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Gatdnere!la uaginalis as a causatiue agent ol genitourinary system infections in animals and man

Summary

Gardnerella vaginals plays an important ro|e in inflamrnations of the genitou_rinarY systern in animals and

humans. In the caie of pregnant women, G. vaginalis causes developmental deformations of the foetus, Pre-
mature parturition, postparturient f'ev ew-

borns ańd i.rfla-rrrutioni of the urina , G,
vaginalis infections in horses and bree dis-

eań mechanisms of G. Vaginalis are p . r ]^ L^ ^f _ uri-
nary sys ysrn and to ba of serum,
inhibitio inflamma n of p cytokines,
Because ents of G. used e bacteria
from pathological materials. Conventiona| methods of bacteria identification cannot be us'ed for identifYing
G. vaginalis Óue to frequent changes in its phenotypic character. The most useful device in identifYing G.
vaginalis appears to be ribotyping.
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Zakażęnia układu moczowo-płciowego stanowią u
zwierząt istotny problem epidemiologlczny i klinicz-
ny. ZenW
rep ących
do o klu-
czow e znaczen:'e odgrywa sprawność miej scowych
nieswoistych mechanizmów odporności przeciwzakń-
nej, w której istotną rolę spełnia mikroflora fiĄolo-
gtczna. Jej skład w duzym stopniu kształĘąwarunki
bytow ani a zw ler ząt, żyvi eni e or az p o ziom ho rmonóq
zwłaszcza estrogenów. Prawidłowy poziom estroge-
nów zwięks za syntezęglikogenu w komórkach nabłon-
ka pochwy. Uwolniony glikogen jest mętabolizowany
p acidophilus do kwasu mlekowe-
g kwaśne pH (4,0-4,5) wydzieliny
p ób zapobiega rozwojowt zakażęń
drobnoustroj ami oportunisty cznymi (2, 25).

W etiologii zapa\ehbłony śluzowej układu moczo-
wo-płciowego istotną rolę przypisuje się infekcjom.
J ak w ykazaŁy b adania m o nito rin go w e i s to tny m c zy n-
nikiem przyczynowymzapalenia pochwy u kobiet jest
Gardnere]]a vaginalis (G. vaginalis). W przewlekłych

w 1963 t.Zinnemani Turner (36) napodstawie zm|en-
nego barwienia w metodzie Grama oraz właściwości
biochemicznych zaltczyli ten zarazęk do rodzaju Co-
rynebacterium, gatunek Corynebacterium vaginalis.
W 1980 r. Greenwood i Picket (15) na podstawie uzy-
skanych wyni owej
orazhybrydyz fiko-
wali ostateczn Gar-
denere]]a vaginalis.

Gardene]]a vaginalis w czystej kulturze wyizolowa-
no z drogrodnych klaczy, u których występowały ro-
nienia lub długotrwała niepłodność w USA w latach
1988-1989. Drobnoustrój ten był izolowany rownteż
7 f. w Chi-
n lisów ho-
d i niepłod-



nośc. Zarazek ten izolowano też z dróg rodnych zdro-
wych samic. Istniejądoniesienia o izolacji G. vagina-
]is od szopóą norek i psów (6, 31-35).

Właściwości morf ol ogiczno-hodow!ane

G. vag i n al i s j e st małą pleomorfic zną b ezoto czko -
wąziamiako-pałeczką(0,5 x I,5-25 pm) nie wytwa-
rzającązarodników. Barwi się ona zmiennie metodą
Grama, przy czym wynik barwienia zależy w dużym
stopniu od rodzaju podłoża namnażającego, warunków
inkubacji wieku hodowli. G, vaginalisjest Gram do-
datnia w preparatach wykonanych bezpośrednio z
materi ału chorob owe go, z ho dowli na agarze z krw ią
podłożu Loeffera i Roux oraz z hodowli inkubowa-
nych w warunkach ściśle beztlenowych(2,20).

Dane odnośnie do struktury ściany komórkowej
G. vaginalisnie sąjednolite. Według Muli i wsp, (20)
ściana komórkowa posiada budowę typową dla bakte-
rii Gram dodatnich. Natomiast jak podają Criswell i
wsp. (10) w oparciu o wyniki badań mikroskopii elek-
tronowej zew nętrzną p owierzchni ę ś ci any komórko -

wej G. vaginalis tworzy warstwa polisacharydowa
o właściwo ściach zbliżony ch do lipopolisacharydu
(LPS) bakterii Gram ujemnych. Niektóre szczepy G.
vaginalis posiadają na swojej powierzchni fimbrie o
długości 8-50 nm (18). W skład ściany komórkowej
G. vagi n al i s wcho dzi N- ac etyl gluko zamina, alanina,
kwas asparaginowy i glutaminowy, glicyna, histydy-
na,Itzyna. metionina, prolina, seryna, treonina, tryp-
tofan, kwas laurynowy, mirysĘnowy, stearymowy, ole-
j o*y, palmitynowy otaz 6-dezoksyt aloza. Natomiast
błona komórkowa zawlęra głównie kwas palmityno-
wy i kaprynowy. W cytoplazmie występuje wolutyna
(metafo sfat aza), ktor a barwi się pozytywnie metodą
Grama. Niekiedy w komórce występująwtręty suda-
nofilne i ztaręnka metachromatyczne (26,29).

Szczepy G. vaginalis izolowane od ludzi i zwlę-
rząt, c echuj ą s ię dużymi wymagani ami wzro stowymi,
Na zwykłych podłożach agarowych drobnoustrój ten
rośnie słabo lub nie obserwuje się jego wzrostu. Na
podłożach agarowych z dodatkiem krwinek człowie-
ka i królika tworzy B-hemolizę. Częściową hemolizę
obserwuje się na agarzę z krwiąkońską natomiast brak
jej na agarzę z krwią baranią. Do hodowli in vitro
G. vaginalis są stosowane podłoża odżywcze z dodat-
kiem biotyny, kwasu foliowego, niacyny, tiaminy, ry-
bofl awiny, puryny, pirymidyny oraz węglowodanów.
G, vaginalis izolowana od ludzi jest względnymbęz-
tlenowcem wymagającym do wzrostu obecności 5-
- I 0oń CO,. Opi s ano też szczepy b ę dące b ezw zględny -
mi beztleńowcami. Natomiast szczepy izolowane od
lisów rosną zarówno w warunkach względnie tleno-
wych j ak i tlenowych (2, 6, 33). Ze względu na wystę-
p owani e rcżnic doĘ czący ch właś ciwo ś ci ho dowlanych
szazępow G. vaginalis izolowanych od lisów i ludzi
Cai i wsp. (6) zaproponowali wprowadzenie do syste-
matyki rodzaju Gardnere]]anowego podgatunku G. va-
ginalis subsp. r,.ulpes. G. vaginalis rośnie w zakresie

temperatur od 25 do 42"C, z tym, że optymalny jej
wzrost uzyskuje się po 48-godzinnej inkubacji w 35-
-37"C napodłożach selektywnych o pH 6,0-6,4 w at-
mosferze 5-10% CO G. vaginalis
wytwarzadrobne, głi onie otoczo-
ne strefąB-hemolizy.

G. vaginalis hydrolizuje hipuran i skrobię, nle roz-
kłada mannitolu, fermentuje glukozę, maltozę, sacha-
r ozę t ryb ozę b ez wytwa r zania ganl. Końcowym pro -

duktem fermentacji cukrów jest głównie kwas octo-
wy. Niektóre szczepy wytwarzają dodatkowo kwas
mrówkowy lub bursztynowy. G, vaginalis nie produ-
kuje katalazy, oksydazy, indolu l:ureazy (23,24).

Zdolność pałeczek G, vaginalis do nagłych 1 czę-
stych zmian cech fenotypowych uniemożliwia doko-
nanie ostate cznego podziału wyizolowanych szczepow
naposzczęgólne biotypy. Barberis i wsp. (2) na pod-
stawie zdo lno ś c i hydrolizy hipuranów or az wytw arza-
nia B-galaktozydazy t Itpazy szazępow G. vaginalis
wyizolowanych od kobiet wyróżnili w obrębie tego 

-

gatunku 14 biotypów. U kobiet zklinicznychprzypad-
ków waginozy tzolowali oni najczęściej biotypy: 1.Ą,

58, 8B, 5C, 8C, 1E, 6G t7G, zaś z drógrodnych zdro-
wych kobiet biotypy: 1A, 58, 88, 1C, 8F i 6H. Nato-
miast Pedraza-Aviles i wsp. (23) uwzględniając do-
datkowo zdolnośc szczepów G. vaginalis do fermen-
tacji arabinozy, ga|aktozy i ksylozy wyróżnlli w obrę-
bie 140 izolatów 33 biotypy,ptzy czymbiotypy 1A,
5G, 7 A, 7D i 7G dominowały u kobiet w przebiegu
waglnozy, natomiast 5G i 6H u kobiet zdrowych. Ist-
niej e więc p ewna w sp ołzależno ś ć pomi ę dzy b iotyp em
zar azka a ro zr,voj em j awnej p o stac i w aglno zy. Z danięm
Piot i wsp. (24) ocena patogennośc| szczepow G. va-
ginalis jedynie na podstawie właściwości biochemicz-
nych posia da ograniczoną wartoś ć ze względu na nie-
stabilno ść cech fenotypowych zar azka.

G. vaginalisjest wrażliwa na cefalosporyny II i ilI
generacji, ampicylinę, karbenicylinę, oxacylinę, ery-
tromycynę, klindamycynę, penicylinę i vankomycynę,'
natomiast opoma na kwas nalaksidowy, neomycynę,
ko l i stynę, sulfonami dy i wykazuj e zr óżnic ow aną op or-
ność na kanamycynę, tetracyklinę, gentamycynę, to-
bramycynę i metronidazol (23,24).

Patogennośó

Patogeneza rozwoju zakażęń wywołanych przez
G. vaginalisnie została dokładnie paznana. Podstawo-
wym mech anlzmęm chorobotw órczego działanta
G. vaginalisjest zdolnośó adhezji bakterii do erytro-
cytów oraz komórek nabłonka błony śluzowej układu
moczowo-płciowe go, Rolę adheąm p ełnią fi mb rle or az
warstwa polisacharydowa ściany komórkowej bakte-
rii. Komórki nabłonkabłony śluzowej pochwy wrazz
przyle gającymi bakteriami tworz ą tzw, komórki clue
cells (6, 9,18,26).

Kolejnym mechanizmem patogennego działanta
G. vagi n al i s j e st wy tw a rzanlę e gzo gennej cytoltzy ny
(Ctox). Jest to ciepłolabilne białko (6I-63 kDa) o sil-



nych właściwościach cy ec erytrocy-
tow orazkomórek endot filów. Cyto-

tyczne jedynie wobec ludzki
tylko w wysokich stężeniac
królika i szczura, Lizie nte

ctała nie w zmagaj ąw i stotny sp o s ób op s oniz acj i oraz
efektuwewnątrzkomórkowegozabljaniazarazka.Roz-

(1.7.9. l 1, l4).
Zakażenl,e G. vaginalis szerzy się drogą naczyń

w ana przęz polisacharydową warstwę ściany komór-

muluj e przedw czesną czynno śó p oro dową u s amic cię-
żarnych(29).

W badaniach in vitroHashemi i wsp, (16) wykaza-

wirusa,

0braz kliniczny zakażeń 0. vaginalis

tów białkowych nabłonka.
G. vaginalisu kobiet w okresie późnel ciąży wywo-

łuj e wewn ątrzmactczne, wewnątrzomoczniow ę ot az

kósmówkowoowodnio w e zakażęnia, co prowadzi do

zablrzeiro zwoj u pło du, ronień, pr ze dul czesne go p o -

czoŁakrokowego (3, 8, 13).

W warunkach naturalnychnazakażenia G. vagina-
]iswrażltwe sąlisy wolno żyjące oraz listy hodowlane
i konie. U lisów choroba rozprzestrzenia się głównie
dro
waj
nia
2Ioń popdacj i lisów hodowlanych w Chinach i są one
pr ry Óry nąIiczny ch ro ni eń (I,5 - I 4,7 Yo) or az ni epł o d-

ności samic stada podstawowego (3,ż-47,5oń) (6,3I-

lub ronienia u samic ciężarnych.
W warunkach doświad czalny ch na zakażęnte G. va-

gin al i s po datne są króliki. Doma cicznę zakażęnte sa-

ńic * ŻO-Zt dntuciĘy powoduje zapaleniebłonpło-
dowych razzmntejszęnieltczeb-
nościis l atakżęobniżeniemasy
ciała no we na zakażęnie ekspe-

rymentalne są białe rfiyszy, szczllry, świnki morskie
i susły (12).



Diagnostyk a zakażeń 0. v ag i nal is
Materiał do badań bakteriolog tczny ch stanowią:

wydzielina lub wymazy z pochwy, cewki moczowej i
gar dła, krew, mocz, punktaty z t opnl okołonerkowych,
pły n mo z gowo - rdz eni owy, _wys i ęk 7 s amy otry ew19 

1
wej oraz poronione płody. Dodanie kropli 10% KOH
do wydzieliny pochwy powoduje wystąpienie charak-
terystycznego rybiego zapachu wskazującego na wy-
sokie stężenie amin, co jest charakterystyczne dla in-
fekcji. Test daje jednak dość duży odsetek wyników
fałszywie dodatnich. W wydzielinię z pochwy brak
neutrofilów.

B ezp o śre dniej identyfi kacj i b akte rlt w zakażonych
tkankach dokonuje się najczęściej przy użyciu mi-
kroskopu elektronowego (18, 20). W rutynowej diag-
nostyce waginozy w celu wykazaniaobecności komó-
rek clue cells wykonuje się preparaty mazane zbłony
śluzowej pochwy barwione metodąPap. W obrazie mi-
kroskopowym występuj ą liczne komórki nabłonkowe
opłasz c zone p l e omo rfi c zny mI p ałe c zkami G. v ag i n a -
1rs. Komórki clue cells możnatakżęwykazac metodą
immunofluorescencj i z wykorzy staniem swoistej su-
rowicy diagnostycznej (Cook). Natomiast w prepara-
tach mazanych barwionych metodą Grama bakterie
G. vaginaliswystępująw postaci maĘch pleomorficz-
nych, bezotoczkowych ziarniako-p ałeczek,barwiących
się zmiennie metodą Grama (9).

Ze wzg\ędu na dużę wymagania wzrostowe G, va-
ginalis rutynowe podłoża hodowlane stosowane w
di agno styc e b akterio 1o gicznej nie znaj duj ą pr akty cz-
ne go zastosowania. Zalęcanę są podłoża selektywne :

Y - agar, Gardnerella agar i HBT agar (human bloodbi-
Iay er agar) . P o s i ewy b akteri o 1 o g icznę należy wykonać
w ciągu 4-6 godzin od momentu pobrania materiału
do badań. Hodowle na podłożach selektywnych pro-
wadzi się w 37'C przez48 godz. w atmosferzę 5-I0oń
CO,. Na podłożach tych G. vaginalis tworzy drobne
(0,4--0,5 mm), gładkie, opalizujące kolonie, otoczone
stre fąB - h em olizy na p o dło żach z do datki em krwi ludz-
kiej i króliczej. Częściowa hemoliza występuje na pod-
Łożach z dodatkiem krwi końskiej , brak j ej na agatze z
krwiąbaranią(Z,9).

Do hodowli G. vaginaliśsąprzydatne również pod-
łoża peptonowo-skrobiowo-dextrozowe, na których
drobnoustrój ten rośnie w postaci matowych, zaokrąglo-
nych, a niekiedy stożkowatych kolonii o średnicy 0,5-
2,0 mm. Po uzyskaniu wzrostu G, vaginalis, stabilność
cechmorfologtcznychzarazkamożnazachowaćpoprzez
regulame pasaże hodowli na nowe podłoża,liofilizację
pod osłonąsurowicy króliczej lub mleka orazmtożente
w -70oC. W takich warunkach G. vaginalis ptzeżywa
przez okoŁo 5 lat. Badania morfologiczno-hodowlane
są uzupełniane testem API2OStrep (2, 23, 32).

W diagnostyce zakażeń G. vaginalis przydatne są
meto dy po średnie, p ozw alaj ące wykazać ob ecno ś ć
swoisĘch przeciw ciał w surowicy krwi lub antygenów
zar azka w zakażonych tkankach. Prz e c iw c i ała w y tw a-
rzane przeciwko G. vaginal i s cechuj ą się wysoką swo-

istością t sązawarte głównie w klasie IgA, Pojawiają
się one około 10 dnia po zakażeniu i na zbltżonym
poziomie utrzymują sięprzez cały okres trwania cho-
roby. W badaniach serologicznych G. vaginalis jest
sto sowany o dczyn w iązanta dopełntacza, test b ezpo -

średniej i pośredniej immunofluorescencji, test ELI-
SA w różnych modyfikacjach,metoda bezpośredniej i
pośredniej immunoelektroforezy przeciwprądowej i
liniow o -raki etkowej or az meto dy radi o immuno l o gi c z -

ne (6, 9,I4,33).
Boustouller i wsp. (4) opracowali parameĘ meto-

dy Western blot do identyfikacji komponentów anty-
genowych G. vaginalis. W badaniach zastosowano
przeciwciała mysie skierowane przeciwko dwóm róż-
nym szczepom G, vaginalis, Detekcje kompleksów
antygen-przeciwciało wykonano metodą radtograftcz-
nąprzyllżyctu koniugatu anty mysich IgG znakowa-
nych radioaktywnym j odem (I' 25). Pomimo stwierdze-
nia zmienności w profilach białkowych w obrębie ba-
danych 23 szczepów, we wszystkich zaobserwowano
obecność wspólnego peptydu o masie cząsteczkowej
41 kDa. Był to antygen gatunkowo swoisty.

Zastosowanie metod biologii molekulalnei
w diagnostyce zakażeń 0. vaginalis.

Zewzględuna trudności w identyfikacji G. vagina-
lisprzy użyciu metod konwencjonalnych coraz więk-
szą rolę odgrywa genotypowanię z zastosowaniem
analtzy resĘkcyjnej fragmentów DNA (2I, 21, 30).
W związku ze znacznym zrożnicowaniem genetycz-
nymszczepow G. vaginalis, zarówno metoda analtzy
restrykcyjnej (REA) jak i polimorftzm fragmentów
DNA (RFLP) uzyskanych w wyniku trawienia endo-
nukleazami w połączeniu z metodą Southem blot wy-
dają się być niewystarczające do identyfikacji izolo-
wanych szczepów bakterii. Pewnym utrudnieniem w
diagnostyc e zakażefi G. vaginalisjest występowanie u
p acj entek z w aginozączę sto kilku różnych genotyp órł,

drobnoustroj u. Ob serwowano tez zmienno ść geneĘ cz-
ną w obręb ie G. vaginali s u pacjentek z waginozą bę-
dącąnastępstwem mutacji. Biorąc pod uwagę opisane
trudności diagnostyczne Ingianni i wsp. (17) do cha-
rakterystyk t genety cznej G. vagin ali s wykorzystali
meto dę analizy re sĘkcyj nej pro duktu P CR (P o lyme-
rase Chain Reaction) z zastosowaniem starterów z1o-
kalizowanych w obrębie konserwatywnego genu 165
rRNA. Jednak nte wykazano jednoznacznej zalężno-
ś c i p omięd zy genotyp ami G. vagi n al i s wyiz ol owany-
mi od pacjentek zwaginoząw porównaniu do kobiet,
u których nie stwierdzono objawów klinicznych tej

choroby,
Pao i wsp. (22) zastosowali sondę DNA do łvykry-

wania materiału genetycznego G. vaginalis w mate-
riale biologicznympobranym od pacjentek. Sonda ta
nie reagowałal<łzyżowo z DNA innych mikroorgani-
zmów, które współistniejąw drogach rodnych kobiet.
Poziom detekcji materiału genetycznego G, vaginalis
w metodzie hybrydyzacji typu Slot-blot ustalono na



1 0 0 0 0 zakńony ch ko mórek. N aj now s z e b adania pr ze -

prowadzon e przezKamalendu i wsp. ( 1 9) potwierdzi-
ły przydatność metod biologii molekularnej, w tym
anallzy polimorfizmu rybosomalnego RNA (rRNA)
G. vagi n a l i sw p ołączeniu z meto dą hybry dy zacji z za-
stosowaniem znakowanego całkowitego rRNA bak-
terll, otazreakcji PCR z wykorzystaniem starlerów z1o-

kalizowanych w obrębie genu 165 (regionu Y2) za-
równo do diagnozowania zakażęń G. vaginalis, jak i
do badań genetycznych. Ma to istotne znaczenie w
badaniach epidemiologtcznych w celu ustalenia czę-
stotliwości występowania w określonym regionie da-
nego genotypu bakterii.

W oparciu o wstępne badanta własne możnaprzy,
puszczać, że G. vaginal i s jest ptzy czyną zabltzęń r ę-
produkcyjnych w fermach lisów hodowlanych na te-
renie kraju. Wskazuje nato izolacja tego zarazka od
roniących samic i poronionych płodów na selektyw-
nych podłożach hodowlanych.
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Badanienr objęto 27 nolek amerykańskich (Muste]]a ylsoł) wolno żyjącycll
rv okolicach Oksfbrdu, ktciryclr surowice badano na obecność przecilvciał dla

chorob1, aLeuckiej. nosówL<i i chorob;l Aujeszl<yego W surorvicach 14 z27 no-

rel< występorł,ały przeciwciała dla choroby alcuckiej Badane .ttrowice njc zl-
rvierały przecirł,ciał dla wir.rsa nosórvki i choroby Aujeszkyego Przeciwciała
dLa choroby aleuckic.j występowa,]y jedynie rv surorł,icach dojrzałych samic i

samców Tal< rvysoki odseLek rnian pozyt,vrvnyclr świaclczy, że wolno żyjące nor-

lti alleryJ<ańskie llogą byc żrijdłerrr zakażenja dla clrvóch będa.cych w Anglii
pocl ochronągatunkórv wydry i tclrólza Mogątakże byc przyczynązllnie.lsze-
nia się popLLlacji lnie.jscotvych norek.
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