrobiomu
u każdej z osób był różny, jednak zidentyfikowano zestaw genów wspólny dla osób badanych (68, 69). Nasuwa to wniosek, że ludzie posiadają wspólny mikrobiom, jednak nie na
poziomie gatunkowym lecz genetycznym.
INTERAKCJE MIĘDZY MIKROBIOMEM JELIT A ORGANIZMEM
Organizm człowieka oraz jego mikrobiom koewoluowały od tysięcy lat, co wiązało
się z wytworzeniem wielu zależności i przystosowań. Badania prowadzone na gnotobiotycznych zwierzętach (pozbawionych flory mikrobiologicznej) wskazują na bardzo istotną
rolę mikrobiomu w rozwoju organizmu oraz fizjologię gospodarza. Zauważono, że powierzchnia jelit tych zwierząt była zmniejszona, mniejsze były kosmki jelitowe, zaś jelito
ślepe było powiększone (5,24,31). U badanych zwierząt stwierdzono także nieprawidłową
perystaltykę w obrębie układu pokarmowego jak też zmniejszone wchłanianie składników
pokarmowych i zaburzenia w homeostazie cholesterolu (26). Gospodarka cholesterolowa
może być regulowana przez bakterie jelitowe w wyniku hydrolizy kwasów żółciowych przez
wytwarzane przez nie hydrolazy. Kwasy żółciowe natomiast odpowiadają za regulowanie
poziomu cholesterolu, a ponadto odpowiadają za takie procesy fizjologiczne jak adsorpcja
lipidów czy własna biosynteza (50).
Mikrobiom jelit wpływa nie tylko na funkcjonowanie tego organu. U gnotobiotycznych
zwierząt zauważono bowiem zmniejszony rzut serca oraz nieprawidłowe wykształcenie
i funkcjonowanie układu nerwowego, szczególnie osi HPA odpowiedzialnej za reakcję na
stres (25, 64). Dla porównania, u gnotobiotycznych myszy zakażonych Bifidobacterium
infantis obserwowano zdecydowaną poprawę odpowiedzi na stres, lecz tylko gdy zakażeniu
poddano młode osobniki (22). Zaobserwowano również wpływ mikrobiomu jelit na poziom
różnych cząstek sygnałowych w różnych obszarach układu nerwowego, również w ośrodkowym układzie nerwowym (17). Także odkryty wpływ na apetyt odbywa się potencjalnie
poprzez regulowanie poziomu hormonów, najprawdopodobniej za pomocą wpływu bakterii
na poziom przeciwciał regulujących poziom tych hormonów.
Mikrobiom jelit może wpływać na odżywienie organizmu nie tylko poprzez regulowanie
apetytu, lecz przede wszystkim wspierając metabolizm człowieka w trawieniu bardzo licznych, niedostępnych w inny sposób dla człowieka i zwierząt związków takich jak celuloza,
pektyny czy lignina. Związki te są przekształcane w cukry proste lub krótkołańcuchowe
kwasy tłuszczowe (13, 22, 74). Z badań wynika, że działalność metaboliczna jelitowego
mikrobiomu może dostarczać nawet 10% energii (74). Ciekawym przykładem może tu być
Bifidobacterium longum subs. infantis kolonizujący jelita noworodków i rozkładający cukry
HMO (Human milk oligosaccharider) nierozkładane przez enzymy trawienne (58). Bakterie
dostarczają jednak nie tylko składników odżywczych, lecz także niezbędne dla człowieka
witaminy takie jak K, B1, B6, B12 czy kwas foliowy. Jednym z ważniejszych związków
pochodzenia bakteryjnego jest maślan, który jest preferowanym źródłem energii dla komó-
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rek jelita grubego, a jego obecność związana jest z proliferacją komórek nabłonka, Wydaje
się, że jest on także powiązany z występowaniem stanów zapalnych czy nowotworów jelit
(14, 35). Co ciekawe, obecność maślanu stymuluje wytwarzanie katelicydyny – peptydu
o właściwościach przeciwbakteryjnych. W ten sposób maślan spełnia rolę indykatora,
dzięki któremu organizm „wyczuwa” stopień wzrostu flory bakteryjnej i zabezpiecza się
przed jej nadmiernym rozrostem (27). Takie wzajemne interakcje pomagają w zachowaniu
homeostazy przewodu pokarmowego.
HOMEOSTAZA PRZEWODU POKARMOWEGO
Zachowanie homeostazy przewodu pokarmowego jest bardzo istotne, ale i niezwykle
skomplikowane. Z jednej strony organizm człowieka czerpie bardzo dużo korzyści, a w wielu
aspektach jest wręcz uzależniony od występowania prawidłowej flory bakteryjnej. Z drugiej strony bakterie komensalne nie różnią się w znaczący sposób od bakterii patogennych
i składniki takie jak LPS, peptydoglikan czy kwasy lipotejchojowe są tak samo rozpoznawane przez receptory TLR (Tool-like receptor). Receptory te biorą udział w stymulowaniu
odpowiedzi immunologicznej poprzez stymulację produkcji cytokin prozapalnych (takich
jak TNF-α czy IL-1, 6, 8, 12) (9, 52). Aktywacji ulega też czynnik transkrypcyjny NF-κB
prowadząc m.in. do produkcji przez enterocyty białek przeciwbakteryjnych – defensyn.
Komórki nabłonka są zdolne do produkcji także innych substancji przeciwbakteryjnych
takich jak lizozym czy fosfolipaza (8).
Bakterie komensalne wykształciły szereg przystosowań i interakcji z organizmem gospodarza pozwalających im przetrwać i skolonizować przewód pokarmowy. Przykładem takich
interakcji mogą być bakterie Bifidobacterium longum oraz Bacteroides thetaiotaomicron,
które razem mogą obniżać ekspresję genów odpowiedzialnych za zwalczanie bakterii Gram-dodatnich (18, 29, 43). Pałeczki Bifidobacterium mogą też hamować sygnał stymulujący
wytwarzanie lektyny RegIIIγ, będącego następstwem aktywacji receptorów TLR (33).
Innym przykładem na hamowanie odpowiedzi immunologicznej są niektóre ziarenkowce
z rodzaju Enterococcus mające zdolność do indukcji ekspresji genów odpowiedzialnych
za wytwarzanie IL-10, mającej działanie przeciwzapalne (4). Niektóre bakterie potrafią nie
tylko uchronić się przed odpowiedzią immunologiczną gospodarza, ale także powodować
wytwarzanie przez organizm niezbędnych dla nich rozwoju składników pokarmowych, takich
jak fukoza. Przykładem może być tu Bacteroides thetaiotaomicron, który wykorzystuje ten
cukier jako źródło węgla. Stymuluje więc on organizm gospodarza do wytwarzania fukozylotransferazy w wyniku czego wytwarzane są fukozylowane glikany (zamiast sialowane) (34).
Bardzo istotną funkcją mikrobiomu przewodu pokarmowego jest jego ochrona przed
bakteriami patogennymi. Bakterie komensalne, poprzez odpowiednie sygnały, mogą wzmacniać integralność nabłonka jelit, stymulować tempo proliferacji enterocytów czy stymulować
wytwarzanie mucyny. Stymulują też wytwarzanie przeciwciał sekrecyjnych klasy sIgA oraz
antybakteryjnych, kationowych peptydów CAMPs (Cationic antimicrobial peptides) (34).
Pozwala to trzymać mikroorganizmy przewodu pokarmowego „na dystans”. Wykryto, iż
zaliczane do typu Firmicutes, niedające się hodować in vitro bakterie określane jako SFB
(Segmented filamentous bacteria) kolonizujące jelito, poprzez stymulowanie wytwarzania
antybakteryjnych peptydów, mogą zwiększać odporność organizmu na zakażenia Citrobac-

228

T. Wołkowicz, A. Januszkiewicz, J. Szych

Nr 3

ter rodentium oraz bakteriami z rodzajów Salmonella i Enterococcus (33). W badaniach
przeprowadzonych na królikach stwierdzono, że bakterie te blokowały także kolonizację
przewodu pokarmowego przez patogenne szczepy E. coli (28).
OCHRONNA FUNKCJA MIKROBIOMU JELIT
Mikroflora komensalna potrafi bezpośrednio chronić organizm człowieka przed patogenami. Jednym z głównych mechanizmów obronnych jest zajmowanie niszy ekologicznej
utrudniające bakteriom patogennym dotarcie do warstwy nabłonka jelita. Równocześnie
liczne bakterie komensalne blokują receptory rozpoznawane przez bakterie patogenne.
Przykładem może być tu Lactobacillus plantarum, stosowany często jako probiotyk (72),
który wykorzystuje do adhezji receptory mannozowe. Te same receptory są niezbędne do
adhezji enteropatogennych szczepów Escherichia coli (46).
Bakterie komensalne konkurują z patogenami także o składniki pokarmowe. Wykryto,
iż zmiany w składzie węglowodanów dostępnych w przewodzie pokarmowym zależne są
od składu mikroflory przewodu pokarmowego i mogą wiązać się ze wzrostem podatności
na infekcje (57). Stwierdzono także, że maślan (wytwarzany przez mikroflorę jelit) może
hamować ekspresję genów odpowiedzialnych za inwazyjność szczepów Salmonella Typhimurium (20). Równocześnie związek ten może stymulować adhezję enterokrwotocznych
szczepów E. coli (EHEC) do kolonocytów poprzez aktywację genów wyspy patogenności
(44). Wykazano też, iż bakterie z rodzajów Lactobacillus oraz Bifidobacterium mogą zapobiegać infekcjom wywoływanym przez pałeczki Listeria (11). Bakterie komensalne mogą
także wytwarzać związki bezpośrednio zwalczające mikroflorę patogenną. Produkowany
przez szczepy z rodzaju Lactobacillus kwas mlekowy może hamować wzrost wielu bakterii
oraz współuczestniczy w uszkadzaniu bakteryjnej błony zewnętrznej (1).
DYSBIOZY
Całość tej bardzo skomplikowanej sieci interakcji występujących między mikrobiomem a organizmem człowieka, może przypominać stan w fizyce nazywany równowagą
chwiejną. Każde gwałtowne zmiany w składzie mikroflory przewodu pokarmowego,
zwane dysbiozą, mogą wiązać się z wystąpieniem objawów chorobowych. Wydaje się, że
mikrobiom przewodu pokarmowego może leżeć u podłoża takich przewlekłych schorzeń jak
nieswoiste zapalenia jelit (IBD), do których zalicza się chorobę Leśniowskiego – Crohna czy
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (18, 53). Jednakże jednoznaczne powiązanie IBD ze
zmianami w mikrobiomie jelit nie jest proste, gdyż zmiany te mogą być w równym stopniu
przyczyną co skutkiem wystąpienia objawów chorobowych. Badania prowadzone z wykorzystaniem zwierząt niewytwarzających limfocytów T i B pozwoliły udowodnić wpływ
takich bakterii jak Helicobacter hepaticus na powstawanie objawów IBD (40). Zauważono
także zmianę w proporcji Gram-dodatniej (szczególnie Clostridium leptum) i Gram-ujemnej
flory przewodu pokarmowego, szczególnie z typu Bacteroidetes. Wydaje się, że nadmierna
ilość bakterii Gram-ujemnych, które przez obecność ściany lipopolisacharydowej silniej
oddziałują na system immunologiczny, może wywoływać IBD (2). Szczególne znaczenie
w wywoływaniu choroby Leśniowskiego – Crohna mogą mieć pałeczki Escherichia coli
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należące do patotypu nazwanego adherent-invasive Escherichia coli (AIEC). Szczepy te
odgrywają istotną rolę w pierwotnym stadium choroby poprzez przyleganie i inwazję do
komórek nabłonka związane z indukcją stanu zapalnego (59). W wielu przypadkach można
więc je uznać za pierwotny czynnik etiologiczny choroby.
Wydaje się, że dysbiozy przewodu pokarmowego mogą być związane także z powstawaniem zmian nowotworowych. Na proces kancerogenezy związany z dysbiozą może
działać kilka mechanizmów takich jak zachwianie równowagi sygnałów stymulujących
i hamujących rozwój stanu zapalnego, efekt cytotoksyczny i związane z nim nadmierna
proliferacja komórek nabłonka oraz wytwarzanie przez mikroorganizmy toksycznych,
pośrednich produktów metabolizmu, które mogą uszkadzać komórki nabłonka (56).
PRZYCZYNY DYSBIOZY
Do zmiany struktury mikrobiomu przewodu pokarmowego może prowadzić wiele
różnych czynników. Należą do nich m.in. zmiana diety i związana z nią zmiana dostępnych
składników odżywczych, zmiany funkcjonowania układu immunologicznego np. w wyniku
zmiany trybu życia, stresu i oczywiście antybiotykoterapia.
Jednym z najistotniejszych czynników prowadzących do dysbiozy jest terapia antybiotykowa. Z wielu względów takich jak potrzeba bardzo szybkiego podania leku, nie wykonanie posiewu lub długi czas oczekiwania na wynik antybiogramu, w leczeniu różnych
rodzajów infekcji często stosuje się antybiotyki o bardzo szerokim spektrum działania. Dużą
ich część stanowią antybiotyki podawane doustnie. W efekcie flora bakteryjna przewodu
pokarmowego jest wystawiona na działanie wysokich stężeń antybiotyków. W leczeniu
zakażeń przewodu pokarmowego popularne są antybiotyki niewchłaniające się ze światła
jelita (takie jak rifaksymina), ze względu na mocno ograniczone miejsce działania leku.
Jednakże w efekcie stężenie leku może osiągać w przewodzie pokarmowym bardzo wysokie
wartości. Na przykład stężenie rifaksyminy po trzech dniach terapii zalecanymi dawkami
osiąga stężenie wynoszące niemal 8 tys. µg antybiotyku na gram kału (37).
W ostatnich latach prowadzone było bardzo wiele badań analizujących wpływ antybiotykoterapii na kondycję mikrobiomu przewodu pokarmowego. Zauważono, że antybiotykoterapia, także z zastosowaniem leków o bardzo szerokim spektrum, nie doprowadza do
całkowitego wyjałowienia przewodu pokarmowego (12). Jednakże struktura mikrobiomu
zostaje w sposób bardzo znaczący zmieniona. Krótkoterminowe efekty stosowania antybiotyków wiążą się z wzdęciami, bólami brzucha, biegunką poantybiotykową najczęściej
wywołaną przez C. difficile. Zaobserwowano również zaburzenia metabolizmu, zmniejszone
wchłanianie witamin oraz nadmierny rozrost flory drożdżowej (42,65).
Antybiotykoterapia zmniejsza całkowitą liczbę bakterii w przewodzie pokarmowym,
znacząco zmienia jego skład oraz drastycznie ogranicza zróżnicowanie gatunkowe mikrobiomu przewodu pokarmowego (3,12). Zauważono, że szczególnie wrażliwe na antybiotyki
są bakterie z typu Firmicutes, stanowiące podstawową grupę taksonomiczną fizjologicznej
flory bakteryjnej. Antonopoulos et al. (3) wykazali, że udział tej grupy bakterii po podaniu
antybiotyków zmniejszył się z 74% do jedynie 7,5%. Jednocześnie udział bakterii z typu
Bacteroidetes zmniejszył się z 23,3% do 16,8. Równocześnie autorzy zauważyli bardzo
gwałtowny wzrost udziału typu Proteobacteria (z 1,1% do 75,5%!). Jak wynika z obserwacji
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różnych autorów, kilka tygodni po zakończeniu terapii antybiotykowej skład mikrobiomu
przewodu pokarmowego zbliża się do stanu sprzed leczenia, jednakże obserwowane są
też pewne zaburzenia flory jelitowej. Zmiany te mogą utrzymywać się jeszcze przez wiele
tygodni lub nawet miesięcy. W toku długo trwających badań Jernberg i wsp. zaobserwowali
istotne różnice w składzie mikrobiomu po okresie aż dwóch lat od podania antybiotyku
(36,. Sugeruje to, iż mimo odbudowania głównej struktury składu mikrobiomu, powrót do
stanu sprzed leczenia antybiotykiem może być już niemożliwy.
U chorych leczonych antybiotykami zaobserwowano większą podatność na zakażenia
wywoływane przez takie patogeny jak Salmonella enterica (12), Vibrio cholerae (47),
Enterococcus faecalis (70), patogenne szczepy Escherichia coli (71), a przede wszystkim
Clostridium difficile (6). Croswell i wsp. zaobserwowali dodatkowo, iż zmniejszona odporność na zakażenia może występować jeszcze długo po tym jak skład mikroflory przewodu
pokarmowego wróci do stanu sprzed leczenia antybiotykiem. Ukazuje to, jak głębokie
zmiany, nie tylko w samym składzie gatunkowym mikrobiomu, ale również w skomplikowanej sieci interakcji z organizmem gospodarza, może spowodować antybiotykoterapia.
Szczególną kwestią jest stosowanie antybiotyków u noworodków, u których pierwotnie jałowy przewód pokarmowy dopiero zaczyna być kolonizowany i zaczyna się w nim
tworzyć nowa sieć interakcji mikrobiom – gospodarz . Tanaka i wsp. (67) wykazali znaczne
różnice w kolonizacji przewodu pokarmowego u noworodków, którym podawano doustne
antybiotyki. Co ciekawe podobne zmiany były obserwowane u noworodków, których matki
miały przed porodem podawane antybiotyki. Różnice te utrzymywały się następnie przez
wiele miesięcy po zakończeniu podawania leku. Wykazano także, że podawanie antybiotyków w okresie neonatalnym może nieść za sobą ryzyko różnych chorób, w szczególności
związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego (15, 39).
Z tematem antybiotykoterapii ściśle wiąże się kwestia oporności na te leki. W trakcie
ekspozycji na antybiotyk w przewodzie pokarmowym następuje gwałtowne zmniejszenie
ilości bakterii wrażliwych na lek. Zwolnienie niszy ekologicznej powoduje z kolei wzrost
ilości bakterii opornych na dany antybiotyk (36, 62). Wzrost odsetka szczepów opornych
wiąże się zarówno ze wzmożonym wzrostem bakterii opornych jak i rozprzestrzenianiem
się mechanizmów warunkujących oporność. Zatrważający jest jednak fakt, iż obniżona
wrażliwość na dany antybiotyk może być obserwowana wśród licznych przedstawicieli
mikrobiota przewodu pokarmowego nawet dwa lata od zakończenia leczenia (36,44).
Sjolund i wsp. wykryli oporny na makrolidy stabilnie utrzymujący się szczep z rodzaju
Enterococcus oraz szczep Staphylococcus epidermidis po upływie odpowiednio 3 i 4 lat
(61,62). Wydawało się, że obciążenie metaboliczne związane z opornością na antybiotyki
i związany z nią słabszy wzrost takich bakterii przełoży się na ich eliminację, przy braku
selekcyjnej presji. Powyższe fakty świadczą jednak o możliwościach długotrwałego utrzymania w ekosystemie przewodu pokarmowego genów warunkujących oporność na antybiotyki,
bez utrzymywania presji selekcyjnej. Dodatkowo, badanie wpływu terapii klindamycyną
wykazało znaczny i trwały (utrzymujący się co najmniej 9 miesięcy) wzrost oporności
także na inne leki takie jak ampicylina (48). Sugeruje to możliwość krzyżowego narastania
oporności poprzez rozprzestrzenianie się ruchomych elementów genetycznych, takich jak
plazmidy czy transpozony, niosących jednocześnie geny oporności na różne grupy leków.
Ze względu na duże zagęszczenie oraz różnorodność mikroorganizmów posiadających
liczne ruchome elementy genetyczne, w przewodzie pokarmowym panują idealne warunki
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do wymiany materiału genetycznego między współbytującymi szczepami bakterii, a co za
tym idzie do powstawania i horyzontalnego rozprzestrzeniania się różnorodnych mechanizmów oporności (41, 55, 60, 63). Wykazano, że presja antybiotykowa nie tylko może prowadzić do selekcji szczepów opornych, ale może także wpływać na zwiększenie częstości
horyzontalnego transferu genów oporności (38). Występowanie w składzie mikroflory
przewodu pokarmowego szczepów lekoopornych jest dodatkowo związane z faktem, iż
wraz z pożywieniem dostarczane są do organizmu ciągle nowe drobnoustroje, które choć
same zwykle nie pozostają w przewodzie pokarmowym, mogą być jednak źródłem nowych
genów warunkujących coraz to nowe mechanizmy oporności na antybiotyki (63).
Równolegle do problemu horyzontalnego przekazywania genów oporności istnieje problem przenoszenia się genów kodujących czynniki wirulencji. Jak poważny jest to problem
można było stwierdzić w roku 2011 na podstawie przebiegu międzynarodowego ogniska
krwotocznego zapalenia okrężnicy i zespołu hemolityczno-mocznicowego wywołanych
szczepem E. coli O104:H4. Szczep odpowiadający za te zakażenia wykazywał zarówno
enteroagregacyjny i werotoksyczny typ patogenności (54). W przypadku werotoksyn, kodowanych w rejonie DNA profagów zintegrowanych z chromosomem bakterii, przejście faga
w stan lityczny wiąże się z możliwością infekowania innych komórek E. coli. W przypadku
epidemicznego szczepu E. coli O104:H4 szczep o właściwościach enteroagregacyjnych nabył
wraz z DNA bakteriofaga cechy szczepu werotoksycznego (54). Gamage i wsp. (19) ocenili,
że około 10% komensalnych szczepów E. coli jest wrażliwych na transdukcję fagiem 933W.
Przykład ten pokazuje, jak łatwo niektóre mechanizmy wirulencji mogą się horyzontalnie
przenosić wśród bakterii przewodu pokarmowego stwarzając realne zagrożenie powstania
szczepu chorobotwórczego wywodzącego się ze szczepu należącego do flory fizjologicznej
lub szczepu hybrydowego, jakim był właśnie wspomniany szczep E. coli O104:H4.
PODSUMOWANIE
Przytoczone przykłady ukazują jak ważną rolę odgrywa mikrobiom przewodu pokarmowego w organiźmie człowieka i jak istotne jest jak najdokładniejsze poznanie tych
interakcji. Wiedza ta może również pomóc zapobiegać powstawaniu dysbioz tego układu
lub pozwoli zabezpieczyć organizm człowieka przez niepożądanymi jej skutkami.
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ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW KIEROWANYCH
DO PUBLIKACJI W KWARTALNIKU
„MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA”
W kwartalniku „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia” zamieszczane są prace
doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń
bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania
na zdrowie publiczne. W szczególności publikowane są prace dotyczące chorobotwórczości
drobnoustrojów, ich zróżnicowania, lekooporności i ekologii w aspektach oddziaływań na
społeczeństwo, ochronę zdrowia i jej ekonomikę. Publikowane są również prace poglądowe
z wyżej wymienionej dziedziny, krótkie komunikaty z prac doświadczalnych oraz komentarze i listy do redakcji mające charakter dyskusji z autorami artykułów zamieszczonych
w kwartalniku.
I. Zasady obowiązujące przed skierowaniem artykułu do publikacji.
1. Autorzy
Autorem artykułu powinna być każda osoba, która wniosła intelektualny wkład w zakresie: tematu, treści i wniosków pracy lub uzyskała i interpretowała eksperymentalne dane
przedstawione w artykule. Osoby wykonujące oznaczenia laboratoryjne bez interpretacji 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 publikacją. Autorzy artykułu powinni wyrazić zgodę na jego opublikowanie, co powinno
być potwierdzone 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
zapoznali się z regulaminem zamieszczania prac w kwartalniku i w pełni go akceptują. Autor
zgłaszający artykuł do druku powinien podać swój dokładny adres do korespondencji wraz
z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.
W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja
kwartalnika wprowadza następujące wymagania w stosunku do autora zgłaszającego manuskrypt:
- na autorze zgłaszającym artykuł spoczywa obowiązek ujawnienia wkładu poszczególnych
autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji
kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy
przygotowaniu publikacji.
- na autorze zgłaszającym artykuł spoczywa obowiązek ujawnienia informacji o źródłach
finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo – badawczych, stowarzyszeń
i innych podmiotów,
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na autorze zgłaszającym artykuł spoczywa obowiązek złożenia w imieniu wszystkich
autorów deklaracji o występowaniu lub nie występowaniu konfliktu interesów.
Formularz oświadczenia autora zgłaszającego artykuł znajduje się na stronie
internetowej kwartalnika http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=1347.
Redakcja zobowiązana jest do ujawniania i dokumentowania wszelkich przejawów
nierzetelności naukowej typu „ghostwriting” i „guest authorship”, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa
naukowe, stowarzyszenia edytorów czasopism naukowych itp.
W przypadku publikacji wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach wymagane 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 oświadczeniem,
że jest on powtórnie publikowany i powody takiej publikacji powinny być sprecyzowane.
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 streszczenie w języku polskim, Streszczenie w języku angielskim, Wstęp, Materiał i metody, Wyniki,
Dyskusja (lub Wyniki i ich omówienie), Wnioski (lub Podsumowanie), Piśmiennictwo,
Udział poszczególnych autorów w powstaniu pracy i ewentualne Podziękowania. Poszczególne części artykułu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej
przejrzystym.
W tekście artykułu poglądowego należy wyróżnić jedynie następujące części: Krótkie
streszczenie w języku polskim, Streszczenie w języku angielskim, Wprowadzenie, Właściwy
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tekst artykułu opatrzony podtytułami, Podsumowanie, Piśmiennictwo, Udział poszczególnych autorów w powstaniu pracy i ewentualne Podziękowania.
Krótkie komunikaty z prac doświadczalnych powinny zawierać główne części pracy
oryginalnej.
Wszystkie słowa i nazwy łacińskie, nazwiska cytowanych autorów (zarówno w tekście
jak i piśmiennictwie) oraz nazwiska autorów pracy należy pisać kursywą.
Krótkie streszczenie w języku polskim - umieszczone między tytułem a streszczeniem
w języku angielskim, powinno wprowadzić czytelnika w treść pracy. Streszczenie to powinno być pisane pogrubioną czcionką i nie powinno przekraczać 6 wierszy maszynopisu.
Streszczenie (Abstract) - w języku angielskim powinno odzwierciedlać strukturę pracy, tj.
zawierać następujące, wyszczególnione rozdziały:
- Introduction – z podaniem celu pracy,
- Methods – zawierające podstawowe metody i procedury,
- Results – główne obserwacje i wyniki
- Conclusions – 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, zastosowanych
metod i użytych odczynników w sposób na tyle wyczerpujący, aby umożliwić czytelnikowi
powtórzenie doświadczenia lub obserwacji. Należy precyzyjnie opisać leki, szczepionki,
odczynniki czy substancje stosowane w pracy. Dla powszechnie znanych metod należy
podać pozycje piśmiennictwa, łącznie z metodami statystycznymi 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 tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście. Należy ograniczyć się do podsumowania
najważniejszych informacji.
Dyskusja – należy podkreślić nowe lub ważne aspekty wyników badań i omówić implikacje
wypływające z ich przeprowadzenia oraz podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań
powinny być ocenione na tle piśmiennictwa cytowanego przez autorów artykułu. Nie należy
powtarzać szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
Wnioski – jeżeli autor uważa je za konieczne należy je sprecyzować w punktach lub podać
krótko w formie opisowej. Powinny one łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi
we wstępie. Należy unikać stwierdzeń i wniosków nie wynikających z własnej obserwacji.
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 pracy. Wnioski
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mogą być zastąpione krótkim Podsumowaniem, w którym autor może zwrócić uwagę na
najważniejsze aspekty pracy.
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 pozycji. Pozycje
piśmiennictwa powinny być ułożone w porządku alfabetycznym wg nazwisk autorów. Przy
cytowaniu prac w tekście należy podać w nawiasach tylko liczbę porządkową 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 pisemną zgodę na zacytowanie takiej pracy, jak też
potwierdzenie, że cytowana praca została zaakceptowana do druku. Informacje pochodzące
z manuskryptów przesłanych do redakcji, ale nie zaakceptowanych 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, wydawcę,
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. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wydanie II. Warszawa 1996.
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2. (Organizacja jako autor) World Health Organization/ United Nations Children`s Fund.
State of the world`s vaccines and immunization. WHO Geneva 1996.
3. (Rozdział w książce) Krotochwil-Skrzypkowa M. Odczyn i powikłania poszczepienne.
W: Szczepienia ochronne. Red. B. Dębiec, W. Magdzik, PZWL, Warszawa 1991, 76 –
81.
4. (Doniesienie na konferencji). Gałązka A. Current trends of pertussis in developing and
developed countries. Presented at the National Institutes of Health Pertussis Conference:
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 rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii ich pojawiania się w tekście. Tabele
powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry). Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki
nagłówek a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone w odnośnikach pod tabelą a nie
w nagłówku. W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać statystyczne miary zmienności 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. Ryciny
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 objętości 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, otrzymują natomiast bezpłatnie 15 odbitek artykułu.
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.

