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Bactelia classification, taking into account Ghlamydiaoeae te-classification
Summary

The paper presents basic data on bacteria classification based on modern molecular methods. It discusses progress in
current Chlamydia classifircation and the changes it which have del.eloped over the last 10 years. Despite numerous
achievements, further investigations need to made into the development of a reliable serological test for diagnosing infec-
tions in animals caused by pathogenic Chlamydia.
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Postęp w zaklesie taksonomii bakterii
Klasyfikacja drobnoustrojów, w tyrr bakterii, ma nie

tylko znaczenie w tworzeniu doskonalszych systemow
taksononricznych, lecz również wartość praktyczną w
diagnostyce laboratoryjnej clrorób zakażrll,ch. Z te_eo

względu uzasadnione jest zapoznanie się z tlajllort,szy-
nri danymi, stanowiapymi podstawę klasyfikacji drob-
noustrojów w ogólności, a następnie skollcentrorrallie
się bardziej szczegółowo, na klasyfikacji chlamydii.
Skłaniają ku tenlu równiez niejasności co do wiary_eod-
nośc i wyników laboratoryj n ego T ozpoznaw alri a ch 1 arny-
dioz zwierząt (4, 19, 30).

Klasyfikacja bakterii pierwotnie opafta była na podo-
bieristwie cech fenotypowych, tj. morfologicznych, bio-
chemicznych i antygenowych oraz chorobotwórczości
dla zwierząt laboratoryjrlych (l5, 1'7,19.20,26). W la-
tach szescdziesiątych oprocz cech fenotypowych do kla-
syfikacji bakterii wprowadzono badanic kwasów nukle-
inowych (2,1ż,15, 30). Taksonomicznie ważna okazała
się zawarlośc guaniny i cytozyny (G+C) w DNA. Jest to
wyrazona w procentach ilość guaniny i cytozyny w sto-
sunku do wszystkiclr zasad azotowych: (guanina+cyto-
zy na) l (guanina+cytozyna*tyminałąd9nilą) x l 00%. W
rezultacie uzyskLrje się wartości w zakresie od25 do 7 50ń.
Podobne wartości tego wskaznika dwóch porównywa-
nych szczepów nie muszą świadczyc o bliskirn pokre-
wieństwie taksonomiczny[n) natomiast waftości znacz-
nle od siebie odbiegające wskazująna brak pokrewieli-
stwa (3, 14, 16).

W kolejnych lataclr wykorzystano doskonalsze tech-
niki, umozliwiajape dokładniejsze badanie kwasów nu-
kleinowych, atakże elenretrtów kornórki bakteryjnej jak
białka, rybosomy czy enzymy (np. polimerazy DNA).
Rozwinięto też badania genetyczne, zw tązane z wymia-
ną genów chromosomalnych (DNA nukleoidu) i poza-
chromosomalnych (3, 9).Wykazane wymienionymi me-
todami podobieństwa porównywano z ich podobień-

st\Ą/em ferrotypowynr, Okazało się, ze na ogół podobień-
strva bakterii uzyskane na podstawie określenia względ-
nej zawartości zasad: guaniny (G) i cytozyny (C), wyra-
zorlej w procentach (G+C w %) w wysokim stopniu ko-
relLr.lą z podobieristlvetn fenotypowyln dla tej samej gru-
py taksonotlicznej szczepów kwalifikowanych do ga-
tunku lub rodzajlr (9, l0, l4),

Inną nletodą opaftą o teclrniki nlolekulame, wykorzy-
stywanąw klasyfikacji drobnoustrojów, jest analiza genu
165 i 23S rRNA. Szczególnie gen l63 rRNA jest bardzo
dogodny do l<lasyfikacji, ponieważ występuje we wszyst-
kiclr bakteriaclr i posiada zarówno sekwencje ntrkleoty-
dowe rł, wysokinr stopniu konserwatywne (stabilne), jak
i sekwencjc bardziej ztnienne. Ta druga cecha pozwala
lla klasyfikację zarówno na najnizszym, jak i najwyż-
szym poziotl1ie tal<sonomicznyn. Porównując u rózrrych
szczepów bakteryjnych sekwencje w wysokirn stopniu
konser-watywne, lnozna stwierdzić róznice taksononricz-
nc na poziotnie wyzszych jednostek taksonomicznych,
natomiast porównując regiony bardziej zmienne ocenia
się rozbieżności na poziomie gatunków lub szczepów.
Gcny 165 i 23S RNA trawi się do krótkich oligonukleo-
tydów, w których łatwo jest ustalić sekwencję zasad. Po-
krewieństwo filogenetyczne jest proporcjonalne do liczby
sekwencji oligonukleotydów występującej u obu porów-
nywanych gatr,rnkórv. Poniewaz sekwencja rybosornal-
nego RNA jist zaclrowana podczas ewolĘi, iaka arrali-
zarrloże wykrylc pokrewieństwo nawct rniędzy odległy-
rni gatunkami wg obecnej taksonomii. Metoda ta jest
s zc ze gó lni e pr zy datna w pr zypadku klasyfikowan ia
szczepów nietypowych biochemicznie, majapych niety-
powe profile enzymatyczne oraz kiedy zawodzątrady-
cyjne metody dochodzenia epidemiologicznego (2, l5,
l6.30).

Arnpli fi kacj a odcinka pol imorfi cznego znaj du.1' ącego
się między sekwencjanii 165 i 23S jest szybką, nowo-
czesną metodą pozwalającą na wykazanie różnic takso-
nomicznych oraz związków ewol ucyjnych porni ędzy



bakteriami, a także odgrywa obecnie podstawową rolę
w diagnostyce laboratoryjnej. Analiza produktów am-
pl ifikacj i całkowicie definiuj e filo genetyc zne relacje
pomiędzy badanymi m i kroorgan izmam| wypieraj ąc tra-
dycyjne metody identyfikacji oparle m.in. o testy bio-
chemiczne. serotypowanie, fagotypowanie, analizę pro-
filu enzymatycznego (2, 3, 14-16, 28).

Ciągły postęp dokonujący się w badaniach taksono-
micznych doprowadził do zasadniczychzmian i szeregu
weryfikacji poszczególnych grup taksonomicznych w
systernatyce bakterii. W niektórych przypadkach, uzna-
ne przy zastosowaniu klasycznych metod, gatunki drob-
noustrojów należące do określonych grup, sąprzenoszone
do innych ze względu na brak pokrewieństwa kwasu
dezoksyrybonukleinowego (DNA). Takie postępowanie
wtĘe się nie tylko z innyn zaszeregowaniem, ale nie-
kiedy także z koniecznością zmian nazw drobnoustro-
jów. To z kolei jest niekiedy przyczynąnieporozumień.
Jednak oparcie się na wynikach badań genomu bakterii
doprowadza do tworzeniabardziej trwałego systemu tak-
sonomicznego nlż miało to miejsce, kiedy opierano się
na cechach fenotypowych (l5, l6,30).

W konkluzji mozna stwierdzić, iz podstawą zmian w
systematyce i taksonomii są następujące wyznaczniki
klasyfikacyjne: procent hernologii całkowitego DNA,
procentowa zawartość cytozyny i guaniny w DNA oraz
sekwencja nukleotydów genów 165 i 23S w rRNA (2,
20,27), Dane te uwzględniono już w Bergey's Manual
of Determinative Bacteriology (dodruk wydania VIII t. I

Bakterie Gram-ujemne z 1984 r. i w t. II Bakterie
Gram-dodatnie z l986 r.). Natorniast ostatnie, IX wyda-
nie tej publikacji z 1994 r., opiera się na danych zwląza-
nycl:z identyfikacjąbakterii, anie ich taksonomią. Wpro-
wadzone nowe nazwy i zmlany w klasyfikacji bakterii
uważa się za obowiązujape od daty publikacji w Inter-
national Journal of Systematic Bacteriol ogy (1 4, l5, 1 6).

Taksonomia i identyfikacia chlamydii,
z uwzg!ędnieniem teklasyf ikacii

rodziny Ghlamydiaceae

Taksonornia rzędtl Chlalnydiales, do którego należy
rodzina Chlamydiaceae ulegaŁa w czasie ostatnich kil-
kudziesięciu lat częstym ztnianom. W związku z wyni-
kami badań ostatnich lat wskazane jest przedstawienie
aktualnego poglądu na klasyfikację drobnoustrojów z
rodziny Chlamydiaceae (l5, l6, 17).

W Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, w
wydaniu YI, z 1948 r, wyodrębniono rząd Rickettsiales,
obej muj ący tr zy r odziny : R i cke tts i ac e a e, B arto ll e ] ] a c e a e
i Chlamydozoaceae.Do rzędu tego zaliczono drobnoustro-
j e nieprzesąc zalne, r ozwrj aj ące si ę wewnątrzkom ór kow o
lub w ścisĘm kontakcie z komórką gospodarza.

W kolejnym VII wydaniu podręcznika Bergey'a z
1951 r. wyodrębniono klasę Mictototabioles, obejmują-
c ą drobnoustroj e pasożytuj ąc e wewnątrzkomórkowo. W
obrębie tej klasy znalazły się dwa rzędy: Virales i Ric-
kettsiales. Wyodrębnienie dwóch rzędów zostało doko-
nane na podstawie rożnjc właściwości biologicznych, a

z:wŁaszcza odmiennego sposobu rozmrnżania się tych
dwóch grup drobnoustrojów. Zgodnie ztytn VII wyda-
niem Bergey'a rząd Rjckettsia]es zawierał cztery rodzi-
ny: Rickettsiaceae, Chlamydiaceae, BartoneJlaceae i
Anaplasmataceae. Należy zauważyc, że właśnie w tym
wydaniu Bergey'a, charakterystyczny dla tej grupy dlob-
noustrojów sposób rozmnażanta, który zostanie omówio-
ny w dalszej części artykułu, został wykorzystany jako
kryteri um taksonotn iczne.

W następnym, VIII wydaniu Bergey's Manual of De-
terminative Bacteriology z 1974 r., zniesiono klasę Mic-
rototabiotes, a wyodrębniono grupę drobnoustrojów,
której nadano wspólną nazwęriketsje (l8 grupa Ricket-
sias, 13,33),

Kolejna ztntana w klasyfikacji riketsji, umieszczona
we wznowionym w 1984 r. wydaniu VIII, polegała na
wyodrębnieniu dwóch rzędów: Rickettsia]es i Chlamy-
diales. W obrębie tego drugiego wyodrębniono rodzinę
Chlamydiaceae, a w jej ramach rodzaj Chlamydia. W
tym rodzaju wyrózniono dwa gatunki: C. trachomatis i
C. psittaci (13, 20, 33).

Według ostatniego IX wydania Bergey's Manual of
Determittative Bacteriology ( l 99 4), w rodzaju Chlanly-
dia lstanowiono cztery gatunki: C. trachomatis, C. psit-
taci, C, pneumoniae i C. pecorunl (2ż,24,25).

W l999 t. nałamach International Joumal of Syste-
matic Bacteriology lkazał się arlykuł (l5), w którym na
podstawi e przeprowadzonej fi 1o ge nety cznej analizy ge -
nów 165 i 23S rRNA dokonano gruntownej reklasyfika-
cji chlamydii. Utrzymuje ona w rodzinie Chlamydiace-
aą obecnie znane szczepy, posiadajape większąniż9Ooń
identyczność l65 rRNA, a oddziela inne, podobne do
chlamydii organizrny posiadające rnniejsząniż 80% iden-
tycznośó 165 rRNA, grupując je w nowe rodziny: Paru-
chlamydiaceae, Simkalliaceae, Wadd]iaccae (l7, 22).
Z chlamydii, które uprzednio opisywano (1,I7,20,26)
jako Can didattts Pa ra c h lalnydia acan thamoe bae utw o-
rzono rodzinę Palachlalnydiaceae. W tym nowym uję-
ciu ( 15) drobnoustroj e z rodziny Chlalnydiaceae sąpo-
dzielone na dwa rodzaje: Chlalnydia i Chlamydophila.
Do rodzaju Chlatnydia zostały zaliczone C. trachoma-
tis, C. muridarum i C. sujs. natomiast do todzajl Chla-
mydophila włączono: C, abofius, C. psittaci, C. cavae,
C. fe]is, C. pecoruni C. pneunoniae. Szczegołowe dane
na temat aktualnej klasyfikacji rodziny Chlalnydiaceae
przedstawia ryc. l.

Omówi one zasadnicze zmiany w kl asyfi kacj i i nazew-
nictwie drobnoustrojów nalezących do rodziny Chlamy-
diaceae, mimo że były opublikowane na łamach Inter-
national Journal of Systematic Bacteriology (15) oraz
można je znaleźć na internetowych stronach Bergey's
Manual Trust 2000, spotkały się z poważnąl<:rytykąza-
rnieszczonąw liście otwaftym do wydawnictwa wymie-
nionego czasopisma. List ten został także udostępniony
na stronach internetowych. Szereg imiennie podpisanych
badaczy, głównie z Chlamydia Research Laboratory
University of California, San Francisco, uznało że naj-
nowsza reklasyfikacja chIamydii jest zbyt śmiała i opar-

(1)
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ta na zbyt małych różnicach se-
kwencji genów l65 i23S rRNA.
Ponadto podkreślają oni, że nie-
które nowe gatunki zawierajązde-
cydowanie za tnało izolatów aby
mogły byc w pełni wiarygodne.
Istotna wydaje się być uwaga au-
torów listu, dotycząca samego
genu 165 rRNA. Uważająoni bo-
wiem, ze mimo zgodności poglą-
dów wśród mikrobiologów zajrnu-
jących się taksonomią iż gen 165
rRNA jest jak najbardziej przydat-
ny do badań ewolucyjnych, to w
przypadku wyboru tego genu do
różnicowanla na szczepy takiej
zgodności już nie ma. W takim
przypadku sugerują raczej ko-
nieczność użycia genów rodzajo-
wo specyficznych, Ponadto zarzu-
cają autorom reklasyfikacji, Ze
zbyt arbitralnie zdefiniowali, iź

O Chlam.ydiaceae
O ChlaĄ,diu

I Chlanydia uachonatis
a chlanl},dianlttriclanun
| ('hlutttydił suis
) Chlalnydi,t sp

O ChIamlclophila
I Chlanydophila aborlus
f chlanydophi]apsjtaci
l chlatnydophila caviae
a (-]llanydo|lltila lćlis
l ('hlanydophila pec<lrull
J (-hlanydophi}a pttcLtlnonitte

O Parachlant!diaceae
O Neochlamydia

l Neoch]anlvdill harlnlannellae
O Parachkunydia

I patach]anlycll'a acanthanlochae
O Niesklas1 likowana pu roc lt luntydiuccae
o simkaniacele
o simkania

f Sitllkani;t tlci:etetl:is
O lladdaliuccqe
o wgtldlia

a l{Ittld]ja chondrophila

Ryc. 1. Aktualna taksonomia drobnoustro-
jów z rodziny Chlamycliaceae (wg 15\

RNA występu-
je w trzy do
czterokIotnie
większej ilości
niż DNA. Za-
wartość DNA
jest wielkością
stałą podczas
gdy RNA roż-
ni się ilościo-

+ ciałko elementarne

.- Fagocytoza ciałka elemenlarnego
przez granulocyty obojętnochłonne
(PMN) i monocyty (MN); lranskypcia
DNA, synteza BNA i białka - procesy
zachodzące w ciałku elemenlarnym

<- przekształcenie się ciałek elemenlar-
nych w ciałka siatkowate; podział
podwóiny ciałek siatkowatych; zaha-
mowanie synlezy DNA g0spodarza

+ powstaie wtręl zawierający głównie
ciałka siatkowale

.- przekształcanie się ciałek sialkowa-
lych w ciałka elemenlarne - okres
słabszej zakaźności; wlręly zawiera-

ią ciałka sialkowate i elemenlarne -
wzlosl zakaźności

.- wyslępuiące w komórce wtręly za-
wierają głównie ciałka elemenlarne

.- Liza komórki gospodarza i uwolnie-
nie ciałek elementarnych

Czas (h)
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20 l
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homologia DNA wyższa niż 90ońje st wystarczająca do
zaliczanla badanych szczepów do jednego lodzaju.

Gykl lozvojowy, właściwości moilologiDzne
i zawańośó kwasów nukleinowych u chlamydii

C h l amyd i e char aktery zuj ą s ię un ikal nym, n i e sp otyka-
nym u innych drobnoustrojów cyklern rozwojowym, któ-
ry został opisany po raz pierwszy przez Bedsona i Blan-
da (6), a następnie potwierdzony kolejno przez tnrrych
autorów (1, 7, 17, 25, 29,3 l ) (ryc. 2). Charakteryzują go
dwie postaci morfologiczne,. zakaźne ciałko elementar-
ne (elementary body - EB) zdolne do bytowania poza-
kornórkowego i ciałko siatkowate (reticulate body RB),
które stan owi wyłąc zn i e wewnaJrzkomó rkową ni ezakaź-
ną formę chlamydii, Badania przy użyctu mikroskopu
elektronowego wykazały, że ciałka elementarne wiążą
specyficzne receptory komórki gospodarza i wnikają do
komórki atakowanej na drodze endocytozy. Uwaza się,
że za proces ten odpowiedzialne jest głównie immuno-
genne białko błony zewnętrznej (major outer membrane
protein MOMŁ 5,7,2l).

Ciałka elementame są dojrzaĘmi komórkami bakte-

ryjnymi. Mająone kształt sferyczny. W obrazie, widocz-
nym w mikroskopie elektronowynrozróżnia się jaśniej-
szą warstwę zew n ętr znąoraz c i emn i ej szą wewn ętrzną
stanowiącą błonę, która otacza cytoplazmę. Szczególną
cechą ciałek elementarnych jest zdolność do zakażania i
wzrostu w makIofagach po dostaniu się do organizmu
gospodarza. Dzięki nim drobnoustroje mogą rozprze-
strzeniać się w całym organizmie. Kornórki te barwią
się na purpurowo, natomiast wspomniane wcześniej ciał-
ka siatkowate na niebiesko, przy zastosowaniu barwie-
nia rnetodą Giernsy (I2, 24).Istotna wydaje się być za-
wartość kwasów nukleinowych u poszczególnych form
ro zwoj owych. Elementarne c i ałka maj ą mniej wi ęcej ró w-
ne ilości DNA i RNA, natomiastw ciałkach siatkowaĘch

Ryc. 2. Cykl rozwojolvy drobnoustrojów z
rodziny CItlamydiaceae

wo w zależności od stadium rozwojowego chlarnydii ( 15,
28). Kolisty genonr chlamydii jest stosunkowo maĘ. Jego
masa cząsteczkowa w przypadku C. trachomarls wynosi
0,66 x 108 a u C. psittaci- 9,5 x 108, co stanowi, dla
porównania, około jednej czwafiej infonnacji genetycz-
nej E. coli (l5, 16, ż8,32).

B adan ie oczy szczonych zawiesin chlamydii, wolnych
od domieszek materiału komórkowego gospodarza wy-
kazuje, że ich ściana komórkowa przypomina ścianę
komórkową bakterii gram-ujemnych. Charakteryzuje się
ona duzą zawartością lipidów. Jest sztywna, ale nie za-
wiera typowego dla bakterii peptydoglikanu. Prawdo-
podobnie w jej skład wchodzi substancja, w której ele-
mentem wiĘącym są tetrapeptydy. W odróżnieniu od
innych bakterii gram-ujemnych u chlarnydii nie wykry-
to kwasu N-acetolo muraminowego.Lizozym nie uszka-
dza ściany komórkowej chlamydii (3, I2, 15).

WłaściwośGi antygenowe

Z przedstawionej charakterystyki ogólnej wynika, iż
przedstawiciele rodzaju Chlamydia i Chlamydophila
posiadającechy charakterystyczne wyłącznie dla tej gru-
py drobnoustrojów (np. cykl rozwojowy) oraz właści-
wości zbliżone do bakterii z jednej, a do wirusów z dru-
giej strony.



U przedstawicie|i rodziny Chlamydiaceae rozrożnta
się dwa podstawowe typy antygenów: antygeny grupo-
wo-swoiste i antygeny gatunkowo-swoiste.

Antygen grupowo-swoisty jest wspólny dla wszyst-
kich przedstawicieli rodzaju Chlamydia i Chlanydophila.
Występuje on w ścianie kornórkowej. Wykazano go u
wszystkich form cyklu rozwojowego, lecz największe
jego stężenie obser"wuje się kilka godzin przed pojawie-
niem się form zakaźnych (5, 12, ż4). Antygen ten stano-
wi oporny na ogrzewanie kompleks lipoporoteinowo-
węglowodanowy (LPS) połączony z kwasem 2-keto-3-
deoksyoktonowym j ako dominuj ącą komponentą immu-
nologiczną (6, 12,27), Antygen LPS cechuje się trzema
aktywnymi immunologicznie epitopami, z których tyl-
ko jeden jest swoisty dla chlamydii, natomiast dwa po-
zo stałę r eagĄąW zy żow o z lip op ory s achary dam i n i ektó -

rych bakterii, np. Acinetobacter ca]coaceticLts (4,7 , I8),
co jest niekiedy przryczyną wyników fałszywie dodat-
nich w dotychczas stosowanych metodach serologicz-
nych, np. w odczynie wiązania dopełniacza (OWD). Z
kolei niektóre testy ELISA, zawierające przeciwciała
monoklonalne dla swoistych epitopów LPS chlamydii,
daj ą mozliwość wyeliminowania odczynów Wzyżowy ch
z bakteriami gram-ujemnymi (3, 27).

Antygeny gatunkowo-swoiste zostaŁy wykryte przy
uży ciu nieinaktywowanych termicznie zawiesin chlamy-
dii i surowic odpornościowych, z ktorycl:l wyadsorbo-
wano przeciwciała grupowo swoiste gotowanylni zawie-
sinami tych drobnoustrojów. Antygeny te występująrów-
niez w rozpuszczalnych w ługach frakcjach drobnoustro-
jów poddanych uprzednio działaniu ultradźwięków (7,
Iż). Za antygeny gatunkowo swoiste lważanę są nie-
które immunogenne białka błon komórkowych, np.
MOMŁ o masie cząsteczkowej 45 kDa, atakże inne nie-
zdefiniowane białka, jednak o znanej masie cząsteczko-
w ej: 32 i 1 6- 1 9 kDa. Są one wspólne dla określonej licz-
by szczepów chlamydii i mozna je wykryć głównie tech-
niką immunofluorescen cji, zwłaszcza przy zastosowa-
niu przeciwciał monoklonalnych (7, żI,30).

Stwierdzono również swoiste gatunkowo pod wzglę-
dem antygenowym toksyny ściśle związane z formąza-
kaźną chlamydii, występujące u człowieka i u drobiu
(12). Wykazano, żE podczas cyklu rozwojowego chla-
mydii pojawia się także rozpuszczalna,bardzo nietrwa-
ła hemaglutynina o swoistości typowej dla krwinek ku-
rzy ch, mys i ch, owczych, bydl ęcych or az hldzkich (1, 23) .

W podsumowaniu przedstawionych danych na temat
właściwości przedstawicieli rodziny Chlamydiaceae na-
lezy stwierdzic, że zagadnienie to, mimo osiągniętego
posteBu, wymaga dalszych badań. Uzgodnić nalezy wspo-
mniane niejasności doĘczące klasyfikacji i związanej z
nią taksonomii tych drobnoustrojów. Natomiast z lekar-
skiego punktu widzenia nadal niezbędne jest uwiarygod-
nienie wyników diagnosĘki laboratoryjnej chlamydioz.
Chodzi o jasność czy ma się do czynienia z procesem
chorobowym, wywołanym przez określone gatunki lub
szczepy patogennych chlamydii, czy teżwyłącznie z fał-
szyłvie dodatnimi wynikami badań serologicznych,
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