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Kauf firranna-White' a.

Rodzi na Ente robacte r i aceae

Rodzina Enterobacteriaceae w obecnym kształcie

określenie ogólnego stopnia pokrewieństwa porówny-
wanych mikroorgan izmow (2).

Rodzai Salmonella

cowano w I99ż r. nową taksonomię bakterii należą-



Tab. 1. Różnicowanie biochemiczne gatunków i podgatunków Salmonella (zmodyftkowana, za: Popoff i Le Minor, 1997)
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Objaśnienia: + ponad 90oń reakcji pozytywnych; ponad 90oń reakcji negatywnych; d różne reakcje prezentowane przez rożne

serowary; * za pomocą symboli II, III,, IIIb, iV VI i Y oznaczotę są serowary należące, odpowiedrrio, do gatunku enterica i podgatun-

kow,. salamąe, arizonae, diarizonae, houtenae, indica oraz gafunku bongori.

nymi, wykazują 55-60% zgodności swojego materia-
łu genetycznego. Genomy szczępów należących do
r o żny chp o dgatunkó w S. e n t er i c a sązę s ob ą sp okrew-
nione w 63-74%o. Stopień pokrewieństwa jest wy,ższy
w przypadku izolatów zaliczanych do tego samego
podgatunku.Dlaprzykładu szczepy w obrębię S. en-
terica subsp. enterica charakteryzują się 79-100 pro-
centowym podobieństwem chromosomalnego DNA (8).

Podgatunki ent eri c a, s al am ae, arizon ae, di ariz on ae,
houtenae i indica w obrębie gatunku enterica oraz ga-
tunek bongori można różnicować na podstawie cech
biochemicznych przedstawionych w tab. 1.

§chemat kauff manna-white'a

Róznicowanie salmoneli w obrębie gafunków i pod-
gatunków pole ga na identyfi kacj i lipopolisacharydo-
wych antygenów somatycznych (O), białkowych an-
tygenów rzęskowych (H) oraz antygenu otoczkowego
(Vi). Struktura antygenowa wszystkich znanych obec-
nie serowarów zawarta jest w schemacie Kauffman-
na-White' a (7 ) or az uzupełni aj ących go sup lementach

(6). Obecnie opisanych jest 2449 sęrowarow Salmo-
nella (6), zaltczonych <1o gatunków S. enterica i S.

bongori (tab. 2), Bakterie z podgatunku S. enterica
subsp, enteric a izolowane są głównie od zwierząt sta-
łocieplnyclr, a należące do innych podgatunków S'.

en t e r i c a oraz gatunku S. b o n go ri - o d zw ięr ząt zmten-
nocieplnych i zę środowiska naturalnego (7,2,7),
Stwierdzano j ednak występowa nię tzolatow należą-
cych do podgatrrnku S. enterica subsp. enterica l ga,
dów (4), a zakażęnia owiec i indyków wywoływane
przez S. ent eric a sub sp. ar iz on ae stanowią w pewnych
regionach istotny problem epiderniologiczny (9, 10).
Szczepy S. enterica subsp. arizonae mogą również
wywoĘwac infekcje u ludzi (4), niejednokrobrie o cięż-
kim przebiegu klinicznym.

Schemat Kauffnranna-White' a opracowano w celu
praktycznego wykorzystania do identyfikacj i bakterii
rodzaju Salmonella. Serowary zebrane są w 46 gru-
pach s ero 1o gicznych, char aktery zuj ących się wsp ólny-
mi antygenami somatycznymi i róznymi antygenami
rzęskowymi (H). Mogąone występować w jednej lub



Tab. 2. Liczba serowarów należących do rodzaju Salmonella (zmodyfikowany,
za: Popoff i wsp., 1998)

mat ten nie wyróżnla grup oznacza-
nych poprzednio OC4, OE2 i OE3,
gdyz wyka zano, że charakterystycz-
ne dla nich antygeny O: 14, O: 15 iO:34
są wynikiem Itzogentzacji szczepow
należącychdo serowarów grup O:7 i
O:3, 10 fagami, odpowiednio, 14, e,,
i er^. Zatem serowary w obrębie tych
grup są jedynie wariantami serolo-
gicznymi serowarów grup O:7 i
O:3,10, a ich wcześniejszę nazwy
zostały anulowane, Dla ilustracji, S.
Newhaw jest obecnie określany jako
S. Muestervar, 1§+ (3, 10,[15]: e,h:
1,5). Pojawieniu się antygenów O:15
i O:34 towarzyszy jednak brak eks-
presji antygenu O:10. Dodatkowe an-
tygeny somatyczne nie wpływająna
iden§fikację serowarów, lecz sącen-
nymi markerami epidemiolo gLczny -

miszczepów do nich należących(1).
zachowana została natomiast he-

terogenna grupa O:54, pomimo że
antygen O:54 jest kodowany na pla-
zmidzie, występującym u szczepów
należącychdo kilku serowarów. Tak
więc w wyniku utraty plazmidu i bra-
ku ekspresji tego antygenu, serowar
Tonev (żl, 54 b: e,n,x) jest rozpo-
znawany jako Minnesota (żI: b:
e.n.x). a Poeseldorf (8.20.54: i: zn)
jako Kenrucky (8.20: i: zn). Argumen-
tem uzas adn iającym zachowanie pro-
wizorycznej grupy O:54 jest fakt,iż
dlaniektórych jej serwowarów nie są
znane warianĘ pozbawione anĘgenu
O:54 (np. S. Uccle 3,54: g,s,t: -),
powstałe w wyniku utra§ plazmidu.

W 7 wersji schematu Kauffman-
na-White'a anulowane zostały też
nazw nadane serowarom należącym
do podgatunków innych niż S. ente-
rlca subsp. enterica. Serowary gatun-

kuS. bongori (oznaczone symbolem V) oraz podgatun-
kow salamae, arizonae, diarizonae, houtenae i indica
gafunku S. enterica (symbole II, IIIa, IIIb, IV i Vl) okre-
ślone s ą wyłącznte formułą strukfury an§genow ej .

Biorąc pod uwagę identyczną strukfurę antygenową
S. Pullorum uznano za jeden z biowarów S. Gallina-
rum (1,9,12: : ) (1).Z klinicznego punktu widzenia
nie wydaje się to jednak w pełni uzasadnione, gdyż S.
Pullorum i S. Gallinanrm w}.vvołująr, drobiu odrębne
jednostki chorobowe, odpowiednio, białą biegunkę
piskląt i tyfus kur (9). Można je też zróżnicować na
podstawie pewnych cech serologicznych i biochemicz-
nych (2).

Wyciąg z aktualnie obowiązującego schematu Kaufl
manna-White' a prezentuje tab. 4.

dwóch fazach. Jedynym serowarem nie posiadającym
antygenów rzęskowych jest pozbawiony zdolności
ruchu S. Gallinarum(I,9,12: : -) (7). Opisano rów-
nież trzyfazowy wariant serowaru S. Poona o wzorzę
antygenowym l3.22: z: I.6: zor(6).

Grupy serologiczne pałeczek S a l m on ell a historycz-
nię oznaczano wielkimi literami (^-Z) i cyframi (51-
-67). W ostatnich wersjach schematu Kauffinanna-
-White'a (1992i1997 r.) zrezygnowano ztakiego spo-
sobu okeślania. zastępując je oznaczeniami antyge-
nów somaĘ czny ch charakterys Ę czny ch dla danej gru-
py serologicznej (tab.3). Obowiązujące wcześniej sym-
bole zostaĘ zachowane tymczasowo w nawiasach (7).
Dlaprzykładu, grupa określana wcześniej ,,OB" obec-
ntę ozĄaczona jest O:4 (B), a,,OC"' -O:7 (C,). Sche-
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Tab. 3. Oznaczanie grup serologicznych w schemacie Kauffmanna-White'a (7)
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Tab.4. Schemat Kauffmanna-White'a z uwzględnieniem nie-
których serowarów rodzaju Salmonella (7)

Objaśnienia: pierwsza kolumna zawiera nazwy: serowarów nale-
żących do gafunku Sa lmonella enterica podgatunku enterica; se-
rowarów należących do innych podgatunków S. enterica,które
sąoznaczone w sposób następujący: II w przypadku serowarów
S enterica należących do podgatunku salamae, III^ w przypadku
serowarów S. enterica należących do podgatunku arizonae,III.^
w przypadku serowarów S. enterica należących do podgafunku
diarizonae, IV w przypadku serowarów S. enterica należących
do podgafunku houtenae, VI w przypadku serowarów S, enterica
należących do podgatunku indica; w przypadku gatunku S, bon-
gori do oznaczęnia serowarów używany jest symbol V; podkre-
ślenia w przypadku antygenów somatycznych wskazują iż sąone
obecne jedynie u szczepów zllzogelizowanych odpowiednimi
fagami; [ ] antygeny somatyczne lub rzęskowe mogąbyć obec-
ne lub nie i nie ma to związku z konwersją fagową,

Me W (212000

Nazewnictw0 pałeczek Salmonella

Zasady i cele taksonomii oTaz zalety stosowania w
bakterio1o gii j ednolitego nazewnic tw a pr ecy zuj e B er-
gey's Manual of Systematic Bacteriology (1). Zgod-
nie z tymi regułami oraz przedstawioną systematyką
bakterii rodzaju Salmonella (7), pełna nazwapowinna
obejmować nazwę rodzajową (Salnlonella) i gatun-
kową szczępLl (enterica Iub bongori). W przypadku
szczepow S almonel l a enterica,kolejny element nazwy
określa podgatunek (subspecies: enterica, salamae,
arizonae, diarizonae, houtenae lub indica). Nazwy te
pisane są kursywą rodzajowa wielką gatunkowe i
podgatunkowe - małą literą. Serowar szczępu wyra-
żany jest w formie struktury antygenowej (np. 9,12:
g,m: -). Jedynie seTowary należące do podgatunku
Salmonella enterica subsp. enterica mogą być okre-
ślane nazwami własnymi (np. Enteritidis), ktore są
równoznaczne z podaniem struktury antygenowej.
Nazwa serowarowa, dla odróżnienia od gatunkowej,
pisana j est wielką literą i bez kursywy (5 , 6, 7) .

W praktyce klinicznej 99oń izolowanych szczepów
nd,eży do gatunku Salmonella enterica subsp. enteri-
ca (3), obejmującego większość znanych obecnie se-
rowarów (tab.2). Ponieważ tylko serowary tego pod-
gatunku mająnazwy własne, nie jest w ich przypadku
konieczne podawanie pełnej nazwy gatunkowej. Na-
zwa Salmonella sęr. Ęphimurium lub SalmonellaTy-
phimurium j e st równoz naczna z określeni ęm pTzyna-
lezności szczepu do I podgatunku S. enterica (6,7).
W publikacjach naukowych jednakze, Ewing (2) zale-
ca stosowanie pełnej nazwy, obejmującej nazwę ro-
dzaju, gatunku, podgatunku i serowaru, przy pierw-
szym jej użyciu (np. Salmonella enterica subsp. ente-
rica serowar Enteritidis). Następnie można poprzestać
na podaniu nazwy rodzajowej i serowarowej (np, ,Sal-

monella Enteritidis).
W Polsce nowa systematyka i nazęwnictwo bakte-

rii rodzaju Salmonella przedstawione zostały w mel-
dunku 6 lB l 93 Kraj owego O środka S almonella, Insty-
tutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (3).
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