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aureus). It is ińteresting that ]coagulase-negative

ryos. Besides, there is no,connection between the

Obecność gronkowców enterotoksycznych w śro-
dowisku ludzi i zwterząt stanowi potencjalne zagro-
żentę zdrowia. Patogenność Ęch bakterii zależy m.in.
od zdolności wytwarzania enterotoksyny, ich liczby
po czątkowej, kwasowo ś ci czynnej, akĘwno ś ci wody-
temperatury i składu chemicznego środowiska. Naj-
większe ilości enterotoksyn wytwaTzanę sąpr7ry wzto-
ście w temperafurach optymalnych dla rozwoju po-

zakażentatza-
o spotykanych
zepy gronkow-

ców koagulazododatnich z gatunku Staphylococcus
al]reas oraz szczepy gronkowców koagulazouj emnych

6,7,14,16,31).
Naj e-

nia je o-
Wane o-

Staphylococcus
enterotoksyn. W
iewielkiej ilości

mt, szczęgólnie dotyczące substancji uważanych za



ważne w mechanizmie zakażęnia gronkowcowego oraz
rożnice w wlłvoĘvanych sztucznie procesach choro-
bowych na modelach rwierzęcych. Nabycie patogen-
nośct przez gronkowce koagulazouj emne usiłowano
tłamaczyć zmtanami ich środowiska bYowania, wy-
wołanymi powszechnym i często nieracjonalnyrrr le-
czeniem antybiotykami, zewnętrznym stosowaniem
lekow sterydowych (ze względu na obecność bakterii
w zachyłkach skóry), zanieczy szc zeniern śro dowiska
zewnętrznego (mutageny) i in. (II,I7,30), Chorobo-
twórczo ś ć tych b akteri i zaleĘ w dużej mier ze o d wraż -
liwości gospodarza (czasem nosiciela) na zakażente,
mianowicie od wystąpienia czynnlka (-ów) ułatwiają-
cych zakażenie, takich jak przerwanie ciągłości tkan-
kt oraz obniżenia Iub załamania odporności.

Celem badań była ocena patogenności gronkowców
koagulazoujemnych izolowanych od ludzi dla zarod-
ków indyczych.

Matedał imetody
Przebadano kolekcję szczepów bakteryjnych izolowa-

nych od pacjentów Kliniki Chorób Zal<ńnych Collegium
Medicum UJ w Krakowie oraz od osobników zdrowych.
Kolekcja składała się z 34 szczepów gronkowców koagu-
lazoujemnych należących do gatunków S. epidetmidis, S.

species l S, saprophyticus oraz sześciu wzorcowych (uwa-
żanych za silnie patogenne) szczepów koagulazododatnich
z gafunku S. aureus (ntlmery kolekcyjne szczepów z gatln-
ku S. aureus,. 4'7,316,295 oraz szczepy S. aureus Wood-
46, S. aureus Smith compact i S. aureus Smith diffuse).
Kolekcja 40 szczepów przedstawiona jest w tab. 1. Z wy-
jątkiem trzech ostatnich szczepów wzorcowych stanowiła
ona międzynarodową kolekcję utworzoną przy wspóĘra-
cy InsĘfutu Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycz-
nej w Krakowie z InsĘtutem Immunologii i Terapii Do-
świadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Instytutem Higieny
i Mikrobiologii Uniwersytetu w Kolonii, w Republice Fe-
deralnej Niemiec.

Z kolekcji ltczapej kilkaset szczepów wyselekcjonowa-
no w ZakJadzie Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu w
Newcastle upon Tyne w Anglii, przy zastosowaniu analtz
komputerowych, w oparciu o cechy biochemiczne (enzy-
matyczne, toksyczne) i serologiczne stwierdzone in vitro,
trzy dzieści siedem szczepów reprezentatyłvnych dla duzych
taksonów. Trzy pozostałe szczepy (numery robocze: 38, 39
i 40) wzbogaciĘ tę kolekcję przedrozpoczęciem pracjako
wzorcowe, odznaczające się wysoką zj adliwośc ią szczepy
gafunku Staphylococcus aureus (38 - .9. aureus Wood-46,
39 S. aureus Smith compact,40 - S. aureus Smith diffu-
se). Otrzymano je.z Pracowni Ziarenkowców Zakładu Bak-
teriologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Trzy dzteśct cztery szczepy koagulazouj emn e należĘ do
jednego z dwóch gatunków - Staphy}ococcus epidetmidis
Iub Staphylococcus saprophyticus (wg aktualnej do dziś
propozycji Komitetu ds. Taksonomii i Nomenklafury, Pod-
komitetu ds. Taksonomii Gronkowców i Mikrokoków,
I916), do jednego z dziesięciu gatunków wg propozycji
Kloosa i Schleifera (I8,2'7) oraz do odpowiedniego pod-
zbioru wg Goodfellowa (9), (ab. 1).

Wszystkie szczepy gronkowców otrzymano w formie
zliofilizowanej w zatopionych ampułkach. Przed przystą-
pieniem do prac eksperymentalnych szczępy ozywiono w
cieplarce w 37'C, po czymprzechow)Ąvano na sl<osach aga-
rowych (Tryptic Soy Agar, Difco) w temp. pokojowej dla
bteżących potrzeb badawczych, atakże na słupkach agaro-
wych w chłodziarce w temp. 4"C na potrzeby kolejnych
cząstkowych projektów badawczych. W ciągu całego okre-
su wykonywania badań, szczepy pasażowano co miesiąc
na świeźe podłoża, Szczepy pfzeznaczone do prac bieżą-
cych pobierano ze skosów agarowych i namnażano przez
18 godzin w bulionie (Tryptic Soy Broth, Difco) w temp.

37'C, następnie odwirowywano i przepłukiwano dwula,ot-

nie j ałowym płynem fizj ologicznym.
Do badań używano inokula przygotowane z gronkow-

ców zawieszanych w jałowym pĘnie ftzjo|ogicznym. W
celu okreś]enia dawek wykonywano pomiary liczby komó-
rek bakteryjnych w 1 cm3. Posługiwano się w tym celu spek-

trofotometrem SPECOL Carl Zeiss jena (dfug. fali ), - 540
nm). Każdorazowo przeprowadzano kontrole gęstości spo-
rządzanel zawiesiny. W łm celu rozcieńczano jąw postę-
pie dziesięciokrotnym w jałowym pĘnie ftzjologicznym i
wysiewano ilościowo na podłoże agarowe z krwią. Po in-
kubacji w cieplarce (1B godz., temp. 37'C) zljczanokolo-
nie bakteryjne i na tej podstawie obliczano gęstość sporzą-
dzanej zawiesiny komórek. Badania przeprowadzono na
zarcdkach indyczych, które łączą w sobie szereg cech wy-
godnego modelu zwierzęcego z walorami hodowli tkanko-
wej (13, 19).

IJ żyto ośmiodniowy ch zarodków indyczych, którym
podawano doomoczniowo zawiesiny komórek bakteryjnych
w pĘnie fiz1ologicznym. Jako inokulum stosowano sześó

rozcieńczeń w pĘnie ftĄologtcznym począwszy od stęze-
nia 109 komórek w 1 cm3. Każdorazowa dawka wynosiła
0,2 ml zawiesiny, tzn. wprowadzano do omoczni kolejne
dawki: 2x 10s, 2xI0] , 2xI06,2x 105, 2x 104 i 2x 103 komó-
rek. Inokulum w każdym stężeniu podawano sześcil za-
rodkom. Oznacza to, że każdy szczęp testowano na 36 za-
rodkach. Powstałe w czasie szczepien otwory w skorupach
zaklejanojałowąparafiną po czym zarodki nadal inkubo-
wano. Obser-wacje w lampie owoskopowej po up§rvie 24
godz. i 48 godz. pozwalały określić przeżycie lub obumar-
cie zarodków. Równolegle z obserwacjązakażonych za-
rodkow prowadzono obserwacje zarodków kontrolnych
(próby ,,ślepe"), którym wprowadzono do omoczni jałowy
pĘn fizjologiczny. Po 24 i 48 godzinach wykonyrvano po-
siewy płynów omoczniowych zarodków zamarĘch. Uzy-
skane wyniki pozwoliĘ określic warlości LD,n dla każde-
go z40 szczepów w czasie t,:24 godz, ltr:48 godz,

Obliczenia statystyczne wykonano na minikomputerzę
MERA-400 w algorytmicznymjęryk BASIC. Specjalnie
napisany dla potrzeb eksperymenfu program zezwolił na
pracę metodąkonwersacyjną. Zarówno warlości LD.n jak i
wartości współczynnika regresji B obliczano metodą pro-
bitową (I,29) dla każdego z czterdziestll szczepów v| cza-
sie t, : 24 godz, itr:48 godz.

Wyniki iomówienie
Zębranę w tab. 2 wyniki wskazują na dllżę zrożni-

cowanie p ato genno ś ci szczep ów, okre ślonej warto ścią
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LD.^ w czasie t,:24 godz. i t, :48
go,i). po zakaLen u.śt*i.rórono
brak zależności między patogenno-
śc i ą a pozycj ą taksonom iczną szcze-
pów. Niemniej jednak zaobserwo-
wano kilka innych zależtości. Trzy
spośród czteręchszczepów z gatun-
ku S. epidermidis vłykazŃy warto-
ści LD." po 24 godz. niższe od 5.7
co wsk'a"Ąe na ich wyższąwirulen-
cję, natomtast szczepy z gatunku
S. saprophyticus możnabyło uj ąc w
dwie grupy: dwa spośród pięciu wy-
karŃy bowiemwartości LDro nizsze
od 5,3, co wskazuje na ich wyższą
wirulencj ę, natomiast pozostałe trzy
szczepy miały wartości wyższe od
6,4, co z kolei lokalizuje je w gru-
ple szczepow o słabszej wirulencji.
Trzy spośród sześciu wzorcowych
(uważanych za silnie patogenne)
szczepów ko agulazod o datntch z ga-
tunku S. aureus *rykazŃy wartości
LD.n niższe od 4.1, a jeden z nich
okaŻał się byc najbardziej patogen-
nymszczępempo 24 godz.

Wartości LDro po 48 godz. byĘ
wyższe niż po 24 godz. Trzy spo-
śród czterech szczepów S. epidermi-
dis wykazaty wartości LD,n nizsze
od 5.1 czyIi okazał się bardziej
wirulentne po 48 godz. ntż po 24
godz. Jakkolwiek w całej grupie
szczep ów o najniższych warto ś c i ach
LD.^ 48 godz. (podobnie jak 24
godŻ.l znalazły się szczepy o bardzo
rożnych pozy cjach taksonomicz-
nych (tab. 2), to najwyższązjadli-
wością cechował się szczep koagu-
lazoujemny S. species (nr kolekcyj-
ny 90). Najmniej zjadliwym szcze-
pem, zarównodla24 godz.i48 godz.,
był koagulazododatri szczep z gabln-
ku S. aureus (nr kolekcyjny 3 1 6).

Wyniki badań pozwalają stwier-
dzic, że jakkolwiek zjadliwość ba-
danych szczepów gronkowców dla
zarodków indyczych jest zróżntco-
wana, to nie jest onazlvlązanazpro-
dukcjąkoagtłIazy czy innych meta-
bolitów typowych dla gatunku S. au-
reas. Niemniej jednak właściwości
szczep ów stwierdzone w warunkach
in vivontęmusząbyć takie same jak
in vitro. subtelne różnicę w środo-
wiskach rozwoju gronkowcow mogą
wpływać na ekspresję czynników
zj adliwości gronkowców regulowa-

Tab, 1. Kolekcja badanych szczepów

Nl roboczy

1.

2,

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25,

26,

27.

28.

29.

30.

31,

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

22g

248

83

347

120

343

316

110

295

327

119

90

210

247

353

320

114

61

261

75

9

288

68

263

87

252

307

315

303

74

163

202

86

164

278

47

309

S. scllri

§, specles

S. xylosus

S. specl'es

§, specl'es

§. specl'es

S. aureus

S, epidermidis

S, aureus

S. epidermidis

S, simulans

S, simulans

§, specles

8, saprophyticus

S. sciuri

§, specles

S. specles

S. epidermidis

S, epidermidis

S. saprophyticus

S. hyicus

S. hyicus

S, warneri

lll

ll

I

ll

Vlll

x

Vlll

x

lx

lx

I

V

Vll

Vl

xVll

xl

xl

v

xlla

Xlla

xV

xVll

xvl

xVlll

xVl

xVlll

xlll

xlV

xlV

xV

xllb

xVlll



Tab. 2. Patogenność szczepów gronkorvców dla zarodków indycz_vch na podstawie }vartości
LD-n* po 24 i 48 godzinach

nąprzęz system globalnej
regulacji. W systemie
tym te same cząsteczki
regulatorowe kontrolują
aktywność wielu genów
ioperonów w odpowie-
dzi na rozmaite bodźcę-
sygnały środowiskowe
(:4, 5). Bodźcami takimi
mogą być np. obecność
lub brak substratu odĄrw-
czego, leku, obecność
niektórych jonów, do-
stępność tlenu, poziom
pH, osmotyczność środo-
wiska i temperatura. Wy-
mienione czynniki indu-
kuj ą reorganizację meta-
bolizmu komórki, mogą
hamować wzrost komór-
ki, czyli jej przejście do
fazy eksponencj alnej .

Następu.je w tym czasie
szybsza synteza grup bia-
łek, w tym wiele białek
ulega sekrecji. Wiele syn-
teĘzowanych wtedy eg-
zobiaŁek ma charakter
czynników wirulencji jak
toksyny i en4rmy ułatwia-
jące bakteriom nie tylko
przeży cte, ale rozprze-
strzenienie w zakażonej
tkance i namnażanie. w
tym samym czasię możę
ulegać zahamowaniu pro-
dukcja licznych białek
powierzchniowych, m.in.
odpowiedzialnych za ad-
hezję (2I,22,23).

W świetle postawione-
go celu badań,jakim była
ocena patogenno ści szczę -
pów gronkowców koagu-
lazoujemnych dla zarod-
ków indyczych, porówna-
nie wirulencji szczepow
koagulazoujemnyeh i ko-
agulazododatnich w wa-
runkach in vivo lpozna-
nie ewentualnych zależ-
ności między badanymi
szczepami w oparciu o ich
zjadliwość dla zarodka
tndy cze go, drugorzę dne -
go znaczęnta nabraĘ ce-
chy biochemiczne i tok-
syczne szczepów stwier-

Lp LD50 po

24 gOdz,

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

33,

34.

35.

36.

37,

38.

39.

40.

90

295

320

47

247

,164

61

288

261

83

343

,1 
19

347

309

120

327

278

248

353

202

87

68

210

303

114

74

307

86

252

,163

22s

110

9

315

263

75

316

§. aureus Wood-46

§. specles

S, aureus

§, specl'es

S. aureus

S. saprophylicus

S. specie§

S. epidermidis

S. speclbs

S, epidermidis

S, saprophylicus

§. speclbs

§. speclbs

§. speclbs

§. speclbs

§. speclbs

S, epidermidis

§. speclbs

S. aureus Smith diff.

§, specl'es

§, specl'es

S. aureus Smith com.

S, specfus

§, specl'es

S. §pecie§

§, spec,es

§. specles

§. specles

§. species

S. §pec,es

§, spectes

S. saprophylicus

S. spec,es

§. specbs

S. epidermidis

§. specles

S. saprcphyticus

S. spec,es

S, saprophylicus

S, aureus

2,30

3,58

3,66

3,71

4,09

4,20

4,72

5,08

5,18

5,28

5,29

5,31

5,35

5,38

5,41

5,49

5,65

5,66

5,67

5,14

5,74

5,80

5,89

5,90

5,92

6,1 5

6,27

6,27

6,32

6,40

6,45

6,46

6,47

6,51

6,54

6,63

6,74

6,88

6,91

7,54

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26,

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37,

38.

39.

40.

90

295

320

47

247

,l64

61

83

343

288

119

210

347

261

327

278

202

248

353

120

309

252

75

9

68

87

303

114

74

263

307

86

163

315

110

229

3,16

§. specl'es

S. aureus Wood-46

S. aureus

§. species

S. aureus

s. saprŻphyticus

§. spec€s

S, epidermidis

S, aureus Smith com.

S. saprophyticus

§. species

S, specles

S. specie§

S. speclbs

S, specl'es

S, epidernidis

S. epidermidis

§, specbs

§, speclbs

§, speclbs

§. speclbs

§. specl'es

§. specfus

S. saprophyticus

S. saprcphylicus

§. specl'es

§. species

S. aureus Smith dilf.

§. specl'es

§. species

S. species

§. specles

§, species

§. specles

§. specles

§. specl'es

S, saprophylicus

S, epidermidis

§. species

S. aureus

2,20

2,30

3,02

3,07

3,22

3,65

4,08

4,51

4,60

4,65

4,67

4,71

4,71

4,81

4,86

4,g7

5,01

5,01

5,09

5,10

5,18

5,21

5,24

5,31

5,37

5,41

5,43

5,50

5,52

5,63

5,63

5,68

5,74

5,76

5,81

5,83

5,88

5,94

6,18

6,90

Objaśnienia: *wartość LD_u stanowi zlogarytmowaną (Iog,u) liczbę komórek bakteryjnych w 1 cmr;
+*nazwa szczepu wg Podkomitetu ds, Taksonomii Gronkowców i Mikrokoków



dzone in vitro. Wydaje się właściwe podkreślenie, że
najbardziej wirulentnymi szczepami okazŃy siępo 24
godzinach zarówno szczepy koagulazododatnie, jak i
koagulazouj emnę z gatunków S. aureus i S. species
(S. aureus Wood-46 i S, species o numerze kolekcyj-
nym 90). Natomiast dla 48 godz. najbatdziej wirulenhry
był szczep koagulazoujemny S. species (nr kolekcyj-
ny 90).

Efekt patogenny gronkowców koagulazouj emnych
stwierdzony u zarodków indyczych pozwa|a domnie-
mywaó istnienie potencjalnej patogenności tej grupy
bakterii dla człowieka t zwterząt, atabe moze dowo-
dzic nabycia cech patogennychprzez tę grupę bakte-
rii,uważanychdokońcalatsiedemdziesiąĘchwyłącz-
nie za saprofiry czyli drobnoustroje niechorobotwór-
cze.

PrzeprowadzonebadaniavnrykazŃy,żeszczepybak-
terii uważanych do niedawna za niechorobotwórcze
są bardziej patogenne dla zarodków indyczych niZ
gronkowce złociste lważane za silnie patogenne.
W Ęch warunkach wszechobecność Ęch bakterii na
powierzchni skóry i błon śluzowych człowiękalzwle-
r ząt, a taWę w śro dowi sku zew nętr znym. j e st ni ew ąt-
pliwie czynnikiem mogącym grozicw przyszłości po-
pulacji ludzkiej występowaniem coraz liczniejszych
zakażeń tymi drobnoustrojami, co jest zgodne z prze-
widywaniami WHO upatrującymi problemy poważ-
ny ch zakażeń mikro fl orą op ortuni styc zną na p o c zątku
XXI wieku. Mechanizmy tego zjawiska oraz rwiąza-
ne z nimi problemy taksonomicznę nie sąjeszcze cał-
kowicie wyjaśnione i wymagają dalszych i poszerzo-
nych badań.
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