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SŁOWO WSTĘPNE
W dniach 24–25 czerwca 2021 r. odbyła się w formule on-line konferencja naukowa VI Pomorskich Spotkań z Mikrobiologią pt. „Drobnoustroje – wrogowie i sprzymierzeńcy”. Organizatorami
konferencji PSzM byli: Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej,
Katedra Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskie Towarzystwo Mikro
biologów, terenowy oddział w Gdańsku.
PSzM mają charakter cykliczny, pierwsza edycja miała miejsce w 2007 roku z inicjatywy
prof. dr hab. med. Marii Dabrowskiej-Szponar oraz Katedry Mikrobiologii Lekarskiej ówczesnej AM
w Gdańsku wraz oddziałem terenowym PTM w Gdańsku. Kolejne spotkania zorganizowane przy
współpracy Katedry Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej i PTM odbyły się w latach 2009, 2011,
natomiast w 2013 i 2015 organizatorami zostały odpowiednio oddziały terenowe w Bydgoszczy wraz
z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz oddział terenowy w Szczecinie we współpracy
z Zakładem Mikrobiologii i Diagnostyki Immunologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie.
W VI PSzM wzięli udział pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz praktycy-diagności
z wielu ośrodków akademickich i badawczych w kraju. Konferencja została objęta patronatem
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde oraz JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. med. Marcina Gruchały oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów – prof. dr hab. Stefana Tyskiego.
Tematyka konferencji została podzielona na cztery sesje:
I. Terapie przeciwdrobnoustrojowe;
II. Mikrobiologia kliniczna – problemy w diagnostyce i leczeniu zakażeń;
III. Zapobieganie czy leczenie;
IV. Mikrobiologia środowiskowa i biotechnologia.
Na konferencji wygłoszono 30 wykładów oraz zaprezentowano 50 posterów dotyczących aktual
nych problemów mikrobiologii klinicznej, diagnostyki patogenów i nowych terapii przeciwdrobno
ustrojowych oraz nowych rozwiązań w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom. Zaprezentowano również szereg wyników badań i analiz z zakresu mikrobiologii środowiskowej oraz biotechnologii.
W konkursie na najlepszy poster naukowy przyznano nagrodę I i II stopnia oraz 4 wyróżnienia.
Więcej informacji nt. konferencji można znaleźć pod adresem:
https://chem.pg.edu.pl/pomorskie-mikro/home
Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji podkreślił znaczenie problematyki konferencji
oraz potrzebę stałej wymiany myśli i doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy między ośrodkami. Organizatorzy mają nadzieję na następne edycje oraz wyrażają podziękowania wszystkim
uczestnikom konferencji PSzM, partnerom, patronom oraz sponsorom (Blirt S.A. – sponsor główny,
Eppendorf Poland Sp. z o.o., Biomedica Poland Sp. z o.o., Centrum Medyczne MML sp. z o.o.,
Angelini Pharma Polska sp. z o.o., Genomed S.A., Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp.z o.o., Graso
Zenon Sobiecki, A&A Biotechnology oraz Pfizer Polska Sp. z o.o.)
Komitet Naukowy i Organizacyjny VI Pomorskich Spotkań z Mikrobiologią

PLAN KONFERENCJI
24.06.2021
SESJA I – TERAPIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE
Prowadzący sesję: lek med. Jolanta Komarnicka; dr hab. Beata Krawczyk
1545–1600 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie
dr hab. Beata Krawczyk
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
Gdańsk
„Historia Pomorskich Spotkań z Mikrobiologią”
1600–1620 prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz
„Jak bakterie bronią się przed kolistyną – lekiem ostatniej szansy”
1620–1640 prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
„Terapia fagowa”
1640–1700 dr hab. Mariusz Grinholc
Zakład Diagnostyki Molekularnej, Instytut Biotechnologii UG, Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk
„Metoda fotodynamiczna w zwalczaniu drobnoustrojów”
1700–1720 dr med. Joanna Jursa-Kulesza
– Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Medycyny i Stomatologii,
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
„Maska wenecka – grzybice układowe wyzwaniem dla mikrobiologów oraz lekarzy klinicystów,
trudności w diagnostyce i leczeniu zakażeń”
1720–1740 prof. dr hab. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
– Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
Warszawa; Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
„Antybiotyki nowej generacji”
1740–1750 Dyskusja
1750–1820 3 prezentacje ustne młodych naukowców z dyskusją
Aleksandra Horoszczuk
Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki
„Aktywność biologiczna nowych metaloorganicznych pochodnych fluorochinolonów w kontekście
ich potencjalnego wykorzystania jako leków antybakteryjnych”
Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„Ocena skuteczności in vitro wybranych połączeń olejku tymiankowego z niektórymi środkami
przeciwgrzybiczymi wobec Candida spp.”
Paweł Korzeniowski
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
„Analiza zdolności bakteriofagów UPWr S do redukcji biofilmu utworzonych przez pałeczki
Salmonella enteritidis”
Przerwa
1820–1830 Prezentacje Partnerów
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24.06.2021
SESJA II – MIKROBIOLOGIA KLINICZNA – PROBLEMY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZAKAŻEŃ
Prowadzący sesję: dr med. Marek Bronk; dr hab. med. Lidia Piechowicz
1840–1900 dr Alicja Sękowska
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz
„Współczesne metody diagnostyki stosowanej w wykrywaniu patogenów alarmowych”
1900 –1920 dr hab. med. Jarosław Woroń
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Wydział Lekarski UJ CM Kraków,
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
„Praktyczne aspekty stosowania antybiotyków w ciężkich infekcjach wywołanych przez szczepy
wielolekooporne” Wykład sponsorowany przez firmę Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp.z.o.o.
1920 –1940 dr hab. med. Katarzyna Garbacz
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski,
Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
„Bakteryjne biomarkery w chorobach nowotworowych”
1940–1950 Dyskusja
1950–2015 3 prezentacje ustne młodych naukowców z dyskusją
Dagny Lorent
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
„Przeciwciała przeciwko SARS-COV-2 wśród pracowników medycznych w Polsce:
stan przed i po szczepieniu”
Mariola Wolska
Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
„Pierwszy przypadek zakażenia bakteriami z rodzaju Staphylococcus posiadającymi geny oporności
na linezolid u pacjentów laryngologicznych w Polsce”
Michalina Węglińska, Magdalena Gotkowicz
– Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
„Wartość diagnostyczna testu interferonowego oraz testu tuberkulinowego w rozpoznawaniu zakażeń
Mycobacterium tuberculosis u dzieci”
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25.06.2021
SESJA III – ZAPOBIEGANIE CZY LECZENIE?
Prowadzący sesję: dr hab. med. Tomasz Jarzembowski; dr hab. Beata Zalewska-Piątek
15 20–1540 dr hab. med. Katarzyna Sikorska
Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii, Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii,
Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wydział Nauk
o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdynia
„Problemy diagnostyki i terapii COVID-19”
15 40–1600 dr hab. med. Tomasz Smiatacz
Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
„Reinfekcja SARS-CoV-2”
1600–1620 dr biol. Anna Basińska, dr med. Mirosława Gałęcka
Instytut Mikroekologii, Poznań
„Dysbioza, czyli zaburzenia mikrobioty jelitowej i ich konsekwencje w praktyce klinicznej”
1620–1640 dr med. Michał Michalik
Centrum Medyczne MML, Warszawa
„Drobnoustroje w przewlekłym zapaleniu zatok, predyspozycje, szczepionki/zapobieganie i leczenie”
1640–1700 dr med. Łukasz Naumiuk, dr med. Marek Bronk
– Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
„Szybka diagnostyka w mikrobiologii klinicznej w praktyce”
1700 –1710 Dyskusja
1710–1740 3 prezentacje ustne młodych naukowców z dyskusją
Dominika Komandera
– Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Mikrobiologii Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
„COVID-19: Nowe wyzwanie w praktyce stomatologicznej”
Marta Katkowska
– Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
„Probiotyki – wrogowie czy sprzymierzeńcy?”
Paulina Pecyna
– Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
„Oporność na antybiotyki, produkcja żelatynazy i tworzenie biofilmu wśród szczepów Enterococcus”
Przerwa
1740–1750 Prezentacje Partnerów
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25.06.2021
SESJA IV – MIKROBIOLOGIA ŚRODOWISKOWA I BIOTECHNOLOGIA
Prowadzący sesję: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska; dr hab. med. Katarzyna Garbacz
1755–1815 dr med. Małgorzata Michalska, prof. dr hab. Katarzyna Zorena
Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
„Ocena bakterii pochodzenia fekalnego w wodzie morskiej Zatoki Gdańskiej oraz w powietrzu
atmo	sferycznym”
1815–1835 dr Bartosz Rybak
Zakład Toksykologii Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej
i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
dr hab. Beata Krawczyk
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
Gdańsk
dr hab. Beata Furmanek-Blaszk
Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
„Bakterie wielolekooporne roznoszone przez ptaki – czynniki ryzyka w środowisku ludzkim”
1835–1855 dr hab. med. Lidia Piechowicz, mgr inż. Natalia Kazimierczak
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski,
Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
„Fagi środowiskowe jako narzędzie w zwalczaniu Staphylococcus aureus”
1855–1915 mgr inż. Weronika Graźlewska, dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, dr inż. Bartłomiej Ferra
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
Gdańsk
„Borrelia burgdorferi s.l. jako groźny patogen środowiskowy – analiza problemu oraz nowe możliwości
diagnostyczne”
1915–1935 dr hab. inż. Marta Wanarska, dr hab. inż. Hubert Cieśliński
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
Gdańsk
„Drożdże zimnolubne i ich biotechnologiczne wykorzystanie”
1935–1945 Dyskusja
1945–2010 3 prezentacje ustne z dyskusją
Krzysztof Skowron
– Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Charakterystyka szczepów Listeria monocytogenes izolowanych ze środowiska wybranych zakładów
przetwórstwa spożywczego”
Aleksandra Zawodnia
– Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
„Izolacja i screening mikroorganizmów środowiskowych pod kątem ich zdolności do solubilizacji cynku”
Joanna Pitucha
Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
„Ścieki jako bogate źródło izolacji specyficznych dla gospodarza bakteriofagów skierowanych przeciwko
bakteriom z rodziny Enterobacteriaceae”
2010–2015 Podsumowanie i Zakończenie Konferencji

SESJA I
TERAPIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE
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SESJA I – TERAPIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE

JAK BAKTERIE BRONIĄ SIĘ PRZED KOLISTYNĄ
– LEKIEM OSTATNIEJ SZANSY
Gospodarek-Komkowska Eugenia
Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
gospodareke@cm.umk.pl

Polimyksyny, cykliczne oligopeptydy przeciwbakteryjne, obejmują 5 chemicznie różnych związków (polimyksyny A, B, C, D i E). Tylko dwie polimyksyna B
i E (kolistyna) są dostępne handlowo. Polimyksyny
odkrył Y. Koyama w 1947 r., a kolistynę początkowo
zgłosił jako metabolit wtórny Gram-dodatnich glebowych bakterii Paenibacillus polymyxa subsp. colistinus.
Kolistynę po raz pierwszy zastosowano w latach 50.
XX w. jako preparat dożylny. W 1959 r. Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA)
zatwierdziła kolistynę jako związek przeciwbakteryjny
wobec bakterii Gram-ujemnych ze względu na jej działanie bakteriobójcze do leczenia różnych typów zakażeń. Kolistyna jest aktywna wobec tlenowych bakterii
Gram-ujemnych, które często są główną przyczyną
zakażeń zagrażających życiu, takich jak: szczepy oporne
na karbapenemy Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli
i inne Enterobacterales. Niektóre bakterie, takie jak:
Serratia marcescens, Proteus spp., Providencia spp.,
Morganella morganii, Edwardsiella spp., Vibrio cholerae,
Chromobacterium spp., Neisseria spp., Aeromonas spp.,

Burkholderia cepacia, Brucella spp., Campylobacter spp.,
Legionella spp., beztlenowe Gram-ujemne ziarenkowce,
drobnoustroje eukariotyczne i komórki ssaków, są naturalnie oporne na kolistynę. Nadużywanie kolistyny
w medycynie i weterynarii doprowadziło do globalnego
rozwoju patogenów opornych na kolistynę. Mechanizmy
oporności na polimyksyny u bakterii Gram-ujemnych
są złożone i w pełni jeszcze niepoznane. Bakterie mogą
być naturalnie oporne na polimyksyny oraz w wyniku
mutacji lub mechanizmów adaptacyjnych, niezależnie
od oporności nabytej horyzontalnie, w której pośredniczy gen mcr-1 i jego warianty. Chociaż podstawowe
mechanizmy oporności są powszechne wśród bakterii
Gram-ujemnych, one mogą być odmienne u różnych
gatunków. Główne mechanizmy oporności na kolistynę
to: modyfikacje ugrupowań LPS poprzez dodanie grup
kationowych do LPS, mutacje prowadzące do utraty
LPS, mutacje poryn i nadprodukcja pomp wyrzutu,
nadprodukcja polisacharydów otoczkowych (capsular polysaccharide, CPS) utrudnia miejsca wiązania
polimyksyn i doprowadza do ich „uwięzienia” w CPS,
enzymatyczna inaktywacja kolistyny.
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HOW BACTERIA DEFENSE AGAINST COLISTIN
– LAST CHANCE DRUG
Gospodarek-Komkowska Eugenia
Department of Microbiology, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Collegium Medicum of Ludwik Rydygier in Bydgoszcz, Poland
gospodareke@cm.umk.pl

Polymyxins, cyclic oligopeptides antimicrobials,
include five chemically distinguished compounds (polymyxins A, B, C, D, and E). Only two polymyxins, polymyxin B and E (colistin), are currently commercially
available. In 1947 in Japan, Y. Koyama discovered polymyxins, initially, he had reported the colistin as a secondary metabolite of the Gram-positive soil bacterium
Paenibacillus polymyxa subsp. colistinus. Colistin was
first used in the 1950s as an intravenous formulation. In
1959, the US FDA approved colistin as an antimicrobial
agent against Gram-negative bacteria (GNB) due to its
bactericidal activity for the treatment of various types
of infections. Colistin is an active agent against aerobic Gram-negative pathogens that frequently represent
the mainspring of life-threatening infections, such as
carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia
coli, and other Enterobacterales. Noteworthy, some bacterial species, such as: Serratia marcescens, Proteus spp.,
Providencia spp., Morganella morganii, Edwardsiella
spp., Vibrio cholerae, Chromobacterium spp., Neisseria
spp., Aeromonas spp., Burkholderia cepacia, Brucella
spp., Campylobacter spp., Legionella spp., anaerobic
Gram-negative cocci, eukaryotic microbes, and mammalian cells, are possessing intrinsic colistin resistance.
Its antibacterial mechanism is based on the electrostatic

interaction between colistin amino groups and lipid A
subunits of lipopolysaccharide (LPS). Colistin displaces
Mg2+ and Ca2+ ions from LPS, leading to disturbances
in the outer membrane structure of the cell. This leads to
increased permeability of the cell membrane and, consequently, to cell death. Unfortunately, the overuse of
colistin among humans and animals medicine have led
to the global emergence of colistin-resistant pathogens.
The mechanisms underlying polymyxins resistance in
GNB are complex and not completely understood until
now. Generally, GNB can develop resistance to polymyxins through intrinsic, mutation or adaptation mechanisms, besides the horizontally acquired resistance
mediated via the mcr-1 gene and its variants. Although
the underlying mechanisms of resistance are common
among GNB, they may differ between different species.
Although the underlying mechanisms of resistance are
common among GNB, they may differ between different
species. The main colistin resistance mechanisms can be
summarized as follows: modifications of the LPS moiety
via the addition of cationic groups to the LPS, mutations
that lead to the loss of the LPS, porin mutations and
overexpression of efflux pump systems, over-production
of capsular polysaccharide (CPS) in some GNB that hide
the polymyxin binding sites and the release of CPS trapping polymyxins, enzymatic inactivation of colistin.
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TERAPIA FAGOWA
Węgrzyn Grzegorz
Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
grzegorz.wegrzyn@ug.edu.pl

Pojawianie się coraz większej liczby szczepów
bakteryjnych opornych na antybiotyki spowodowało
konieczność poszukiwania nowych opcji terapeutycznych w przypadku infekcji spowodowanych tymi
mikroorganizmami. Jedną z opcji jest powrót do zaproponowanej około 100 lat temu, lecz następnie w dużej
mierze zarzuconej terapii fagowej. Polega ona na zastosowaniu bakteriofagów – wirusów namnażających się
w komórkach bakterii – w celu niszczenia patogennych
szczepów. Zainteresowanie terapią fagową ciągle rośnie,
głównie ze względu na możliwość zastosowania bakteriofagów zakażających jedynie patogenne szczepy
bakterii, pozostawiając nienaruszone pozostałe składniki mikrobiomu pacjenta. Niszczenie komórek bakteryjnych przez wirulentne bakteriofagi jest efektywne
i szybkie, co daje nadzieję na możliwość skutecznego
leczenia pacjentów zakażonych różnymi szczepami
bakterii, w tym opornymi na wiele antybiotyków.
Niemniej jednak, zwrócić należy uwagę również na
potencjalne problemy związane ze stosowaniem terapii
fagowej. Szczepy oporne na poszczególne bakteriofagi

mogą pojawiać się równie szybko jak szczepy oporne
na antybiotyki. Wybór bakteriofagów do zastosowania
w terapii fagowej musi być precyzyjny, a wybrane fagi
dokładnie zbadane, ze względu na konieczność unikania wirusów zdolnych do lizogenizacji komórek bakteryjnych, a przede wszystkich takich, które niosą w swoich genomach geny kodujące toksyny (znanych jest
wiele przykładów fagów niosących geny silnych toksyn
działających na komórki eukariotyczne, jak na przykład
toksyna Shiga, toksyna cholery czy toksyna krztuśca).
Nie można również pominąć efektów oddziaływania
bakteriofagów z ludzkim układem immunologicznym.
Niektórzy autorzy wskazują także bakteriofagi jako
potencjalne czynniki patogenne dla człowieka, gdyż
mogą one modulować zarówno odpowiedź immunologiczną jak i skład mikrobiomu. Konieczne jest zatem
wyważenie wszystkich zalet i potencjalnych zagrożeń
wynikających ze stosowania terapii fagowej, a w szczególności przeprowadzenie szczegółowej charakterystyki
bakteriofagów mających być w tym celu używanych
i dokonania odpowiedniego ich wyboru.

PHAGE THERAPY
Węgrzyn Grzegorz
Department of Molecular Biology, Faculty of Biology, University of Gdansk, Wita Stwosza 59, 80-308 Gdansk, Poland
grzegorz.wegrzyn@ug.edu.pl

Appearance of antibiotic-resistant bacteria caused
a need for discovering novel therapeutic options to
treat microbial infections. One of such options is phage
therapy, proposed some 100 years ago, but then forgotten. This therapy is based on the use of bacteriophages
– viruses propagating in bacterial cells – to destroy
pathogenic bacterial strains. It is possible to use bacteriophages infecting only pathogenic strains, leaving intact
other elements of the patient’s microbiome. Killing of
bacterial cells by virulent bacteriophages is efficient and
rapid, giving a hope for effective treatment of patients
infected with various bacteria, including those resistant
to many antibiotics. Nevertheless, it is necessary to put
our attention on potential problems of phage therapy.

Bacteriophage-resistant strains can appear as quickly as
antibiotic-resistant ones. The choice of bacteriophages
for phage therapy must be careful, and selected phages
should be characterized in details, as those able to
lysogenize bacterial cells and those carrying toxin genes
(like Shiga, cholera or diphtheria toxins). Interactions
of bacteriophages with human immunological system
should also be considered. Some authors suggested that
bacteriophages can be pathogenic agents for humans,
as they can modulate both immunological response
and content of the microbiome. Thus, it is necessary
to consider all benefits and risks of phage therapy, and
especially to conduct detailed characteristics of bac
teriophages, and to make a proper choice.
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METODA FOTODYNAMICZNA W ZWALCZANIU DROBNOUSTROJÓW
Grinholc Mariusz
Zakład Diagnostyki Molekularnej
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl

Pojawienie się wysoce lekoopornych (XDR) patogenów zmniejszyło liczbę dostępnych środków przeciwdrobnoustrojowych, które wykazują silne działanie
bakteriobójcze. Jest to jest powód, dla którego wielu
naukowców koncentruje się na badaniach dotyczących nowych strategii nieantybiotykowych, takich jak
fotodynamiczna inaktywacja przeciwdrobnoustrojowa
(aPDI) lub zastosowanie przeciwdrobnoustrojowego
światła niebieskiego (aBL). Dlatego celem niniejszego
badania była analiza odziaływania synergistycznego
między rutynowo stosowanymi antybiotykami a fototerapią, w tym zarówno aPDI obejmującą egzogennie
dostarczane związki fotouczulające, jak i aBL, polegające
na wzbudzaniu endogennie wytwarzanych związków
fotoaktywnych. Testy synergii przeprowadzono zgodnie
ze standardami badania wrażliwości drobnoustrojów
(AST), obejmującymi różne podejścia metodologiczne,

tj. testy dyfuzji antybiotyków, testy szachownicy, zli
czanie CFU i ocenę efektów poantybiotykowych (PAE).
Uzyskane wyniki dowodzą, że połączenie środków
przeciwdrobnoustrojowych i traktowania aPDI/aBL
skutkuje powstaniem nowej strategii, która przezwycięża lekooporność drobnoustrojów XDR, czyniąc te
patogeny podatnymi na różne kategorie antybiotyków.
Uzyskane wyniki wskazują, że aPDI/aBL prowadzi do
skutecznej eradykacji patogenów XDR w połączeniu
ze środkami przeciwdrobnoustrojowymi w stężeniach
poniżej MIC. Drobnoustroje mogą rozwinąć stabilną
tolerancję na badane fotoleczenia po subletalnej ekspozycji na aPDI/aBL, w związku z tym ryzyko rozwoju
tolerancji należy uznać za znaczące podczas projek
towania protokołów aPDI / aBL do leczenia zakażeń
in vitro oraz w warunkach klinicznych.

PHOTOINACTIVATION AS AN EFFECTIVE TOOL
FOR MULTIDRUG RESISTANT PATHOGENS ERADICATION
Grinholc Mariusz
Laboratory of Molecular Diagnostics, Department of Biotechnology
Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG
mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl

The worldwide emergence of extensively drug resis
tant pathogens (XDR) has reduced the number of antimicrobials that exert high bactericidal activity against
this pathogen. This is the reason why many scientists
are focusing on investigations concerning novel nonantibiotic strategies such as antimicrobial photodynamic
inactivation (aPDI) or the use of antimicrobial blue
light (aBL). Therefore, the aim of the current study was
to screen for antimicrobial synergies of routinely used
antibiotics and phototherapies, including both aPDI
involving exogenously administered photosensitizing
molecules, and aBL, involving excitation of endogenously produced photoactive compounds. The synergy
testing was performed in accordance with antimicrobial susceptibility testing (AST) standards, including

various methodological approaches, i.e., antibiotic diffusion tests, checkerboard assays, CFU counting and the
evaluation of postantibiotic effects (PAEs). We report
that combining antimicrobials and aPDI/aBL treatment
led to a new strategy that overcomes drug resistance
in XDR microorganisms rendering these pathogens
susceptible to various categories of antibiotics. The
obtained results indicate that aPDI/aBL leads to successful eradication of XDR pathogens when combined
with sub-MIC antimicrobials; however, microbes may
develop stable tolerance to studied phototreatments
upon sub-lethal aPDI/aBL exposure; thus, the risk of
tolerance development should be considered significant
when designing aPDI/aBL protocols for infection treatments in vitro and in clinical settings.
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MASKA WENECKA – GRZYBICE UKŁADOWE WYZWANIEM
DLA MIKROBIOLOGÓW ORAZ LEKARZY KLINICYSTÓW,
TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZAKAŻEŃ
Jursa-Kulesza Joanna
Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej, Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej
Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny
asiaju@pum.edu.pl

W prezentacji przedstawiono problem układowych zakażeń o etiologii grzybiczej, głównie w oddziałach zabiegowych . Opisano czynniki ryzyka związane
z rodzajem zabiegu, stanem odporności pacjenta oraz
metody diagnostyczne z uwzględnieniem możliwości
ich wykorzystania w oddziale, a przede wszystkim
z ich interpretacją. Scharakteryzowano również stra
tegie leczenia przeciwgrzybiczego, a także leki przeciwgrzybicze ze szczególnym podkreśleniem spektrum ich działania. Celem pracy jest szczególne zwrócenie uwagi personelowi medycznemu pracującemu
w oddziałach zabiegowych roli diagnostyki mikrobiologicznej/mikologicznej w szybkim rozpoznaniu
inwazyjnej choroby grzybiczej, która zbyt późna roz-

poznana i leczona jest obarczona wysoką śmiertelnością. Pomimo coraz większych możliwości skutecznego
leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych (IZG) wciąż
obserwujemy wysoki odsetek śmiertelności u pacjentów z IZG. Dlaczego tak trudno osiągnąć sukces terapeutyczny w zakażeniach IZG? Powodów jest wiele, ale
na uwagę zasługują poniżej wymienione: polimorfizm
grzybów (phenotypic switching), struktura ergosterolu
podobna do cholesterolu komórek ssaczych i oporna
na niszczenie, zawierająca chitynę ściana komórkowa
grzyba, wysoka aktywność enzymatyczna grzybów
(łatwa adaptacja do zmieniających się warunków środowiska), lokalizacja grzybów w słabo unaczynionych
i martwiczych zmianach.

VENETIAN MASK – SYSTEMIC FUNGAL INFECTIONS
– THE CURRENT DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROBLEMS
Jursa-Kulesza Joanna
Independent Laboratory of Medical Microbiology, Department of Microbiology, Immunology and Diagnostic Medicine
Pomeraniam Medical University in Szczecin Laboratoryjnej
asiaju@pum.edu.pl

The presentation aims to highlight the importance
of fungal infections in surgical units. Patient’s – related
factors such as pre- and post-surgical immune state,
surgery-related factors – particularly the type of surgical intervention and diagnostic tools used for diagnosis of invasive fungal infections (IFI) with regard to
its application and results interpretation in hospital
units have been described. Antifungal treatment strat-

egies with special emphasis placed on the antifungal
agents and its spectrum of activity were also characterized. Mortality following IFI is primarily linked to the
delayed diagnosis, therefore the rise of surgical units
staff awareness about the role of diagnostic microbio
logy and mycology in early recognition of these infections allows for initiation of an appropriate antifungal
treatment and provides better prognosis.
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ANTYBIOTYKI NOWEJ GENERACJI NEW GENERATION ANTIBIOTICS
Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Aleja Dzieci Polskich 20, Warszawa
k.fangrat@IPCZD.pl

Wzrastająca częstość zakażeń wywoływanych przez
bakterie wielolekooporne (MDR) stwarza poważne
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie.
Wg danych ECDC, w 2015 r. w Europie zanotowano
ponad 700 tys. zakażeń spowodowanych przez MDR
i ponad 33 tys. zgonów w ich przebiegu. W Polsce wartości te wyniosły odpowiednio ponad 41 tys. i > 2 tys.
Największy problem stanowią zakażenia wywoływane przez oporne na karbapenemy pałeczki Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter.
W wykładzie omówiono epidemiologię zakażeń i naj-

częstsze mechanizmy oporności występujące u ww.
drobnoustrojów, a także dostępne na świecie i w Polsce
opcje terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem nowych antybiotyków, takich jak ceftazydym-awibaktam, meropenem-waborbakram, imipenem-relebaktam, cefiderokol, erawacyklina i plazomycyna.
Przedstawiono mechanizmy ich działania, właściwości
farmakokinetyczne, wskazania do stosowania, dawkowanie oraz ograniczenia związane m.in. z epidemio
logią oporności i dostępnością na rynku.

ANTYBIOTYKI NOWEJ GENERACJI NEW GENERATION ANTIBIOTICS
Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna
Department of Clinical Microbiology and Immunology, the Children’s Memorial Health Institute
k.fangrat@IPCZD.pl

Over the past several years, a dramatic increase
in the incidence of infections caused by multidrugresistant microorganisms has been observed worldwide. In 2015, antibiotic-resistant pathogens caused
nearly 700,000 infections and over 33,000 deaths in
Europe as reported by the European Centre for Disease Prevention and Control. In Poland, these numbers
reached 41,000 and over 2000 respectively. Multidrugresistant Gram-negative rods, such as carbapenemresistant Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa
and Acinetobacter pose a particular therapeutic chal-

lenge. The lecture presented epidemiology of infections and the most important mechanisms of resistance
in these microorganisms. Potential therapeutic options
were discussed focusing on new antibiotics such
as ceftazidime-avibactam, meropenem-vaborbactam,
imipenem-relebactam, cefiderocol, eravacycline and
plazomicin. Mechanisms of action, pharmacokinetics,
indications, dosing and limitations associated with the
epidemiology of antimicrobial resistance and the availability in Poland were addressed.
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AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA NOWYCH METALOORGANICZNYCH
POCHODNYCH FLUOROCHINOLONÓW
W KONTEKŚCIE ICH POTENCJALNEGO WYKORZYSTANIA
JAKO LEKÓW ANTYBAKTERYJNYCH
Horoszczuk Aleksandra1, Kowalczyk Aleksandra2, Szczupak Łukasz3,
Kowalski Konrad3, Stączek Paweł2
1

Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
2
Katedra Mikrobiologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
3
Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii
aleksandra.horoszczuk@edu.uni.lodz.pl

Poszukiwanie nowych związków o potencjale antyakteryjnym stanowi niezwykle pilną potrzebę, ze
b
względu na narastającą oporność drobnoustrojów
na znane substancje lecznicze. Fluorochinolony to
syntetyczne antybiotyki hamujące działanie topoizomeraz klasy II, w tym bakteryjnej gyrazy. Ze względu
na swoją aktywność, są one szeroko rozpowszechnione w użytku klinicznym, a nowo syntetyzowane
pochodne tych związków wydają się być obiecująca
alternatywą w leczeniu zakażeń, zwłaszcza wywołanych drobnoustrojami lekoopornymi. W trakcie
badań została sprawdzona aktywność 10 nowo syntetyzowanych, metaloorganicznych pochodnych fluorochinolonów – moksifloksacyny i gatifloksacyny
przeciwko referencyjnym szczepom drobnoustrojów
Gram-dodatnich (Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis) oraz Gram-ujemnych (Escherichia coli
i Klebsiella pneumoniae), a także 12 szczepom klinicznym Staphylococcus aureus. Dodatkowo, analizowano
cytotoksyczność nowych pochodnych wobec ludzkiej linii komórkowej HeLa przy pomocy testu MTT.
Wszystkie badane związki wykazywały aktywność
wobec drobnoustrojów Gram-ujemnych w zakresie

stężeń 0,02–2,5 µM oraz wobec referencyjnych szczepów drobnoustrojów Gram-dodatnich, jak również
wobec szczepów klinicznych w zakresie stężeń 0,3–2,5
µM. Dwie z badanych pochodnych, 506 i 507 wykazywały szczególnie dużą aktywność wobec szczepów
referencyjnych bakterii Gram-dodatnich oraz szczepów klinicznych. W przypadku szczepów klinicznych
aktywność nowych pochodnych była dwukrotnie wyższa niż wyjściowych antybiotyków. Badane pochodne
były mniej toksyczne wobec komórek linii HeLa niż
wyjściowe leki, co przejawiało się w niższych wartościach IC50 obserwowanych dla tych związków. Wartości IC50 znacznie przewyższały wartości MIC uzyskane
dla badanych pochodnych. Uzyskane wyniki pozwoliły
na wyróżnienie dwóch najbardziej aktywnych związków – 506 oraz 507, do dalszych badań. Planowane jest
przeprowadzenie analiz mających na celu określenie
ich aktywności wobec gyrazy Mycobacterium tuberculosis oraz aktywności wobec lekoopornych szczepów E. coli. Dodatkowo sprawdzona zostanie zdolność
nowo syntetyzowanych pochodnych do działania na
komórki bakteryjne w stacjonarnej fazie wzrostu, a także
tworzących biofilm.
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BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEW ORGANOMETALLIC
FLUOROQUINOLONE DERIVATIVES IN THE CONTEXT
OF THEIR POTENTIAL USE AS ANTIBACTERIAL DRUGS
Horoszczuk Aleksandra1, Kowalczyk Aleksandra2, Szczupak Łukasz3,
Kowalski Konrad3, Stączek Paweł2
1

Institute of Microbiology, Biotechnology and Immunology, Faculty of Biology and Environmental Protection
University of Lodz
2
Department of Molecular Microbiology, Institute of Microbiology, Biotechnology and Immunology
Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz
3
Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Lodz
aleksandra.horoszczuk@edu.uni.lodz.pl

Due to growing problem of the resistance in the
microbial world, pursuit to find novel substances which
may be used effectively against antibiotic resistant bacteria has become an urgent need. Fluoroquinolones
are synthetic antibiotics that inhibit action of class II
topoisomerases, including bacterial gyrase. Considering their activity, they are widely applied in clinical
use, and newly synthetized derivatives of these compounds seem to be a promising alternative in the treatment of infections, especially caused by drug-resistant
microorganisms. In this study, tested was the activity of
10 newly synthesized organometallic fluoroquinolone
derivatives of moxifloxacin and gatifloxacin against
reference strains of Gram-positive microorganisms
(Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermi
dis) as well as Gram-negative strains (Escherichia coli
and Klebsiella pneumoniae) and 12 clinical isolates of
Staphylococcus aureus. Additionally, the cytotoxicity
of the new derivatives against the human HeLa cell line
was analyzed via the MTT assay. All tested compounds
showed activity against Gram-negative microorganisms

in the concentration range of 0.02–2.5 µM and against
reference strains of Gram-positive microorganisms,
as well as against clinical strains in the concentration
range of 0.3–2.5 µM. Two of the tested derivatives,
506 and 507, showed particularly high activity against
Gram-positive reference strains and clinical strains.
In the case of clinical strains, the activity of the new
derivatives was twice as high as that of the original antibiotics. The tested derivatives were less toxic to HeLa
cells than the parent drugs, which was manifested
by lower IC50 values observed for those compounds.
IC50 values significantly exceeded the MIC values
obtained for the tested derivatives. The obtained results
allowed to distinguish the two most active derivatives
– 506 and 507 for further research. It is planned to
conduct analyses aimed to determining their activity
against Mycobacterium tuberculosis gyrase and activity
against drug-resistant strains of E. coli. In addition, the
ability of the newly synthesized derivatives to act on
bacterial cells in the stationary growth phase, as well
as those forming a biofilm, will be tested.
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OCENA SKUTECZNOŚCI IN VITRO
WYBRANYCH POŁĄCZEŃ OLEJKU TYMIANKOWEGO
Z NIEKTÓRYMI ŚRODKAMI PRZECIWGRZYBICZYMI
WOBEC CANDIDA SPP.
Ćwiklak Julia, Lawenda Michał, Biernasiuk Anna, Malm Anna
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
anna.biernasiuk@umlub.pl

W ostatnich latach wzrosła częstość występowania
powierzchniowych zakażeń grzybiczych wywoływanych przez Candida spp., szczególnie Candida albicans. Obecnie lista dostępnych leków przeciwgrzybiczych jest dosyć ograniczona. Co więcej, kandydozy są
trudne do leczenia ze względu na oporność na liczne
antymikotyki, zwłaszcza leki azolowe. W niniejszej
pracy określono działanie przeciwgrzybicze olejku
tymiankowego, a także nystatyny i niektórych środków
antyseptycznych (chlorek cetylopirydyniowy, chlorheksydyna, azotan srebra i triklosan) pojedynczo oraz
w połączeniu celem określenia potencjalnych oddziaływań wobec Candida spp. Do oceny aktywności przeciwgrzybiczej wymienionych substancji wykorzystano
metodę podwójnych rozcieńczeń w płynnym podłożu,
zgodnie z rekomendacjami EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) oraz
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
MIC (minimalne stężenie hamujące) i MFC (minimalne
stężenie grzybobójcze) substancji oceniano wobec
wzorcowych szczepów grzybów: C. albicans, C. glabrata

C. parapsilosis i C. krusei. Frakcyjne stężenie hamujące
(FIC) wyznaczono metodą szachownicy, a otrzymane
wartości ΣFIC wykorzystano do oceny potencjalnych
interakcji olejku tymiankowego ze środkami przeciwgrzybiczymi.W wyniku badań stwierdzono działanie przeciwgrzybicze olejku tymiankowego w zakresie MIC wynoszącym 1–4 mg/mL. Pozostałe związki
wykazywały znacznie silniejszą aktywność: nystatyna
(MIC = 0.12–1.95 µg/mL), chlorek cetylopirydyniowy
(MIC = 0.24–3.91 µg/L), chlorheksydyna (MIC = 0.24–
7.81 µg/mL), azotan srebra (MIC = 1.95–7.81 µg/mL)
i triklosan (MIC=0.98–15.62 µg/mL). Wszystkie substancje posiadały efekt grzybobójczy (MFC/MIC ≤ 4).
Stwierdzono także, że chlorheksydyna, nystatyna i triklosan wykazywały efekt synergistyczny (ΣFIC = 0.5),
chlorek cetylopirydyniowy – addytywny (ΣFIC = 0.5),
zaś azotan srebra – efekt obojętności (ΣFIC = 0.75).
Połączenie olejku tymiankowego z wybranymi związkami przeciwgrzybiczymi może mieć potencjalne
zastosowanie w leczeniu kandydoz powierzchniowych,
zwłaszcza tych trudnych do leczenia.
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IN VITRO EVALUATION
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OF THYME ESSENTIAL OIL WITH SOME ANTIFUNGALS
AGAINST CANDIDA SPP.
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Over the past years, the occurrence of superficial
fungal infections caused by Candida spp. has increased
in general population. The predominant cause of candidiasis is Candida albicans. Currently, the list of the
commercially available antifungal agents used for the
treatment of infections caused by Candida spp. is limited. Moreover, the candidiases become difficult to
treat due to growing resistance of yeasts to many anti
mycotics, especially azoles. In the present work was
verified the antifungal activity of thyme essential oil, as
well as nystatin and some antiseptics (cetylpyridinium
chloride, chlorhexidine, silver nitrate and triclosan)
alone or in combination to reveal the potential interactions towards Candida spp. To study the antifungal
activity of these substances, the broth microdilution
method was used according to European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)
and Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)
guidelines. The MIC (Minimal Inhibitory Concentration) and MFC (Minimal Fungicidal Concentration)
of the substances were examined against references
strains of yeasts: C. albicans, C. glabrata, C. parapsilo-

sis and C. krusei. The fractional inhibitory concentrations (FICs) were determinated by the checkerboard
method and ΣFIC values were used for the evaluation
of the potential interactions between thyme essential oil and antifungals. As a result of our research,
the antifugal activity of thyme essential oil was found
to be within MIC range from 1 to 4 mg/mL. In turn,
all remaining studied compounds showed higher
antifungal effect: nystatin (MIC = 0.12–1.95 µg/mL),
cetylpyridinium chloride (MIC = 0.24–3.91 µg/mL),
chlorhexidine (MIC=0.24–7.81 µg/mL), silver nitrate
(MIC = 1.95–7.81 µg/mL) and triclosan (MIC = 0.98–
15.62 µg/mL). All of the compounds indicated fungicidal activity (MFC/MIC≤4). Studying the potential
interactions of thyme essential oil and antifungals, it
was found that chlorhexidine, nystatin and triclosan
showed synergistic effect (ΣFIC = 0.5), cetylpyridinium chloride – additive effect (ΣFIC = 0.5), while silver
nitrate – indifference effect (ΣFIC = 0.75). The combination of the thyme essential oil with the selected antifungal compounds may be used in the treatment of superficial candidiases, especially those difficult to treat.
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Biofilmy to przestrzenne struktury wielokomórkowe
tworzone przez drobnoustroje, które wykazują zdolność przylegania do powierzchni stałych. Funkcją biofilmów jest ochrona drobnoustrojów przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Pałeczki z rodzaju
Salmonella należą do bakterii o udowodnionych zdolnościach tworzenia biofilmu. Biofilm tworzony na powierzchniach biotycznych i abiotycznych sprzyja rozwojowi i rozprzestrzenianiu się tych patogennych bakterii.
Przestrzenna struktura biofilmów tworzonych przez
pałeczki Salmonella przyczynia się do trudności w ich
usuwaniu oraz utrudnia przenikanie związkom przeciwdrobnoustrojowym do wewnętrznych jego warstw.
Jednym z rozwiązań tego problemu jest wykorzystanie
bakteriofagów, Bakteriofagi charakteryzują się wysoką
specyficznością w stosunku do gospodarza, co w praktyce oznacza, że są zdolne zakażać pojedynczy gatunek
bakterii lub nawet serotyp występujący w ramach ga-

tunku i pozostają obojętne w stosunku do innych bakterii. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie
skuteczności bakteriofagów UPWr_S1-5 w eradykacji
biofilmów utworzonych przez pałeczki Salmonella w warunkach in vitro zarówno na płytkach 96-dołkowych,
jak i na poidłach dla drobiu oraz biofilmów powstałych
na poidłach dla drobiu z wykorzystaniem modelu eksperymentalnie zakażonych kurcząt. Wykazano znaczący
wpływ bakteriofagów na stopień eradykacji biofilmów
utworzonych na płytkach wielodołkowych, uzyskując
redukcję biofilmów w płytkach wielodołkowych w na
poziomie 83–96%. Podczas badań z wykorzystaniem
kurcząt wykazano caowitą eliminację pałeczek Salmonella Enteritidis z biofilmów tworzonych na powierzchni
poideł, przy braku wpływu na ogólną liczbę drobnoustrojów. Wyniki jednoznacznie wskazują na wysoki
potencjał aplikacyjny bakteriofagów UPWr_S w zwalczaniu biofilmów tworzonych przez pałeczki Salmonella.

ANALYSIS OF THE ABILITY OF UPWr_S BACTERIOPHAGES
TO REDUCE BIOFILMS CREATED BY SALMONELLA ENTERITIDIS
Korzeniowski Paweł¹, Kuźmińska-Bajor Marta²
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1
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Faculty of Biotechnology and Food Sciences, University of Environmental and Life Sciences Wrocław
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Biofilms are spatial multicellular structures formed
by microorganisms able to adhere to solid surfaces.
The function of biofilms is to protect microorganisms
against unfavorable external factors. The Salmonella
genus are bacteria with proven biofilm formation. The
biofilm formed on biotic and abiotic surfaces promotes
the growth and spread of these pathogenic bacteria. The
spatial structure of the biofilms formed by Salmonella
causes difficulties in their removal and hinders the penetration of antimicrobial compounds into its internal
layers. One of the solutions to this problem is the use
of bacteriophages. Bacteriophages are characterized by
high specificity for the host, which in practice means
that they are able to infect a single bacterial species or
even a serotype within the species and remain neutral to

other bacteria. In this study, the effectiveness of UPWr_
S1-5 bacteriophages in the eradication of biofilms
formed by Salmonella in vitro in both 96-well plates
and poultry drinkers, as well as in biofilms produced
in poultry drinkers using the experimentally infected
chicken model was analyzed. A significant influence
of bacteriophages on the eradication level of biofilms
formed on multi-well plates has been shown, resulting
in a reduction of 83–96%. In studies with the use of
chickens, the total elimination of Salmonella Enteritidis
from the biofilms formed on the surface of drinkers
was demonstrated, with no significant influence on the
Total Viable Count. The results clearly indicate the high
application potential of UPWr_S bacteriophages in the
fight against biofilms formed by Salmonella.
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Powszechne stosowanie środków dezynfekcyjnych
może generować powstawanie oporności mikroorganizmów na te związki. Dlatego istnieje potrzeba projektowania i syntezy nowych substancji chemicznych
o aktywności bakteriobójczej i grzybobójczej. Duży
potencjał w tej dziedzinie mają amfifilowe N-tlenki
amidoamin, Zbadano aktywność biologiczną dwóch
grup nowo zsyntezowanych N-tlenków amidoamin
o różnej długości łańcucha alkilowego (C14-C18),
wobec wybranych szczepów patogennych. Najlepszą
aktywnością bakteriobójczą wobec S. epidermidis
ATCC 35984, S. epidermidis B374 i grzybobójczą względem C. albicans ATCC 10231 i S. cerevisiae Σ1278b
charakteryzowały się związki posiadające 16 atomów

węgla w łańcuchu hydrofobowym. Stwierdzono również, że związki z 16-węglowym łańcuchem alkilowym
eradykowały biofilm utworzony przez S. epidermidis
ATCC 35984, S. epidermidis B374, E. coli ATCC 11229
i C. albicans ATCC 10231. Ponadto, N-tlenki amido
amin redukowały adhezje drobnoustrojów do powierzchni polistyrenu, stali nierdzewnej, silikonu oraz
szkła. Najlepszym działaniem antyadhezyjnym wobec
szczepów E. coli ATCC 11229 i C. albicans ATCC 10231
do powierzchni stali nierdzewnej charakteryzowały się
związki posiadające 16-węglowe łańcuchy alkilowe.
Wykonano również testy hemolizy oraz Ames’a w celu
oceny bezpiecznego zastosowania badanych surfaktantów w medycynie lub przemyśle.

BIOLOGICAL ACTIVITY OF AMIDOAMINE OXIDES AGAINST
SELECTED PATHOGENIC MICROORGANISMS
Bartoń Patrycja1, Mazurkiewicz Edyta1, Proskurnicka Angelika1,
Lewińska Agnieszka2, Futoma-Kołoch Bożena3, Obłąk Ewa1
Department of Physical Chemistry of Microorganisms, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław
Faculty of Chemistry, University of Wrocław, 3 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław
1

2

patrycja.barton@uwr.edu.pl

The widespread use of disinfectants may generate
resistance of microorganisms to these compounds.
Therefore, there is a need to design and synthesize
new chemical compounds with bactericidal and fungicidal activity. Amphiphilic amidoamine N-oxides
have great potential in this field. The biological activity of two groups of newly synthesized amidoamine
N-oxides with different alkyl chain lengths (C14-C18)
against selected pathogenic strains was tested. Compounds with 16 carbon atoms in the hydrophobic chain
had the best bactericidal activity against S. epidermidis
ATCC 35984, S. epidermidis B374 and fungicidal
activity against C. albicans ATCC 10231 and S. cerevi-

siae Σ1278b. It was also found that compounds with
a 16-carbon alkyl chain eradicated the biofilm formed
by S. epidermidis ATCC 35984, S. epidermidis B374,
E. coli ATCC 11229 and C. albicans ATCC 10231. In
addition, amidoamine N-oxides reduced the adhesion
of microorganisms to polystyrene, stainless steel, silicone and glass surfaces. The best anti-adhesive effect
to the surface of stainless steel was characterized by
compounds with 16-carbon alkyl chains against E. coli
ATCC 11229 and C. albicans ATCC 10231 strains.
Haematolysis and Ames tests were also performed to
assess the safe use of the tested surfactants in medicine or industry.
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Oporność bakterii na antybiotyki stanowi poważne
globalne zagrożenie o rosnącym znaczeniu dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Przyczyną antybiotykooporności bakterii jest nadużywanie i niewłaś
ciwe stosowanie antybiotyków u ludzi oraz zwierząt
hodowlanych, złe warunki sanitarne i higieniczne,
a także uwalnianie niezmetabolizowanych antybiotyków lub ich pozostałości do środowiska wraz z obornikiem i odchodami. Czynnikami, które dodatkowo
przyczyniają się do rozprzestrzeniania się opornych
patogenów jest wzrost populacji świata, przemieszczanie się ludności, intensywna wymiana handlowa
i zmiany klimatu. Zarówno występowanie zjawiska
oporności na antybiotyki, jak również zwiększona
liczba zakażeń związanych z biofilmem zwiększają
zapotrzebowanie na nowe, zaawansowane i skuteczniejsze metody leczenia takich zakażeń. Zimna plazma
(zwana także plazmą nietermiczną lub niskotemperaturową), w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod,
wykorzystuje synergiczny efekt oddziaływania zarówno
promieniowania UV, jak i cząstek reaktywnych, elektronów i jonów, które wykazują działanie dezaktywujące
komórki mikroorganizmów wraz z ich formami przetrwalnymi. Zimna plazma powstaje w wyniku wyładowań elektrycznych w gazach pod ciśnieniem atmosferycznym. Wyładowania elektryczne powodują roz-

pad gazu, w wyniku czego powstaje mieszanina aktywnych substancji przeciwdrobnoustrojowych, takich jak
elektrony i jony, reaktywne formy tlenu i azotu (np. na
przykład nadtlenek wodoru, tlen singletowy, ozon, rodniki OH •, tlenek azotu NO •, kwas nadtlenkowy, aniony
ponadtlenkowe). Dodatkowo podczas generowania
plazmy powstaje wysokoenergetyczne promieniowanie UV oraz promieniowanie w zakresie widzialnym
i podczerwonym. Zbadano skuteczność bakteriobójczej
plazmy generowanej przez reaktor plazmowy z barierą
dielektryczną (DBD) pracujący pod ciśnieniem atmosferycznym z powietrzem jako gazem roboczym na biofilmy Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Gęstość
mocy wyładowań podczas eksperymentu wynosiła
70 mW/cm2, a dawkę plazmy regulowano czasem traktowania. Najbardziej efektywne zmniejszenie liczby
komórek S. aureus stwierdzono po 300 s traktowania.
Śmiertelny wpływ komórek E. coli na hodowlę biofilmu obserwowano po 180 s traktowania plazmą,
przy czym w tym przypadku konieczne było usunięcie
warstwy martwych komórek. Skuteczność niszczenia
komórek nie zależy od struktury ściany komórkowej
bakterii. Wydaje się, że na wrażliwość biofilmu bakteryjnego na plazmę nietermiczną wpływa macierz
zewnątrzkomórkowej substancji polimerycznej wytwarzanej przez te bakterie.
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Bacterial resistance to antibiotics is a major global
threat of great importance to human, animal and environmental health. The cause of antibiotic resistance
of bacteria is the abuse and improper use of antibiotics by humans and in livestock farming, poor sanitary and hygienic conditions, as well as the release of
nonmetabolized antibiotics or their residues into the
environment along with manure and faeces. Factors
that additionally contribute to the spread of resistant
pathogens are the world population growth, transfer
of people, intensive trade and climate change [1, 2].
Both the occurrence of antibiotic resistance and the
increased number of biofilm-related infections increase
the need for new, advanced and more effective methods
of treating such infections [1]. Cold plasma (also called
nonthermal or low temperature plasma), unlike conventional methods, uses the synergistic effect of both
UV radiation and reactive species, electrons and ions.
The action of these factors leads to the inactivation of
the microorganism cells along with their spores. Cold
plasma is produced by electrical discharges in gases
under atmospheric pressure. Electrical discharges
disintegrate the gas, resulting in a mixture of active

antimicrobial substances such as electrons and ions,
reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen
species (RNS) (e.g. hydrogen peroxide, singlet oxygen,
ozone, OH• radicals, nitric oxide NO•, peroxygen acid,
superoxide anions). Additionally, the plasma generation
produces high-energy UV radiation as well as visible
and infrared radiation [2–4]. The bactericidal efficacy
of plasma generated by a dielectric barrier plasma reactor (DBD) operating at atmospheric pressure with air
as working gas was tested for Staphylococcus aureus and
Escherichia coli biofilms. The discharge power density
during the experiment was 70 mW/cm2 and the plasma
dose was controlled by the treatment time. The most
effective reduction in the number of S. aureus cells was
found after 300 s of treatment. The lethal effect of E. coli
cells on the biofilm culture was observed after 180 s
of plasma treatment, in which case it was necessary to
remove the layer of dead cells. The effectiveness of cell
destruction does not depend on the structure of the
bacterial cell wall. The sensitivity of the bacterial biofilm to non-thermal plasma appears to be influenced
by the matrix of the extracellular polymeric substance
produced by these bacteria.
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Peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMP: AntiMicrobial Peptides) stanowią komponentę wrodzonej odporności u ludzi, zwierząt i roślin. Dotychczas,
zostało opisanych ponad 5 000 peptydów. AMP wykazują nie tylko aktywność przeciwbakteryjną, ale także
wiele innych właściwości (immunomodulacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe, antybiofilmowe,
przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, aktywności
związane ze zdolnością do penetracji komórki gospodarza). Pojawienie się bakterii wielolekoopornych oraz
nowych patogenów stanowi zagrożenie dla zdrowia
człowieka. Z tego powodu znalezienie nowych przeciwdrobnoustrojowych leków stało się naglącą potrzebą.
AMP są rozpatrywane jako obiecujący kandydaci ze
względu na to, że spektra ich aktywności przeciw
drobno
ustrojowej są szerokie a rozwój oporności
u bakterii, w porównaniu z klasycznymi antybiotykami, znacznie trudniejszy. Peptydy o właściwościach
przeciwnowotworowych (ACP: AntiCanter Peptides)
wiążą się z komórkami nowotworowymi i niszczą je

bez uszkadzania komórek prawidłowych. Poza selektywnością, wiele peptydów dzięki swojej unikatowej
aktywności zabija komórki nowotworowe o wolno
wzrastającej oporności na leki. Zatem, ACP stanowią
nową alternatywę dla konwencjonalnej chemioterapii,
która może znacznie przedłużyć czas przeżycia chorego. Owady są wyjątkowo oporne na infekcje bakteryjne. AMP owadów wykazują synergistyczne działania
z konwencjonalnymi antybiotykami, co stanowi potencjał dla terapii skojarzonych, które mogą być szczególnie pomocne w medycynie spersonalizowanej. Kilka
różnych strukturalnie rodzin owadzich AMP zostało
poznanych, m.in.: defensyny, cekropiny, drosocyna,
attacyny, dipterycyny, ponerycyny, metchnikowiny oraz
melittina. Niektóre z AMP (cekropina B) wykazują
właściwości przeciwnowotworowe.
Celem naszej prezentacji jest przegląd efektów
biologicznych najważniejszych owadzich AMP oraz
ich zastosowanie w leczeniu chorób t.j.: sepsa, nowotwory, otępienia.

INSECT ANTIMICROBIAL PEPTIDES AND THEIR CLINICAL POTENTIAL
– NEW PERSPECTIVES FOR MEDICINE
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Antimicrobial peptides (AMPs) are responsible for
a part of the innate immunity of humans, animals and
plants. So far, over 5 000 peptides have been reported.
AMPs exhibit not only antibacterial activity, but also
various other properties (immune-modulating, anticancer, antiviral, antibiofilm, antifungal, antiparasitic
and host cell-penetrating activities). The emergence
of multidrug-resistant bacteria and new pathogens
is a threat to human health. Therefore, the development of novel antimicrobial agents is a pressing need.
AMPs have been considered as promising candidates
for new therapeutics to combat this problem, because
their antimicrobial spectra are broad and the development of bacteria resistance against them is difficult
compared to classical antibiotics. Anticancer peptides
(ACPs) bind and destroy cancer cells without harming normal cells. Apart from the selectivity, many

peptides kill low-growing multidrug resistant (MDR)
cancer cells, due to their unique activity. Thus, ACPs
represent a new alternative to conventional chemotherapy and may contribute to longterm benefits
promoting patient’s survival. Insects are extremely
resistant to bacterial infections. Their AMPs display
synergic effects with conventional antibiotics, and
thus present a potential for combined therapies that
can be particularly helpful in personalized medicine.
Several structurally different families of AMPs from
insects are known, e.g.: defensins, cecropins, drosocin,
attacins, diptericins, ponericins, metchnikowins, and
melittin. Some of them (cecropin B) show anticancer
properties. The aim of our presentation is to review the
biological effects of the major insect AMPs and their
application in a treatment of disorders such as: sepsis,
cancers, dementias.
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NOWE PODEJŚCIE DO WYZNACZANIA WARTOŚCI
MINIMALNEGO STĘŻENIA SUBSTANCJI
ZAPOBIEGAJĄCEGO SELEKCJI OPORNYCH MUTANTÓW (MPC)
Krajewska Joanna1, Tyski Stefan2, Luliński Sergiusz3, Laudy Agnieszka E.1
1
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3
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W badaniach przedklinicznych nowych substancji
o aktywności przeciwbakteryjnej ważnym etapem jest
wyznaczenie przedziału zakresu stężeń związku, tzw.
mutant selection window (MSW), w którym może
dochodzić do selekcji opornych mutantów podczas
stosowania danego związku w lecznictwie. MSW mieści się pomiędzy wartościami minimalnego stężenia
hamującego wzrost (MIC) a minimalnego stężenia
zapobiegającego selekcji mutantów (ang. mutant prevention concentration – MPC). Parametry MPC i MSW
są niezmiernie istotne przy opracowywaniu schematów
dawkowania ograniczających powstawanie i szerzenie
się oporności. Wartości MPC określane in vitro charakteryzują się jednak słabą powtarzalnością i dużą zmiennością wśród szczepów o podobnych wartościach MIC.
W pracy zaproponowano wyznaczanie nowego parametru – minimalnego stężenia zapobiegającego selekcji
dominujących mutantów (MPC-D), powiązanego z częs
totliwością selekcji spontanicznych mutantów (ang.
frequency of spontanous mutant selection – FSMS).
Wartości MPC, MPC-D i FSMS, cyprofloksacyny (CIP),
linezolidu (LIN) i nowego benzosiloksaborolu nr 37
(No 37) dla szczepu Staphylococcus aureus ATCC 29213
oznaczone zostały metodą podwójnych rozcieńczeń sub-

stancji w agarze, w zakresie stężeń 1 × MIC – 32 × MIC.
Wysiewano > 1010 CFU szczepu na płytki z określonym
stężeniem badanego związku. Przyjęto, że MPC-D to
najmniejsze stężenie substancji, dla którego wartość
FSMS jest poniżej 1 × 10–10. FSMS dla CIP w stężeniach
1–4 × MIC/8 × MIC/16 × MIC/32 × MIC wynosiły odpowiednio: > 3 × 10–8/5,5 × 10–9/6 × 10–11/4,5 × 10–11. Dla LIN
i związku No37 stwierdzono znaczący spadek wartości
FSMS (z >3 × 10–8 do < 2 × 10–11) pomiędzy dwoma sąsiadującymi stężeniami, odpowiednio między 1–2xMIC
i 16–32 × MIC. W pracy otrzymano następujące wartości MPC/MPC-D, dla CIP: >32 × MIC/16xMIC, dla
LIN: 2 × MIC/2 × MIC i dla No37: 32 × MIC/32 × MIC.
W konsekwencji stwierdzono zmianę zakresu MSW
dla CIP. Niska częstość selekcji spontanicznych mutantów < 1 × 10–10 może być przyczyną dużej zmienności
i brakiem powtarzalności wyznaczanych wartości MPC.
W przypadku związków, w obecności których bakterie
łatwo nabywają spontaniczne mutacje, wartość MPC-D
jest bardziej stabilnym parametrem niż MPC.
Badania finansowane z grantu NCN OPUS 16 UMO-2018/31/B/ST5/00210 oraz przez Fundację Rozwoju
Diagnostyki i Terapii w Warszawie (NIP: 5262173856,
KRS: 0000195643).
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NOVEL APPROACH TO THE MUTANT
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In preclinical studies of new antimicrobials, an
important step is to determine the concentration
range, called mutant selection window (MSW), in
which resistant mutants can be selected during therapy. The boundaries of MSW are the minimum inhibitory concentration (MIC) and the mutant prevention
concentration (MPC). MPC and MSW parameters are
extremely important in developing dosing regimens
aimed at limiting the emergence and spreading of the
resistance. However, MPC values determined in vitro
show poor reproducibility and high variability among
strains with similar MIC values. In this study we propose a novel parameter, based on the frequency of spontaneous mutant selection (FSMS), which we called the
dominant mutants prevention concentration (MPC-D).
MPC, MPC-D and FSMS values of ciprofloxacin
(CIP), linezolid (LIN) and novel benzosiloxaborole
No 37 (No 37) for Staphylococcus aureus ATCC 29213
were determined in the agar-dilution method, by plating > 1010 CFU on drug-containing MHII agar plates.
Concentrations from 1 × MIC to 32 × MIC were tested.

MPC-D was determined as the lowest concentration
with FSMS < 10–10. FSMSs for CIP at 1–4 × MIC/8 × MI
C/16 × MIC/32 × MIC were: > 3 × 10–8/5.5 × 10–9/6 × 10–11
/4.5 × 10–11 respectively. For LIN and No37 a significant
decrease in the FSMS value (from > 3 × 10–8 to < 2 × 10–11)
was established between two adjacent concentrations:
1–2 × MIC for LIN and 16–32 × MIC for No 37. Consequently, MPC/MPC-D were determined as follows:
> 32 × MIC/16 × MIC for CIP, 2 × MIC/2 × MIC for LIN
and 32 × MIC/32 × MIC for No 37. As a result, MSW
for CIP has been changed. Low FSMS (< 1 × 10–10) may
contribute to the huge variability and poor repeatability
of MPCs values. In the case of compounds to which
bacteria can easily develop resistance due to acquiring spontaneous mutations, MPC-D may more stable
value than the MPC. This work was supported by the
National Science Centre (Poland) within the framework
of the project DEC-UMO-2018/31/B/ST5/00210 and
also by the Foundation for the Development of Diagnostics and Therapy, Warsaw, Poland (NIP: 5262173856,
KRS: 0000195643).
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KONSTRUKCJA REKOMBINANTOWEJ TRANSACETYLAZY HOMOSERYNOWEJ
ZE SZLAKU BIOSYNTEZY L-METIONINY Z CANDIDA ALBICANS
Kuplińska Aleksandra, Rząd Kamila, Milewski Sławomir, Gabriel Iwona
Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
alekupli@student.pg.edu.pl

Candida albicans jest oportunistycznie patogennym
drobnoustrojem grzybowym stanowiącym skład
nik
naturalnego mikrobiomu człowieka. U osób z obniżoną
odpornością, np. chorujących na AIDS lub nowotwory,
może on wywołać grzybice ogólnoustrojowe, charakteryzujące się ciężkim przebiegiem, często prowadzące do
śmierci pacjenta. Ogólnoustrojowe zakażenie C. albicans
jest trudne w leczeniu, w szczególności z powodu ograniczonej liczby skutecznych leków przeciwgrzybowych.
Źródła poszukiwań potencjalnych celów molekularnych
dla nowych terapii przeciwgrzybowych stanowią m. in.
szlaki biosyntezy aminokwasów egzogennych. Obiecującym źródłem nowych celów molekularnych są enzymy
szlaku biosyntezy L-metioniny (MBP), której stężenie
w ludzkiej surowicy krwi jest znacząco niskie. Scharakteryzowanie enzymów MBP może okazać się ważnym
krokiem w walce z grzybicami układowymi powodowanymi przez C. albicans. Jednym z enzymów uczestniczącym w biosyntezie L-metioniny jest transacetylaza
homoserynowa (Met2p), katalizująca reakcję przemiany
L-homoseryny oraz acetylo-koenzymu A w O-acetylo-L-homoserynę. W ramach prowadzonych badań
w genomie C. albicans zidentyfikowano orf19.2618

fragment kodujący białko o prawdopodobnej aktywności transacetylazy homoserynowej. Wykorzystując
wektor Invitrogen pET101/D-TOPO skonstruowano
plazmidy zawierające gen CaMET2, które transformowano do komórek ekspresyjnych Escherichia coli. Skonstruowane plazmidy zaprojektowano w trzech wersjach
umożliwiających nadprodukcję białka w formie natywnej lub z dołączoną do C- lub N-końca domeną oligo-His. Wprowadzenie domeny fuzyjnej ułatwi późniejsze
oczyszczanie białka, umożliwiając otrzymanie preparatu
o wyższej czystości, w krótszym czasie oraz z większą
wydajnością. Dodatkowo z uwagi na fakt, że amplifikowany gen posiada kodon CTG, odczytywany w komórkach grzybowych, jako seryna natomiast w komórce
E. coli, jako leucyna, wprowadzono mutację powodująca
zamianę kodonu CTG na TCG. W kolejnym etapie przeprowadzono optymalizację nadprodukcji białek rekombinantowych, uzyskując najwyższy poziom ekspresji
w komórkach E. coli Rosetta (DE3) pLysS. Ostatecznie wyizolowano aktywny enzym o aktywności Met2p
z C. albicans. Podziękowania: Badania zostały sfinansowane z grantu OPUS20 UMO-2020/39/B/NZ7/01519
ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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CONSTRUCTION OF THE RECOMBINANT HOMOSERINE O-ACETYLTRANSFERASE
OF L-METHIONINE BIOSYNTHETIC PATHWAY FROM CANDIDA ALBICANS
Kuplińska Aleksandra, Rząd Kamila, Milewski Sławomir, Gabriel Iwona
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Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland
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Candida albicans participates in natural human
microbiome but can induce opportunistic infections.
This pathogen is a threat especially to immunocompromised hosts, mostly HIV-positive and cancer patients,
in which C. albicans can cause life-threatening disseminated infections. These infections are difficult in
treatment, because of limited number of available antifungal drugs that are not related to serious side effects.
Human-essential amino acid biosynthesis pathways,
such as L-methionine, provide an abundant source of
potential molecular targets for novel antifungal chemotherapy. Since L-methionine concentration in human
serum is significantly low, enzymes of L-methionine
biosynthesis pathway (MBP) could serve as a promising source of new molecular targets. Characterisation of fungal MBP enzymes might bring new insight
to fighting C. albicans infections. One of the enzymes
involved in L-methionine biosynthesis is homoserine
O-acetyltransferase (Met2p), that catalyses O-acetyl-Lhomoserine formation from L-homoserine and acetylCoenzyme A. During our study, we have identified the

orf19.2618 fragment in C. albicans genome that encodes
a protein with probable homoserine O-acetyltransferase
activity. With help of the Invitrogen pET101/D-TOPO
vector, plasmids containing C. albicans MET2 gene have
been constructed and next transformed into competent
E. coli expression cells. The constructed expression plasmids were designed in three different versions: encoding a native protein or recombinants, with oligo-His
tags added either at the C- or N-end. Introduction of
fusion domains would facilitate future isolation of the
gene products. Moreover, since amplified gene contains
CTG codone, recognised as serine in yeast cells but as
leucine in E. coli cells, a mutation has been introduced
that changed codon from CTG to TGC. Next, an optimisation of overproduction of recombinant proteins
has been performed, highest expression level has been
obtained for E. coli Rosetta (DE3) pLysS cells. Finally, an
active C. albicans enzyme displaying Met2p activity has
been isolated. Acknowledgments: This study was financially supported by grant OPUS20 UMO-2020/39/B/
NZ7/01519 from the National Science Centre of Poland.
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WYKORZYSTANIE BAKTERII AGROBACTERIUM RHIZOGENES
DO POZYSKIWANIA ROŚLIN
O ZWIĘKSZONYM POTENCJALE PRZECIWDROBNOUSTROJOWYM
Pilarska Kinga Maria, Wróbel-Kwiatkowska Magdalena
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
kinga.pilarska@upwr.edu.pl

Bakterie należące do gatunku Agrobacterium rhizogenes to fitopatogeny posiadające zdolność do infekowania roślin dwuliściennych, czego skutkiem jest
wytwarzanie przez rośliny korzeni włośnikowatych.
W komórkach bakterii typu agropinowego znajduje
się plazmid Ri o wielkości około 200 000 par zasad,
posiadający fragment T-DNA, który zostaje zintegrowany z genomem zainfekowanej rośliny. Jak wykazują badania, w korzeniach transformowanych szczepem A. rhizogenes 15834 roślin dochodzi do zwiększania akumulacji związków o potencjale bioaktywnym.

Pozwala to na pozyskiwanie tak cennych związków, jak
kwas betulinowy, kwas ursolowy, aldehyd betulinowy,
plumbagina czy kwercetyna, które posiadają potencjał przeciwnowotworowy, przeciwdrobnoustrojowy,
a także mogą być wykorzystane w leczeniu cukrzycy
typu II. W niniejszej pracy zostaną przedstawione
wyniki badań dotyczące transformacji roślin owadożernych Sarracenia purpurea, będących bogatym źródłem
fenylopropanoidów i triterpenów, za pomocą Agrobacterium rhizogenes szczepu 15834.

USE OF AGROBACTERIUM RHIZOGENES BACTERIA
FOR GETTING PLANTS WITH INCREASED ANTIMICROBIAL POTENTIAL
Pilarska Kinga Maria, Wróbel-Kwiatkowska Magdalena
Department of Biotechnology and Food Microbiology
Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland
kinga.pilarska@upwr.edu.pl

Bacteria belonging to the Agrobacterium rhizogenes
species are phytopathogens with the ability to infect
dicotyledonous plants, resulting in the production of
root hairs by the plants. Agrobacterium rhizogenes cells
carry a Ri plasmid of about 200,000 base pairs in size,
which contains a T-DNA fragment that integrates into
the genome of the infected plant. Previous research
shows, that in roots of transformed with A. rhizogenes
15834 plasmid, the accumulation of bioactive com-

pounds is increased. This allows to obtain such valuable compounds as a betulinic acid, ursolic acid, betulin
aldehyde, plumbagin or quercetin which have an anticancer and antimicrobial potential. Those compounds
are also useful in the II type diabetes treatment. This
study report the transformation of Sarracenia purpurea insectivorous plants, a rich source of phenylpropanoids and triterpenes, using Agrobacterium rhizogenes
strain 15834.
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Adaptacja Pseudomonas spp. do środowiska jest
uwarunkowana współwystępowaniem kilku niezależnych mechanizmów, do których należy m.in. system
aktywnego usuwania związków toksycznych z komórki
(tzw. system „efflux”) oraz proces quorum sensing
(QS). Poprzez biosyntezę cząsteczek laktonów N-acyl-L-homoseryny (AHL) czy związków chinolonowych
(PQS) u Pseudomonas spp. regulowana jest sekrecja
toksyn czy proteaz. Mechanizm „efflux” cechuje szeroki zakres substratowy, co istotnie zwiększa przeżycie
drobnoustrojów w niekorzystnych warunkach środowiskowych, w tym przy ekspozycji na preparaty biobójcze. Ocena możliwości zaburzania funkcji życiowych
Pseudomonas spp. poprzez ingerencję w QS czy system
„efflux” jest zatem istotnym zagadnieniem, które może
w przyszłości doprowadzić do opracowania alternatywnych strategii przeciwdrobnoustrojowych. W niniejszej
pracy podjęto się próby określenia aktywności przeciwdrobnoustrojowej olejków eterycznych z pieprzu
czarnego (BPEO) i estragonu (TEO) względem Pseudo
monas spp. Przeprowadzono badania modelowe oceniające wpływ analizowanych substancji na mechanizm
efflux oraz QS u Pseudomonas psychrophila KM02.
Olejki eteryczne otrzymano w procesie hydrodestylacji w aparacie Clevengera, a skład oceniono systemem GC/MS. Zamiany w syntezie autoinduktorów QS
określano systemem UHPLC/MS po inkubacji z olejkami eterycznymi i ich składnikami bioaktywnymi.
Komórki KM02 hodowano w modelowej pożywce
fish juic i przeprowadzano analizy RNA-seq celem
selekcji genów kodujących białka „efflux”. Dokowanie
molekularne do białek syntetaz AHLs/PQS, receptorów QS oraz białek efflux przeprowadzono w pro-

gramie komputerowym Glide (Schrödinger, USA).
Wpływ składników bioaktywnych olejków eterycznych na geny syntezy autoinduktorów (hdts) oraz białek „efflux” oceniono techniką RT-qPCR. W olejku
eterycznym z pieprzu czarnego stwierdzono głównie
obecność limonenu (19,1%) i beta-kariofilenu (19,6%),
a w olejku eterycznym z estragonu dominował methyl
eugenol (24,5%) i beta-felandren (19,3%). Powyższe
związki w stężeniach subinhibicyjnych doprowadziły
do obniżenia syntezowanych autoinduktorów QS do
poziomu poniżej detekcji. Analiza RNA-seq wskazała,
że ekspresji ulegają następujące pompy efflux: MexAB-OprM oraz MuxABC-OmpB spośród wielu zidentyfikowanych w genomie KM02. Wyniki dokowania
molekularnego wykazały, że główne składniki BPEO
i TEO są zdolne do wiązania się z białkami hdts, receptorami QS i białkami efflux, co może prognozować
zmiany aktywności fizjologicznej komórek KM02.
Stwierdzono obniżenie poziomu ekspresji genów hdts
oraz genów kodujących białka fuzyjne i białka błony
zewnętrznej z trójzespołowych kompleksów zidentyfikowanych pomp efflux po ekspozycji komórek
KM02 na testowane czynniki. Eksperymenty in vitro
i in silico przeprowadzone w ramach niniejszej pracy
wykazały potencjał głównych składników bioaktywnych BPEO i TEO do zaburzania QS i pomp efflux
z rodziny RND u Pseudomonas spp. Opracowywanie alternatywnych rozwiązań i ich kompleksowa
ocena, może w przyszłości ograniczyć ryzyko selekcji
form opornych Pseudomonas spp. w ekosystemie żywności czy innych materiałach przemysłowych. Badania wykonano w ramach projektu badawczego NCN
(2016/23/D/NZ9/0002.
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Adaptation of Pseudomonas spp. to the environment
is conditioned by the coexistence of several independent mechanisms, including e.g. active extrusion of toxic
compounds from cells (the “efflux” system) and the
quorum sensing (QS) process. Through the biosynthesis of N-acyl-L-homoserine lactone molecules (AHL) or
quinolone compounds (PQS) in Pseudomonas spp., the
secretions of toxins or proteases are regulated. The efflux
mechanism is characterized by a wide substrate range,
which significantly increases the survive of microorganisms to unfavorable environmental conditions, including exposure to biocides. The assessment of the possibility of disturbing the vital functions of Pseudomonas spp.
via interfering with the QS or the “efflux” systems may
lead to the development of alternative antimicrobial
strategies. In this study, attempts were made to determine the antimicrobial activity of black pepper (BPEO)
and tarragon (TEO) essential oils against Pseudomonas
spp. Model studies were carried out to assess the effect
of the analyzed agents on the efflux and QS mechanisms
in Pseudomonas psychrophila KM02. The essential oils
were obtained in the hydrodistillation process in the
Clevenger apparatus, and the composition was assessed
by the GC/MS system. The changes in the synthesis of
QS autoinductors were determined by the UHPLC/MS
system after incubation with essential oils and their bioactive components. KM02 cells were grown in a fish
juice model medium and RNA-seq analyzes were performed to select the genes encoding “efflux” proteins.
Molecular docking to AHLs/PQS synthetase proteins,
QS receptors and efflux proteins were performed in

the Glide computer program (Schrödinger, USA). The
effect of bioactive components of essential oils on the
mRNA level of genes encoding the autoinductors synthase (hdts) and “efflux” proteins were assessed using
the RT-qPCR technique. BPEO mainly contained
limonene (19.1%) and beta-caryophyllene (19.6%),
while methyl eugenol (24.5%) and beta-phellandrene
(19.3%) were dominated in TEO. The compounds at
sub-inhibitory concentrations led to the reduction
of the QS autoinductors synthesis to a level below
limit of detection. RNA-seq analysis indicated the
expression of MexAB-OprM and MuxABC-OmpB
among others efflux pumps identified in the KM02
genome. The molecular docking results showed that
the main components of BPEO and TEO may bind to
hdts, QS receptors and efflux proteins, that may predict
changes in the physiological activity of KM02 cells. The
reductions in the expression of hdts genes and genes
encoding fusion and outer membrane proteins from the
tri-assembly complexes of the identified efflux pumps
after exposure of KM02 cells to the tested factors were
stated.The in vitro and in silico experiments carried
out in this study showed the potential of the BPEO
and TEO main bioactive components to disrupt QS and
RND family efflux pumps in Pseudomonas spp. Development of alternative solutions and their comprehensive evaluation may reduce the risk of selecting resistant
forms of Pseudomonas spp in the future in the food
ecosystem or other industrial materials. The research
was carried out as part of the NCN research project
(2016/23/D/NZ9/00028)

POSTERY

37

HAMOWANIE FOTOWYBIELANIA BŁĘKITU METYLENOWEGO
PRZEZ NANOCZĄSTKI ZŁOTA JAKO MECHANIZM WZMOCNIENIA
PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ TERAPII FOTODYNAMICZNEJ
Wanarska Ewelina, Maliszewska Irena
Katedra Chemii Organicznej i Medycznej, Politechnika Wrocławska, Wrocław
ewelina.wanarska@pwr.edu.pl

Lekooporność szczepów patogennych na znane
nam antybiotyki jest globalnym problemem XXI w.
Obecność antybiotyków w środowisku skutkuje uruchomieniem przez patogeny mechanizmów obrony,
takich jak: zmiana przepuszczalności ściany komórkowej, modyfikacja leku, zmiana celu jego dotarcia,
czy efektywne wydalanie go z komórki. Oznacza to, iż
choroby powodowane przez te patogeny są niezwykle
trudne do wyleczenia. Najczęściej opisywanymi dro
bnoustrojami nie poddającymi się konwencjonalnej
antybiotykoterapii są bakterie przypisane do akronimu
„ESKAPE”. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter
nazw rodzajowych oraz nazwy rodziny – Enterococcus
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacteriaceace [1, 2].Problem ten skłonił badaczy
do poszukiwania nowych alternatywnych ścieżek walki
z drobnoustrojami. Jedną z takich metod jest przeciwdrobnoustrojowa terapia fotodynamiczna. Metoda ta
może być wykorzystywana jako alternatywa lub uzupełnienie terapii antybiotykowej. Wielocelowa forma
terapii wykorzystuje fotouczulacz (nietoksyczny barwnik), światło o odpowiedniej długości fali oraz tlen.
Wzbudzenie fotouczulacza przez wiązkę światła powoduje jego przejście z podstawowego stanu singletowego
do wzbudzonego, następnie może on tracić energię
(fluorescencja), lub w przejściu bezpromienistym przechodzić do stanu tripletowego. Związek światłoczuły
w stanie tripletowym pokonuje dwie drogi. Pierwsza

ścieżka obejmuje przeniesienie elektronu na otaczające
biomolekuły, co skutkuje generacją wolnych rodników
i jonów rodnikowych, gdzie po ich reakcji z tlenem
następuje wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT)
(Typ I reakcji). Energia z fotouczulacza może też być
bezpośrednio przetransferowana na tlen z wygenerowaniem tlenu singletowego (Typ II reakcji). Komponenty
te są bardzo toksyczne dla komórek bakteryjnych [3,
4]. Nanotechnologia jako sektor wiedzy zajmujący się
produkcją oraz badaniami cząstek w rozmiarze nanometrycznym, rzuciła nowe światło na wzmocnienie przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej. Istnieje
duże zainteresowanie tworzeniem fotouczulaczy nowej
generacji jako koniugatów z nanostrukturami (często
nanocząstkami metali), wykazujących korzystniejszą
selektywność, łatwiejsze osiągnięcie celu [5].W prezentowanych badaniach, wykorzystano błękit metylenowy
oraz światło LED (640 nm) do fotodestrukcji Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Nanocząstki złota biosyntetyzowane z wykorzystaniem metabolizmu Mucor
plumbeus wzmocniły efekt biobójczy fotouczulacza.
Najwyższa śmiertelność w przypadku S. aureus (efekt
letalny) oraz E. coli (99.99%) była zauważalna po naświetlaniu światłem o intensywności 10 mW cm−2 odpowiednio przez 45 oraz 60 minut, po inkubacji zawiesiny
komórkowej z układem błękit metylenowy i nanocząstki
złota. Wyjaśniono mechanizm wzmocnienia. Nanocząstki złota hamowały wybielanie błękitu metylenowego, zapobiegając przejściu do tzw. formy leuco.
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INHIBITION OF METHYLENE BLUE PHOTOBLEACHING
BY GOLD NANOPARTICLES AS A MECHANISM
TO ENHANCE ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY
Wanarska Ewelina, Maliszewska Irena
Department of Organic and Medicinal Chemistry, Wrocław University of Science and Technology, Wroclaw
ewelina.wanarska@pwr.edu.pl

Drug resistance of pathogenic strains to known
antibiotics is a global problem of the 21st century. The
presence of antibiotics in the environment results in the
activation of defense mechanisms by pathogens, such as
altering the permeability of the cell wall, modifying the
drug, changing its target, or effectively expelling it from
the cell. This means that diseases caused by these pathogens are extremely difficult to treat. The most commonly described microorganisms that do not respond
to conventional antibiotic therapy are bacteria assigned
to the acronym “ESKAPE”. The name is derived from
the first letters of the generic names and the family
names – Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceace.This problem
has led researchers to search for new alternative pathways to fight microbes. One such method is antimicrobial photodynamic therapy. This method can be used
as an alternative or supplement to antibiotic therapy.
A multi-target form of therapy uses a photosensitizer
(non-toxic dye), light of the appropriate wavelength,
and oxygen. Excitation of a photosensitizer by a light
beam causes it to transition from a basic singlet state to
an excited state, then it may lose energy (fluorescence),
or it may transition to a triplet state in a radiationless
transition. The photosensitive compound in the triplet
state travels two paths. The first pathway involves electron transfer to surrounding biomolecules, resulting in

the generation of free radicals and radical ions, where
their reaction with oxygen is followed by the generation of reactive oxygen species (ROS) (Type I of reaction). The energy from the photosensitizer can also be
directly transferred to oxygen with the generation of
singlet oxygen (Type II of reaction). These components
are highly toxic to bacterial cells. Nanotechnology, as
a sector of knowledge dealing with the production and
research of nanometer-sized particles, has shed new
light on the enhancement of antimicrobial photodynamic therapy. There is great interest in creating next
generation photosensitizers as conjugates with nanostructures (often metal nanoparticles), showing more
favorable selectivity, easier targeting. In the present
study, methylene blue and LED light (640 nm) were
used for photo-destruction of Staphylococcus aureus
and Escherichia coli. Gold nanoparticles biosynthesized using Mucor plumbeus metabolism enhanced
the biocidal effect of photosensitizer. Highest mortality for S. aureus (lethal effect) and E. coli (99.99%) was
observed after illumination with 10 mW cm-2 light
intensity for 45 and 60 min, respectively, after incubation of the cell suspension with the methylene blue and
gold nanoparticle mixture. The mechanism of enhancement was explained. Gold nanoparticles inhibited the
bleaching of methylene blue, preventing the transition
to the so-called leuco form.
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WSPÓŁCZESNE METODY DIAGNOSTYKI STOSOWANEJ
W WYKRYWANIU PATOGENÓW ALARMOWYCH
Sękowska Alicja
Zakład Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
asekowska@cm.umk.pl

W ostatnich 20 latach obserwowany jest wzrost częstości izolacji patogenów alarmowych. Najbardziej niebezpieczne bakterie określane są akronimem ESCAPE
i są to: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus,
Clostridioides difficile, Acinetobacter baumannii, Pseu
domonas aeruginosa i rząd Enterobacterales. W grupie tej ważne miejsce zajmują pałeczki Gram-ujemne.
Są to oportunistyczne bakterie wywołujące zakażenia
związane z opieką zdrowotną. Coraz częściej też izolowane szczepy są wielolekooporne. Najważniejszymi
mechanizmami oporności na antybiotyki u Enterobacterales jest wytwarzanie beta-laktamaz o szerokim

zakresie działania typu ESBL i karabpenemaz. Dodatkowo jeden szczep może posiadać kilka mechanzimów oporności na antybiotyki, co znacznie utrudnia
diagnostykę. Celem wystąpienia jest porównanie kilku
metod: hodowlanej, immunochromatograficznej, automatycznej, PCR w czasie rzeczywistym i izotermicznej amplifikacji materiału genetycznego. W trakcie
prezentacji zostaną przedstawione zalety i ograniczenia wymienionych metod w oparciu o wyniki badań.
Omówione będą także możliwości zastosowania
powyższych metod w diagnostyce mikrobiologicznej,
nie tylko pałeczek Gram-ujemnych.

MODERN DIAGNOSTICS OF BACTERIAL PATHOGENS
Sękowska Alicja
Department of Microbiology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz
Nicolaus Copernicus University in Toruń
asekowska@cm.umk.pl

In the last 20 years, the frequency of isolation of
bacterial pathogens has increased. The most dangerous bacteria are named acronym ESCAPE and they
are: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus,
Clostrodioides difficile, Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa and Enterobacterales. Very
important are Gram-negative rods, especially Enterobacterales. Enterobacterales as opportunistic pathogens are commonly associated with hospital infections.
With increasing frequency, Gram-negative rods are
multidrug-resistant. The most common mechanisms
of antibiotic resistance in Enterobacterales is the pro-

duction of the extended spectrum beta-lactamases
(ESBLs) and carbapenemases. Additionally, one strain
may produce more than one enzyme conditioning
resistance. The purpose of this study was to compare
some methods: culture, immunochromatography, Real
Time PCR and Loop-Mediated Isothermal Amplification for detection the most important mechanisms
of resistance to antibiotics. Based on the test results,
the advanteges and limitations of the above methods will be presented. The possibilities of using the
mentioned methods in microbiological diagnostics
will be discussed.
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PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW
W CIĘŻKICH INFEKCJACH WYWOŁANYCH PRZEZ SZCZEPY WIELOLEKOOPORNE
Woroń Jarosław1, 2
1

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskigo UJ CM Kraków
2
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
j.woron@medi-pharm.pl

Z uwagi na dynamicznie narastającą lekooporność
patogenów bakteryjnych, w chwili obecnej istotnym
problemem ograniczenia tej patologii jest promowanie racjonalnej antybiotykoterapii. Wybór antybiotyku
nie może opierać się jedynie na kryteriach mikrobiologicznych, gdyż w żaden sposób nie charakteryzują
one cech pacjenta ani specyfiki przebiegu zakażenia,
są jednak bardzo istotnym elementem wielowątkowej decyzji terapeutycznej w leczeniu zakażeń. Warto
pamiętać, że zawsze wybór antybiotyku do terapii jest
kontekstowy, co w praktyce oznacza, że musi uwzględniać cechy pacjenta, specyfikę stanu klinicznego, współchorobowości, a także inne stosowane jednoczasowo
leki, tak aby nie dochodziło do zmniejszenia skuteczności przy zwiększeniu ryzyka jatrogenizacji pacjenta.
Kluczowe dla decyzji terapeutycznej jest profil PK/PD
leków przeciwbakteryjnych, który musi być bezwzględnie uwzględniony w praktyce. W zakażeniach, które
toczą się poza układem krążenia bardzo istotne są parametry dystrybucyjne antybiotyku, po to aby mógł on
osiągnąć stężenie terapeutyczne w miejscu gdzie toczy
się zakażenie. Specyfika pacjenta w tym masa ciała,
BMI, wydolność narządów musi zostać uwzględniona

w strategii dawkowania, które zawsze musi być indywidualizowane. W chwili obecnej na polskim rynku
farmaceutycznym dostępne są liczne leki przeciwbakteryjne, które wychodzą naprzeciw trendom połączenia efektywności przeciwbakteryjnej w rozumieniu
mikrobiologicznym z cechami farmakokinetycznymi
leków przeciwbakteryjnych. Charakteryzują się one
optymalnymi parametrami dystrybucyjnymi, które
zapewniają wysoką skuteczność terapeutyczną. Dostępność nowych połączeń terapeutycznych takich jak
meropenem z waborbaktamem, ceftazydym z awibaktamem czy imipenem z relebaktamem znacząco poprawiło skuteczność leczenia ciężkich zakażeń szpitalnych.
Możliwość wykorzystania synergizmów terapeutycznych tych antybiotyków z fosfomycyną czy tygecykliną
otwiera nowe praktyczne możliwości leczenia zakażeń.
W grupie fluorochinolonów rejestracja delafloksacyny
stworzyła nowe możliwości leczenia zakażeń skóry
tkanki podskórnej i infekcji dolnych dróg oddechowych
przy równoczesnej poprawie profilu bezpieczeństwa.
Podstawą skutecznej i bezpiecznej antybiotykoterapii
jest zawsze jej indywidualizacja.
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BAKTERYJNE BIOMARKERY W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
Garbacz Katarzyna
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
katarzyna.garbacz@gumed.edu.pl

Choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie, bakterie nie pozostają bez
wpływu na proces onkogenezy w organizmie człowieka.
Niewątpliwie jedną z najlepiej poznanych onkogennych bakterią jest Helicobacter pylori, odpowiedzialny
za chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, mogącą
skutkować rakiem żołądka i chłoniakami przewodu
pokarmowego. Jak pokazują najnowsze badania, bakterie jamy ustnej mogą mieć związek z rozwojem chorób
nowotworowych, nie tylko w samej jamie ustnej, ale
również w miejscach o odległej lokalizacji. Określono
trzy gatunki, których obecność silnie koreluje z rakiem
płaskonabłonkowy jamy ustnej (OSCCs), należą do
nich Capnocytophaga gingivalis, Prevotella melaninogenica i Streptococcus mitis, sugerowane jako biomarkery

diagnostyczne OSCCs. Spośród paciorkowców jamy
ustnej szczególnie istotnym markerem wydaje się być
Streptococcus anginosus, często wykrywany u chorych
z rakiem głowy, szyi i przełyku. Wiele prac wskazuje,
że periopatogeny jamy ustnej, takie jak Fusobacterium
nucleatum i Porphyromonas gingivalis mogą odgrywać
istotną rolę w rozwoju raka jelita grubego i trzustki.
Uważa się, że bakterie mogą w trojaki sposób oddziaływać onkogennie na ludzkie komórki; prowadząc do
przewlekłego stanu zapalnego, hamując apoptozę komórek i wytwarzając substancje rakotwórcze. Niemniej,
potrzebne są dalsze badania, które pozwolą jednoznacznie zdefiniować potencjał onkogenny bakterii kolonizujących organizm człowieka i traktować je jako diag
nostyczne biomarkery w chorobach nowotworowych.

BACTERIAL BIOMARKERS IN CANCERS
Garbacz Katarzyna
Department of Oral Microbiology, Medical Faculty, Medical University of Gdansk
katarzyna.garbacz@gumed.edu.pl

Nowadays, cancer is one of the leading cause of
death in the world, and bacteria have an impact on the
oncogenesis process in the human body. The most wellknown bacterium associated with the development of
cancer in humans is Helicobacter pylori, which caused
chronic gastric and duodenal ulcer disease, sometimes resulting in gastric adenocarcinoma, and gastric
mucosa-associated lymphoid tissue. Recent studies
showed that oral bacteria may be associated with the
development of cancer, not only in the mouth itself
but also in remote locations. Three species have been
identified that strongly correlate with oral squamous
cell carcinoma (OSCCs), including Capnocytophaga
gingivalis, Prevotella melaninogenica and Streptococcus

mitis, suggested as diagnostic biomarkers for OSCCs.
Among streptococci, Streptococcus anginosus seems
to be an especially relevant marker of head, neck, and
esophageal cancers. Many works have also shown
that the oral periopathogens Fusobacterium nucleatum and Porphyromonas gingivalis play an important
role in the development of colorectal and pancreatic cancer. Bacteria can have an oncogenic effect on
human cells in three ways: leading to chronic inflammation, inhibiting cell apoptosis, and producing carcinogenic substances. Nevertheless, further research
is needed to clearly define the oncogenic potential
of human bacteria and consider them as diagnostic
indicators of cancers.
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PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO SARS-COV-2
WŚRÓD PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W POLSCE:
STAN PRZED I PO SZCZEPIENIU
Lorent Dagny1, Nowak Rafał1, Kierzek Ryszard1, Luwański Dawid2,
Pisarska-Krawczyk Magdalena3, Figlerowicz Magdalena4, Zmora Paweł1
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Poznań
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Szpital Powiatowy we Wrześni, Września
3
Katedra Pielęgniarstwa, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz
4
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
1

2

dlorent@ibch.poznan.pl

Badanie częstości występowania i poziomu przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie dla oceny transmisji i zagrożenia SARS-CoV-2,
jednakże w Polsce brakuje danych na temat seroprewalencji, szczególnie wśród pracowników medycznych, którzy są obarczeni wysokim ryzykiem zarażenia
koronawirusem.
Celami pracy były: (i) analiza seroprewalencji
SARS-CoV-2 w odstępach czasowych wśród pracowników medycznych w Polsce oraz (ii) identyfikacja czynników wpływających na poziom przeciwciał przeciwko
SARS-CoV-2 w klasie IgG po zakażeniu koronawirusem i szczepieniu. Za pomocą ilościowego testu ELISA
(EuroImmun) oraz immunoblot (Polycheck) przeanalizowano poziom przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2
po pierwszej i drugiej fali pandemii COVID-19 wśród
pracowników medycznych o różnym stopniu ekspozycji
na pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Dodatkowo,
zbadano również poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu BNT162b2. Zaobserwowano
wzrost seroprewalencji wśród pracowników medycznych z 0% we wrześniu 2020 r. do 37,8% w grudniu
2020 r. Ponadto, przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2

występowały częściej u pracowników medycznych
z oddziału niskiego ryzyka, tj. ginekologiczno-położniczego, niż z oddziału wysokiego ryzyka, czyli chorób
zakaźnych i neurologii dziecięcej. Odkryto, że poziom
przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 jest skorelowany
z przebiegiem zakażenia koronawirusem. Najniższe
poziomy przeciwciał stwierdzono wśród pracowników
medycznych z bezobjawową infekcją koronawirusem,
a najwyższe poziomy przeciwciał przeciw SARS-CoV-2
wśród pracowników medycznych, u których rozwinął się COVID-19 z ciężkim przebiegiem. Co więcej,
zaobserwowano zależność poziomu przeciwciał po
szczepieniu od wcześniejszej infekcji SARS-CoV-2 i jej
przebiegu, tj. najwyższe poziomy przeciwciał przeciwko
SARS-CoV-2 stwierdzono u pracowników medycznych
z ciężkim przebiegiem COVID-19. Środowisko pracy
niskiego ryzyka nie jest skorelowane z niską seroprewalencją. Ponadto, wykazano, iż im cięższe objawy zakażenia SARS-CoV-2, tym wyższy poziom przeciwciał
anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG zarówno po zakażeniu
SARS-CoV-2, jak i po szczepieniu. Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, granty
2018/31/F/NZ1/03891 oraz 2020/01/0/NZ6/00152.
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ANTI-SARS-COV-2 ANTIBODIES PREVALENCE
AMONG HEALTHCARE WORKERS IN POLAND:
BEFORE AND AFTER VACCINATION
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4
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The study of prevalence and levels of anti-SARSCoV-2 antibodies is crucial for assessing the transmission and infection risk of SARS-CoV-2. However, there
is a lack of seroprevalence data in Poland, especially
among healthcare workers (HCWs), who are at higher
risk of coronavirus infection. The aims of the study
were: (i) longitudinal analysis of SARS-CoV-2 seroprevalence among HCWs in Poland and (ii) identification of factors affecting the anti-SARS-CoV-2 IgG
Ab response following coronavirus infection and
vaccination. With quantitative ELISA (EuroImmun)
and immunoblot (Polycheck) we analysed anti-SARSCoV-2 Ab levels after first and second waves of the
COVID-19 pandemic, among 90 HCWs with varying
exposure to SARS-CoV-2 infected patients. In addition,
the anti-SARS-CoV-2 Ab response was determined
after the BNT162b2 vaccination. We observed increase
in seroprevalence among HCWs, i.e. from 0% in September 2020 to 37.8% in December 2020. Additionally, there were more anti-SARS-CoV-2 Abs positive

HCWs at the low-risk hospital wards, i.e. gynaecology
and obstetrics clinic, than at the high-risk wards, i.e.
infectious diseases clinic. We also found that the antiSARS-CoV-2 Ab levels after coronavirus infection were
correlated with the disease outcome. The lowest Ab
levels were found among HCWs with asymptomatic
coronavirus infection, and highest anti-SARS-CoV-2
Ab levels among HCWs with severe COVID-19.
Moreover, the antibody response after the vaccination
depends on the previous SARS-CoV-2 infection and its
course, i.e. the highest anti-SARS-CoV-2 Ab levels were
found in vaccinated HCWs after severe COVID-19.
Low-risk work environment is not correlated with
low anti-SARS-CoV-2 seroprevalence. The more severe
SARS-CoV-2 infection symptoms, the higher antiSARS-CoV-2 IgG antibody level after SARS-CoV-2
infection as well as vaccination.
This work was funded by the National Science
Centre, grants 2018/31/F/NZ1/03891 and 2020/01/0/
NZ6/00152.

46

SESJA II – MIKROBIOLOGIA KLINICZNA – PROBLEMY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZAKAŻEŃ

PIERWSZY PRZYPADEK ZAKAŻENIA BAKTERIAMI
Z RODZAJU STAPHYLOCOCCUS POSIADAJĄCYMI GENY OPORNOŚCI
NA LINEZOLID U PACJENTÓW LARYNGOLOGICZNYCH W POLSCE
Michalik Michał1, Kosecka-Strojek Maja2, Wolska Mariola2, Samet Alfred1,
Podbielska-Kubera Adrianna1, Międzobrodzki Jacek2
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Linezolid jest syntetycznym antybiotykiem należącym do oksazolidynonów, który wykorzystywany
jest do leczenia pacjentów zakażonych przez wielo
lekooporne szczepy bakterii Gram-dodatnich, a w tym
także te z rodzaju Staphylococcus. W ostatnich latach,
odnotowuje się coraz więcej zakażeń spowodowanych
zarówno przez szczepy bakteryjne Staphylococcus
aureus oraz inne gatunki gronkowców koagulazo-ujemnych oporne na linezolid. Celem pracy była genetyczna
charakterystyka dwóch szczepów należących do gatunków S. aureus i Staphylococcus haemolyticus potencjalnie niosących geny oporności na linezolid pobranych od pacjentów z chronicznym zapaleniem zatok.
Do identyfikacji gatunkowej zastosowano metody
fenotypowe oraz metody oparte na sekwencjonowaniu Sangera. Z wykorzystaniem metod stosowanych
w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej wyznaczono profile lekooporności i lekowrażliwości, a przy
użyciu metod opartych na łańcuchowej reakcji polimerazy, zidentyfikowano geny oporności na antybiotyki. Izolaty zostały genetycznie scharakteryzowane
z wykorzystaniem następujących metod: typowanie
spa, typowanie kaset SCCmec, MLST, identyfikacja
genów wirulencji i operonu ica. Oba izolaty charakteryzowały się wielolekoopornością, w tym opornością
na beta laktamy. Szczep S. aureus wykazał wrażliwość

na linezolid i należał do typu sekwencyjnego ST398,
typu spa t4474 oraz posiadał kasetę SCCmec typu IVe.
Dodatkowo, analiza genów wirulencji wykazała obecność genów kodujących adhezyny, hemolizyny, a także
operon ica. Szczep S. haemolyticus, oporny na linezolid,
należał do typu sekwencyjnego ST42, wykazał obecność
genu mecA oraz posiadał geny kodujące hemolizyny.
Analiza genetyczna pozwoliła na zidentyfikowanie
genów niosących oporność na linezolid u obu szczepów.
W przypadku S. aureus były to geny optrA i poxtA oraz
wykryto mutacje występujące w genach kodujących
białka L3 i L4. Natomiast w przypadku S. haemolyticus,
oporność na linezolid była związana z obecnością genu
cfr. Uzyskane wyniki sugerują, że oporność na linezolid,
może być związana z nabywaniem genów oporności
poprzez ruchome elementy genetyczne, a także poprzez mutacje występujące w genach kodujących białka
rybosomalne. Ponadto, szczep S. aureus o typie sekwencyjnym ST398 jest charakterystyczny dla zwierząt
trzody chlewnej, a jego identyfikacja u pacjenta, wskazuje na transmisję zwierzę-człowiek. Zarówno gronkowce koagulazo-ujemne, jak i S. aureus są istotnymi
czynnikami etiologicznymi zakażeń laryngologicznych,
więc genetyczna charakterystyka szczepów gronkowcowych jest ważna w diagnostyce i terapii pacjentów
laryngologicznych.
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FIRST CASE OF STAPHYLOCOCCI CARRYING LINEZOLID RESISTANCE GENES
FROM LARYNGOLOGICAL PATIENTS IN POLAND
Michalik Michał1, Kosecka-Strojek Maja2, Wolska Mariola2, Samet Alfred1,
Podbielska-Kubera Adrianna1, Międzobrodzki Jacek2
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Linezolid, the first oxazolidinone antimicrobial
approved in clinical practice, has emerged as synthetic
drug for treatments against Gram-positive pathogens.
Linezolid-resistant Staphylococcus aureus and Staphylo
coccus haemolyticus strains have recently emerged
worldwide. The purpose of this study was to genetically
characterize two staphylococcal strains potentially carrying linezolid resistance genes recovered from patients
with chronic sinusitis. Phenotypic and four Sangerbased methods were used for the species identification.
The antibiotic resistance profiles were detected by phenotypic susceptibility testing methods and PCR-based
methods. Genetic profiles including spa typing, SCCmec
typing, MLST, detection of virulence genes and ica
operon were defined. Both isolates were multidrug
resistant, including beta lactams resistance. The linezolid
susceptible S. aureus strain was identified as ST398, spa
type t4474 and SCCmec cassette type IVe. Moreover,

S. aureus strain harbored adhesin and hemolysin genes
and carried ica operon. The linezolid resistant S. haemolyticus strain was identified as ST42 and positive for
mecA and hemolysin genes. The linezolid resistance in
S. aureus strain was associated with the mutations in the
ribosomal proteins L3 and L4, and in S. haemolyticus,
resistance was associated with the presence of cfr gene.
Moreover, S. aureus strain harbored optrA and poxtA
genes. Presented results suggest that linezolid resistance
may be related to acquisition of mobile genetic elements
or mutations in ribosomal proteins. Moreover, the detection of livestock-associated ST398 from patient indicate
ability of crossing borders by Staphylococcus strain. Both
coagulase-negative staphylococci and S. aureus are significant etiological factors in laryngological infections.
The genetic characterization of staphylococcal strains
from laryngological patients is of great importance in
patients diagnostics and treatment.
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WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA TESTU INTERFERONOWEGO
ORAZ TESTU TUBERKULINOWEGO
W ROZPOZNAWANIU ZAKAŻEŃ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS U DZIECI
Węglińska Michalina1, Godkowicz Magdalena1, Kowalewska-Pietrzak Magdalena2,
Pankowska Anna2, Druszczyńska Magdalena1
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Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź
2
Oddział Chorób Układu Oddechowego dla Dzieci WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
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Pomimo wielu możliwości diagnostycznych, rozpo
znanie gruźlicy (TB) u dzieci nadal pozostaje
wyzwaniem dla współczesnej mikrobiologii. Hodowla
mykobakterii, złoty standard potwierdzania gruźlicy
u dorosłych, często zawodzi ze względu na skąpoprątkowy charakter choroby i trudności w pobieraniu
plwociny od dzieci. Żadna z obecnie dostępnych metod
diagnostycznych, włącznie z próbą tuberkulinową, nie
jest wystarczająco dobra do rozpoznawania gruźlicy
u dzieci. Dostępne od około 20 lat testy interferonowe
(IGRA) mogą stanowić interesującą alternatywę dla
wykrywania zakażeń Mycobacterium tuberculosis (M. tb)
u dzieci. Celem badań było porównanie parametrów
diagnostycznych testu interferonowego oraz testu tuberkulinowego w rozpoznawaniu zakażeń M. tb u dzieci.
Badaniami objęto 273 dzieci w wieku 1–16 lat rekrutowanych w Oddziale Chorób Układu Oddechowego
dla Dzieci WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Rehabilitacji w Łodzi. Na podstawie wyników badań
diagnostycznych dzieci zaklasyfikowano do następujących grup badanych: TB – z aktywną gruźlicą płuc
(TB); LTBI – z utajonym (latentnym) zakażeniem M. tb;
HC – dzieci zdrowych. Wszystkie dzieci były szczepione BCG zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem szczepień i nie były zakażone wirusem HIV.
U dzieci wykonany został skórny test tuberkulinowy

(TST) z wykorzystaniem oczyszczonych białek PPD,
a za wynik dodatni testu uznawano średnicę nacieku
skóry nie mniejszą niż 10 mm. Przed założeniem próby
tuberkulinowej od dzieci pobierano 4 ml krwi obwodowej wykonując test interferonowy QuantiFERON-TB Gold Plus (Qiagen). Interpretacja wyniku testu
IGRA została przeprowadzona za pomocą oprogramowania QuantiFERON-TB Gold Plus Software. Zgodność pomiędzy wynikami testu TST i IGRA wynosiła:
w grupie TB 93,75%, w grupie LTBI 87,50%, a w grupie
HC 87,93%. Czułość, swoistość, wartość predykcyjna
dodatnia (PPV) i ujemna (NPV) dla testu TST w rozpoznawaniu zakażenia M. tb wynosiły odpowiednio
87,50%, 87,93%, 76,92% i 93,87%, natomiast dla testu
IGRA parametry czułości, swoistości, PPV i NPV były
wyższe i wynosiły odpowiednio 96,25%, 100%, 100%
i 98,47%. Analiza ROC potwierdziła wyższe wartości
AUC dla testu IGRA (0,980) w porównaniu do testu
TST (0,883), co sugeruje lepszą zdolność dyskryminującą testu interferonowego w rozpoznawaniu zakażenia
M. tb. W teście IGRA nie obserwowano żadnych wyników nieokreślonych, co wskazuje na brak ograniczeń
wiekowych związanych z jego stosowaniem w diag
nostyce zakażeń M. tb u dzieci. Badania finansowane
z grantu NCN nr 2016/21/B/NZ7/01771 oraz Grantu
Studenckiego UŁ 2021 dla Magdaleny Godkowicz.

WYSTĄPIENIA USTNE MŁODYCH NAUKOWCÓW

49

THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE INTERFERON TEST
AND TUBERCULIN TEST IN THE DIAGNOSIS
OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS INFECTIONS IN CHILDREN
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Despite many diagnostic possibilities, the diagnosis
of tuberculosis (TB) in children remains a challenge
for modern microbiology. Mycobacterial culture, the
gold standard for confirming tuberculosis in adults,
often fails due to the paucibacillary nature of the
disease and difficulties in collecting sputum from children. None of the diagnostic methods currently available, including the tuberculin test, are good enough
to diagnose tuberculosis in children. Interferon tests
(IGRAs) that have been available for about 20 years
may provide an interesting alternative for detecting Mycobacterium tuberculosis (M. tb) infections in
children. The study aimed to compare the diagnostic
parameters of the interferon test and the tuberculin
test in the diagnosis of M. tb infections in children. The
study included 273 children aged 1–16 recruited from
the Department of Respiratory Diseases for Children,
WZZOZ, Lung Diseases Treatment, and Rehabilitation Center in Łódź. Based on the results of diagnostic
tests, the children were classified into the following
study groups: TB – with active pulmonary tuberculosis
(TB); LTBI – with latent M. tb infection; HC – healthy
children. All children were vaccinated with BCG in
accordance with the vaccination schedule in force
in Poland and were not infected with HIV. In children,
a skin tuberculin test (TST) was performed with the use

of purified PPD proteins, and a skin infiltration diameter of not less than 10 mm was considered a positive
test result. Before the tuberculin test, 4 ml of peripheral blood were collected from children by performing the QuantiFERON-TB Gold Plus interferon test
(Qiagen). The IGRA test result was interpreted using
QuantiFERON-TB Gold Plus Software. The agreement
between the TST and IGRA test results was: 93.75% in
the TB group, 87.50% in the LTBI group, and 87.93%
in the HC group. The sensitivity, specificity, positive
(PPV) and negative (NPV) predictive value for the
TST in the diagnosis of M. tb infection were 87.50%,
87.93%, 76.92%, and 93.87%, respectively, while for
the IGRA test the parameters of sensitivity, specificity,
PPV and NPV were higher and amounted to 96.25%,
100%, 100%, and 98.47%, respectively. The ROC analysis confirmed higher AUC values for the IGRA test
(0.980) compared to the TST test (0.883), suggesting
a better discriminant ability of the interferon test in
diagnosing M. tb infection. No indeterminate results
were observed in the IGRA test, indicating that there
were no age restrictions associated with its use in the
diagnosis of M. tb infection in children.
Research funded by NCN grant no. 2016/21/B/
NZ7/01771 and UŁ Student Grant 2021 to Magdalena
Godkowicz.

SESJA II
MIKROBIOLOGIA KLINICZNA – PROBLEMY W DIAGNOSTYCE
I LECZENIU ZAKAŻEŃ

POSTERY

52

SESJA II – MIKROBIOLOGIA KLINICZNA – PROBLEMY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZAKAŻEŃ

STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA W MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Andrzejczak-Grządko Sylwia, Duma Karolina
Pracownia Biochemii i Biologii Komórki, Katedra Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.pl

Metycylina, jako antybiotyk, została wprowadzona
do użytku medycznego w roku 1959, jako pierwsza
półsyntetyczna penicylina oporna na beta-laktamazy.
Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA)
został wykryty oraz uznany za patogen szpitalny (hospital-acquired MRSA, HA-MRSA) już w roku 1960. Przez
następne niemal 40 lat problem jego rozprzestrzeniania się ograniczony był głównie do ośrodków szpitalnych. Pod koniec lat 90-tych XX w. infekcje powodowane przez MRSA zaczęły pojawiać się również poza
placówkami ochrony zdrowia, wśród zdrowych osób,
nie związanych z tym środowiskiem, szczególnie wśród
określonych grup tj. drużyny sportowe, żołnierze czy
więźniowie. Wzrost częstości zakażeń MRSA związany
był z pojawieniem się nowych klonów MRSA, znanych
jako CA-MRSA (community-associated MRSA). Jak się
okazuje szczepy te są zdolne do szybkiego rozprzestrzeniania się i mogą być bardziej zjadliwe w stosunku do
HA-MRSA. W związku z tym, że człowiek jest naturalnym rezerwuarem i wektorem gronkowca złocistego,

rozprzestrzenianie się ich w miejscach publicznych jest
ułatwione. Celem badania było ustalenie i określenie
częstości występowania MRSA w miejscach użyteczności publicznej. Materiałem do badań były wymazy
pochodzące z różnych miejsc w przestrzeni publicznej
tj. toalety publiczne, akademiki, sklepy. Izolaty identyfikowano do gatunku z wykorzystaniem testu lateksowego na obecność koagulazy. Szczepy oporne na
metycylinę identyfikowano fenotypowo metodą krążkowo-dyfuzyjną z cefoksytyną. Spośród 24 wyizolowanych Staphylococcus aureus, 22 izolaty (11.7%) zostały
sklasyfikowane jako S. aureus wrażliwy na metycylinę
(MSSA), a 2 izolaty (8.3%) jako oporne na metycylinę
(MRSA). Badanie to pokazuje, że szczepy Staphylococcus aureus MRSA występują w środowisku blisko związanym z człowiekiem, a różne obiekty w przestrzeni
publicznej mogą być zanieczyszczone lekoopornymi
gatunkami chorobotwórczymi. Występowanie S. aureus
MRSA w miejscach użyteczności publicznej oraz struktura molekularna tej populacji wymaga dalszych badań.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA IN PUBLIC PLACES
Andrzejczak-Grządko Sylwia, Duma Karolina
Laboratory of Biochemistry and Cell Biology, Department of Biotechnology, Institute of Biological Sciences, University of Zielona Góra
s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.pl

Methicillin was introduced into medical use as an
antibiotic in 1959 as the first beta-lactamase-resistant
semi-synthetic penicillin. Methicillin-resistant Staphy
lococcus aureus (MRSA) was detected and recognized
as a hospital-acquired MRSA (HA-MRSA) pathogen
as early as 1960. For the next 40 years, its spread was
largely confined to hospital facilities. At the end of the
1990s, infections caused by MRSA also began to appear
outside health care facilities among healthy people
who were not related to this environment, especially
among specific groups such as sports teams, soldiers
and prisoners. The increase in the frequency of MRSA
infections was associated with the emergence of new
MRSA clones known as CA-MRSA (community-associated MRSA). As it turns out, these strains are able
to spread rapidly and might be more virulent than
HA-MRSA. The spread of these strains in public places
is facilitated by the fact that man is a natural reservoir

and vector of S. aureus. The aim of the study was to
establish and quantify the prevalence of MRSA in public places. The research material was swabs from various
places in public spaces, i.e. public toilets, dormitories,
and shops. Isolates were identified as S. aureus using
a coagulase latex test. Methicillin-resistant strains were
phenotypically identified by the disc diffusion method
with cefoxitin. Of the 24 strains of S. aureus that were
isolated, 22 isolates (11.7%) and 2 isolates (8.3%) were
classified as methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) and
methicillin-resistant (MRSA), respectively. This study
shows that Staphylococcus aureus MRSA strains occur
in environments that are closely related to humans
and that various objects in public spaces may be contaminated with drug-resistant pathogenic bacteria.
The occurrence of S. aureus MRSA in public places and
the molecular structure of this population require further research.
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WPŁYW MUTACJI W SEKWENCJI PROMOTORA GENU amiA
NA WIRULENCJĘ PAŁECZEK SALMONELLA ENTERITIDIS
Błachut Aleksandra
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Wrocławski Zakład Mikrobiologii
blachut777@gmail.com

Bakterie z rodzaju Salmonella to fakultatywnie beztlenowe, Gram-ujemne pałeczki należące do rodziny
Enterobacteriaceae. U ludzi najczęściej izolowane są
należące do grupy generalistów S. Eteritidis i S. Typhimurium. Za większą liczbą przypadków klinicznych
odpowiada S. Enteritidis, dlatego istotna jest molekularna charakterystyka czynników wirulencji tych
bakterii. Wiele z nich jest już szeroko scharakteryzowanych, mimo to informacje na temat pozostałych,
między innymi AmiA, są nieliczne. Fakt ten stał się
podstawą do przeprowadzenia badań, których głównym celem było określenie roli polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w promotorze genu amiA w adhezji oraz inwazji do ludzkich komórek nabłonka jelita.
Kluczowe w doświadczeniu było stworzenie mutantów
S. Enteritidis 6206_amiA_P125109, S. Enteritidis 6206_
amiA_6206 w oparciu o zmodyfikowaną metodę zaproponowaną przez Datsenko i Wannera, która opiera się
na wykorzystaniu λ Red. Następnie nowoutworzone
szczepy zostały przebadane pod względem zmian morfologicznych, agregacji oraz tempa wzrostu. W celu
zweryfikowania wpływu SNP w promotorze genu amiA
na wirulencję pałeczek Salmonella przeprowadzono
testy adhezyjne i inwazyjne. Wykorzystano do tego linię
komórkową Caco-2, która jest najczęściej stosowana do

badań nad patogenami bakteryjnymi. Dodatkowo przeprowadzono eksperyment, którego celem było okreś
lenie wpływu mutacji w promotorze na oporność na
wankomycynę. Przeprowadzone badania nie wykazały
zmian w morfologii, czy agregacji. Testowane szczepy
charakteryzowały się zbliżonym tempem wzrostu
zarówno w płynnym LB, jak i w medium infekcyjnym.
Dodatkowo testy z wykorzystaniem linii komórkowej
Caco-2 nie wykazały różnic w poziomie adhezji oraz
inwazji otrzymanych mutantów względem szczepu dzikiego. Badania z zastosowaniem wankomycyny wskazują na brak wpływu SNP w promotorze genu amiA
na zwiększenie/zmniejszenie oporności na ten antybiotyk, ponieważ wszystkie z testowanych szczepów
wykazały się podobnym tempem wzrostu. Przeprowadzone badania i ich wyniki wskazują na brak wpływu
polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w promotorze
genu, kodującego amidazę, na wirulencję testowanych
szczepów. Należałoby jednak przeprowadzić bardziej
dogłębne, dokładniejsze badania, czy też zastosować
szerszy wariant czynników stresowych, które mogą
wpływać na ekspresję genów. Jest to niezwykle istotne
z uwagi na fakt, że nie znamy funkcji znaczącego
odsetka genów bakteryjnych, częściowo dlatego, iż nie
wiemy, kiedy i jak są one ekspresjonowane.
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INFLUENCE OF MUTATION IN amiA GENE PROMOTER SEQUENCE
ON VIRULENCE OF SALMONELLA ENTERITIDIS
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Salmonella are facultatively anaerobic, Gram-negative rods that belong to the Enterobacteriaceae family. In
humans, the generalists S. Eteritidis and S. Typhimurium
are most often isolated. S. Enteritidis is responsible for
more clinical cases, so the molecular characterization
of virulence factors of these serovar is important. Many
of them are already widely characterized, yet information about others, including AmiA, is scarce. This fact
became the basis for conducting research which main
goal was to determine the role of a single nucleotide
polymorphism in the promoter of the amiA gene in
adhesion and invasion of human intestinal epithelial
cells. The crucial aspect of the experiment was to create
mutants (S. Enteritidis 6206_amiA_P125109, S. Enteritidis 6206_amiA_6206) based on the modified method
proposed by Datsenko and Wanner, which is based on
the use of λ Red recombinase. Then the newly created
strains were tested for morphological changes, aggregation and growth rate. To verify the impact of SNP in the
amiA gene promoter on Salmonella virulence, adhesion
and invasion assays were performed. For this purpose,
the Caco-2 cell line was used. It is most commonly used

cell line for research on bacterial pathogens. In addition, an experiment was carried out to determine the
effect of mutations in the amiA promoter on vancomycin resistance. The conducted assays did not show any
changes in morphology or aggregation. Tested strains
had similar growth rates both in liquid LB as well as in
infectious medium. In addition, assays using the Caco-2
cell line did not show differences in the level of adhesion and invasion of the obtained mutants relative to the
wild strain. Studies using vancomycin indicate no effect
of SNP in the amiA gene promoter on the increase/
decrease of resistance to this antibiotic, since all of the
tested strains showed a similar growth rate. The conduc
ted assays and their results indicate the lack of influence
of single nucleotide polymorphism in the gene promoter
encoding amidase on the virulence of tested strains.
However, more in-depth research should be carried out,
or a broader range of stress factors that can affect gene
expression should be used. This is extremely important
due to the fact that the function of a significant percentage of bacterial genes is not yet known, partly because
the way they are expressed still remains unknown.
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PRZYDATNOŚĆ PODŁÓŻ CHROMOGENNYCH
DO IDENTYFIKACJI GRZYBÓW Z RODZAJU CANDIDA
W PORÓWNANIU Z METODĄ SPEKTROMETRII MAS
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Grzyby drożdżowe z rodzaju Candida stanowią
mikrobiotę fizjologiczną człowieka. W pewnych warunkach mogą być przyczyną zakażeń (kandydoz). Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń grzybiczych jest Candida albicans, choć w ostatnich latach
notuje się wzrost częstości izolacji innych gatunków,
takich jak: Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida kefyr czy
Candida lusitaniae. Ponadto od 2009 r. należy do nich
gatunek Candida auris, oporny przynajmniej na jedną
klasę leków przeciwgrzybicznych. Podstawą skutecznego leczenia kandydozy jest szybka i wiarygodna
diagnostyka mikologiczna czynnika etiologicznego
zakażeń do poziomu gatunku. Jest to istotne głównie
ze względu na naturalną oporność niektórych gatunków Candida spp. na niektóre leki przeciwgrzybicze.
Celem badania była ocena przydatności 5. podłóż
chromogennych dostępnych w Polsce do różnicowania grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida:
BD CHROMagar Candida (Becton Dickinson), Agar
CHROM ID Candida (bioMérieux), CHROMAgar
Candida Plus (CHROMAgar France, BioMaxima),
CHROMAgar Candida Plus (GRASO Biotech) oraz
Brilliance Candida Agar (OXOID, Argenta). W badaniu wykorzystano 175 szczepów z gatunku C. albicans,
C. parapsilosis, C. dubliniensis, C. lusitaniae, C. tropicalis,
C. glabrata, C. kefyr, C. krusei oraz C. auris. Identyfikację gatunkową przeprowadzono metodą spektrometrii

mas z użyciem systemu MALDI Biotyper (Bruker).
Kolonie każdego szczepu wymienionych gatunków były
dodatkowo oceniane pod względem różnic w morfologii ze szczególnym uwzględnieniem ich zabarwienia
na każdym z użytych podłóż chromogennych. W badaniu oceniono morfologię kolonii badanych szczepów
Candida spp. zawieszonych w krwi ludzkiej w podłożu
płynnym systemu do hodowli drobnoustrojów z płynów ustrojowych BACTEC (Becton Dickinson). Cechy
morfologiczne kolonii szczepów Candida spp. umożliwiają identyfikację gatunków zgodnie z deklarowanym opisem producentów podłóż. Ponadto zauważono
charakterystyczne i powtarzalne cechy morfologii kolonii gatunków nieopisanych przez danych producentów a uwzględnionych w badaniu oraz różnorodność
odcieni koloru deklarowanego w opisie produktów.
Potwierdzono, że na podłożach firm: Becton Dickinson, bioMérieux i Oxoid nie jest możliwa identyfikacja szczepów z gatunku C. auris. Podłoża firm: Becton
Dickinson, bioMérieux i Oxoid nie pozwoliły na jednoznaczne przypisanie niektórych badanych szczepów
do jednego gatunku za względu na subtelne różnice
w intensywności zabarwienia kolonii. Pomimo zgodności w identyfikacji badanych szczepów Candida spp.
za pomocą systemu MALDI Biotyperi uwzględnionych
w ocenie podłóż chromogennych, użycie ich obliguje
diagnostę laboratoryjnego do ostrożności w przeprowadzaniu interpretacji wyników hodowli.
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USEFULNESS OF CHROMOGENIC MEDIA
IN THE IDENTIFICATION OF CANDIDA YEAST
IN COMPARISON WITH MASS SPECTROMETRY
Bloch Agata1, Bogiel Tomasz1, 2, Prażyńska Małgorzata1, 2,
Gospodarek-Komkowska Eugenia1, 2
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Yeast of the Candida genus constitute the physiological human microbiota. Under certain conditions,
they can cause infections (candidiasis). The most common etiological factor of fungal infections is Candida
albicans, although in recent years there has been an
increase in the isolation of other species, such as: Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida kefyr or Candida lusitaniae.
Moreover, since 2009, they also include representatives of the Candida auris., resistant to at least one class
of antifungal drugs. The basis for effective treatment of
candidiasis is fast and reliable mycological diagnosis
of the etiological factor of infections down to the species level. This is important mainly due to the natural
resistance of some Candida species to certain antifungal
drugs. The aim of the study was to assess the usefulness of 5 chromogenic media available in Poland for
the differentiation of yeast-like fungi of the Candida
genus: BD CHROMagar Candida (Becton Dickinson),
Agar CHROM ID Candida (bioMérieux), CHROMAgar Candida Plus (CHROMAgar France, BioMaxima), CHROMAgar Candida Plus (GRASO Biotech)
and Brilliance Candida Agar (OXOID, Argenta). The
study included 175 strains of C. albicans, C. parapsilosis,
C. dubliniensis, C. lusitaniae, C. tropicalis, C. glabrata,
C. kefyr, C. krusei and C. auris. Species identification
was performed by mass spectrometry using the MALDI

Biotyper system (Bruker). Colonies of each strain of
the species mentioned were additionally assessed for
differences in morphology, with particular emphasis
on their color on each of the chromogenic media used.
The study assessed the colony morphology of the tested
Candida spp. strains suspended in human blood in
the liquid medium of the BACTEC Microbial Culture System (Becton Dickinson). The morphological
features of the colonies of individual strains of Candida spp. enable to identify the species, accordingly
to the descriptions declared by the media producers.
Moreover, characteristic and reproducible features of
the colony morphology of species not described by
the producers but included in the study, as well as the
variety of shades of basic color declared in the product
description were noted. It was confirmed that on the
media by Becton Dickinson, bioMérieux and Oxoid
it is impossible to identify C. auris species. The media
by Becton Dickinson, bioMérieux and Oxoid did not
allow for the unambiguous assignment of some of the
tested strains to one species due to subtle differences
in the intensity of colony color. Despite accordance in
the identification of tested Candida spp. strains using
the MALDI Biotyper system and chromogenic media
included in the assessment, use of the latter obliges
a laboratory diagnostician to careful interpretation of
the culture growth results.
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CHARAKTERYSTYKA PATOGENNOŚCI ODZWIERZĘCYCH PAŁECZEK
Z RODZAJU SERRATIA
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Bystroń Jarosław3, Bugla-Płoskońska Gabriela1
Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski, 2 Polska Kolekcja Mikroorganizmów
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
3
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Rodzaj Serratia stanowią oportunistyczne patogeny
człowieka. Izolowane są z różnych środowisk takich jak
woda, gleba, organizmy zwierząt Najczęściej opisywanymi czynnikami wirulencji dla bakterii z tego rodzaju
są fimbrie typu I, fosfolipaza A oraz toksyna hemolityczna ShlAB. Pałeczki z rodzaju Serratia, w szczególności pałeczki S. liquefaciens i S. marcescens, izolowane
od dzików euroazjatyckich (Sus scrofa), saren europejskich (Capreolus capreolus), świń domowych (Sus scrofa
domestica) oraz krów domowych (Bos taurus taurus)
mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia
konsumenta. Celem prowadzonych badań było określenie częstotliwości wybranych genów wirulencji
wśród odzwierzęcych izolatów S. liquefaciens i S. marcescens. Dla wszystkich pozyskanych izolatów S. liquefaciens (n = 99) i S. marcescens (n = 20) przeprowadzono
detekcję obecności genów fimA (fimbrie typu I), phlA

(fosfolipaza A), phlB (białko dezaktywujące działanie
białka PhlA), shlA (białko toksyny hemolitycznej) oraz
shlB (białko błony zewnętrznej eksportujące białko
shlA) za pomocą standardowej reakcji PCR. Badania
wybranych pałeczek z rodzaju Serratia wyizolowanych
z przewodu pokarmowego dzików, saren, krów oraz świń
wykazały, że pałeczki te w większości posiadały geny
fimbrii typu I umożliwiające im adhezję do komórek
gospodarza. Jednakże większość pałeczek S. liquefaciens i S. marcescens prawdopodobnie nie ma aktywności hemolitycznej. Wskazują na to uzyskane wyniki,
w których pomimo występowania genów kodujących
białka toksyn hemolitycznych ShlA i PhlA, udowodniono występowanie geu kodującego białko PhlB
hamującego aktywność phlA oraz brak występowania
genu kodującego białko ShlB transportującego białko
ShlA na zewnątrz komórki bakteryjnej.

CHARACTERIZATION OF PATHOGENICITY
OF SERRATIA GENUS ISOLATED FROM ANIMALS
Cieniuch Gabriela1, Korzeniowska-Kowal Agnieszka2, Wzorek Anna2,
Bystroń Jarosław3, Bugla-Płoskońska Gabriela1
1
Department of Microbiology, University of Wroclaw
Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy of the Polish Academy of Sciences
3
Division of Food Microbiology and Processing Hygiene, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
2
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The genus Serratia it is an opportunistic pathogen for
humans. There are isolated from a various environments
such as water, soil and animals. The most described
virulence factors for this type of bacteria are fimbriae
type I, phospholipase A and hemolytic toxin ShlAB.
Rods from Serratia genus, in especially S. liquefaciens
and S. marcescens, which are isolated from wild boars
(Sus scrofa), roe deer (Capreolus capreolus), cow (Bos
taurus taurus) and swime (Sus scrofa domestica) can be
a potentially dangerous for consumer’s health. The aim
of the study was to determine the prevalence of selected
virulence factors of S. liquefaciens and S. marcescens isolated from animals. For all of S. liquefaciens (n = 99) and
S. marcescens (n = 20) isolates was carried out a detection
of fimA (fimbriae type I), phlA (phospholipase A), phlB

(protein which deactivates PhlA protein), shlA (protein
of hemolysin toxin) and shlB (outer membrane protein
which exporting ShlA protein) gene thanks using typical PCR reaction. The study of selected rods from Serratia genus obtained form gastrointestinal tract of wild
boars, roe deer, cow and pigs shows that most of them
had fimbriae type I, which enable adhere to the host
cells. However, most of S. liquefaciens and S. marcescens
rods probably hadn’t have a hemolytic activity. This is
indicated by the results in which, despite the presence
of genes encoding the proteins of hemolytic toxins PhlA
and ShlA, the presence of gene encoding PhlB protein
that inhibits PhlA activity and the lack of gene encoding ShlB protein transporting the ShlA protein to the
outside of the bacterial cell has been proven.
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PROFIL OPORNOŚCI STAPHYLOCOCCUS AUREUS
KOLONIZUJĄCYCH PRZEDSIONEK NOSA DZIECI Z CUKRZYCĄ
Jermakow Katarzyna1, Dudzik Tomasz2, Zubkiewicz-Kucharska Agnieszka3
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3
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Bezobjawowe nosicielstwo gronkowca złocistego
Staphylococcus aureus (SA) w przedsionku nosa jest
przyczyną stałej obecności tego patogenu w środowisku i rozprzestrzeniania się pomiędzy ludźmi.
Szacunkowe dane mówią, że około 10% ludności jest
nosicielem stałym, natomiast bardzo duża ilość osób
może być bezobjawowym, okresowym nosicielem tej
bakterii. Wieloośrodkowe badania epidemiologiczne
dowodzą związku między nosicielstwem a zwiększoną
ilością zakażeń gronkowcami w pewnych grupach
pacjentów. Natomiast cukrzyca jest chorobą ogólnoustrojową, która charakteryzuje się zmianami w mikrokrążeniu, podatnością błon śluzowych na kolonizację
oraz obniżeniem odporności. Podczas jednej z wizyt
kontrolnych w poradni endokrynologicznej Uniwer
syteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, za
zgodą rodziców/opiekunów, pobrano wymaz z przedsionka nosa dziecka z cukrzycą i oceniono stopień
bezobjawowej kolonizacji przez SA. Rodziców dzieci
poproszono o wypełnienie prostej ankiety dotyczącej
ich dzieci. Wszystkie izolowane szczepy Staphylococ-

cus aureus zostały przebadane pod kątem ich wrażliwości/oporności na leki, zgodnie z rekomendacjami
EUCAST 2021(European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing) oraz Krajowego Konsultanta
ds. Mikrobiologii Klinicznej. Na podstawie naszych
badań ustaliliśmy jaki odsetek dzieci z cukrzycą jest
bezobjawowym nosicielem SA względem zdrowej
populacji, jak również populacji w badaniach porównawczych. Już na początku badań okazało się, że nosicielstwo wśród dzieci z cukrzycą jest wyższe niż wskazują na to dane dla populacji. Ponadto jedno z dzieci
było skolonizowane szczepem MRSA (Methycillin-Resistant Staphylococcus Aureus). Ankieta pomogła
nam ustalić, czy istnieje statystycznie istotna zależność
pomiędzy różnymi czynnikami życia dziecka a nosicielstwem gronkowca złocistego. Dzięki oznaczeniu antybiotykooporności udało nam się ustalić różnice profilu oporności w porównaniu do oddalonych od nas
geograficznie populacji. Ciekawa wydaje się zależność
kolonizacji skóry przez Staphylococcus aureus u nosicieli gronkowca w nosie.
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ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS
COLONIZING NASAL VESTIBULE OF CHILDREN WITH DIABETES MELLITUS
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Non-symptomatic carriage of Staphylococcus aureus
(SA) in the nasal vestibule causes constant presence of
this pathogen in the environment and spreads among
the humans. Estimated data shows about 10% of the
population is a constant carrier, moreover enormous
groups of people can be periodic carriers of this bac
teria. Multicenter studies show correlation between
carriage and increased risk of Staphylococcus aureus
infections in certain groups of patients. Whereas diabetes mellitus is a systemic condition which affects microvascular circulation, receptivity of mucosal membrane
on bacterial colonization and weakness of the immune
system. Among one of control visits in the endocrinological department of University Clinical Hospital in
Wrocław, with parents/guardian consent, swabs were
taken from the nasal vestibule from children with diabetes mellitus. Grade of non-symptomatic carriage
of Staphylococcus aureus was evaluated. Parents were
asked to complete a short survey about their children.
All isolated strains of Staphylococcus aureus were exam-

ined for resistance to antibiotics due to EUCAST 2021
(European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing) and Clinical Microbiology National Consultant
recommendations. Based on our studies we were able
to establish what percentage of children with diabetes
mellitus are non-symptomatic carriers SA in relation
to healthy population and populations from comparative studies. In the very beginning of our studies we
found that the carriage percentage is higher among
children with diabetes mellitus than in the healthy
population according to available data. Moreover,
one of the tested children was colonized by strain of
MRSA. Survey helped us to determine if there are statistically relationships between various factors of life
and Staphylococcus aureus carriage. Thanks to antibiotic
resistance indications, we were able to establish profil of
antibiotic resistance and compare it to the populations
from other parts of the world. We found an interesting
correlation between skin colonization among children
with SA in nasal vestibule.
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ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI WŚRÓD KLINICZNYCH
SZCZEPÓW ESCHERICHIA COLI WYIZOLOWANYCH OD PACJENTÓW Z UROSEPSĄ
Fordon Magdalena, Krawczyk Beata
Katedra Biotechnologii Molekularnej I Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
magdalena.fordon@pg.edu.pl

Uropatogenne szczepy Escherichia coli są odpowiedzialne za około 80% bakteryjnych zakażeń układu
moczowego, które mogą przyczynić się do rozwinięcia
urosepsy. Szczepy te są tym bardziej zjadliwe i stanowią
tym większe zagrożenie dla zdrowia człowieka, im więcej posiadają tzw. czynników wirulencji. Wśród sepsy,
przypadki urosepsy stanowią aż 25%. Z uwagi na to, iż
sepsa stanowi wysokie zagrożenie dla życia człowieka,
niezwykle ważne jest dokładne poznanie bakterii, która
ją wywołuje. W niniejszej pracy materiałem badawczym
było 126 szczepów E. coli wyizolowanych od 21 pacjentów z urosepsą. Od każdego pacjenta wyizolowano po
3 szczepy z krwi oraz po 3 szczepy z moczu. Stosując
technikę typowania genetycznego PCR MP wyeliminowano zakażenia szpitalne oraz potwierdzono urosepsę
(identyczne genotypy z krwi i moczu). Za pomocą
techniki PCR w każdym ze szczepów sprawdzono obecność 31 genów, kodujących czynniki wirulencji: adhezyny (fimH, mrkD, sfa, papG, focG), inwazny (ibeA),

toksyny (usp, hly, cnf1, tosA, tosB), siderofory (iroN,
iroB, entB, fepA, iutA, iucA, irp2, fyuA, fecA, iha), autotransportery (AIDA, agn43, SPATE: vat, pic, pic-like,
pssA, boa, hbp) oraz otoczki (kspMTII). Wśród badanych szczepów wykazano obecność wielu czynników
wirulencji, co potwierdziło, jak bardzo są zjadliwe i jak
wielkie ryzyko stanowią dla zdrowia i życia pacjentów.
Najczęściej występującymi genami dla izolatów odpowiedzialnych za urosepsę były geny (receptorowe oraz
syntezy) kodujące siderofory takie jak enterobaktyna:
fepA (100%) i entB (94,4%) oraz yersiniabaktyna: fyuA
(71,45%) i irp2 (72,22%), aerobaktyna: iutA (85,71%)
i iucA (71,43%), a także salmochelina: iroN (55,56%)
i iroB (47,62%). Ponadto aż 75,40% szczepów posiadało gen agn43, kodujący białko biorące ważny udział
w tworzeniu biofilmu. Badania finansowane przez
NCN OPUS-15 pt. „Charakterystyka metabolomiczna
i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę”
(UMO-2018/29/B/NZ7/02489).

ANALYSIS OF VIRULENT FACTORS AMONG CLINICAL STRAINS
OF ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM PATIENTS WITH UROSEPSIS
Fordon Magdalena, Krawczyk Beata
Department of Molecular Biotechnology and Microbiology, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology
magdalena.fordon@pg.edu.pl

Uropathogenic Escherichia coli strains are responsible for approximately 80% of bacterial urinary tract
infections that can contribute to the development of
urosepsis. These strains are the more virulent and the
greater the threat to human health, the more so-called
virulence factors they have. Among sepsis, cases of
urosepsis account for as much as 25%. Due to the fact
that sepsis is a high threat to human life, it is extremely
important to know the bacteria that causes it. In this
study, the research material consisted of 126 E. coli
strains isolated from 21 patients with urosepsis. From
each patient, 3 strains were isolated from blood and
3 strains from urine. Using the PCR MP genetic typing
technique, nosocomial infections were eliminated and
urosepsis (identical genotypes from blood and urine)
was confirmed. Using the PCR technique, the presence
of 31 genes coding for virulence factors such as: adhesins (fimH, mrkD, sfa, papG, focG), invasive (ibeA), toxins (usp, hly, cnf1, tosA, tosB), siderophores (iroN, iroB,

entB, fepA, iutA, iucA, irp2, fyuA, fecA, iha), autotransporters (AIDA, agn43, SPATE: vat, pic, pic-like, pssA,
boa, hbp) and envelopes (kspMTII) was checked. This
research is part of a project financed by the NCN OPUS15 entitled “Metabolomic and genetic characteristics of
E. coli strains causing urosepsis” (UMO-2018/29/B/
NZ7/02489). Among the tested strains, the presence
of many virulence factors was demonstrated, which
confirmed how virulent they are and how great a risk
they pose to the health and life of patients. The most
common genes for the isolates responsible for urosepsis were genes (receptor and synthesis genes) encoding
siderophores such as enterobactin: fepA (100%) and
entB (94.4%) and yersiniabactin: fyuA (71.45%) and irp2
(72.22 %), aerobactin: iutA (85.71%) and iucA (71.43%),
as well as salmochelin: iroN (55.56%) and iroB (47.62%).
Moreover, as many as 75.40% of the strains had the
agn43 gene, encoding a protein that plays an important
role in biofilm formation.
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ANALIZA SEKWENCJI GENOMU LEGIONELLA LYTICA,
NIEZBADANEGO CZYNNIKA ETIOLOGICZNEGO LEGIONELLOZY
Koper Piotr, Żebracki Kamil, Wójcik Magdalena, Marczak Małgorzata,
Palusińska-Szysz Marta, Mazur Andrzej
Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
piotr.koper@poczta.umcs.lublin.pl

Bakterie z rodzaju Legionella to wewnątrzkomórkowe patogeny, które wykazują zdolność do pasożytowania w komórkach odległych filogenetycznie gospodarzy:
słodkowodnych pierwotniakach i ludzkich komórkach
fagocytarnych. Zdolność Legionella do wewnątrzkomórkowej proliferacji w makrofagach płucnych ma
kluczowe znaczenie dla rozwoju wywoływanego przez
te bakterie zapalenia płuc i jest warunkowana aktywnością tzw. białek efektorowych. Efektory Legionella są
translokowane do wnętrza komórki gospodarza przez
system sekrecji Dot/Icm, a ich skoordynowane działanie pozwala na manipulowanie różnymi procesami
komórek docelowych. Pomimo, iż 90% przypadków
legionellozy jest wywoływanych przez L. pneumophila,
to prawie połowa z 65 opisanych gatunków Legionella
jest również zdolna do wywołania infekcji. Bardzo duże
zainteresowanie gatunkiem L. pneumophila przełożyło
się na niewielką liczbę badań poświęconych ekologii,
wirulencji oraz genomice pozostałych patogennych dla
człowieka gatunków. Celem pracy była analiza sekwencji

genomu szczepu Legionella lytica PCM 2293 pod kątem
identyfikacji genów kodujących nowe, nieznane białka
efektorowe. Stosując tzw. strategię hybrydową uzyskano
pełną, wysokiej jakości sekwencję genomu L. lytica PCM
2298. Po jego adnotacji, poszukiwano potencjalnych
sekwencji kodujących białka efektorowe, z użyciem
narzędzia OPT4e, wykorzystującego algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania potencjalnych
substratów systemu sekrecji typu IV. Zastosowana strategia pozwoliła wytypować w genomie L. lytica 544 geny
kodujące potencjalne białka efektorowe, z których 233
określono jako wysoce prawdopodobne. W tej ostatniej
grupie znajduje się 106 genów kodujących hipotetyczne
białka bez żadnej adnotacji funkcjonalnej i podobieństwa do znanych efektorów pochodzących z rodzajów
Legionella, Coxiella, Brucella i Bartonella. Mogą one stanowić zupełnie nowe, nieznane dotąd czynniki wirulencji tej grupy bakterii, co stanowi dobry punkt wyjścia do
planowania dalszych badań dotyczących znaczenia tych
genów w patogenezie L. lytica.

GENOMIC SEQUENCE ANALYSIS OF LEGIONELLA LYTICA,
AN UNEXPLORED ETIOLOGICAL AGENT OF LEGIONELLOSIS
Koper Piotr, Żebracki Kamil, Wójcik Magdalena, Marczak Małgorzata,
Palusińska-Szysz Marta, Mazur Andrzej
Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
piotr.koper@poczta.umcs.lublin.p

Bacteria belonging to genus Legionella are intracellular pathogens capable of parasitizing phylogenetically
distant hosts as freshwater protozoa or human phagocytic cells. The ability of Legionella to proliferate intracellularly in pulmonary macrophages is of key importance for the development of legionellosis pneumonia
and is determined by the activity of the so-called effector proteins. Legionella effectors are translocated into
the host cells by the Dot/Icm type IV secretion system,
and their coordinated action allows the manipulation of
various cellular processes in the target cells. Although
90% of legionellosis cases are caused by L. pneumophila,
almost half of the 65 known Legionella species are also
capable of causing infections. The very high interest in
L. pneumophila species resulted in a small number of
studies on ecology, virulence and genomics of other
species pathogenic for humans. The aim of the study
was to analyze the genome sequence of the Legionella

lytica PCM 2293 strain, in terms of ORFs encoding
new, unknown effector proteins. The complete high
quality genomic sequence of the L. lytica PCM 2298
strain was obtained. After genome annotation, searching for potential effector protein coding sequences
was performed, using the OPT4e tool, which utilizes
machine learning algorithms to predict the substrates
of the type IV secretion system. The applied strategy
allowed to select 544 genes encoding potential effector
proteins in the genome of L. lytica, 233 of which were
identified as highly probable. In the latter group there
are 106 genes coding for hypothetical proteins without
functional annotation and similarity to known effectors from Legionella, Coxiella, Brucella and Bartonella.
They could be new hypothetical virulence factors of
this group of bacteria, which is a good starting point
for planning further research to verify the role of these
genes in pathogenesis of L. lytica.
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ANALIZA KLONALNA STAPHYLOCOCCUS AUREUS
IZOLOWANYCH Z JAMY USTNEJ
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Bania Jacek3, Międzobrodzki Jacek2
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Staphylococcus aureus jest jednym z najpowszechniej izolowanych patogenów człowieka, jednak stosunkowo mało uwagi poświęca się gronkowcom złocistym
kolonizującym jamę ustną. Monitorowanie obecności
S. aureus jest istotne nie tylko w środowisku szpitalnym,
ale również poza nim, ze względu na ryzyko szerzenia
się patogennych szczepów o wysokiej oporności na
antybiotyki. Celem pracy była analiza klonalna izolatów
S. aureus z jamy ustnej w oparciu o sekwencjonowanie
genu spa i wyznaczenie kompleksów klonalnych, okreś
lenie profili lekooporności, a także potencjału patogennego warunkowanego obecnością genów toksyn/superantygenów gronkowcowych. Materiał badań stanowiły
izolaty S. aureus pochodzące z wymazów z błony śluzowej jamy ustnej od dorosłych osób z objawami infekcji

jamy ustnej. Pokrewieństwo badanych szczepów okreś
lono w oparciu o sekwencjonowanie polimorficznego
regionu X genu spa kodującego białko A. Typy spa
wyznaczono przy użyciu oprogramowania Ridom Staph
Type w wersji 2.2.1 (Ridom GmbH, Wurzburg, Niemcy)
i bazy Ridom Spa Server (http://spaserver.ridom.de/).
Uzyskane wyniki pokazują, że zarówno wrażliwe jak
i oporne na metycylinę gronkowce złociste izolowane
z jamy ustnej, reprezentują główne kompleksy klonalne
S. aureus izolowane obecnie w Europie, w tym również
PVL – dodatnie szczepy CA-MRSA. W związku z tym
jamę ustną należy uznać za potencjalne źródło wysoce
patogennych, egc – dodatnich szczepów S. aureus, które
mogą rozprzestrzeniać się do innych miejsc w organiz
mie lub powodować zakażenia krzyżowe.

CLONAL ANALYSIS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATED
FROM THE ORAL CAVITY
Kwapisz Ewa1, Garbacz Katarzyna1, Kosecka-Strojek Maja2, Schubert Justyna3,
Bania Jacek3, Międzobrodzki Jacek2
1
Department of Oral Microbiology, Medical Faculty, Medical University of Gdansk
Department of Microbiology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Krakow
3
Department of Food Hygiene and Consumer Health Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
2
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Staphylococcus aureus is one of the most commonly
isolated human pathogens, however, relatively little
attention is paid to staphylococci colonizing the oral
cavity. Monitoring the presence of S. aureus is important not only in the hospital environment, but also
outside of it, due to the risk of the spread of highly
pathogenic and antibiotic-resistant strains. The aim of
the study aimed to evaluate the clonal relatedness in
S. aureus isolated from oral cavity and their relationship
with carriage of virulence genes, as well as antimicrobial
resistance profiles. The study included oral S. aureus
strains isolated from the oral specimens of adults with
symptoms of oral infections. The relationship of the

tested strains was determined by sequencing the polymorphic X region of the protein A spa gene. spa types
were assigned using Ridom Staph Type software version 2.2.1 (Ridom GmbH, Wurzburg, Germany) and
the Ridom Spa Server database (http://spaserver.ridom.
de/). This study demonstrated that both methicillinsusceptible and methicillin-resistant major European
clones of S. aureus could be isolated from the oral cavity
of dental patients, with the emergence of PVL-positive
CA-MRSA strains. The oral cavity should be considered as a possible source of pathogenic, egc – positive
S. aureus strains, in terms of potential risk of crossinfection and dissemination to other body sites.
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BADANIE LEKOWRAŻLIWOŚCI
ŚRODOWISKOWYCH IZOLATÓW ASPERGILLUS FUMIGATUS
Nawrocka Aleksandra, Kołakowska Aneta, Mroczyńska Martyna
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
anawrocka988@gmail.com

Według badań naukowych około 240 tys. ludzi co
roku cierpi na przewlekłą postać aspergilozy na terenie Europy, zaś na całym świecie liczba ta wynosi około
3 miliony. Za wywoływanie grupy chorób określanych
jako aspergiloza odpowiedzialne są grzyby z rodzaju
Aspergillus, których najważniejszym przedstawicielem
jest Aspergillus (A.) fumigatus. Ten gatunek saprofitycznej pleśni jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych
grzybów w przyrodzie. Osobniki tego gatunku charakteryzują się intensywnym procesem sporulacji, czyli
wytwarzania konidiów, które stanowią główny czynnik
etiologiczny aspergilozy. Każdy człowiek codziennie
wraz oddechem inhaluje konidia do swoich płuc, jednak u osób zdrowych nie powoduje to rozwoju choroby. Aspergiloza dotyka głównie pacjentów z obniżoną
odpornością, spowodowaną wcześniejszą chemioterapią
bądź przeszczepem organu oraz pacjentów zmagających

się z chorobami płuc. Podstawową metodą leczenia
zakażeń wywoływanych przez A. fumigatus jest podawanie pacjentom leków z grupy triazoli, przede wszystkim
worykonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu i izawukonazolu. W ostatnich latach odnotowuje się jednakże
znaczny wzrost oporności na azole zarówno wśród klinicznych jak i środowiskowych izolatów A. fumigatus
na całym świecie, co stanowi ogromne wyzwanie dla
skutecznego leczenia aspergilozy. Ze względu na powyższe, przyczyny oporności można upatrywać zarówno
w powszechnym zastosowaniu azoli w farmakologii,
jak i w rolnictwie – w celu ochrony zbóż, owoców oraz
warzyw. Celem badań było zbadanie wrażliwości na
azole środowiskowych izolatów w oparciu o procedurę EUCAST oraz zbadanie obecności tandemowych
powtórzeń TR34 w regionie promotora genu cyp51A jako
jednego z mechanizmów oporności A. fumigatus.

ANTIMYCOTICS SUSCEPTIBILITY TESTING
OF ENVIRONMENTAL ASPERGILLUS FUMIGATUS ISOLATES
Nawrocka Aleksandra, Kołakowska Aneta, Mroczyńska Martyna
Department of Molecular Biotechnology and Microbiology,Chemical Faculty
Gdansk University of Technology
anawrocka988@gmail.com

According to scientific research about 240 000 people every year suffers from chronic form of aspergillosis
in Europe and 3 million around the world. Responsibility for causing a group of diseases called aspergillosis lies with fungi of the genus Aspergillus, the
most important representative of which is Aspergillus
(A.) fumigatus. The saprophytic mold species is one of
the most widespread fungi in the environment. Individuals of this species are characterized by an intensive process of sporulation – production of conidia,
which is the main etiological factor of aspergillosis.
Every person inhales conidia into their lungs every
day, but it does not cause disease in healthy people.
Aspergillosis mainly affects immunocompromised
patients after previous chemotherapy or organ transplantation and patients suffering from lung diseases.

The main method of treating infections caused by
A. fumigatus is the administration of triazole drugs to
patients, mainly voriconazole, itraconazole, posaconazole and isavuconazole. Over the last years, there has
been a significant increase in azole resistance among
clinical as well as environmental A. fumigatus isolates
around the world, which presents a huge challenge in
successful treatment of aspergillosis. Due to the above,
the causes of resistance can be found both in the widespread use of azoles in pharmacology and in agriculture – in order to protect cereals, fruits and vegetables.
The aim of this study was investigation of azole susceptibility in accordance with EUCAST recommendation and determination of tandem repeats TR34 presence in gene cyp51A promoter as one of A. fumigatus
resistance mechanisms.
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Nagłe pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 oraz
jego szybkie rozprzestrzenienie się na całym świecie
wpłynęło na życie każdego z nas. Diagnostyka SARS-CoV-2 opiera się na wykrywaniu wirusowego materiału genetycznego przy wykorzystaniu technik molekularnych. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła
w 2020 roku ponad 81,5 mln przypadków zakażenia
SARS-CoV-2 oraz 1,8 mln zgonów na całym świecie. W tym samym okresie w Polsce zaobserwowano
2 fale zakażeń – od 10. marca do 20. kwietnia oraz
od 4. października do 27. grudnia. Według danych
Ministerstwa Zdrowia, w tym okresie zdiagnozowano
1,3 miliona osób zakażonych SARS-CoV-2 oraz stwierdzono 28,5 tysiąca śmierci wynikających z zakażenia nowym koronawirusem. Ze względu na polityczne decyzje dotyczące testowania tylko objawowych
pacjentów, a także niespecyficzne objawy COVID-19
oraz możliwość bezobjawowego przebiegu zakażenia
SARS-CoV-2, oficjalne dane prezentowane mogą być
niedoszacowane. Głównym celem naszych badań było:
(1) określenie jaki procent wielkopolskiej populacji
przeszedł zakażenie SARS-CoV-2 oraz (2) zdefiniowanie czynników ryzyka COVID-19 w badanej populacji. W ramach prowadzonych badań, od lipca do
września 2020 r. pobrano krew od 1500 dorosłych

osób (powyżej 18 r.ż.) z obszaru Poznania i Wielkopolski, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w badaniach poprzez wypełnienie ankiety epidemiologicznej. Obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2
była analizowana z wykorzystaniem komercyjnych
testów ELISA oraz immunoblot. Po przeprowadzeniu
testu ELISA zidentyfikowano przeciwciała przeciwko
SARS-CoV-2 klasy IgG u 25/1500 (1,67%) ochotników. Jednakże, obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 potwierdzono przy wykorzystaniu immunoblotów tylko w 56% (14/25) przypadków, co w ostateczności zmniejszyło poziom seroprewalencji do 0,93%
(14/1500). Najwyższą seroprewalencją charakteryzowały się grupy osób: (i) powyżej 65 lat, (ii) którzy
w ciągu 6 miesięcy odbyli podróż zagraniczną, a także
(iii) w grupie osób nieprzestrzegających zaleceń epidemicznych i (iv) tych, którzy wcześniej mieli kontakt
z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Dodatkowo stwierdziliśmy, iż 35% ochotników posiadających przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, przebyło zakażenie
bezobjawowo. Podsumowując, nasze badania jednoznacznie potwierdzają niską częstość występowania
SARS-CoV-2 w Polsce i sugerują, że wielkopolska
populacja charakteryzowała się niewielką odpornością
przed drugą i trzecią falą pandemii.
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PREVALENCE OF ANTI-SARS-COV-2 ANTIBODIES
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The rapid spread of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2) has affected all
countries in the world. The diagnosis of SARS-CoV-2
is based on the detection of viral genetic material by
the molecular techniques. Based mostly on the RTPCR results, from January 1 to December 31, 2020 the
World Health Organization reported almost 81.5 million confirmed cases of SARS-CoV-2 infections and
over 1.8 million deaths related to the virus worldwide.
At the same time, Poland was hit by “two waves” of
the pandemic, i.e. from 10.03.2020 to 20.04.2020 and
from 04.10.2020 to 27.12.2020, with 1.3 million confirmed SARS-CoV-2 infections and 28.5 thousand
deaths caused by the novel coronavirus. Due to the
political decisions to test only symptomatic patients,
nonspecific symptoms of COVID-19, and asymptomatic SARS-CoV-2 infections, those numbers may be
underestimated. The aims of the study were: (i) to estimate the percentage of the Polish population, which
underwent the SARS-CoV2 infection, and (ii) to find
the COVID19 risk factors for the Polish population.
A total of 1500 randomly selected individuals (age

18–86) from Poznań metropolitan area, who answered
the online epidemiological survey, were recruited for
this study. The presence of anti-SARS-CoV2 antibodies was analysed with commercially available ELISA
tests and immunoblots. The ELISA test identified
25/1500 (1.67%) volunteers with anti-SARS-CoV2
IgG antibodies. With immunoblots, the presence of
anti-SARSCoV2 antibodies was confirmed in 14/1500
(0.97%) tested individuals. The highest seroprevalence
was found in following groups: individuals over 65 y.o.,
people travelling abroad, volunteers who did not follow the epidemiological recommendations and persons with previous contact with SARSCoV2 positive
individuals. In addition, we found that appr. 35% of
volunteers with anti-SARS-CoV2 antibodies underwent
asymptomatic infection. Our findings confirm the low
SARS-CoV-2 incidence in Poland and imply that the
population had little herd immunity heading into the
second and third wave of the pandemic, and therefore
herd immunity contributed little to prevent the high
numbers of SARS-CoV-2 infections and COVID-19
related deaths in Poland during these subsequent waves.
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POJAWIENIE SIĘ OPORNOŚCI NA LINEZOLID
U SZCZEPÓW STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS IZOLOWANYCH
W PRACOWNI MIKROBIOLOGII LMBRUSS Z MATERIAŁÓW KLINICZNYCH
OD PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W OKRESIE 01.05.2020–01.05.2021
Pakuła Bartosz, Strzyż Marzena, Arłukowicz Elżbieta, Szałkowska Izabela
Laboratoria Medyczne BRUSS grupa ALAB, Pracownia Mikrobiologii
bpakula88@gmail.com

W Polsce oporność na linezolid wśród szczepów
gronkowców koagulazo-ujemnych nie występuje często i jest uważana za wyjątkowy fenotyp wśród bakterii Gram-dodatnich, wymagający potwierdzenia
w KORLD (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Leko
wrażliwości Drobnoustrojów). Celem pracy była analiza częstości występowania oporności na linezolid u szczepów Staphylococcus epidermidis izolowanych z posiewów krwi oraz cewników naczyniowych
pacjentów wybranego oddziału intensywnej terapii
w okresie jednego roku. W okresie od 01.05.2020–
01.05.2021 z jednego oddziału intensywnej terapii
pobrano 124 posiewy krwi, z czego 76 posiewów było
ujemnych. Wśród dodatnich posiewów krwi w 48 przypadkach wyhodowano gronkowce koagulazo-ujemne
(Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus homins). Wszystkie ww. gronkowce
koagulazo-ujemne były metycylinooporne, wrażliwe
na wankomycynę. 2 szczepy z 27 Staphylococcus epidermidis wykazały oporność na linezolid. U pozostałych gatunków gronkowców koagulazo-ujemnych nie
stwierdzono oporności na linezolid. W tym samym czasie ten sam oddział szpitalny zlecił 13 posiewów cewników centralnych. Z posiewów mikrobiologicznych
tych biomateriałów, w 5 przypadkach wyhodowano
gronkowce koagulazo-ujemne (Staphylococcus epider-

midis (3), Staphylococcus haemolyticus (2)). Wszystkie
ww. gronkowce koagulazo-ujemne były metycylinooporne, wrażliwe na wankomycynę. Wszystkie szczepy
Staphylococcus epidermidis wykazały oporność na linezolid. Tylko w 1 przypadku Staphylococcus epidermidis
wyizolowano zarówno z końcówki cewnika centralnego
jak i z posiewu krwi, co sugeruje możliwość zakażenia odcewnikowego. W dwóch pozostałych przypadkach Staphylococcus epidermidis wyizolowano tylko
z cewnika centralnego, posiewy krwi były ujemne.
Wrażliwość na linezolid oznaczono 3 metodami: dyfuzyjno-krążkową, strefa zahamowania wzrostu 6 mm;
metodą automatyczną na aparacie Vitek uzyskując BP
(breakpoint) > = 8 mg/L; metodą E-test uzyskując MIC
(minimalne stężenie hamujące) > 32 mg/L u wszystkich
badanych szczepów. Trzy szczepy oporne na linezolid zostały potwierdzone w Ośrodku Referencyjnym
KORLD. Ciekawym okazuje się fakt, że szczepy Staphylococcus epidermidis oporne na linezolid wyizolowano od pacjentów z rozpoznaniem niewydolność
oddechowa/COVID 19. Uzyskane wyniki potwierdzają
dane epidemiologiczne o wzrastającej częstości występowania szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych
opornych na linezolid, u pacjentów hospitalizowanych, szczególnie na oddziałach, gdzie lek ten jest stosowany w terapii zakażeń.
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In Poland, resistance to linezolid among strains of
coagulase-negative staphylococci (CoNS) is not common and is considered a unique phenotype among
gram-positive bacteria, which are requiring confirmation in KORLD.
The aim of the work was to analyze the incidence
of linezolid resistance in Staphylococcus epidermidis
strains isolated from blood and vascular catheters
from patients in the selected intensive care unit over
a period of one year. Between 01.05.2020–01.05.2021,
124 blood cultures were taken from one intensive care
unit, of which 76 were negative. Coagulase-negative
staphylococci (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus homins) was identified 48 times, among the positive blood cultures. 2
strains of 27 Staphylococcus epidermidis were resistance
to linezolid. Linezolid resistance has not been found

in other CoNS. Coagulase-negative staphylococci was
identified 5 times, among 13 vascular catheters which
were taken from one intensive care unit. All Staphylococcus epidermidis strains were resistance to linezolid.
Susceptibility to linezolid was determined by 3 methods: disk diffusion method (6mm); automatic method
VITEK BP (breakpoint) > = 8 mg/L; E-test MIC (minimum inhibitory concentration) > 32 mg/L. Three linezolid resistant strains were confirmed in KORLD. Interestingly, linezolid-resistant Staphylococcus epidermidis
strains were isolated from patients diagnosed with respiratory failure/COVID 19. The results obtained confirm the epidemiological data on the increasing frequency of linezolid-resistant strains of coagulase-negative staphylococci in hospitalized patients, especially
in wards where the drug is used in the treatment of
linezolid infections.
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POTENCJAŁ PATOGENNY SZCZEPÓW STAPHYLOCOCCUS AUREUS
IZOLOWANYCH ZE STOPY CUKRZYCOWEJ
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Stopa cukrzycowa jest częstym powikłaniem
cukrzycy (25%). U większości pacjentów ulega ona
zakażeniu z zajęciem tkanek miękkich, a nawet kości.
Głównym czynnikiem zakażeń jest Staphylococcus
aureus (S. aureus). Aby zapobiec rozwojowi zakażeń,
istotna jest wczesna diagnoza oraz podjęcie odpowiedniego leczenia. Celem pracy było określenie: potencjału
patogennego szczepów S. aureus izolowanych z różnych
stopni owrzodzenia stopy oraz określenie markerów
genetycznych różnicujących szczepy izolowane z różnych stopni zakażenia rany. Do badań zakwalifikowano 36 szczepów S. aureus izolowanych od pacjentów
z Poradni Stopy Cukrzycowej Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed. Stopień
zakażenia został sklasyfikowany przez lekarza – diabetologa wg skali Wagnera (S1-S4). Materiałem były
wymazy z dna rany. Oznaczenie 11 genów wirulencji:
adhezyn dla matrix komórkowego (MSCRAMM) (fib,
fnbB, clfA, clfB, cna, eno, ebpS), leukocydyny Luk DE
(lukDE), γ-hemolizynę (hlgv), otoczki typu 5 i 8 (cap5,

cap8), przeprowadzono metodą PCR. Spośród 36 szczepów S. aureus izolowanych ze stopy cukrzycowej, 33 (%)
posiadało badane geny wirulencji, z najczęstszymi: clfA
(50%), cap5 (41,7%) oraz cap8 (33,3%). Geny cap8, clfA
i lukDE były częściej związane ze szczepami izolowanymi z zaawansowanych zmian (S2-S4), podczas gdy
gen cap5 był częstszy w szczepach ze stopnia S1. Gen
cap8 często był wykrywany w S. aureus S2-S4 (47,8%),
rzadko występował w szczepach S1 (7,7%; p < 0,05).
Na profil patogenny niemal połowy S. aureus ze zmian
S2-S4 składały się ponad trzy geny wirulencji, nie odnotowano go w szczepach ze zmian S1. Przeprowadzone
badania wykazały występowanie dwóch populacji
S. aureus w stopach cukrzycowych: – szczepów izolowanych ze zmian S1, o niskim potencjale patogennym oraz
w przeciwieństwie do nich, – szczepów ze zmian S2-S4,
o wyższym potencjale wirulencji. Z wyjątkiem genu
cap8, nie wykazano innych genów, które mogłyby być
pomocne w różnicowaniu dwóch populacji S. aureus.
Badania były realizowane z pracy ST – 02-0543/07
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PATHOGENIC POTENTIAL OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS
ISOLATED FROM DIABETIC FOOT ULCERS
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Diabetic foot ulcers are common complication of
diabetes, with prevalence as high as 25%. It becomes
infected in most patients, involving the soft tissues and
even bones. The main factor of infections is Staphylococcus aureus (S. aureus). Early diagnosis and appropriate treatment are important to prevent the development
of infections. The aim of the study was to assess the
pathogenic potential of S. aureus strains isolated from
various degrees of diabetic foot ulcers and to determine genetic markers differentiating strains isolated
from various degrees of wound infection. 36 strains
of S. aureus isolated from patients from the Diabetes Foot Clinic of the Department of Hypertension
and Diabetology of the MUG were qualified for the
study. The degree of infection was classified by a diabetologist according to the Wagner scale (G1-G4). The
material was swabs obtained from the bottom of the
wound. Determination of 11 virulence genes: microbial surface components recognizing adhesive matrix
molecules (MSCRAMM) (fib, fnbB, clfA, clfB, cna, eno,
ebpS), leukocidin LukDE (lukDE), γ-haemolysin (hlgv),

type 5 and 8 capsules (cap5, cap8), was performed by
PCR. Of the 36 S. aureus strains isolated from the diabetic foot ulcer, 33 (%) had the virulence genes tested,
with the most common: clfA (50%), cap5 (41.7%) and
cap8 (33.3%) genes. The cap8, clfA and lukDE genes
were more often associated with strains isolated from
advanced grades G2-G4 , while the cap5 gene was often
detected in S. aureus G1 strains. The cap8 gene was
often found in G2-G4 strains (47.8%), rarely detected
in G1 strains (7.7%; p < 0.05). The pathogenic profile of
almost half of S. aureus from the G2-G4 grade consisted
of more than three virulence genes, it was not found in
strains with G1 grade. The conducted studies showed
the presence of two populations of S. aureus in diabetic
foot ulcers: strains isolated from G1 grade with a low
virulence potential, and contrary to them, strains from
G2-G4 grades with a higher virulence potential. With
the exception of the cap8 gene, no other genes have
been identified that could be helpful in differentiating
the two S. aureus populations. The research was carried
out from work ST – 02-0543/07
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WYKRYWANIE GENÓW KODUJĄCYCH KARBAPENEMAZY TYPU CHDL
WŚRÓD PEDIATRYCZNYCH SZCZEPÓW KLINICZNYCH
ACINETOBACTER BAUMANNII
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Dominującym mechanizmem oporności na karbapenemy wśród szczepów Acinetobacter baumannii
są β-laktamazy typu OXA tworzące grupę enzymów
CHDL (carbapenem-hydrolyzing class D β-lactamases),
do których zalicza się następujące rodziny: OXA-51like, OXA-23-like, OXA-24-like, OXA-58-like, a także
rzadko spotykane OXA-143-like i OXA-235-like. Geny
kodujące enzymy typu CHDL mogą być poprzedzone
sekwencjami insercyjnymi (IS), które pełnią rolę silnych
promotorów. Celem prowadzonych badań było poszukiwanie szczepów A. baumannii posiadających geny
kodujące karbapenemazy typu CHDL oraz poprzedzających je IS. Badaniom poddano pulę 28 niewrażliwych
na imipenem szczepów A. baumannii wyizolowanych
od dzieci leczonych w jednym z warszawskich szpitali. Identyfikację gatunkową szczepów przeprowadzono z użyciem systemu MALDI-TOF. Geny kodujące naturalne karbapenemazy typu OXA (blaOXA-51-like)

oraz nabyte enzymy CHDL (blaOXA-23-like, blaOXA-24-like,
blaOXA-58-like) wykrywano przy użyciu reakcji multiplex
PCR, poszukując równocześnie obecności IS poprzedzających dany gen. Wszystkie 28 szczepów z badanej puli posiadało zlokalizowany chromosomalnie gen
blaOXA-51-like. U 24/28 (85,7%) szczepów wykryto równo
cześnie jeden z nabytych genów kodujących enzymy
CHDL. Gen blaOXA-24-like wykryto u 10/24 izolatów
(41,6%), gen blaOXA-23-like u 12/24 izolatów (50,0%), a gen
blaOXA-58-like u 2/24 izolatów (8,3%). Ponadto wykazano
obecność następujących IS: ISAba1 u każdego badanego
izolatu wytwarzającego OXA-23-like oraz ISAba3 u izolatów z genami blaOXA-58-like. Wykazanie obecności nabytych karbapenemaz CHDL oraz sekwencji insercyjnych
u znacznego odsetka badanych szczepów A. baumannii
świadczy o rozpowszechnieniu tych enzymów i ich znaczeniu w oporności na karbapenemy u dzieci hospitalizowanych w jednym z warszawskich szpitali.

DETERMINATION OF GENES ENCODING CHDL-TYPE CARBAPENEMASES
IN ACINETOBACTER BAUMANNII CLINICAL PEDIATRIC ISOLATES
Słoczyńska Alicja1, Tyski Stefan1, 2, Laudy Agnieszka E.1
1

Medical University of Warsaw, Department of Pharmaceutical Microbiology, Warsaw, Poland
2
National Medicines Institute, Department of Antibiotics and Microbiology, Warsaw, Poland
alicja.sloczynska@gmail.com

The most frequent carbapenemases in Acinetobacter
baumannii are CHDL enzymes, which include OXA-51like, OXA-23-like, OXA-24-like, OXA-58-like and also
less frequent OXA-134-like and OXA-235-like families.
These enzymes may confer high level of carbapenem
resistance when the insertion sequence (IS) is localized
upstream of the gene, which leads to overexpression
of the gene. The aim of this study was to detect OXA
genes and insertion sequences in A. baumannii clinical strains from pediatric patients from Poland. A total
of 28 imipenem-insensitive A. baumannii clinical isolates from children hospitalized in hospital in Warsaw,
Poland were analyzed. Species identification was con-

firmed by MALDI-TOF method. Multiplex PCR was
used to detect CHDL genes (blaOXA-51-like, blaOXA-23-like,
blaOXA-24-like, blaOXA-58-like) with IS. All 28 isolates possessed the intrinsic blaOXA-51 gene, while 24/28 (85,7%)
harbored simultaneously also one of the acquired
CHDL genes; 10/24 isolates (41,6%) harbored blaOXA-24,
12/24 (50,0%) blaOXA-23 and 2/24 (8,3%) blaOXA-58. Insertion sequences were detected upstream of all blaOXA-23
and blaOXA-58 genes. Presence of OXA-type carbapenemases in a significant percentage of studied A. bau
mannii isolates signalizes high dissemination of these
enzymes among pediatric patients hospitalized in
Warsaw hospital.
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CO Z TEGO WYROŚNIE? NEGATYWNE POSIEWY KRWI
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Pobranie krwi na posiew ma kluczowe znaczenie
w diagnostyce zakażeń łożyska naczyniowego i ustaleniu czynnika etiologicznego wywołującego sepsę. Ważnym elementem wpływającym na odzysk drobnoustrojów z pobranej próbki jest odpowiednia objętość krwi
wprowadzona do każdego zestawu butelek na posiew.
Zazwyczaj wskazane jest pobranie 10 ml materiału/
butelkę, co umożliwia wzrost bakterii występujących we
krwi w stężeniu ≤ 1 CFU/ml. Celem badań było sprawdzenie, czy ujemne posiewy krwi mogą być wynikiem
pobrania nieprawidłowej objętości materiału. Sprawdzono również czy ujemny wynik posiewu sygnalizowany przez aparat po 5 dniach inkubacji, pozostaje
ujemny po posiewie na podłoża stałe. Analizie poddano 379 ujemnych butelek, zawierających podłoże
BD BACTEC Plus Aerobic/F (n = 160), BD BACTEC
Lytic/10 Anaerobic/F (n = 161) oraz BD BACTEC Peds
Plus/F (n = 58). Krew pobierano do butelek na różnych
oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we
Wrocławiu. W laboratorium zaznaczano na butelkach
poziom podłoża z krwią i inkubowano w aparatach do
automatycznej hodowli krwi przez 5 dni. Z ujemnych
butelek wykonano posiew na podłoże Columbia Agar
z 5% krwią baranią, które inkubowano w 37°C, 48 h,
w atmosferze 5% CO2. Optymalną objętość pobranej
krwi (8–10 ml) stwierdzono tylko w 31.1% butelek do

hodowli bakterii tlenowych (Plus Aerobic/F) i beztlenowych (Lytic/10 Anaerobic/F) oraz 33% butelek Peds
Plus/F, gdzie powinno być pobrane od 1–3 ml krwi.
Dopuszczalny przez producenta szerszy zakres objętości
(3–10 ml) spełniało 80,5% butelek tlenowych i beztlenowych oraz 65,5% butelek Peds Plus/F (0,5–5 ml). 14.8%
wszystkich butelek posiadało większą niż zalecana objętość (11–24 ml), natomiast 23% nie miało wymaganej
objętości krwi. Porównując objętości krwi zawarte
w butelkach z kompletu stwierdzono, że u 69% różnice
stanowią od 3–7 ml, a u 15% aż od 8 do 17 ml. W 97,5%
większa objętość krwi dodawana była do podłoża Plus
Aerobic/F. Tylko w 2 butelkach ujemnych (Lytic/10 Anaerobic/F), po 5 dniach inkubacji, stwierdzono wzrost
bakterii (S. haemolyticus i S. saprophiticus). S. saprophiticus był obecny też w drugiej butelce z kompletu.
Podsumowując uzyskane wyniki można stwierdzić,
że co piąta butelka z krwią nie zawierała prawidłowej
objętości materiału do badań mikrobiologicznych.
Dodatkowo pobierana krew zbyt często była nierównomiernie rozdzielana do podłoży, co może istotnie ograniczać możliwość izolacji patogennych drobnoustrojów
z krwi, zwłaszcza należących do bakterii beztlenowych.
Brak wykrycia przez systemy automatyczne wzrostu
drobnoustrojów w podłożach transportowo-wzrostowych dotyczył 0,5% ujemnych posiewów krwi.
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WHAT MAKES IT COMES OUT? NEGATIVE BLOOD CULTURE
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Blood culture is very important in the diagnosis of
vascular infections. An important element influencing
the recovery of microorganisms from the collected sample is the appropriate volume of blood introduced into
each set of culture bottles. Usually 10 ml of blood per
bottle are advised, which allows bacteria to growth even
if they are in low blood concentration (≤ 1 CFU/mL).
The aim of the study was to check whether negative
blood cultures could be the result of collecting an incorrect volume of material. It was also checked whether
the negative blood culture after 5 days of incubation
remained negative after inoculation on solid media.
379 negative bottles containing BD BACTEC Plus
Aerobic/F (n = 160), BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F
(n = 161), and BD BACTEC Peds Plus/F (n = 58) were
analyzed. In the laboratory, the level of medium with
blood was marked on the bottles and incubated in automatic blood culture s for 5 days. The negative bottles
were inoculated onto Columbia Agar with 5% sheep
blood and incubated at 37°C, 48 h, in a 5% CO2 atmosphere. The optimal volume of blood (8–10 ml) was
found only in 31.1% of aerobic (Plus Aerobic/F) and
anaerobic (Lytic/10 Anaerobic/F) bottles and in 33% of
Peds Plus/F bottles, where it should be collected from

1–3 ml of blood. The acceptable by the manufacturer
wider range of volumes (3–10 mL) was met by 80.5% of
aerobic and anaerobic bottles and 65.5% of Peds Plus/F
bottles (0.5–5 mL). 14.8% of all bottles had more than
the recommended volume (11–24 mL), while 23% did
not have the required blood volume. Comparing the
volumes of blood in the bottles from the same set, it
was found that in 69% the differences are from 3–7 ml,
and in 15% – from 8 to 17 ml. In 97.5% more blood
was added to the Plus Aerobic/F medium. Only in
2 negative bottles (Lytic/10 Anaerobic/F), after 5 days of
incubation, bacterial growth was found (S. haemolyticus and S. saprophiticus). S. saprophiticus was isolated
also in the second bottle from the set. Summarizing
the obtained results, it can be stated that every fifth
bottle of blood did not contain the correct volume of
material for microbiological tests. In addition, blood
collected was too often unevenly distributed to the
media, which may significantly limit the possibility of
isolating pathogenic microorganisms from the blood,
especially those belonging to anaerobic bacteria. The
failure of automatic systems to detect microbial growth
in transport and growth media concerned 0.5% of negative blood cultures.
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Pomimo wielu możliwości diagnostycznych, rozpoznanie gruźlicy (TB) u dzieci nadal pozostaje
wyzwaniem dla współczesnej mikrobiologii. Hodowla
mykobakterii, złoty standard potwierdzania gruźlicy
u dorosłych, często zawodzi ze względu na skąpoprątkowy charakter choroby i trudności w pobieraniu
plwociny od dzieci. Żadna z obecnie dostępnych metod
diagnostycznych, włącznie z próbą tuberkulinową, nie
jest wystarczająco dobra do rozpoznawania gruźlicy
u dzieci. Dostępne od około 20 lat testy interferonowe
(IGRA) mogą stanowić interesującą alternatywę dla
wykrywania zakażeń Mycobacterium tuberculosis (M.tb)
u dzieci. Celem badań było porównanie parametrów
diagnostycznych testu interferonowego oraz testu tuberkulinowego w rozpoznawaniu zakażeń M.tb u dzieci.
Badaniami objęto 273 dzieci w wieku 1–16 lat rekrutowanych w Oddziale Chorób Układu Oddechowego
dla Dzieci WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Rehabilitacji w Łodzi. Na podstawie wyników badań
diagnostycznych dzieci zaklasyfikowano do następujących grup badanych: TB – z aktywną gruźlicą płuc
(TB); LTBI – z utajonym (latentnym) zakażeniem M.tb;
HC – dzieci zdrowych. Wszystkie dzieci były szczepione BCG zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem szczepień i nie były zakażone wirusem HIV.
U dzieci wykonany został skórny test tuberkulinowy

(TST) z wykorzystaniem oczyszczonych białek PPD,
a za wynik dodatni testu uznawano średnicę nacieku
skóry nie mniejszą niż 10 mm. Przed założeniem próby
tuberkulinowej od dzieci pobierano 4 ml krwi obwodo
wej wykonując test interferonowy QuantiFERON-TB
Gold Plus (Qiagen). Interpretacja wyniku testu IGRA
została przeprowadzona za pomocą oprogramowania
QuantiFERON-TB Gold Plus Software. Zgodność pomiędzy wynikami testu TST i IGRA wynosiła: w grupie TB 93,75%, w grupie LTBI 87,50%, a w grupie HC
87,93%. Czułość, swoistość, wartość predykcyjna dodatnia (PPV) i ujemna (NPV) dla testu TST w rozpoznawaniu zakażenia M.tb wynosiły odpowiednio 87,50%,
87,93%, 76,92% i 93,87%, natomiast dla testu IGRA
parametry czułości, swoistości, PPV i NPV były wyższe
i wynosiły odpowiednio 96,25%, 100%, 100% i 98,47%.
Analiza ROC potwierdziła wyższe wartości AUC dla
testu IGRA (0,980) w porównaniu do testu TST (0,883),
co sugeruje lepszą zdolność dyskryminującą testu interferonowego w rozpoznawaniu zakażenia M.tb. W teście
IGRA nie obserwowano żadnych wyników nieokreś
lonych, co wskazuje na brak ograniczeń wiekowych
związanych z jego stosowaniem w diagnostyce zakażeń M.tb u dzieci. Badania finansowane z grantu NCN
nr 2016/21/B/NZ7/01771 oraz Grantu Studenckiego
UŁ 2021 dla Magdaleny Godkowicz.
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Despite many diagnostic possibilities, the diagnosis
of tuberculosis (TB) in children remains a challenge for
modern microbiology. Mycobacterial culture, the gold
standard for confirming tuberculosis in adults, often
fails due to the paucibacillary nature of the disease and
difficulties in collecting sputum from children. None
of the diagnostic methods currently available, including
the tuberculin test, are good enough to diagnose tuberculosis in children. Interferon tests (IGRAs) that have
been available for about 20 years may provide an interesting alternative for detecting Mycobacterium tuberculosis (M.tb) infections in children. The study aimed
to compare the diagnostic parameters of the interferon
test and the tuberculin test in the diagnosis of M.tb
infections in children. The study included 273 children
aged 1–16 recruited from the Department of Respiratory Diseases for Children, WZZOZ, Lung Diseases
Treatment, and Rehabilitation Center in Łódź. Based
on the results of diagnostic tests, the children were classified into the following study groups: TB – with active
pulmonary tuberculosis (TB); LTBI – with latent M.tb
infection; HC – healthy children. All children were
vaccinated with BCG in accordance with the vaccination schedule in force in Poland and were not infected
with HIV. In children, a skin tuberculin test (TST) was
performed with the use of purified PPD proteins, and

a skin infiltration diameter of not less than 10 mm was
considered a positive test result. Before the tuberculin test, 4 ml of peripheral blood were collected from
children by performing the QuantiFERON-TB Gold
Plus interferon test (Qiagen). The IGRA test result was
interpreted using QuantiFERON-TB Gold Plus Software. The agreement between the TST and IGRA test
results was: 93.75% in the TB group, 87.50% in the
LTBI group, and 87.93% in the HC group. The sensitivity, specificity, positive (PPV) and negative (NPV)
predictive value for the TST in the diagnosis of M.tb
infection were 87.50%, 87.93%, 76.92%, and 93.87%,
respectively, while for the IGRA test the parameters
of sensitivity, specificity, PPV and NPV were higher
and amounted to 96.25%, 100%, 100%, and 98.47%,
respectively. The ROC analysis confirmed higher
AUC values for the IGRA test (0.980) compared to
the TST test (0.883), suggesting a better discriminant
ability of the interferon test in diagnosing M.tb infection. No indeterminate results were observed in the
IGRA test, indicating that there were no age restrictions associated with its use in the diagnosis of M.tb
infection in children.
Research funded by NCN grant no. 2016/21/B/
NZ7/01771 and UŁ Student Grant 2021 to Magdalena
Godkowicz.
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Gronkowce koagulazo-ujemne (CNS) dzięki zdolności tworzenia biofilmu i ułatwionej adhezji do różnych powierzchni, stanowią nieodłączny elementem
flory jamy ustnej. Do niedawna uważano je za drobnoustroje niechorobotwórcze dla człowieka. Obecnie
coraz częściej są przyczyną zakażeń oportunistycznych,
a ich oporność na antybiotyki stanowi częsty problem
terapeutyczny. Celem badania była analiza oporności
na antybiotyki różnych gatunków Staphylococcus
wyizolowanych z jamy ustnej. Materiał badań stanowiły
103 szczepy gronkowców koagulazo-ujemnych wyizolowanych z jamy ustnej; S. warneri, S. haemolyticus,
S. saprophyticus, S. pasteuri, S. epidermidis, S. hominis,
S. xylosus, S. equorum, S. kloosii, S. succinus, S. cohnii
i S. simulans. Oporność na antybiotyki oznaczono
metodą dyfuzyjno-krążkową wg EUCAST. Oporność

na metycylinę zweryfikowano poprzez detekcję białka
PBP2a. Wśród przebadanych gronkowców CNS aż
20,4% stanowiły szczepy wielolekooporne (multidrug-resistant MDR). Najczęściej należały one do gatunków S. haemolyticus, S. saprophyticus, S. epidermidis
i S. hominis. Prawie 80% szczepów metycylinoopornych (MRCNS) wykazywała wielolekooporność. Najwięcej szczepów CNS było opornych na gentamycynę
(52,4%), erytromycynę (38,8%), tetracyklinę (22,3%).
Oporność na makrolidy-linkozamidy-streptograminy B
(MLSB) była zarówno typu indukcyjnego (iMLSB) jak
i konstytutywnego (cMLSB). Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że globalny problem narastającej antybiotykooporności dotyczy również potencjalnie
chorobotwórczych koagulazo-ujemnych gronkowców
kolonizujących jamę ustną.

MULTIDRUG-RESISTANCE OF ORAL COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCI
Maria Wierzbowska1, Katarzyna Garbacz1, Ewa Kwapisz1, Marek Bronk2
1

Department of Oral Microbiology, Medical Faculty, Medical University of Gdansk
2
Laboratory of Clinical Microbiology, University Center of Laboratory Medicine
University Clinical Centre, Gdansk
maria.wierzbowska@gumed.edu.pl

Coagulase-negative staphylococci (CNS) have a high
biofilm formation capacity and the ability to adhere
to various surfaces, so they so they are an integral part
of the oral microflora. Until recently, they were con
sidered non-pathogenic microorganisms for humans.
Currently, resistance to antibiotics of CNS is a frequent
problem in the treatment of staphylococcal infections.
The aim of the study was the analyse the antibiotics
resistance of various Staphylococcus species isolated
from the oral cavity.The study included 103 strains
of coagulase-negative staphylococci isolated from the
oral cavity; S. warneri, S. haemolyticus, S. saprophyticus, S. pasteuri, S. epidermidis, S. hominis, S. xylosus,
S. equorum, S. kloosii, S. succinus, S. cohnii, and S. simulans. Antibiotic resistance was determined by the disc

diffusion methods according to EUCAST. Methicillin resistance was verified by detection of the PBP2a
protein. Among the tested CNS, as many as 20.4%
were multidrug-resistant strains (MDR). Most often
they belonged to the species S. haemolyticus, S. sapro
phyticus, S. epidermidis and S. hominis. Almost 80%
of the methicillin-resistant strains (MRCNS) showed
multidrug-resistance. Most of the CNS strains were
resistant to gentamicin (52,4%), erythromycin (38,8%),
tetracycline (22,3%). They represented both inducible
(iMLSB) and constitutive (cMLSB) resistance to macro
lide-lincosamide-streptogramin B (MLSB). The results
of the study showed that the global problem of increasing antibiotic resistance also concerns potentially pathogenic oral coagulase-negative staphylococci.
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BIAŁKA OSTREJ FAZY JAKO POTENCJALNE MARKERY
GRUŹLICY DZIECIĘCEJ
Wiktorowski Kacper1, Kowalewska-Pietrzak Magdalena2, Pankowska Anna2,
Godkowicz Magdalena1, Druszczyńska Magdalena1
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź
2
Oddział Chorób Układu Oddechowego dla Dzieci WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Łódź
1

kwiktorowski10@gmail.com

Reakcja ostrej fazy stanowi element odporności
nieswoistej obejmującej skoordynowaną syntezę wielu
białek nazywanych białkami ostrej fazy (BOF). BOF,
takie jak białko C-reaktywne (CRP), prokalcytonina
(PCT) i presepsyna (sCD14-ST) powstająca na skutek proteolizy rozpuszczalnej formy receptora CD14
(sCD14), są wskazywane jako ważne wskaźniki diag
nostyczne stanu zapalnego w przebiegu chorób nowotworowych czy infekcyjnych. Celem badań było okreś
lenie wartości diagnostycznej surowiczego pomiaru
czterech białek ostrej fazy – CRP, PCT, sCD14-ST
oraz sCD14 w różnicowaniu aktywnej gruźlicy i utajonego zakażenia prątkami Mycobacterium tuberculosis (M.tb) u dzieci. Do badań zarekrutowano
253 szczepionych BCG dzieci w wieku 2–16 lat przebywających na Oddziale Chorób Układu Oddecho
wego dla Dzieci WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, które, na podstawie
diagnostyki różnicowej i mikrobiologicznej, zaklasyfikowano do grup: (1) z aktywną gruźlicą płuc (TB);
(2) z utajonym zakażeniem M.tb (LTBI); (3) z nieprątkowym zapaleniem płuc (NMLD) (4) zdrowych

kontroli (HC). Poziom badanych białek w surowicy
oznaczano metodą immunonefelometryczną (CRP)
lub immu
noenzymatycznie przy użyciu komercyjnych zestawów firmy R&D (sCD14, sCD14-ST) lub
My Bio-Source (PCT). Nie stwierdzono różnic w częstości produkcji żadnego z badanych BOF w badanych kohortach. Analiza statystyczna poziomu badanych białek w surowicy wykazała znamiennie wyższy
średni poziom CRP w grupie dzieci z TB oraz NMLD
w porównaniu do grup LTBI oraz HC. Przeciwnie,
średni poziom PCT w grupach TB i NMLD był istotnie niższy niż ten obserwowany wśród dzieci LTBI
i HC. Nie obserwowano różnic w stężeniach sCD14
oraz sCD14-ST w grupach badanych dzieci. Spośród
badanych BOF najlepszą moc dyskryminującą w rozpoznawaniu aktywnej gruźlicy dziecięcej wykazuje CRP
(AUC = 0,986), słabszą siłę posiada PCT (AUC = 0,449),
natomiast sCD14 i sCD14-ST nie cechują się żadnym
potencjałem różnicującym. Białka ostrej fazy, w szczególności CRP i PCT, mogą być przydatne w diagnostyce
zakażeń gruźliczych u dzieci. Badania finansowane
z grantu NCN nr 2016/21/B/NZ7/01771.
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ACUTE-PHASE PROTEINS AS POTENTIAL MARKERS
OF CHILDHOOD TUBERCULOSIS
Wiktorowski Kacper1, Kowalewska-Pietrzak Magdalena2, Pankowska Anna2,
Godkowicz Magdalena1, Druszczyńska Magdalena1
Department of Immunology and Infectious Biology, Institute of Microbiology, Biotechnology and Immunology
Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Lodz
2
Department of Respiratory Diseases for Children WZZOZ Centre for Lung Disease Treatment and Rehabilitation, Lodź
1

kwiktorowski10@gmail.com

The acute phase reaction is part of non-specific
immunity involving the coordinated synthesis of many
proteins called acute phase proteins (BOFs). BOFs,
such as C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT),
and presepsin (sCD14-ST) resulting from proteolysis of the soluble form of the CD14 receptor (sCD14),
are indicated as important diagnostic indicators of
inflammation in the course of neoplastic or infectious
diseases. The study aimed to determine the diagnostic
value of the serum measurement of four acute phase
proteins – CRP, PCT, sCD14-ST, and sCD14 in the
differentiation of active tuberculosis and latent Mycobacterium tuberculosis (M.tb) infection in children 253
of BCG-vaccinated children, aged 2–16, were recruited
for the research at the Department of Respiratory
Diseases for Children, WZZOZ Center for the Treatment of Lung Diseases and Rehabilitation in Łódź.
Based on differential and microbiological diagnostics,
children were classified into the following groups:
(1) with active pulmonary tuberculosis (TB); (2) with
latent M.tb infection (LTBI); (3) with non-tuberculous
pneumonia (NMLD) (4) healthy controls (HC). The

level of tested proteins in the serum was determined
by immunonephelometric (CRP) or enzyme immunoassay using commercial kits from R&D (sCD14,
sCD14-ST) or My BioSource (PCT). There were no
differences in the production frequency of any of the
tested BOFs in the studied cohorts. The statistical
analysis of the level of the tested proteins in the serum
showed a significantly higher mean CRP level in the
group of children with TB and NMLD compared to
the LTBI and HC groups. In contrast, the mean PCT
level in TB and NMLD groups was significantly lower
than that observed in LTBI and HC children. There
were no differences in the concentrations of sCD14
and sCD14-ST in the groups of tested children. CRP
(AUC = 0.986) showed the best discriminating power
in the diagnosis of active pediatric tuberculosis, PCT
was weaker (AUC = 0.449), while sCD14 and sCD14-ST
did not show any differentiating potential. Acute-phase
proteins, in particular CRP and PCT, may be useful
in the diagnosis of tuberculous infections in children.
Research financed by the National Science Center grant
No. 2016/21/B/NZ7/01771.
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PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII COVID-19
Sikorska Katarzyna
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ksikorska@gumed.edu.pl

Po 14 miesiącach od ogłoszenia 11 marca 2020 przez
Światową Organizację Zdrowia pandemii, z końcem
maja 2021 r. liczba zakażeń SARS-CoV-2 na świecie
przekroczyła 160 mln. Zarejestrowano ponad 3,5 mln
zgonów z powodu COVID-19. Utrwalił się standard
diagnostyczny z wykorzystaniem testów molekularnych
wykrywających materiał genetyczny wirusa w wymazach głownie z górnych dróg oddechowych. W rutynowym postępowaniu klinicznym wysoce przydatne
okazały się łatwe do przeprowadzenia testy antygenowe,
których wynik dobrze koreluje z zakaźnością. Powstają
wątpliwości jaki jest realny czas utrzymywania się kompetentnych cząstek wirusa zdolnych do replikacji u chorych zakażonych będących w stanie immunosupresji.
Badanie przeciwciał anty-SARS-CoV jest wykorzystywane w analizach epidemiologicznych i dla oceny
stanu uodpornienia. Pojawianie się nowych wariantów
SARS-CoV-2 o wysokiej zaraźliwości budzi pytania
o czułość dotąd stosowanych testów diagnostycznych

oraz trwałość naturalnej i indukowanej szczepieniem
immunizacji. Arsenał leków stosowanych w terapii
COVID-19 i powikłań tej choroby nie wzbogacił się
istotnie w ciągu minionego roku. Nadal jedynym, zarejestrowanym lekiem przeciwwirusowym jest podawany dożylnie remdesivir lecz jego skuteczność jest
ograniczona do wczesnej fazy choroby. Nie ma przekonujących dowodów przemawiających za efektywnością osocza ozdrowieńców, natomiast dopuszczane
są do użytku preparaty przeciwciał monoklonalnych.
Ich skuteczność jest niepewna w dalszej perspektywie
wobec powstawania nowych wariantów SARS-CoV-2.
Intensyfikacja leczenia immunosupresyjnego (glikokortykoidy, inhibitory receptora IL-6) wykorzystywana dla
hamowania nadmiernej reakcji zapalnej oraz rutynowo
stosowane leki przeciwkrzepliwe nie chronią w satysfakcjonującym zakresie wielu chorych narażonych na
gwałtowną progresję niewydolności oddechowej i dysfunkcji wielonarządowej.

CURRENT PROBLEMS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF COVID-19
Sikorska Katarzyna
Department of Tropical and Parasitic Diseases, Institute of Maritime and Tropical Medicine
Medical University of Gdansk
ksikorska@gumed.edu.pl
After 14 months from the announcement of the
pandemic on March 11, 2020 by the World Health
Organization, at the end of May 2021, the number of
SARS-CoV-2 infections in the world exceeded 160 million. Over 3.5 million deaths have been registered
due to COVID-19. A diagnostic standard has been
established with the use of molecular tests detecting the
genetic material of the virus in swabs mainly from
the upper respiratory tract. In routine clinical management, easy-to-perform antigen tests, the results
of which correlate well with infectivity, have proved
highly useful. Doubts arise as to the real lifetime of
replication competent virus particles in immunosuppressed infected patients. The anti-SARS-CoV antibody test is used in epidemiological analyzes and for
the assessment of the immune status. The emergence
of new highly contagious SARS-CoV-2 variants raises

questions about the sensitivity of the diagnostic tests
used so far and the durability of natural and vaccine
induced immunization. The arsenal of drugs used
in the treatment of COVID-19 and the complications
of this disease has not grown significantly over the
past year. Intravenous remdesivir is still the only
approved antiviral drug, but its effectiveness is limited
to the early stage of the disease. There is no convincing evidence for the efficacy of convalescent plasma.
Monoclonal antibodies are of uncertain efficacy in view
of the emerging new SARS-CoV-2 variants. Intensification of immunosuppressive treatment (glucocorticoids, IL-6 receptor inhibitors) used to inhibit excessive inflammation and routinely used anticoagulants
do not satisfactorily protect many patients who are
at risk of rapid progression of respiratory failure and
multi-organ dysfunction.
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REINFEKCJA SARS-COV-2
Tomasz Smiatacz
Klinika Chorób Zakaźnych GUMed
tsmiatacz@gumed.edu.pl

Od grudnia 2019 r. doświadczamy następstw pandemii zakażeń nowym koronawirusem SARS-CoV-2.
Jak dotąd znanych jest siedem koronawirusów patogennych dla ludzi, cztery z nich wywołują okresowo
nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Istnieją uzasadnione obawy, że zjawisko reinfekcji w miarę
upływu czasu może być coraz częściej obserwowane

wśród ozdrowieńców z COVID-19 ze względu na
powszechnie obserwowane zjawisko zanikania odporności pochorobowej. W prezentacji przedstawione
zostanie podsumowanie aktualnej wiedzy na temat
częstości występowania ponownego zakażenia SARS-CoV-2, zanikania odporności pochorobowej, zjawiska
ADE i VADE.

SARS-COV-2 REINFECTION
Tomasz Smiatacz
Clinic for Infectious Diseases, Medical University of Gdansk
tsmiatacz@gumed.edu.pl

Since December 2019, we have been experiencing
the consequences of the pandemic of infections with
the new SARS-CoV-2 coronavirus. So far, there are
seven coronaviruses known to be human pathogenic
for humans, four of them causing recurrent upper
respiratory tract infections. There are well-founded
concerns that the phenomenon of reinfection may

be increasingly seen over time among COVID-19
survivors due to the commonly observed vanishing
immunity to coronaviral infections. The presentation
will summarize the current state of knowledge on the
incidence of SARS-CoV-2 re-infection, the disappearance of postinfectious immunity, as well as ADE and
VADE phenomena.
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DYSBIOZA, CZYLI ZABURZENIA MIKROBIOTY JELITOWEJ
I ICH KONSEKWENCJE PRAKTYCE KLINICZNEJ
Basińska Anna M., Gałęcka Mirosława
Instytut Mikroekologii, Poznań
miroslawa.galecka@instytut-mikroekologii.pl

Dysbiozą określa się zaburzenia ilościowe i jakoś
ciowe mikrobioty jelitowej. Badania wykazały, że
zaburzenia mikrobioty jelitowej występują nie tylko
u pacjentów z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi,
w zaburzeniach czynnościowych lub nieswoistych chorobach zapalnych jelit, czy też nowotworze jelita grubego. Coraz więcej badań dotyczy również zaburzeń
mikrobioty oraz dysfunkcji bariery jelitowej w schorzeniach pozornie mniej związanych z układem pokarmowym, m. in. zaburzeniach metabolicznych, nawracających infekcjach, chorobach autoimmunizacyjnych
lub schorzeniach psychicznych. Ponadto obecny styl
życia wysokoprzetworzona dieta, stres, antybiotyki, inne
leki np. inhibitory pompy protonowej, niesteroidowe
leki przeciwzapalne, a także używki zdecydowanie niekorzystnie wpływają na ekosystem jelit. Jednocześnie
wiele badań klinicznych ma na celu rozpoznanie mechanizmów i znalezienie sposobów mających modulować
mikrobiotę jelitową w korzystny dla gospodarza sposób.

Dotyczą one zarówno stosowania odpowiednich diet,
prebiotyków, szczepów probiotycznych przebadanych
w określonych grupach pacjentów. Skrajną interwencją związaną z mikrobiotą jest przeszczep kału (FTM)
natomiast jest to metoda stosowana w warunkach szpitalnych w ciężkich zakażeniach toksyntwórczym Clostridum difficile, wyjątkowo eksperymentalnie lub w badaniach klinicznych. Ze względu na potrzeby pacjentów
z dysbiozą jelitową, warto zindywidualizować zalecenia
dietetyczne i probiotyczne w oparciu o wyniki badania
mikrobioty wskaźnikowej. Zalecenia probiotyczne
powinny być sformułowane na podstawie badań klinicznych szczepów w określonych grupach pacjentów.
Istnieje wiele badań dowodzących skuteczności różnych
szczepów probiotycznych w zwiększaniu szczelności
bariery jelitowej, w łagodzeniu objawów zespołu jelita
nadwrażliwego, nieswoistych chorób zapalnych jelit,
stłuszczeniu wątroby, zaburzeniach metabolicznych oraz
zapobieganiu infekcjom u sportowców.

INTESTINAL DYSBIOSIS, SO ALTERATIONS OF GUT MICROBIOTE
AND ITS CONSEQUENCES IN CLINICAL PRACTICE
Basińska Anna M., Gałęcka Mirosława
Instytut Mikroekologii, Poznań
miroslawa.galecka@instytut-mikroekologii.pl

Intestinal dysbiosis is defined as quantitative and
qualitative alterations of the gut microbiota. Clinical
studies show that disturbed gut microbiota is not found
only in patients with intestinal disorders, functional
disorders of the digestive system or inflammatory bowel
diseases, or in colorectal cancer. Many research suggests microbiota disorders and intestinal barrier dysfunction in diseases that are apparently less related to
the digestive system, e.g. metabolic disorders, recurrent
infections, autoimmune diseases or psychological disorders. In addition, current lifestyle, especially a highly
processed food, stress, antibiotics, other medicaments,
e.g. proton pump inhibitors, non-steroidal anti-inflammatory drugs, as well as stimulants (alcohol, smoking),
have negative influence on the gut ecosystem. Simultaneously, a lot of research are focus on recognition
the mechanisms of gut-host interactions and finding
the ways of beneficial gut microbiota modulations.

These research concerns one different diets, prebiotics, and probiotic strains tested in particular patients
groups. An extreme intervention is fecal microbiota
transplantation (FTM), but these method is used in
hospitals in acute Clostridum difficile infection the,
in experimental treatment, or in clinical trials. Due
to the need of patients with intestinal dysbiosis, it is
crucial to individualize a dietary and probiotic recommendations based on the results of indicator microbiota diagnostics. Probiotic recommendations should
be prescribes according to knowledge based on clinical research performed within adequate groups. A lot
of research proves effectiveness of various probiotic
strains in: improving the intestinal barrier functioning, relieving symptoms of irritable bowel syndrome,
inflammatory bowel diseases, fatty liver disease, autoimmune diseases, metabolic disorders and preventing
infections in athletes.
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SZYBKA DIAGNOSTYKA W MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ W PRAKTYCE
Naumiuk Łukasz, Bronk Marek
Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej UCK, Gdańsk
lnaum@gumed.edu.pl

Ostatnie lata a szczególnie okres pandemii upow
szechniły stosowanie metod molekularnych w diagnos
tyce mikrobiologicznej a szczególnie wirusologicznej.
Wcześniej do szybkich metod, czyli szybszych od
hodowli, zaliczaliśmy metody mikroskopowe (barwie
nie Grama) i testy immunochromatograficzne. Nastąpił też postęp w szybszych metodach określania antybiogramu jak w zaleceniach EUCAST do dodatnich
posiewów krwi – tzw RapidAST. Właśnie w przypadku
zakażeń bakteryjnych zagrażających życiu jak np.
sepsa potrzebne jest zastosowanie szybkich i skutecznych metod wykrywających nie tylko obecność patogenu, ale także jego identyfikację i chociaż szczątkowy
antybiogram. W LMK-UCK od początku dostępności
automatów do posiewów krwi w Polsce skupiono się
na szybkości uzyskania wyniku. Osiągnięto to m.in.
przez wprowadzenie całodobowej pracy laboratorium
w latach 90-tych XX wieku. Obecnie dysponujemy
3 metodami identyfikacji drobnoustrojów z częściowym antybiogramem z dodatnich posiewów krwi

i jedną metodą identyfikacji wybranych patogenów/
mechanizmów oporności z krwi pełnej bez potrzeby
hodowli. Jedną z barier ich powszechnego stosowania w codziennej praktyce jest nadal koszt. Metody te
opierają się na PCR i MALDI-TOF. System Genexpert
rozróżnia Stahylococcus aureus MRSA i MSSA od gronkowców koagulazo-ujemnych, natomiast FilmArray
BCID2 identyfikuje najczęstsze bakterie i drożdżaki
(33 gatunki) wraz z najważniejszymi mechanizmami
oporności na antybiotyki (10). Bruker Sepsityper stosuje spektrometrie mas MALDI-TOF tylko do identyfikacji przy prawie nieograniczonej liczbie patogenów
(ok. 1000). Pierwszy w polskim laboratorium aparat
firmy T2biosystems umożliwia wykrycie wybranych
bakterii (6), grzybów (5) i mechanizmów oporności
(7) w pełnej krwi, bez etapu hodowli, co trwa od 3 do
5 godzin w zależności od liczby próbek (do sześciu
włącznie). Zaprezentowane zostaną zalety i wyzwania
związane z wprowadzeniem poszczególnych systemów
oraz przypadki kliniczne.
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DROBNOUSTROJE W PRZEWLEKŁYM ZAPALENIU ZATOK,
PREDYSPOZYCJE, SZCZEPIONKI/ZAPOBIEGANIE I LECZENIE
Michalik Michał
Centrum Medyczne MML, Warszawa, Polska
michalim@mml.com.pl

Zatoki biorą czynny udział w wymianie gazowej,
ogrzewają i nawilżają powietrze. Posiadają mechanizm
śluzowo-rzęskowy. Ruch rzęsek wpływa na wydalanie
wydzieliny z zatok przez ujścia. W przypadku stanu
zapalnego dochodzi do obrzęku błony śluzowej nosa
i zatok oraz powstania niedrożności. Górne drogi oddechowe, w tym nosowa część gardła, są kolonizowane
przez mikrobiom bakteryjny, który obejmuje potencjalne patogeny zdolne do wywoływania infekcji dróg
oddechowych, w tym zapalenia zatok. Zbierająca się
w zatokach wydzielina staje się pożywką dla bakterii,
co prowadzi do nadkażenia bakteryjnego i przechodzenia stanu zapalnego w przewlekły. Dominują bakterie należące do gatunków: Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis.
Często spotyka się również gronkowce koagulazo-ujemne. Dolegliwości towarzyszące zapaleniu zatok
to: bóle głowy, twarzy, ropna wydzielina z nosa, ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, złe samopoczucie. Zapalenia zatok mogą nieść ze sobą również powikłania (występują najczęściej przy zapaleniu
przewlekłym). Zaliczamy do nich powikłania oczodołowe, wewnątrzczaszkowe jak i zapalenia kości czaszki.

Stany zapalne zatok mogą też prowadzić do problemów
z zębami. W leczeniu zapalenia zatok wykorzystuje
się 2 metody – leczenie farmakologiczne i leczenie
zabiegowe. Podstawą leczenia farmakologicznego jest
antybiotykoterapia, ponadto stosuje się leki przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, mukolityczne. Za złoty
standard w operacjach zatok uważa się mikrochirurgię
wewnątrznosową. Głównym narzędziem wykorzystywanym w zabiegach jest endoskop. W praktyce klinicznej istnieje znaczna populacja pacjentów z przewlekłym
zapaleniem zatok, którzy pozostają oporni na leczenie
pomimo rygorystycznych jego schematów, w tym zabiegów operacyjnych i przedłużonej terapii antybiotykowej. Szczepy wyizolowane od tych pacjentów wymagają
oznaczenia genów oporności na antybiotyki. Niezbędne
jest spersonalizowanie leczenie, oparte o farmakokinetyczne i farmakodynamiczne właś
ciwości leków.
Czynnikami ograniczającymi zachorowania na zapalenie zatok to unikanie kontaktu z osobami z objawami
infekcji górnych dróg oddechowych, przestrzeganie
zasad higieny (mycie rąk, osłona twarzy przy kaszlu),
szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom oraz
Haemophilus influenzae typu b.
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MICROBES IN ACUTE SINUSITIS – PREDISPOSITIONS,
VACCINES, PREVENTION AND TREATMENT
Michalik Michał
Medical Center MML, Warsaw, Poland
michalim@mml.com.pl

Sinuses are active in in air circulation. They heat
and moisturize the air. Sinuses have a mucociliary
mechanism. Movement of cilia affects the excretion
of secretions from the sinuses. With inflammation,
there is swelling of the nasal mucosa and sinuses, and
obstruction. The upper respiratory tract, including the
nasopharynx, is colonized by a bacterial microbiome,
which includes potential pathogens capable of causing
respiratory infections, including sinusitis. The discharge
accumulating in the sinuses becomes a breeding ground
for bacteria, which leads to bacterial superinfection
and chronic inflammation. Predominated bacteria
belong to the following species: Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis.
Coagulase-negative staphylococci are also common.
Ailments associated with sinusitis are: headache, face
pain, purulent nasal discharge, runny secretions down
the back of the throat, malaise. Sinusitis can also have
complications (most often associated with chronic
inflammation). These include orbital and intracranial
complications as well as cranial bone inflammation.

Inflammation of the sinuses can also lead to dental
problems. Two methods are used to treat sinusitis
– pharmacological and surgical treatment. The basis of
drug treatment is antibiotic therapy. In addition, antiinflammatory, anti-edema and mucolytic drugs are
used. Intranasal microsurgery is considered the gold
standard in sinusitis. The main tool used in the procedures is an endoscope. In clinical practice, there is a significant population of patients with chronic sinusitis
who remain resistant to treatment despite its rigorous
regimens, including surgery and prolonged antibiotic
therapy. Strains isolated from these patients require
determination of antibiotic resistance genes. Personalization of treatment based on the pharmacokinetic
and pharmacodynamic properties of the drugs is necessary. Factors limiting the incidence of sinusitis are
avoiding contact with people with symptoms of upper
respiratory tract infection, compliance with hygiene
rules (washing hands, mouth covering when coughing), protective vaccinations against pneumococci and
Haemophilus influenzae type b.
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COVID-19: NOWE WYZWANIE W PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ
Komandera Dominika1, Chmielewski Marek1, Załachowska Oliwia1, Rybakowska Weronika1,
Knura Agata1, Albert Adrian1, Kostanowicz Julia1, Garbacz Katarzyna2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Mikrobiologii Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
dkomandera7@gmail.com

Koronawirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory
syndrome coronavirus-2) należy do rodziny wirusów
osłonkowych, których genom stanowi jednoniciowe
liniowe ciągłe RNA o dodatniej polarności. Wirus
wywołuje chorobę COVID-19, która została ogłoszona przez WHO światową pandemią. SARS-CoV-2
jest przenoszony głównie drogą kropelkową, a jego rozprzestrzenianiu sprzyja bliski kontakt między ludźmi,
dlatego epidemia COVID-19 przyniosła nowe wyzwania w codziennej praktyce stomatologicznej. Jama ustna
uważana jest za rezerwuar wirusa, który jest obecny
w ślinie i kieszonkach przyzębnych osób zainfekowanych. Z tego względu COVID-19, poza typowymi objawami (gorączka, kaszel, ból gardła) może dawać symptomy w obrębie jamy ustnej. Obok charakterystycznej
utraty smaku, węchu i suchości jamy ustnej, mogą
pojawiać się martwicze lub afto podobne owrzodzenia

błon śluzowych. Dotąd mechanizm powstawania objawów w jamie ustnej nie został dokładnie wyjaśniony,
przypuszcza się, że ma on związek z oddziaływaniem z białkowym enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE-2), receptorem obecnym na powierzchni
wielu tkanek (w tym gruczołów ślinowych), rozpoznawanym przez SARS-CoV-2. Ze względu na wysokie
ryzyko zakażeń krzyżowych w gabinetach stomatologicznych, wdrożono nowe procedury, mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi. Obejmują one selekcję pacjentów, polegającą na
określeniu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz ocenę
konieczności wizyty stomatologicznej, higienę rąk,
środki ochrony osobistej lekarzy, płukanie jamy ustnej
antyseptykami przed zabiegami stomatologicznymi,
izolację z zastosowaniem koferdamu oraz właściwą
dezynfekcję pomieszczeń gabinetu.

COVID-19: A NEW CHALLENGE IN DENTAL PRACTICE
Komandera Dominika1, Chmielewski Marek1, Załachowska Oliwia1, Rybakowska Weronika1,
Knura Agata1, Albert Adrian1, Kostanowicz Julia1, Garbacz Katarzyna2
2

1
Oral Microbiology Student Scientific Club, Medical University of Gdansk
Department of Oral Microbiology, Medical Faculty, Medical University of Gdansk

dkomandera7@gmail.com

SARS-CoV-2 belongs to the family of enveloped,
non-segmented, positive-strand RNA viruses. This coronavirus is responsible for COVID-19 disease, which has
been announced as a global pandemic by the WHO.
As the virus is transmitted by airborne droplets and its
spread is favored by close human contact, COVID-19 is
the new challenge in dental practice. The oral cavity was
considered as a SARS-CoV-2 reservoir, the viruses were
detected in the saliva and periodontal pockets of infected persons. Therefore, aside from the most common
symptoms (fever, coughing, sore throat), COVID-19
can manifest as lesions in the oral cavity. Apart from the
typical ageusia, anosmia, or xerostomia, necrotic or aphtha-like ulcers of the oral mucosa may appear. The mech-

anism of the oral COVID-19 symptoms has not been
clarified so far. It could be related to the angiotensinconverting enzyme-2 receptor (ACE-2) expressed on the
surface of many tissues (including the salivary glands),
used by SARS-CoV-2. Due to the high risk of crosscontamination in the dental office, new precautionary
measures were implemented in professional dental care
to ensure safety for both, dental staff and patients. They
include effective triage of patients including an initial review about the possibility of being infected and
assessment of the real need of admission, hand hygiene,
personal protective measures for the dental professionals, mouthwash before dental procedures, rubber
dam isolation, and disinfection of the dental office.

WYSTĄPIENIA USTNE MŁODYCH NAUKOWCÓW

89

PROBIOTYKI – WROGOWIE CZY SPRZYMIERZEŃCY?
Katkowska Marta, Garbacz Katarzyna
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
marta.katkowska@gumed.edu.pl

Dobroczynny wpływ bakterii probiotycznych i ich
metabolitów na zdrowie człowieka jest powszechnie
znany i wykorzystywany w medycynie. Probiotyki
wspierają mikroflorę jelitową i wpływają na utrzymanie integralności nabłonka jelit zapobiegając infekcjom,
wykazują właściwości immunomodulacyjne i przeciwnowotworowe. Dlatego są wykorzystywane w zapobieganiu i leczeniu biegunek poantybiotykowych, rotawirusowych i innych zaburzeń układu trawiennego.
Należy jednak podkreślić, że niektóre badania kliniczne
nie dowodzą jednoznacznie poprawy zdrowia u osób
przyjmujących probiotyki, a nawet wskazują na ryzyko
pojawienia się zakażeń oportunistycznych wywołanych
szczepami probiotycznymi. Do głównych gatunków
probiotycznych należą bakterie z rodzaju Lactobacillus
i Bifidobacterium, natomiast rzadziej wykorzystywanymi są Lactococcus, Leuconostoc, Propionibacterium,
Bacillus, Streptococcus, Enterococcus oraz Escherichia

coli, a także niepatogenne drożdże Saccharomyces
cerevisiae. Mimo znikomej wirulencji szczepów probiotycznych, mogą one stanowić zagrożenie dla osób
z grup ryzyka, z obniżoną odpornością, chorobami
układowymi, poddanych inwazyjnym zabiegom chirurgicznym lub też po długotrwałej antybiotykoterapii.
Odnotowane dotąd przypadki zakażeń dotyczyły zapaleń wsierdzia, płuc, ropni wątroby, bakteriemii/posocznic oraz fungemii. Za główne wrota zakażeń szczepami
probiotycznymi uznaje się błonę śluzową jelit, której
przerwanie ciągłości sprzyja translokacji bakterii. Problem zakażeń szczepami probiotycznymi wydaje się
szczególnie istotny w kontekście tego, że nie zostały
dotąd opracowane powszechnie przyjęte rekomendacje stosowania i dawkowania probiotyków. Wydaje
się więc, że aktualne zasady stosowania probiotyków
dotyczą ludzi zdrowych, jednak nie są wystarczające
w przypadku różnych grup chorych.

PROBIOTICS – ENEMIES OR ALLIES?
Katkowska Marta, Garbacz Katarzyna
Department of Oral Microbiology, Medical University of Gdansk
marta.katkowska@gumed.edu.pl

The beneficial effect of probiotic bacteria and their
metabolites on human health is widely known and used
in medicine. Probiotics support the intestinal microflora and help to maintain the integrity of the intestinal epithelium, preventing infections, exhibit immunomodulatory and anti-cancer properties. Therefore
they are used in the prevention and treatment of postantibiotic and rotavirus diarrhea and other digestive
system disorders. However, it should be emphasized
that some clinical trials do not clearly prove health
improvement in people supplements probiotics, and
even indicate the risk of developing opportunistic
infections caused by probiotic strains. The main probiotic species are bacteria of the genus Lactobacillus
and Bifidobacterium, while rare used are Lactococcus,
Leuconostoc, Pediococcus, Propionibacterium, Bacillus, Streptococcus, Enterococcus or Escherichia coli, and

non-pathogenic yeast Saccharomyces cerevisiae. Despite
their low virulence, they can pose a threat primarily
to people with systemic diseases, undergoing invasive
surgery, immunosuppressed, and long-term antibiotic
therapy. The reported cases of infections with probiotic strains include endocarditis, lung infections, liver
abscesses, bacteremia/ sepsis, and fungemia. The disruption of the intestinal mucosa is considered the main
transmission for infection with probiotic strains, which
promotes the translocation of bacteria. The problem
of infections caused by probiotic strains seems to be
particularly relevant especially because there have not
been developed widely accepted recommendations for
the use and dosage of probiotics so far. It seems like
the current definition of probiotics applies to their use
in healthy people, but it is insufficient when used in
specific disease entities.
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OPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI, PRODUKCJA ŻELATYNAZY
I TWORZENIE BIOFILMU WŚRÓD SZCZEPÓW ENTEROCOCCUS
Pecyna Paulina1, Jaworska Marcelina Maria1, Rosochowicz Monika1, Ostapowicz Julia1,
Lipowicz Julia1, Karwacka Marianna1, Wiącek Paulina1, Gajęcka Marzena1, 2
1

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
rufin1985@interia.pl

Drobnoustroje z rodzaju Enterococcus to gramdodatnie patogeny identyfikowane głównie u pacjentów w podeszłym wieku, przewlekle hospitalizowanych
czy poddawanych długotrwałej antybiotykoterapii.
W ostatnich latach podnosi się również istotność tych
drobnoustrojów jako czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych. Wirulencja Enterococcus spp. wynika
z ich zdolności do transmisji z osoby na osobę, oporności na antybiotyki, produkcji enzymów proteolitycznych oraz formowaniem biofilmu. Celem badań
była ocena klinicznych szczepów Enterococcus spp.
w aspektach oporności na wankomycynę i teikoplaninę, produkcji żelatynazy oraz zdolności do tworzenia biofilmu, wykorzystaniem zarówno klasycznych
technik mikrobiologicznych, jak i technik biologii
molekularnej. Po izolacji bakteryjnego DNA z wymazów z odbytu (56 hospitalizowanych pacjentów)
z wykorzystaniem technik PCR, badano obecność
genów odpowiedzialnych za oporność na antybiotyki (vanA, vanB), produkcję żelatynazy (gelE) oraz
wytwarzanie biofilmu (esp, fsrA, fsrB). Porównania statystyczne przeprowadzano za pomocą testu ANOVA

Kruskala-Wallisa oraz testu chi-kwadrat z poprawką
Fishera. W analizach statystycznych przeprowadzonych przy użyciu programu MedCalc (wersja 19.8
dla Windows; MedCalc Software Ltd, Belgia) przyjęto
próg istotności statystycznej p < 0,05. Spośród 56 szczepów Enterococcus, 42 posiadały gen vanA (75%),
10 szczepów – gen vanB (18%). Dziewiętnaście szczepów (34%) posiadało geny odpowiedzialne za tworzenie
biofilmu. Wśród badanych szczepów wykazano silną
korelację pomiędzy tworzeniem biofilmu a obecnością
genów odpowiedzialnych za produkcję tego czynnika
wirulencji. Rozpoznane zależności pomiędzy opor
nością na wankomycynę i teikoplaninę, zdolnością do
tworzenia biofilmu i produkcji żelatynazy u Enterococcus spp., szczególnie wśród szczepów o fenotypie vanB,
u których częściej obserwowano tworzenie biofilmu
i produkcję żelatynazy uznano za istotne w aspekcie
ryzyka klinicznego, szczególnie w kontekście zakażeń
szpitalnych. Finansowanie: Grant nr 502-05-3301402010254, Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikrobiologów, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
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THE ANTIBIOTIC RESISTANCE, GELATINASE PRODUCTION
AND BIOFILM FORMATION AMONG ENTEROCOCCUS STRAINS
Pecyna Paulina1, Jaworska Marcelina Maria1, Rosochowicz Monika1, Ostapowicz Julia1,
Lipowicz Julia1, Karwacka Marianna1, Wiacek Paulina1, Gajecka Marzena1, 2
1

Chair and Department of Genetics and Pharmaceutical Microbiology, Poznan University of Medical Sciences, Poland
2
Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences
rufin1985@interia.pl

The Enterococcus spp. are gram-positive pathogens
identified mostly in long-term hospitalized or received
broad-spectrum antibiotics elderly patients. In recent
years, the importance of these microorganisms as
etiological factors of nosocomial infections has also
increased. The virulence of Enterococcus spp. is due to
their ability to transmit from person to person, antibiotic resistance, proteolytic enzyme production and
biofilm formation. The aim of the study was to evaluate clinical Enterococcus strains in terms of vancomycin
and teicoplanin resistance, gelatinase production and
biofilm formation, using both classical microbiological and molecular biology techniques. After bacterial
DNA extraction from rectal swabs (56 hospitalized
patients), the presence of genes responsible for antibiotic resistance (vanA, vanB), gelatinase production
(gelE) and biofilm formation (esp, fsrA, fsrB) was tested
using PCR techniques. Statistical comparisons were
performed with ANOVA Kruskal-Wallis test and chisquared test with Fisher’s exact. In statistical analyses

carried out with the use of MedCalc software (version
19.8 for Windows; MedCalc Software Ltd, Belgium), the
threshold of statistical significance was set at p < 0.05.
Among 56 Enterococcus strains, in 42 the presence of
vanA gene (75%), and in 10 strains of vanB (18%), was
confirmed. In Nineteen strains (34%) genes responsible for biofilm formation were identified. A strong
correlation between the formation of biofilm and
the presence of genes responsible for the production
of this virulence factor was demonstrated. Observed
relationship between vancomycin and teicoplanin
resistance, biofilm formation and gelatinase production in Enterococcus spp., especially among strains with
the vanB phenotype, where biofilm formation and
gelatinase production were more frequently observed
should be considered significant in terms of clinical
risk, especially in the context of nosocomial infections. Grant no. 502-05-33014020-10254, the Scientific
Circle of Young Microbiologists, Poznan University
of Medical Sciences
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DEZYNFEKCJA ZA POMOCĄ ZAMGŁAWIANIA
CHLORKIEM DIDECYLODIMETYLAMONU
– OD OBSZARÓW MEDYCZNYCH
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Bukłaha Anna, Wieczorek Anna, Majewski Piotr, Iwaniuk Dominika,
Sacha Paweł, Tryniszewska Elżbieta, Wieczorek Piotr
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
manidova@gmail.com

Chlorek didecylodimetyloamonu charakteryzuje
się szerokim spektrum działania bakteriobójczego
i grzybobójczego. Jest stosowany jako środek biobójczy w obszarach medycznych do dezynfekcji lub steryli
zacji narzędzi chirurgicznych. Jednak mikroorganizmy
chorobotwórcze zagrażają zdrowiu człowieka nie tylko
w medycynie. Poza nią jest jeszcze jeden niebezpieczny
obszar, który na co dzień może zagrażać zdrowiu człowieka: systemy klimatyzacji samochodowej, ponieważ
miejsca wilgotne w układach klimatyzacji gromadzą
różne mikroorganizmy, w tym patogenne, powodując poważne problemy alergiczne lub zapalne. Przeprowadzone badania pokazują znaczenie regularnego
i skutecznego czyszczenia układów klimatyzacji samochodowej dla zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków w naszych samochodach. Zbadaliśmy
przydatność sprayu na bazie chlorku didecylodime
tyloamonu z aldehydem cynamonowym do dezynfekcji klimatyzacji samochodowej. Do badania włączono
dwadzieścia jeden samochodów osobowych. Proces
dezynfekcji przebiegał następująco: środek dezynfekujący na bazie chlorku didecylodimetyloamonu z aldehydem cynamonowym został rozpylony za pomocą
jednorazowego urządzenia dezynfekującego w kabinie samochodu, kabina została zamknięta przy włączonej klimatyzacji w trybie zamkniętego obiegu na
średnim poziomie nawiewu oraz pozostawiona przez
30 minut, po czym dezynfekcję uznano za zakończoną.
W grupie kontrolnej znajdowały się auta dezynfeko-

wane poprzez rozpylanie ogólnodostępnego preparatu
do dezynfekcji klimatyzacji samochodowej zakupionego w lokalnym supermarkecie. Do oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wykorzystaliśmy
system monitorowania mikrobiologicznego powietrza
MAS-100 (Merck, Darmstadt, Niemcy) oparty na
metodzie zderzeniowej. Próbki powietrza pobrano
z 21 kabin przed i po fumigacji. Powietrze z wylotów
klimatyzacyjnych zostało zaaspirowane i skierowane na
powierzchnię pożywki wzrostowej na szalkach Petriego:
agar z krwią dla bakterii i agar Sabourauda dla grzybów. Płytki z agarem z krwią inkubowano w warunkach
tlenowych w temperaturze 35°C przez 24–48 godziny,
płytki z agarem Sabourauda w warunkach tlenowych
w temperaturze 30°C przez 48–72 godziny. Po inkubacji obliczono jednostki tworzące kolonie. Analiza
powietrza wykazała znaczną redukcję jednostek tworzących kolonie bakterii i grzybów po dezynfekcji
chlorkiem didecylodimetyloamonu z aldehydem cynamonowym w porównaniu do produktu odniesienia
stosowanego do dezynfekcji układów klimatyzacji
samochodowej. Średnia redukcja bakterii po rozpylaniu naszego preparatu wyniosła 70%, a grzybów 45%.
Średnia redukcja bakterii po użyciu produktu zakupionego w sklepie wyniosła 13%, zaś grzybów 11%.
Nasze badanie sugeruje, że preparat na bazie chlorku
didecylodimetyloamonu z aldehydem cynamonowym
jest odpowiednią substancją chemiczną do skutecznej
dezynfekcji samochodów.
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SPRAY DISINFECTION BASED
ON DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
– FROM MEDICAL AREAS TO VEHICLES
Bukłaha Anna, Wieczorek Anna, Majewski Piotr, Iwaniuk Dominika,
Sacha Paweł, Tryniszewska Elżbieta, Wieczorek Piotr
The Department of Microbiological Diagnostics and Infectious Immunology Medical University of Bialystok, Poland
manidova@gmail.com

Didecyldimethylammonium chloride is characterized as a broad spectrum bactericidal and fungicidal.
It is widely used as a biocidal agent in medical areas
for disinfection or sterilization of surgical instruments.
However, pathogenic microorganisms endanger human
health not only in medical areas. There is another dangerous area that threatens human health every day: car
air conditioning systems, which can be dangerous for
health because moisture areas in air conditioning systems accumulate different microorganisms, including
pathogenic ones, causing severe allergy or inflammation
problems. The present paper presents the importance
of regular and effective cleaning of car air conditioning systems to ensure safe, hygienic conditions in our
cars. We investigated the usefulness of a spray based on
didecyldimethylammonium chloride with cinnamaldehyde for car air conditioning disinfection. Twenty-one
small cars were enrolled in the study. The disinfection
process took place as follows: a disinfectant based on
didecyldimethylammonium chloride with cinnamaldehyde was applied by a one-time-use disinfection device
in the car cabin, the cabin was closed, and the cabin was
left undisturbed for 30 minutes, after which time disinfection was considered to be complete. In the control
group were cars disinfected by spraying with a widely

available product for disinfection of car air conditioning purchased in a local supermarket. For assessing
microbial air contamination we used the Microbial
Air Monitoring System MAS-100 (Merck, Darmstadt,
Germany) based on impaction systems. Air sampling
was performed in 21 cabins before fumigation and after
it. Air was aspirated and impacted onto the surface of
growth media in Petri dishes: blood agar for bacteria
and Sabouraud agar for fungi. The blood agar plates
were incubated aerobically at 35°C for 24–48 hours,
the plates with Sabouraud agar aerobically at 30°C for
48–72 hours. After incubation colony-forming units
were calculated. Air analysis revealed a significant
reduction in colony-forming units in bacteria and fungi
after spraying with didecyldimethylammonium chloride and cinnamaldehyde compared to the supermarket
product for disinfection of car air conditioning systems.
Average bacterial reduction after spraying with our kit
was 70%, whereas fungal reduction was on the level of
45%. Average bacterial reduction after spraying with the
product from a local supermarket was on the level of
13%, and 11% for fungi. Our study suggests that spray
based on didecyldimethylammonium chloride with
cinnamaldehyde is the right chemical for the effective
disinfection of cars.
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WPŁYW PROMIENIOWEJ JONIZACJI KATALITYCZNEJ
ORAZ OZONOWANIA NA SALMONELLA SPP. NA SKORUPACH JAJ KURZYCH
Grudlewska-Buda Katarzyna, Skowron Krzysztof,
Wiktorczyk-Kapischke Natalia, Gospodarek-Komkowska Eugenia
Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
k.grudlewska@cm.umk.pl

Obecność Salmonella spp. na jajach stanowi znaczący problem przemysłu drobiarskiego, zwłaszcza
z uwagi na wysoką częstość występowania salmonelloz wśród ludzi. Powszechnie stosowane metody mycia
wpływają na świeżość jaj, zatem niezbędne jest poszukiwanie nowoczesnych, skutecznych metod dezynfekcji. Celem badania była ocena wpływu promieniowej
jonizacji katalitycznej (ang. radiant catalytic ionization, RCI) i ozonowania na pałeczki Salmonella spp.
(serowary: S. Enteritidis, S. Virchow, S. Typhimurium)
obecne na skorupach jaj kurzych. W badaniu oceniono skuteczność obu metod w różnych wariantach
czasowych (po 0,5; 1 i 2 godzinach) i temperaturowych
(4 i 20°C). Ponadto oceniono wpływ zanieczyszczeń
organicznych i wyjściowy poziom skażenia jaj (105 lub
108 jednostek tworzących kolonie, j.t.k./ml) na skutecz-

ność technologii RCI i ozonowania. W większości zastosowanych wariantów doświadczenia technologia RCI
powodowała wyższy spadek liczby pałeczek Salmonella
spp. (od 0,00 log j.t.k./jajo dla warunków: 105 j.t.k./ml,
20°C, z/bez zanieczyszczeń organicznych, 2 godziny)
do 5,63 log j.t.k./jajo dla: 108 j.t.k./ml, 4 i 20°C, z zanieczyszczeniem organicznym, 0,5 godziny) niż ozonowanie (od 0,01 log j.t.k./jajo dla warunków: 105 j.t.k./ml,
20°C, z/bez zanieczyszczeń organicznych, 2 godziny do
5,69 log j.t.tkt/jajko dla: 108 jtk/ml, 20°C, z zanieczyszczeniem organicznym, 0,5 h). Zastosowanie technologii
RCI może stanowić innowacyjne rozwiązanie dezynfekcji skorupy jaj, z zachowaniem bezpieczeństwa wobec
personelu zakładów drobiarskich oraz przyszłych konsumentów, zwłaszcza w dobie rosnącego zainteresowania świeżą i ekologiczną żywnością.

EFFECT OF RADIANT CATALYTIC IONIZATION
AND OZONATION ON SALMONELLA SPP. ON EGGSHELLS
Grudlewska-Buda Katarzyna, Skowron Krzysztof,
Wiktorczyk-Kapischke Natalia, Gospodarek-Komkowska Eugenia
Department of Microbiology, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Collegium Medicum of Ludwik Rydygier in Bydgoszcz, Poland
k.grudlewska@cm.umk.pl

The presence of Salmonella spp. on eggs is a significant problem for the poultry industry, especially
due to the high incidence of salmonellosis in humans.
Commonly used washing methods affect the freshness
of eggs. So it is necessary to search for innovative and
effective methods of disinfection. The aim of the study
was evaluated the efficacy of radiant catalytic ionization
(RCI) and ozonation against Salmonella spp. (serovars:
S. Enteritidis, S. Typhimurim, and S. Virchow) on eggshell at different time (0.5 h, 1 h, 2 h), temperature (4°C,
20°C), contamination (with or without poultry manure)
and bacteria number (105 or 108 CFU/ml) variants. In

most experiment variants, RCI reduced the bacterial
number to the lower level (from 0.00 log CFU/egg for:
105 CFU/ml, 20°C, with/without poultry manure, 2 h to
5.63 log CFU/egg for: 108 CFU/ml, 4°C and 20°C, with
poultry manure, 0.5h) than ozonation (from 0.01 log
CFU/egg for: 105 CFU/ml, 20°C, with/without poultry
manure, 2 h to 5,69 CFU/egg for: 108 CFU/ml, 20°C,
with poultry manure, 0.5 h). The use of RCI technology
can be an innovative disinfection methods of eggshells,
while maintaining safety for the personnel of poultry
plants and future consumers, especially in the era of
growing interest in fresh and organic food.

97

POSTERY

MOBILNA STACJA STERYLIZACJI
Kostrzewa-Nowak Dorota1, Wityk Paweł2, Wierzbicka-Woś Anna1,
Wierzbicki-Woś Jacek1, Cembrowska-Lech Danuta1, Trzeciak-Ryczek Alicja1,
Śliwa-Dominiak Joanna1, Kulińska Agata1, Kubaszewska Joanna1,
Przybylska Natalia2, Gos Waldemar1, Nowak Robert1
1

Uniwersytet Szczeciński, 2 Politechnika Gdańska
dorota.kostrzewa-nowak@usz.edu.pl

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 konieczne jest m.in. stosowanie środków
ochrony osobistej. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania
na tego typu materiały spowodował ich braki wśród
personelu szpitalnego, instytucji publicznych wspierających walkę ze skutkami pandemii oraz obywateli.
Obecnie dostępnych jest wiele metod pozbywania się
patogenów z pomieszczeń, urządzeń, narzędzi, czy
odzieży ochronnej, jednak wybór czynnika sterylizującego jest uzależniony głównie od rodzaju sterylizowanego materiału. Materiał nie może ulec zniszczeniu
lub zmienić swoich właściwości. Sterylizacja wszelkiego
rodzaju materiałów, które miały kontakt z SARS-CoV-2
może odbywać się za pomocą suchej sterylizacji gazowym nadtlenkiem wodoru (H2O2) w połączniu z promieniowaniem UV-C. Proces ten w przeciwieństwie do
stosowanych innych technik unieszkodliwiania patogenów (tj. autoklawowanie, sterylizacja z użyciem tlenku
etylenu, promieniowania X lub gamma) jest bezpieczniejszy, szybszy, tańszy oraz nie powoduje uszkodzenia
jałowionych materiałów. Zastosowanie mobilnej stacji
sterylizacji jest rozwiązaniem dedykowanym głównie
instytucjom użyteczności publicznej, przedsiębiorcom
z sektora turystycznego, branży sport & fitness, usług
kosmetyczne, usług fryzjerskich itp. Istotą rozwiązania
jest również dostosowanie urządzenia w określonych

ramach konstrukcyjnych do potrzeb użytkownika.
Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez nasz
zespół doprowadziły do skonstruowania prototypu
mobilnej stacji sterylizacji – urządzenia, które umożliwia sterylizację środków ochronnych osobistej, części
osprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, w tym
sportowych, używanych wielokrotnie zarówno w szpitalach, jak i w miejscach o zwiększonym zapotrzebowaniu (jednostki stacjonarne oraz terenowe punkty
kontrolne służb mundurowych np. policja, straż
pożarna, straż miejska) lub w miejscach szczególnie
narażonych na rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2
(przestrzeń publiczna, w tym szkoły, siłownie, baseny,
hotele i pensjonaty). Stosowanie urządzenia umożliwiającego dokładną sterylizację wielu rzeczy jednocześnie
w krótkim czasie, wydaje się być kluczowe w zaistniałej
sytuacji epidemiologicznej. Dostęp służb wspierających
walkę z SARS-CoV-2 do mobilnej stacji sterylizacji
może w istotny sposób przyczynić się do znacznego
ograniczenia zasięgu tego wirusa, a tym samym do
szybszego powrotu społeczeństwa do normalnego
funkcjonowania. Finansowano ze środków projektu
„Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020,
grant nr Proto_lab/K2/2020/2
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THE MOBILE STERILIZATION STATION
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Wierzbicki-Woś Jacek1, Cembrowska-Lech Danuta1, Trzeciak-Ryczek Alicja1,
Śliwa-Dominiak Joanna1, Kulińska Agata1, Kubaszewska Joanna1,
Przybylska Natalia2, Gos Waldemar1, Nowak Robert1
1

University of Szczecin, 2 Gdańsk University of Technology
dorota.kostrzewa-nowak@usz.edu.pl

In order to limit the spread of the SARS-CoV-2
virus, it is necessary, inter alia, to use personal protective equipment. The rapid consumption of protective
equipment materials has resulted in their shortages.
Currently, there are many methods of pathogens’ neutralization in rooms, devices, tools or protective clothing, but the choice of a sterilizing agent depends mainly
on the type of sterilized material so that it does not
get damaged or change its properties. Sterilization of
all kinds of materials that have been in contact with
SARS-CoV-2 virus can be done by dry sterilization
with hydrogen peroxide gas (H2O2) in combination
with UV-C radiation. This process, in contrast to other
techniques used to neutralize pathogens (i.e. autoclaving, sterilization with ethylene oxide, X-rays or gamma
rays) is safer, faster, cheaper and does not damage the
sterilized materials. The use of a mobile sterilization
station is a solution dedicated to public institutions and
entrepreneurs from the tourism sector, sports & fitness
industry, or other types of services, e.g. cosmetic services. The essence of this solution is also to adapt the
device within specific construction frames to the user’s

needs. The research and development work carried out
by our team led to the construction of a prototype of
a mobile sterilization station – a device that enables the
sterilization of personal protective equipment, office
supplies, or teaching aids, including sports aids that are
used repeatedly both in hospitals and in places with
increased demand (stationary units and field control
points of uniformed services, e.g. the police, fire brigade,
municipal police) or in places markedly exposed to the
spread of SARS-CoV-2 virus (public space, including
schools, gyms, swimming pools, hotels and boarding
houses). The use of a device enabling precise sterilization of many items at the same short time seems to be
crucial in the current epidemiological situation. The
access of services supporting the fighting SARS-CoV-2
virus to a mobile sterilization station may significantly
contribute to a considerable reduction in the span of
this virus, and thus to a faster return of the society
to normal live. Financed by the project “Socially respon
sible Proto_lab” implemented under the Regional Operational Program of the West Pomeranian Voivodeship
2014–2020, grant no. Proto_lab/K2/2020/2.
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CHARAKTERYSTYKA BAKTERII NALEŻĄCYCH DO GRUPY BACILLUS CEREUS
IZOLOWANYCH W RAMACH MONITORINGU ŻYWNOŚCI W POLSCE
Kowalska Joanna, Maćkiw Elżbieta, Postupolski Jacek
Pracownia Mikrobiologii Żywności, Zakład Bezpieczeństwa Żywności
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
jkowalska@pzh.gov.pl

Bakterie z grupy Bacillus cereus (lub Bacillus cereus
sensu lato) są tlenowymi lub fakultatywnie beztlenowymi Gram-dodatnimi laseczkami. Grupa Bacillus
cereus obejmuje, co najmniej dziewięć gatunków: Bacillus cereus sensu stricto, Bacillus thuringiensis, Bacillus
weihenstephanensis, Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus anthracis, Bacillus toyonensis, Bacillus widmanni oraz Bacillus cytotoxicus. Ze względu na
powszechność występowania w środowisku oraz zdolność do tworzenia form przetrwalnych B. cereus stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.
Bakterie z grupy B. cereus izolowane są głównie z ryżu,
makaronów, mięsa, warzyw, produktów mlecznych,
przypraw oraz żywności gotowej do spożycia. Celem
prowadzonych badań była fenotypowa i molekularna
analiza bakterii z grupy B. cereus wyizolowanych przez
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 7932:2005 w ramach badań
monitoringowych w Polsce. Szczepy B. cereus izolowano z ciast zawierających krem poddany obróbce
cieplnej lub niepoddanej obróbce cieplnej (240), produktów delikatesowych (24), warzyw (2), przypraw (1).
Dokonano reidentyfikacji szczepów. Przynależność
bakterii do grupy B. cereus potwierdzano wykonując
reakcję amplifikacji 16S rDNA. Profil toksyn okreś
lono za pomocą reakcji multiplex PCR z wykorzystaniem starterów specyficznych dla genów hbl, nhe,
cytK oraz ces. Lekowrażliwość izolatów B. cereus została
określona dla wybranych antybiotyków i chemiotera-

peutyków. Interpretację wyników wykonano w oparciu
o kryteria CLSI. Przynależność wszystkich analizowanych izolatów do grupy B. cereus została potwierdzona
za pomocą reakcji amplifikacji 16S rDNA. Szczepy
B. cereus zostały sklasyfikowane według profilu toksyn. Przeprowadzone badania wykazały obecność genu
nhe u 244 z 267 izolatów (91,39%). Natomiast genu hbl
u 53,56% i genu cytK u 44,19% szczepów grupy B. cereus.
Najniższą częstotliwość występowania stwierdzono
dla genu ces. Spośród 267 badanych izolatów gen ces
wykryto jedynie u 14 z nich (2,62%). Przeprowadzone
badania wykazały oporność na penicylinę, ampicylinę
u wszystkich analizowanych szczepów. Ponadto badane
izolaty wykazały oporność na: amoksycylinę/kwas klawulanowy (92,25%), cefalotynę (67,79%), ceftriakson
(64,42%), rifampicynę (46,82%), trimetoprim/sulfametoksazol (5,62%), chinuprystynę/dalfoprystynę (4,87%),
chlor
amfenikol (3,75%), klindamycynę (2,62%),
teikoplanin (1,87%), erytromycynę (1,87%), ciprofloksacynę (0,75%), imipenem (0,75%), tetracyklinę
(0,37%), gentamycynę (0,37%). Przeprowadzone badania wskazują na częste zanieczyszczenie żywności bakteriami z grupy B. cereus. W związku z powyższym
niezbędne jest przeprowadzanie analiz szczepów izolowanych z żywności z uwzględnieniem zdolności
do produkcji toksyn, a także oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki. Praca naukowa finansowana
z środków budżetowych na naukę w latach 2018–2019:
1/ZŚ.1/2018,BŻ-5/2019.
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CHARACTERISTICS OF BACTERIA BELONGING
TO BACILLUS CEREUS GROUP
ISOLATED IN THE FOOD MONITORING IN POLAND
Kowalska Joanna, Maćkiw Elżbieta, Postupolski Jacek
Department of Food Safety, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland
jkowalska@pzh.gov.pl

Bacteria of the group Bacillus cereus (or Bacillus
cereus sensu lato) are aerobic or facultative anaerobic
gram-positive bacilli. Bacillus cereus group includes at
least nine species: Bacillus cereus sensu stricto, Bacillus thuringiensis, Bacillus weihenstephanensis, Bacillus
mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus anthracis, Bacillus toyonensis, Bacillus widmanni and Bacillus cytotoxicus. Due to its widespread presence in the
environment and ability to produce spores of B. cereus
poses a significant threat to food safety. B. cereus are
mainly isolated from rice, pasta, meat, vegetables, dairy
products, spices and ready-to-eat foods. The aim of the
study was to phenotypic and molecular analysis of
bacteria from B. cereus group isolated by the Sanitary-Epidemiological Stations in accordance with PN-EN
ISO 7932: 2005, as part of food monitoring testing in
Poland. B. cereus strains were isolated from confectionery containing heat treated or untreated cream (240),
delicatessen products (24), vegetables (2), spices (1).
Strains were re-identified. Belonging to the group of
bacteria B. cereus was confirmed by performing an
amplification reaction of the 16S rDNA. The toxin
profile was determined by multiplex PCR using primers specific for the hbl, nhe, cytK and ces genes. Sensitivity to antibiotics and chemotherapeutic agents was
determined for selected B. cereus isolates. The results
were interpreted based on the CLSI criteria. All ana-

lysed isolates belonged to the group B. cereus, which
was confirmed by 16S rDNA amplification reaction.
B. cereus strains were classified according to the profile of toxins. The conducted tests showed the presence
of the nhe gene in 244 out of 267 isolates (91.39%).
Whereas the hbl gene was detected in 53.56%, and
the cytK gene was detected in 44.19% of strains of the
B. cereus group. The lowest frequency of occurrence
was found for the ces gene. Out of 267 tested isolates,
the ces gene was detected in only 14 of them (2.62%).
The study showed resistance to penicillin, ampicillin, in all analyzed strains. In addition, the tested isolates showed resistance to: amoxicillin/clavulanic acid
(92.25%), cephalotin (67.79%), ceftriaxone (64.42%),
rifampicin (46.82%), trimethoprim/sulfamethoxazole
(5.62%), quinupristin/dalfopristin (4.87%), chloramphenicol (3.75%), clindamycin (2.62%), teicoplanin
(1.87%), erythromycin (1.87%), ciprofloxacin (0.75%),
imipenem (0.75%), tetracycline (0.37%), gentamicin
(0.37%). Our research indicates frequent contamination of food with B. cereus group bacteria.
Therefore, it is necessary to analyse strains isolated
from food, taking into account the ability to produce
toxins, as well as resistance to antibiotics and chemotherapeutic agents. This work was supported from
budget funds for science in 2018–2019: 1/ZŚ.1/2018,
BŻ-5/2019.

POSTERY

101

ZAMGŁAWIANIE KWASEM NADOCTOWYM
W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH ORAZ W TRANSPORCIE PUBLICZNYM
Kruszewska Ewelina1, 2, Moniuszko-Malinowska Anna1
2
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Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Doktorantka Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

kruszewska.ewelina@gmail.com

Dezynfekcja jest kluczowym elementem kontroli
zakażeń. Zamgławianie (znane również jako fumigacja) jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji
chemicznej. Kwas nadoctowy jest silnym utleniaczem
o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych.
Celem pracy była identyfikacja bakterii i grzybów
w zatłoczonych miejscach oraz ocena skuteczności
zamgławiania kwasem nadoctowym w przedszkolach,
szkołach, autobusach miejskich i autokarach daleko
bieżnych. Badania przeprowadzono w 5 szkołach
podstawowych i 5 przedszkolach w Białymstoku oraz
w 9 autobusach i 9 autokarach. Zamgławianie kwasem
nadoctowym przeprowadzono wewnątrz pomieszczeń i pojazdów przy użyciu w pełni zautomatyzowanego aparatu Aerosept 500 firmy Laboratoires ANIOS
(Francja) oraz środka dezynfekującego Aseptanios AD.
Próbki pobrano przed i po dezynfekcji z 4 powierzchni:
ścian, stołów, drzwi i oparć krzeseł (wewnątrz pomieszczeń) oraz 4 powierzchni: drzwi, okien, foteli i ścian
(wewnątrz pojazdów). Łącznie wykonano 384 pomiary. Następnie płytki inkubowano i zróżnicowano
wyhodowane mikroorganizmy. Najczęściej wykrywanymi mikroorganizmami w szkołach były: Micrococcus
luteus, Staphylococcus warneri, Paracoccus yeei, Staphylococcus hominis ssp. hominis, Kocuria rhizophila, Kocuria rosea, Kytococcus sedentarius. Natomiast w przed
szkolach najczęściej wykrywano: Micrococcus luteus,
Staphylococcus warneri, Paracoccus yeei, Staphylococcus
hominis ssp hominis, Kocuria rhizophila, Kocuria rosea,

Staphylococcus haemolyticus, Acinetobacter lwoffii,
Kocuria kristinae, Lactococcus lactis spp lactis. Porównanie flory bakteryjnej szkół i przedszkoli za pomocą
testu U Manna-Whitneya i testu rangowanych znaków
Wilcoxona wykazało istotnie statystycznie różnice
w obecności bakterii na różnych powierzchniach. Skuteczność dezynfekcji w przedszkolach wyniosła 99,56%,
zaś w szkołach 98,92%. Porównanie flory bakteryjnej
wykazało istotnie częstsze występowanie Bacillus licheniformis na ścianachi drzwiach autokarów w porównaniu do analogicznych powierzchni w autobusach.
Analiza statystyczna wykazała istotne zmniejszenie
liczby drobnoustrojów w próbkach pobranych ze ścian,
oparć foteli, drzwi i okien, zarówno autobusów jak
i autokarów. Zaobserwowano istotną redukcję kolonii
bakterii potencjalnie patogennych tj.: Bacillus subtilis,
Bacillus cereus, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae, Pantoea agglomerans. Wyniki wskazują, że zamgławianie
kwasem nadoctowym jest wysoce skuteczną metodą
dezynfekcji powierzchni w szkołach, przedszkolach oraz
w transporcie publicznym.
Badania finansowane ze środków UE Projekt pn.
„Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na
Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”; współ
finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
nr POWR.03.02.00-00-I050/16.
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Disinfection is a key element in infection control.
Fogging (also known as fumigation) is one of the most
effective chemical disinfection methods. Peracetic acid
is a powerful oxidant with bactericidal and fungicidal
properties. The aim of the study was to identify bacteria and fungi in crowded places and to assess the
effectiveness of the fogging disinfection with peracetic
acid in kindergartens and schools. The study was carried out in 5 primary schools and 5 kindergartens in
Bialystok as well as in 9 buses and 9 coaches. Fogging
with peracetic acid was performed inside rooms and
vehicles using the fully automatic Aerosept 500 apparatus from Laboratoires ANIOS (France) and Aseptanios
AD disinfectant. Before and after disinfection, samples
were collected from 4 surfaces: walls, tables, doors and
chair backs (inside rooms) and 4 surfaces: doors, windows, armchairs and walls (inside vehicles). A total of
384 measurements were performed. The plates were
then incubated and the cultured microorganisms were
differentiated. Most frequently detected microorganisms in schools were Micrococcus luteus, Staphylococcus warneri, Paracoccus yeei, Staphylococcus hominis
ssp. hominis, Kocuria rhizophila, Kocuria rosea, Kytococcus sedentarius. Whereas, in kindergartens most
frequently detected were Micrococcus luteus, Staphylococcus warneri, Paracoccus yeei, Staphylococcus hominis ssp. hominis, Kocuria rhizophila, Kocuria rosea, Sta

phylococcus haemolyticus, Acinetobacter lwoffii, Kocuria
kristinae, Lactococcus lactis spp lactis. Comparison of
the bacterial flora of schools and kindergartens using
the Mann-Whitney U test and Wilcoxon signed-rank
test showed statistically significant difference in presence of bacteria on different surfaces. The efficiency
of disinfection in kindergartens was 99.56%, and in
schools 98.92%. The comparison of the bacterial flora
showed significantly more frequent occurrence of Bacillus licheniformis on the walls and doors of coaches compared to the corresponding surfaces in buses. Statistical
analysis showed a significant reduction in the number
of microorganisms in samples taken from walls, seat
backs, doors and windows of both buses and coaches.
A significant reduction of the colonies of potentially
pathogenic bacteria was observed, such as: Bacillus
subtilis, Bacillus cereus, Escherichia coli, Haemophilus
influenzae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae,
Pantoea agglomerans. The results indicate that peracetic acid fogging is a highly effective method of surface disinfection in schools, kindergartens and public
transport. Financed from EU, project entitled „National
intersectoral doctoral studies at the Medical University
of Białystok” (POWR.03.02.00-00-I050/16) co-funded
from European Union funds within the framework of
European Social Fund as part of Knowledge Education
Development 2014–2020 Operational Programme.
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Intensyfikacja produkcji ryb tak w Polsce jak i na
świecie wiąże się z występowaniem czynników stresotwórczych (monokultury, gęste obsady, zanieczyszczenie środowiska), które osłabiają układ odpornościowy
zwierząt zwiększając ich podatność na infekcje bakteryjne, wirusowe oraz inwazje pasożytnicze. Główną
przyczyną masowego śnięcia ryb w polskich gospo
darstwach rybackich są infekcja MAI/ i posocznica
MAS, choroby wywołane przez mezofilne Gram-ujemne
pałeczki z rodzaju Aeromonas. Oporność na antybiotyki i chemioterapeutyki obserwowana wśród szczepów
Aeromonas spp. skłania do poszukiwania metod alternatywnych. Szczepionki, które powodują wytworzenie
czynnej odporności swoistej u ryb, są zdecydowanie
lepszą metodą prewencji zakażeń wywoływanych przez
bakterie z rodzaju Aeromonas. Cel: charakterystyka
immunochemiczna LPS (endotoksyny) wyizolowanego z A. veronii bv. sobria K133, przedstawiciela grupy
serologicznej PGO1, która dominuje wśród mezofilnych

izolatów Aeromonas. W badaniach LPS zastosowano
techniki analityczne, chromatografię gazową sprzężoną
ze spektrometrią mas (GC/MS), spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego, NMR, technikę Western
blotting oraz test immunoenzymatyczny ELISA. Wyniki:
wykazano, że LPS szczepu K133 zawiera heksaacylowany lipid A, a O-swoisty polisacharyd/antygen O,
który determinuje swoistość i unikalność serologiczną
szczepów, jest zbudowany z liniowej czterocukrowej
powtarzającej się podjednostki i zawiera rzadko występujący cukier 2,4-diamino-2,4,6-trideoksy-D-glukozę
(bacillozaminę). Ustalono strukturę antygenu O-swoistego szczepu K133, należącego do serogrupy PGO1,
najczęściej występującej wśród gatunków Aeromonas
patogennych dla ryb na terenie kraju. A. veronii bv.
sobria szczep K133, z uwagi na budowę jego LPS i polisacharydu O-swoistego, może stanowić składnik antygenowy szczepionki do immunoprofilaktyki choroby
MAI/MAS karpia i pstrąga w polskich akwakulturach.
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IMMUNOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF LIPOPOLYSACCHARIDE
OF AEROMONAS VERONII BV. SOBRIA K133 (PGO1)
AS A POTENTIAL COMPONENT OF THE VACCINE AGAINST MAI/MAS DISEASE
Kurzylewska Maria1, Dworaczek Katarzyna1, Laban Magdalena1, Drzewiecka Dominika2,
Pękala-Safińska Agnieszka3, Turska-Szewczuk Anna1
1

Department of Genetics and Microbiology, Institute of Biological Sciences UMCS
2
Laboratory of General Microbiology, Department of Biology of Bacteria
Faculty of Biology and Environmental Protection, University Łódź
3
Department of Fish Diseases, National Veterinary Research Institute in Puławy
m.kurzylewska@poczta.umcs.pl

The intensification of fish production in Poland
and in the world is associated with the occurrence of
stress factors (monocultures, dense stocks, environmental pollution), which weaken the immune system
of animals, increasing their susceptibility to bacterial
and viral infections and parasitic invasions. The main
cause of mass death of fish in Polish fish farms is MAI
infection / and MAS septicemia, diseases caused by
mesophilic Gram-negative rods of the genus Aeromonas. Resistance to antibiotics and chemotherapeutic
agents observed among the strains of Aeromonas sp.
leads to the search for alternative methods. Vaccines
that induce active specific immunity in fish are a much
better method of preventing infections caused by bacteria of the genus Aeromonas. Aim: structural and
immunochemical characterization of LPS (endotoxin)
isolated from A. veronii bv. sobria strain K133, a representative of the PGO1 serogroup, which is dominant
serogroup among mesophilic Aeromonas isolates from

Polish fish farms. In LPS studies, analytical techniques,
gas chromatography coupled with mass spectrometry
(GC/MS), nuclear magnetic resonance spectroscopy,
NMR, Western blotting and ELISA immunoassay were
used. Results: the LPS of strain K133 has been shown
to contain hexaacylated lipid A, and the O-specific
polysaccharide/O-antigen that determines the serological specificity and serological uniqueness of the strains,
is built of a linear, tetrasaccharide repeating unit and
contains a rarely occurring sugar 2,4-diamino-2,4,6trideoxy-D-glucose (bacillosamine). The structure of
the O-specific antigen of the strain K133, belonging to
the PGO1 serogroup, the most commonly represented
among Aeromonas species pathogenic to fish in the
country, was established. A. veronii bv. sobria strain
K133, due to the structure of its LPS and O-polysaccharide, may be the antigenic component of the vaccine
for the immunoprophylaxis of MAI/MAS diseases in
carp and trout in Polish aquaculture.
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BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA ZAWODOWEGO
ZIDENTYFIKOWANE W POJAZDACH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Piotrowski Grzegorz1, Krefta Robert1, Rybak Bartosz2
1

Studenckie Koło Naukowe Paramedic, Gdański Uniwersytet Medyczny
2
Zakład Toksykologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny
grzegorz.piotrowski@gumed.edu.pl

Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) udzielają świadczeń zdrowotnych osobom będącym w stanie
nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Personel wykonujący medyczne czynności ratunkowe podczas każdego
dyżuru narażony jest na kontakt z różnego rodzaju czynnikami ryzyka zawodowego. Obowiązujące w danym
miejscu pracy procedury, dążące do minimalizacji narażenia powinny być odzwierciedlane w codziennym postępowaniu medyków, ponieważ bezpieczeństwo własne
jest jedną z podstawowych zasad ratownictwa medycznego. Przeprowadzono badanie mające na celu analizę
występowania drobnoustrojów w ambulansach systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne stacjonujących na
obszarze województwa pomorskiego. Materiał badaw-

czy stanowiły wymazy mikrobiologiczne z powierzchni,
sprzętu oraz aparatury wewnątrz ambulansu ZRM. Drugim elementem badania był pobór próbek powietrza
z przestrzeni przedziału medycznego. Posiewy zostały
wykonane na podłoża podstawowe i różnicujące. Wyhodowano liczne gatunki saprofitycznych i środowiskowych bakterii i grzybów w pojazdach ZRM. Szczególnym zagrożeniem dla personelu oraz pacjentów mogą
stanowić organizmy wielolekooporne. W ramach wykonanych badań wyizolowano 1 szczep Escherichia coli
ESBL i lekooporne szczepy Pseudomonas spp. Uzyskane
wyniki pokazują nieprawidłowości w przeprowadzeniu
procedury dezynfekcji z należytą starannością, co może
przekładać się na szerzenie łańcucha zakażeń.

BIOLOGICAL OCCUPATIONAL HAZARD FACTORS IDENTIFIED
IN THE VEHICLES OF THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES
Piotrowski Grzegorz1, Krefta Robert1, Rybak Bartosz2
2

1
Student Research Club Paramedic, Medical University of Gdańsk
Department of Environmental Toxicology, Medical University of Gdańsk

grzegorz.piotrowski@gumed.edu.pl

Emergency Medical Services (EMS) provide health
services to people who are in a state of sudden health
or life threat. Personnel performing medical rescue
operations are exposed to various types of occupational risk factors during each duty. The procedures
in a workplace, aimed at minimizing exposure, should
be reflected in the daily routine of medics, because
their own safety is one of the basic principles of emergency medical services. A scientific research was conducted to analyze the presence of microorganisms
in ambulances of the State Emergency Medical Services system stationed in the area of the Pomeranian
Voivodeship. The research material was collected in

the form of microbiological swabs from the surface,
equipment and apparatus. The second element of the
study was the collection of air samples from the medical compartment. Basic and differentiating microbiological media were used. The obtained results show
how extensive the range of bacteria and fungi is found
in EMS vehicles. Multi-drug resistant organisms can
pose a particular threat to staff and patients. As part
of the research, 1 Escherichia coli ESBL strain and
drug-resistant Pseudomonas spp. strains were isolated.
Disinfection procedures are not always carried out
with due care, which may translate into the spread of
a chain of infections.
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OPRACOWANIE UKŁADU ZŁOŻONEJ REAKCJI PCR (ANG. MULTIPLEX PCR)
DO WYKRYWANIA GENÓW KODUJĄCYCH
WYBRANE CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI
Rosińska Aleksandra, Krawczyk Beata
Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Molekularnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
rosinska.aleks@gmail.com

Escherichia coli to komensalny mikroorganizm
zasiedlający jelita zdrowego człowieka. Genom tej
Gram-ujemnej pałeczki składa się z rdzenia, w którym
zakodowane są białka odpowiedzialne za podstawowe
procesy życiowe oraz z ruchomej puli genów, dzięki
którym mikroorganizm może się przystosować do
życia w różnorodnych środowiskach. Ta wymienna pula
genów jest przekazywana innym bakteriom w drodze
horyzontalnego transferu i prowadzi do powstawania
różnorodnych wariantów genetycznych, w tym silnie
zjadliwych i wirulentnych szczepów E. coli. Zakażenie
układu moczowego (ZUM) jest szeroko rozpowszechnioną infekcją wśród pacjentów ambulatoryjnych
i szpitalnych; rocznie na świecie odnotowuje się około
150 milionów przypadków. Na infekcję dróg moczowych narażone są przede wszystkim kobiety, ale wraz
z wiekiem ryzyko zakażenia rośnie także u mężczyzn;
zdarza się, że infekcja dotyka również dzieci. W skrajnych przypadkach infekcja może się rozprzestrzenić

i prowadzić do groźnej dla życia urosepsy. Stąd ważne
jest monitorowanie szczepów UPEC pod względem
obecności istotnych dla wirulencji genów. W przedstawionych badaniach opracowano układ złożonej reakcji
PCR do wykrywania czterech genów tosA, tosB, mrkD,
Afa/Dr powiązanych z rozwojem ZUM. Obecność genu
tosA jest powiązana ze zdolnością szczepu do kolonizacji dróg moczowych. Szczepy tosA-pozytywne znacznie
częściej niosą również inne geny wirulencji. Gen tosB
koduje białka RTX toksyczne dla komórek gospodarza.
Gen Afa/Dr koduje adhezyny, dzięki którym bakteria
wiąże się z powierzchnią komórek, uszkadza nabłonek pęcherza moczowego i nerek oraz ułatwia bakterii
internalizację do komórek gospodarza. Fimbrie typu 3
kodowane są przez operon mrkABCDE przy czym gen
mrkD jest bezpośrednio odpowiedzialny za kodowanie
białka adhezyjnego. Opracowany test był ewaluowany
na klinicznych szczepach E. coli izolowanych od pacjentów z ZUM i urosepsą.

DEVELOPMENT OF MULTIPLEX PCR FOR DETECTING
THE GENES CODE VIRULENCE FACTORS OF ESCHERICHIA COLI
Rosińska Aleksandra, Krawczyk Beata
Molecular Biotechnology and Microbiology Department, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology
rosinska.aleks@gmail.com

Escherichia coli is a commensal microorganism inha
biting the human colon. This Gram-negative bacterium’s
genome consists of a core, where proteins responsible for
vital biological processes are coded and a mobile gene
pool allowing the microorganism to adapt to diverse
living conditions. This pool is transmitted to other
bacteria by horizontal transfer, which leads to the creation of different genetic variations, including especially
pathogenic and virulent species of E. coli. Urinary tract
infections (UTIs) are common among ambulatory and
hospital patients. 150 million cases are treated each year.
Women are especially prone to these infections; however
the risk increases with age also for men. It is also possible for the disease to affect children. In extreme cases
the infection can spread leading to a urosepsis. Because
of this, it is important to monitor UPEC strains in terms

of the presence of genes influencing virulence. In this
study a complex PCR for detection of 4 UTI-related
genes (tosA, tosB, mrkD, Afa/Dr) has been designed.
The presence of tosA gene is associated with the strains
ability to colonize the urinary tract. TosA- positive
strains are also more likely to carry other virulenceinfluencing genes. TosB encodes RTX proteins, which
are toxic for the host. Afe/Dr encodes adhesins, which
allow bacteria to bond with the surface of the cells,
damage transitional epithelium and facilitate the internalization into cells of the host. Type 3 fimbrias are
encoded by mrkABCDE operon and mrkD gene is also
directly responsible for coding the adhesive protein.
The test designed in this study has been evaluated with
the use of clinical strains of E. coli isolated from patients
with UTIs and urosepsis.
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BIOFILM BAKTERYJNY UROPATOGENNYCH SZCZEPÓW E. COLI DR+
JAKO CZYNNIK INDUKUJĄCY PRZEWLEKŁOŚĆ ZAKAŻEŃ
DRÓG MOCZOWYCHI OGRANICZJĄCY ICH LECZENIE
Zalewska-Piątek Beata, Piątek Rafał
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
beazalew@pg.edu.pl

Zakażenia dróg moczowych (ZUM) stanowią jedne
z najczęściej występujących infekcji bakteryjnych, dotykających każdego roku miliony osób na świecie. Problematyka tych zakażeń wynika z ich przewlekłości
i nawrotów, pomimo stosowania terapii antybiotykowej
oraz ciągle wzrastającej lekooporności uropatogenów je
wywołujących. Dominującym czynnikiem etiologicznym ZUM są uropatogenne szczepy E. coli (UPECs),
wykazujące zdolność do adhezji, inwazji, tworzenia
wewnątrzkomórkowych agregatów bakteryjnych i złożonych struktur biofilmu w obrębie skolonizowanych dróg
moczowych. Szczepy E. coli Dr+ stanowią trzecią grupę
UPECs, które produkują homopolimeryczne struktury
adhezyjne, występujące na powierzchni komórek bakteryjnych w postaci fimbrii Dr. Są one odpowiedzialne za
zapalenie pęcherza moczowego u dzieci i odmiedniczkowe zapalenie nerek u dorosłych, zwłaszcza u kobiet

ciężarnych (40% przypadków, w III trymestrze ciąży).
Zdolność do tworzenia biofilmu stanowi również przyczynę przewlekłości tych zakażeń i trudności terapeutyczne. W toku prowadzonych badań wykazano, że fimbrie Dr i białko DraD stanowią główne determinanty
urowirulencji klinicznego izolatu E. coli IH11128 Dr+,
odpowiedzialne za tworzenie biofilmu, natomiast autoagregująca adhezyna Ag43 może wpływać na jego rozwój i zwiększenie przeżywalności bakterii w komórkach
uroepitelialnych. Wstępne analizy wykazały również,
że bakterie te wzrastające na podłożu polistyrenowym,
tworzą biofilm o rozgałęzionej, drzewiastej strukturze
z komórkami uwięzionymi w rozległej macierzy pozakomórkowej. Powyższe dane eksperymentalne wymagają
jednak dalszych badań, dotyczących struktury i składu
biochemicznego biofilmu, w odniesieniu do aktywności
metabolicznej komórek bakteryjnych.

BACTERIAL BIOFILM OF UROPATHOGENIC E. COLI DR+ STRAINS
AS A FACTOR INDUCING THE CHRONICITY
OF URINARY TRACT INFECTIONS AND LIMITING TREATMENT
Zalewska-Piątek Beata, Piątek Rafał
Department of Molecular Biotechnology and Microbiology, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology
beazalew@pg.edu.pl

Urinary tract infections (UTIs) are one of the most
common bacterial infections, affecting millions of people worldwide each year. The problem of these infections results from their chronicity and recurrence,
despite the use of antibiotic therapy and the constantly
increasing drug resistance of uropathogens causing
them. The dominant etiological factor of UTIs are
uropathogenic strains of E. coli (UPECs), having the
ability to adhere, invade, develop intracellular bacterial
aggregates and complex biofilm structures within the
colonized urinary tract. E. coli Dr+ strains are the third
group of UPECs that produce homopolymeric adhesion structures on the surface of bacterial cells in the
form of Dr fimbriae. They are responsible for cystitis
in children and pyelonephritis in adults, especially in
pregnant women (40% of cases in the third trimester

of pregnancy). The ability to form biofilm is also the
cause of chronicity of these infections and the therapeutic difficulties. In the course of the conducted research,
it was shown that Dr fimbriae and DraD protein are
the main urovirulence determinants of the clinical
isolate of E. coli IH11128 Dr+, responsible for biofilm
formation, while the self-aggregating Ag43 adhesin may
influence its development and increase the survival of
bacteria in uroepithelial cells. Preliminary analyzes also
showed that these bacteria grown on a polystyrene substrate form a biofilm with a branched tree structure
with cells trapped in an extensive extracellular matrix.
However, the above experimental data require further research on the structure and biochemical composition of the biofilm in relation to the metabolic
activity of bacterial cells.
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OCENA BAKTERII POCHODZENIA FEKALNEGO W WODZIE MORSKIEJ
ZATOKI GDAŃSKIEJ ORAZ W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM
Michalska Małgorzata, Zorena Katarzyna
Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
malgorzata.michalska@gumed.edu.pl

Celem naszych badań było ocena obecności bakterii potencjalnie chorobotwórczych w wodzie morskiej z Zatoki Gdańskiej oraz w powietrzu w 5 miejs
cowościach nadmorskich (Hel, Puck, Gdynia, Sopot,
Gdańsk-Brzeźno) w latach 2014–2017 oraz w 2018 roku.
Ponadto podjęto próbę wykazania współczynnika
wzbogacenia bakterii z wody morskiej z Zatoki Gdańskiej do powietrza nadmorskiego. Próby powietrza
w strefie nadmorskiej pobierano za pomocą próbnika
SAS Super ISO 100 (Włochy). Próby wody morskiej
pobierano techniką szklanej płyty (SML) z mikrowarstwy ≤ 100 μm. Łącznie do badań pobrano 594 prób
wody morskiej i powietrza nadmorskiego. Badania

wykazały istotnie statystycznie wyższą liczbę bakterii
w wodzie morskiej i powietrzu nad Zatoką Gdańską
w 2018 roku po awaryjnym odprowadzeniu ścieków
do Zatoki Gdańskiej w porównaniu do lat 2014–2017.
Wykazano występowanie istotnych statystycznie korelacji między liczbą bakterii w powietrzu a prędkością
i kierunkiem wiatru. Sugerujemy, że zwiększona liczba
bakterii w wodzie morskiej i powietrzu przybrzeżnym
oraz wysoki współczynnik wzbogacenia powietrza bakteriami mezofilnymi, bakteriami grupy coli, Escherichia
coli może wiązać się z awaryjnym odprowadzaniem
ścieków do Zatoki Gdańskiej.

ASSESSMENT OF FECAL BACTERIA IN THE SEA WATER OF THE GDANSK BAY
AND IN THE ATMOSPHERIC AIR
Michalska Małgorzata, Zorena Katarzyna
Department of Immunobiology and Environment Microbiology
Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine
Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
malgorzata.michalska@gumed.edu.pl

The purpose of this research was to study the presence of potential pathogenic bacteria in the sea water
and air in 5 coastal towns (Hel, Puck, Gdynia, Sopot,
Gdańsk-Brzeźno), and the enrichment of bacteria from
the sea water into the coastal air after an emergency discharge of sewage into the Bay of Gdańsk. A total number of 594 samples of air, and sea water were collected
in the coastal zone between spring and summer during
2014–2018. Air samples were collected with use of the
impact method with a SAS Super ISO 100. The samples of sea water were collected from the microlayer.
The research showed a statistically significant higher

number of bacteria in the sea water and air over the
Bay of Gdańsk in 2018 after an emergency discharge of
sewage into the Bay of Gdańsk compared to 2014–2017.
The research also showed statistically significant correlations between the number of bacteria in the air and
the speed and direction of the wind was demonstrated.
We suggested that the increased number of bacteria in
the sea water, and in the coastal air, and the high factor
of air enrichment with mesophilic bacteria, coliforms
bacteria, Escherichia coli may be associated with the
emergency discharge of wastewater into the Motława
River flowing into the Bay of Gdańsk.
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BAKTERIE WIELOLEKOOPORNE ROZNOSZONE PRZEZ PTAKI
– CZYNNIKI RYZYKA W ŚRODOWISKU LUDZKIM
Rybak Bartosz1, Beata Furmanek-Blaszk2, Beata Krawczyk3
Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Toksykologii Środowiska
2
Uniwersytet Gdański Wydział Biologii Katedra Mikrobiologii
3
Politechnika Gdańska Wydział Chemii Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
1

bartosz.rybak@gumed.edu.pl

Odkrycie antybiotyków to jedno z największych
odkryć w dziejach medycyny. Przez długi czas zjawisko antybiotykooporności wiązano jedynie ze środowiskiem szpitalnym jednak problem ten wykracza
poza środowisko szpitalne, bakterie wielolekooporne
są czynnikami etiologicznymi zakażeń pozaszpitalnych. W środowisku pozaszpitalnym można znaleźć
wiele źródeł gdzie bakterie wielolekooporne mogą
się namnażać i selekcjonować. Oczyszczalnie ścieków
komunalnych, ze szpitali, przemysłu czy rolnictwa
stają się miejscem selekcji szczepów lekoopornych
gdyż w jednym miejscu spotykają się szczepy niosące
mechanizmy oporności na antybiotyki oraz pozosta
łości leków przeciwdrobnoustrojowych i ich metabolitów. Jednak czy szczepy lekooporne mogą się przenosić
w środowisku między różnymi obszarami, jaki mógłby
być wektor takiego procesu. W naszym opracowaniu przedstawiliśmy badania ptaków dziko żyjących,
u których wyizolowano szczepy oporne na cefalosporyny. Wśród przebadanych 241 ptaków stwierdzono
51 (21,5%) osobników, u których wyizolowano szczepy

ESBL/AmpC. W analizie genów kodujących beta-laktamazy ESBL dominowały beta-laktamazy z rodzaju
CTX-M. Wyizolowane szczepy E. coli poddano typowaniu filogenetycznemu według opracowania Clermont
i wsp. z 2013 roku oraz badano pod kątem obecności
wybranych genów kodujących czynniki wirulencji.
Wyniki analizy wykazały że dziko żyjące ptaki mogą
być skolonizowane zarówno przez szczepy komensalne,
jak i patogenne. Najczęściej występującymi czynnikami
wirulencji były systemy transportu sideroforów i pozyskiwania żelaza, toksyny, autotransportery oraz geny
związane z tworzeniem otoczki i biofilmu. Analiza
profili MP-PCR wykazała podobieństwo kilku szczepów pochodzących od tego samego gatunku ptaka.
Wyniki naszych analiz pozwalają wskazać dziko żyjące
ptaki jako potencjalne wektory szczepów lekoopornych w środowisku i pomiędzy różnymi obszarami
w naszym regionie. Wyselekcjonowane, lekooporne
szczepy bakteryjne mogą stanowić źródło genów oporności dla innych szczepów stanowiących zagrożenie
również dla człowieka.

MULTIPLE RESISTANT BACTERIA DISTRIBUTED BY BIRDS
– RISK FACTORS IN THE HUMAN ENVIRONMENT
Rybak Bartosz1, Beata Furmanek-Blaszk2, Beata Krawczyk3
1

Department of Environmental Toxicology, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine
Medical University of Gdansk, Gdansk 80-204, Debowa 23A, Poland
2
Department of Microbiology, Faculty of Biology, University of Gdansk, Poland
3
Department of Molecular Biotechnology and Microbiology, Faculty of Chemistry
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland
bartosz.rybak@gumed.edu.pl

There are many sources in the community where
multi-drug resistant bacteria can multiply and select.
In our study, we present studies of wild birds in which
strains resistant to cephalosporins have been isolated. Among the 241 examined birds, 51 (21.5%) indi
viduals with ESBL/AmpC strains were found. The betalactamases of the CTX-M genus dominated in the
analysis of genes encoding ESBL beta-lactamases. The
isolated strains of E.coli were subjected to phylogenetic typing and tested for the presence of selected genes
encoding virulence factors. The results of the analysis

showed that wild birds can be colonized by both commensal and pathogenic strains. The most common
virulence factors were siderophore transport and iron
harvesting systems, toxins, auto transporters, and genes
related to envelope and biofilm formation. The results
of our analyzes allow us to identify wild birds as potential vectors of drug-resistant strains in the environment
and between different areas in our region. Selected,
drug-resistant bacterial strains may constitute a source
of resistance genes for other strains that also pose
a threat to humans.
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FAGI ŚRODOWISKOWE JAKO NARZĘDZIE
W ZWALCZANIU STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Piechowicz Lidia, Kaźmierczak Natalia
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
lidia.piechowicz@gumed.edu.pl

Bakteriofagi są bardzo liczną i różnorodną grupą
wirusów. Występują wszędzie tam, gdzie obecne są bakterie. Stanowią naturalny czynnik regulujący liczebność
populacji bakterii w środowisku. Odkrycie ponad 100 lat
temu bakteriofagów było jednym z najbardziej przełomowych wydarzeń w mikrobiologii i zapoczątkowało
prace nad ich wykorzystaniem w różnych dziedzinach
medycyny. Fagi odegrały szczególną rolę w zakażeniach
bakteriami z gatunku Staphylococcus aureus. Zastosowane w typowaniu bakteriofagowym były przydatne do
różnicowania szczepów w dochodzeniu epidemiologicznym gronkowcowych zakażeniach szpitalnych.

Obecnie, ze względu na problemy z terapią zakażeń
wielolekoopornymi szczepami Staphylococcus aureus
(Multi Drug Resistant Staphylococcus Aureus), poszukuje się bakteriofagów przydatnych w leczeniu. Nasze
badania zmierzały w tym kierunku. Przy współpracy
z innymi jednostkami, zbadaliśmy bakteriofagi wyizolowane ze środowiska pod względem właściwości kluczowych w terapii fagowej. Praca była procesem wieloetapowym i wymagającym zastosowania różnych technik
badawczych. Uzyskane wyniki są obiecujące. Wykazały,
że niektóre z przebadanych fagów można rozpatrywać
jako potencjalny czynnik terapeutyczny w zakażeniach.

ENVIRONMENTAL PHAGES AS A TOOL IN THE CONTROL
OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Piechowicz Lidia, Kaźmierczak Natalia
Department of Medical Microbiology, Medical Department
Medical University of Gdańsk, Polska
lidia.piechowicz@gumed.edu.pl

Bacteriophages are a very numerous and diverse
group of viruses. They occur wherever bacteria are present. They are a natural factor regulating the number
of bacteria in the environment. They are a natural factor regulating the size of the population in nature. The
discovery of bacteriophages over 100 years ago was one
of the most groundbreaking events in microbiology and
initiated work on their use in various fields of medicine. Phages acted a special role in infections caused by
bacteria of the species Staphylococcus aureus. Used in
bacteriophage typing, they were useful for the differentiation of strains in the epidemiological investigation of

nosocomial infections. Currently, due to problems with
the therapy of infections with multi-resistant Staphylococcus aureus (Multi Drug Resistant Staphylococcus
Aureus) strains, bacteriophages useful in treatment
are sought. Our research has gone in this direction. In
cooperation with other entities, we examined bacteriophages isolated from the environment for key properties in phage therapy. The work was a multi-stage process requiring the use of various research techniques.
The obtained results are promising. They showed that
some of the phages can be considered as a potential
therapeutic factor in infections with MDRSA strains.
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BORRELIA BURGDORFERI S.L. JAKO GROŹNY PATOGEN ŚRODOWISKOWY
– ANALIZA PROBLEMU ORAZ NOWE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Grąźlewska Weronika, Holec-Gąsior Lucyna, Ferra Bartłomiej
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk
wergrazl@student.pg.edu.pl

Borelioza to najczęstsza choroba odkleszczowa występująca u ludzi zamieszkujących półkulę północną.
Zakażenie to wywołują krętki zaliczane do kompleksu
Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.). Dotychczas do
grupy tej zakwalifikowano około 20 genogatunków,
jednak wciąż odkrywane są nowe. Obecnie rozpoznanie boreliozy opiera się głównie na dwustopniowym
badaniu serologicznym. W powszechnie stosowanych
testach immunoenzymatycznych nowej generacji jako
antygeny wykorzystywane są lizaty całokomórkowe
B. burgdorferi s.l. z dodatkiem wybranych białek rekombinowanych. Niestety, ze względu na duże zróżnicowanie genogatunków B. burgdorferi s.l. oraz niski stopień
zakonserwowania sekwencji aminokwasowych ich białek, to podejście diagnostyczne nie jest wystarczające
do prawidłowego rozpoznania boreliozy. Problem ten
dotyczy w szczególności Europy, gdzie definitywnie
potwierdzono obecność pięciu genogatunków B. burgdorferi s.l. patogennych dla człowieka. Rozwiązaniem
wyżej wspomnianych problemów może być zastoso-

wanie w serodiagnostyce boreliozy białek chimerycznych zawierających w jednym łańcuchu aminokwasowym regiony o wysokiej immunogenności pochodzące
z dwóch lub większej liczby różnych antygenów. W tym
celu dwa diwalentne, rekombinantowe białka chimeryczne (BmpA-BBK32 i BmpA-BBA64) otrzymano
w prokariotycznym systemie ekspresyjnym jako białka
fuzyjne zawierające zarówno na N- jak i C-końcu sześć
reszt histydynowych. Reaktywność tych nowo skonstruowanych białek chimerycznych ze swoistymi przeciwciałami IgG anty-Borrelia zawartymi w surowicy ludzkiej
została wstępnie określona przy użyciu techniki Western
blotting. Wyniki wykazały, że nowe białka chimeryczne
są reaktywne ze swoistymi przeciwciałami IgG zawartymi w surowicach pobranych od osób chorych na boreliozę. Ponadto nie zaobserwowano immunoreaktywności białek chimerycznych z przeciwciałami w surowicach osób zdrowych. Te obiecujące wyniki sugerują, że
białka chimeryczne mogą w przyszłości poprawić czułość i swoistość testów immunodiagnostycznych.

BORRELIA BURGDORFERI S.L. AS A DANGEROUS ENVIRONMENTAL PATHOGEN
– PROBLEM ANALYSIS AND NEW DIAGNOSTIC POSSIBILITIES
Grąźlewska Weronika, Holec-Gąsior Lucyna, Ferra Bartłomiej
1

Department of Molecular Biotechnology and Microbiology, Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology, Gdańsk
wergrazl@student.pg.edu.pl

Lyme borreliosis (LB) is the most common tickborne human disease in the Northern Hemisphere.
The infection is caused by spirochetes belonging to
the Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) complex. Currently, there are about 20 genospecies in this group, yet
new members are still being discovered. Nowadays, the
diagnosis of LB is based mostly on two-tiered serologic
testing. In new generation immunoenzymatic assays,
whole-cell lysates of B. burgdorferi s.l. with the addition of selected recombinant proteins are used as the
antigens. However, the currently used serodiagnostic
methods are not sufficient for the correct diagnosis of
LB due to the high diversity of B. burgdorferi s.l. genospecies and the low degree of conservation of the amino
acid sequences of their proteins. This problem applies
in particular to Europe, where the presence of at least
five genospecies of B. burgdorferi s.l. as causative agents
of LB in humans has been confirmed. The solution to

these problems may be chimeric proteins containing in
a single amino acid chain high immunogenic regions
derived from two or more different antigens. For this
purpose, two divalent recombinant chimeric proteins
(BmpA-BBK32 and BmpA-BBA64) were obtained in
a prokaryotic expression system as fusion proteins containing six histidyl residues at N- and C-terminal. The
reactivity of the new chimeric proteins with specific
anti-Borrelia IgG antibodies from human serum was
preliminarily determined using the Western blotting
technique. The results showed that the new chimeric
proteins are reactive with IgG antibodies contained in
the serum of patients suffering from borreliosis. Moreover, no immunoreactivity of chimeric proteins with
antibodies in the sera of healthy people was observed.
These promising results suggest that chimeric proteins
have the potential to improve the sensitivity and specificity of immunodiagnostic assays in the future.
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DROŻDŻE ZIMNOLUBNE
I ICH BIOTECHNOLOGICZNE WYKORZYSTANIE
Wanarska Marta, Cieśliński Hubert
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
marta.wanarska@pg.edu.pl

Prokariotyczne i eukariotyczne mikroorganizmy
zaadaptowane do życia w niskiej temperaturze (psychrofile i psychrotoleranty), izolowane są najczęściej

z prób środowiskowych pobranych w Arktyce, Antarktyce oraz na terenach wysokogórskich. Większość opisanych w literaturze zimnolubnych drożdży to psych
ro
toleranty należące do gromady Basidiomycota.
Mikroorganizmy te są producentami wielu enzymów
o znaczeniu przemysłowym, np. proteaz, lipaz, esteraz,
amylaz, pektynaz, celulaz, β-galaktozydaz i innych,
które często wydzielane są do pożywki hodowlanej,
co bardzo ułatwia ich izolację i oczyszczanie. Psychrotolerancyjne drożdże to także bogate źródło innych
cennych związków, np. barwników, zewnątrzkomórkowych polisacharydów czy lipidów zawierających nie
nasycone kwasy tłuszczowe. Bada się również zdolność

tych eukariotycznych mikroorganizmów do biodegradacji związków zanieczyszczających środowisko, np.
fenolu i jego pochodnych. Natomiast w ramach naszych
badań przeprowadzonych we współpracy z Politechniką
Łódzką, opracowany został nowy system ekspresyjny
do wytwarzania heterologicznych białek składający się
z psychrotolerancyjnych drożdży Debaryomyces macquariensis D50 wyizolowanych z próbki gleby antarktycznej oraz serii plazmidowych wektorów ekspresyjnych,
który został opatentowany (EP 3530739; 2020 r.). Opracowany system ekspresyjny może znaleźć zastosowanie
do produkcji rekombinantowych białek stosowanych
w biologii molekularnej, biofarmaceutyków, a także
enzymów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności enzymów aktywnych w niskiej
temperaturze, które są termolabilne.

COLD-ADAPTED YEASTS
AND THEIR BIOTECHNOLOGICAL APPLICATION
Wanarska Marta, Cieśliński Hubert
Department of Molecular Biotechnology and Microbiology, Faculty of Chemistry
Gdańsk University of Technology
marta.wanarska@pg.edu.pl

Prokaryotic and eukaryotic microorganisms adapted
to life at low temperature (psychrophiles and psychrotolerants) are most often isolated from environmental samples collected in the Arctic, Antarctic and
high mountain areas. Most of the cold-adapted yeasts
described in the literature are psychrotolerants belonging to the Basidiomycota group. These microorganisms
are producers of many enzymes of industrial importance, e.g. proteases, lipases, esterases, amylases, pectinases, cellulases, β-galactosidases and others, which are
often secreted into the culture medium, which greatly
facilitates their isolation and purification. Psychrotolerant yeasts are also rich sources of other valuable compounds, e.g. pigments, extracellular polysaccharides
or lipids containing unsaturated fatty acids. The abil-

ity of these eukaryotic microorganisms to biodegrade
environmental pollutants, e.g. phenol and its derivatives, is also tested. And, as part of our research carried
out in cooperation with the Lodz University of Technology, a new expression system for the production
of heterologous proteins was developed, consisting
of the psychrotolerant yeast Debaryomyces macquariensis D50 isolated from an Antarctic soil sample and
a series of plasmid expression vectors, which was paten
ted (EP 3530739; 2020). The developed expression system can be used for the production of recombinant
proteins used in molecular biology, biopharmaceuticals, as well as enzymes used in various industries, in
particular enzymes active at low temperature which
are thermolabile.
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CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW LISTERIA MONOCYTOGENES
IZOLOWANYCH ZE ŚRODOWISKA
WYBRANYCH ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO
Skowron Krzysztof1, Kroplewska Magdalena2, Paluszak Zbigniew2,
Wiktorczyk-Kapishke Natalia1, Grudlewska-Buda Katarzyna2
Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2
Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
1

skowron238@wp.pl

Listeria monocytogenes to Gram-dodatnie, nieprzetrwalnikujące pałeczki, będące czynnikiem etiolo
gicznym listeriozy. Celem badania była charakterystyka
feno- i genotypowa szczepów L. monocytogenes izolowanych ze środowiska wybranych zakładów przetwórstwa spożywczego. Do badań pobrano 3209 prób
w trzech zakładach produkcji żywności (obiekt I
– przetwórstwo warzyw, obiekt II i III – przetwórstwo rybne) w latach 2015–2017. Oceniono stopień
podobieństwa genetycznego, przynależność do grup
serologicznych (multipleks PCR) oraz obecność
genów wirulencji (actA, fbpA, hlyA, iap, inlA, inlB,
mpl, plcA, plcB, prfA). Zbadano zdolność do tworzenia biofilmu (60 szczepów wykrytych w obiekcie III). Oceniono wrażliwość na antybiotyki (penicylinę, ampicylinę, erytromycynę, meropenem, sulfameto
ksazol z trimetoprimem) u 32 szczepów wyodrębnionych w próbach żywności bezpośrednio po jej
wyprodukowaniu oraz próbach artykułów zamrożonych
(metoda krążkowo-dyfuzyjna). W badaniach pozyskano

121 (3,77% próbek dodatnich) izolatów L. monocytogenes, wśród których wykryto 113 różnych genetycznie szczepów. Wszystkie szczepy wyizolowane
w obiekcie I należały do serogrupy II.1 (4b, 4d, 4e),
a szczepy wykryte w obiekcie II i III do serogrupy I.1.
(1/2a, 3a). U wszystkich pozyskanych szczepów L. monocytogenes wykryto wszystkie badane geny wirulencji. Stwierdzono, że większość ze szczepów wyosobnionych z prób pobranych w obiekcie III, tworzyła
biofilm umiarkowanie. Wszystkie badane szczepy były
oporne na sulfametoksazol z trimetoprimem. Ponadto,
dwa szczepy L. monocytogenes wykazywały oporność
na wszystkie zastosowane antybiotyki. Większość szczepów (93,75%) była wrażliwa na ampicylinę. Podczas
prowadzenia badań, w każdym z zakładów zaobserwowano zmniejszenie liczby szczepów, wykrywanych
na obszarze produkcji. Oznacza to, że monitorowanie obecności pałeczek L. monocytogenes było konieczne, a wykonywanie systematycznych badań odniosło
pozytywny skutek.
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CHARACTERISTICS OF LISTERIA MONOCYTOGENES
STRAINS ISOLATED FROM THE ENVIRONMENT
OF SELECTED FOOD PROCESSING PLANTS
Skowron Krzysztof1, Kroplewska Magdalena2, Paluszak Zbigniew2,
Wiktorczyk-Kapishke Natalia1, Grudlewska-Buda Katarzyna2
Department of Microbiology, Nicolaus Copernicus University in Toruń
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Listeria monocytogenes is a gram-positive, non-sporulating bacilli which is the etiological factor of listeriosis.
The aim of the study was the pheno- and genotypic characterization of L. monocytogenes strains isolated from
the environment of selected food processing plants.
During research, the 3209 samples were taken in three
food production plants (object I – vegetable processing, object II and III – fish processing) in 2015–2017.
The degree of genetic similarity, belonging to serological groups (multiplex PCR) and the presence of virulence genes (actA, fbpA, hlyA, iap, inlA, inlB, mpl, plcA,
plcB, prfA) were assessed. The ability to create a biofilm
was tested (60 strains detected in the object III). Susceptiblity to antibiotics (penicillin, ampicillin, erythromycin, meropenem, sulfamethoxazole with trimethoprim)
in 32 strains isolated in food samples immediately after
its production and in samples of frozen products (disc
diffusion method) was determined. In research, the

121 (3.77% positive samples) isolates of L. monocyto
genes were obtained, among which 113 genetically different strains were detected. All the strains isolated in
the object I belonged to serogroup II.1 (4b, 4d, 4e), and
the strains detected in the objects II and III belonged to
serogroup I.1. (1/2a, 3a). In all obtained L. monocyto
genes strains all tested virulence genes were detected.
It was found that most of the strains isolated from
the samples collected in the object III form biofilm
moderately. All tested strains were resistant to sulfa
methoxazole and trimethoprim. Moreover, two strains
of L. monocytogenes showed resistance to all the anti
biotics used. Most of the strains (93.75%) were susceptible to ampicillin. During the study, a reduction in the
number of strains detected in the production area was
observed in each of the plants. This means that monitoring of the L. monocytogenes presence was necessary and
that systematic measurements were positive.
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IZOLACJA I SCREENING MIKROORGANIZMÓW ŚRODOWISKOWYCH
POD KĄTEM ICH ZDOLNOŚCI DO SOLUBILIZACJI CYNKU
Zawodnia Aleksandra1, Worsztynowicz Paulina2, Góralska Katarzyna3,
Oleszczak Marcin3, Białas Wojciech1
2
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3
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Cynk jest jednym z mikroelementów mających
decydujący wpływ na wielkość plonów roślin uprawnych. Jego deficyt powoduje zaburzenia w procesie
fotosyntezy, metabolizmie azotu, przemianach i transporcie węglowodanów oraz syntezie fitohormonów.
Zastosowanie bioaugmentacji poprzez wprowadzenie do gleby wyselekcjonowanych szczepów lub konsorcjów mikroorganizmów, w celu poprawy dostępności cynku, wydaje się być atrakcyjnym rozwiązaniem
problemów związanych z niedoborem tego pierwiastka.
W niniejszych badaniach wyizolowano 375 środowiskowych izolatów bakteryjnych i zbadano ich zdolność do solubilizacji cynku, na podłożu z nierozpuszczalnym źródłem tego pierwiastka. Identyfikację wyizolowanych mikroorganizmów, charakteryzujących się
najlepszymi zdolnościami do solubilizacji cynku przeprowadzono przy zastosowaniu techniki spektrometrii mas typu MALDI-TOF oraz techniki, która opiera
się o analizę genu kodującego 16S rRNA. W wyniku
przeprowadzonego screeningu wykazano, że spośród
375 testowanych izolatów, 186 posiadało zdolność do
zwiększania rozpuszczalności Zn, z czego 40 izolatów
charakteryzowało się najwyższą aktywnością. Wykonane w odniesieniu do tych szczepów testy ilościowe

w podłożu płynnym, pozwoliły na zawężenie badanej
grupy do 10 izolatów. Stężenie cynku uwolnionego do
podłoża w trakcie testów z wykorzystaniem tych izolatów zawierało się w zakresie 58,9–530,9 mg/L. W grupie najlepszych izolatów zidentyfikowano następujące szczepy: Bacillus pumilus, Bacillus mycoides oraz
Bacillus simplex. Mikroorganizmy należące do kategorii I, o małym prawdopodobieństwie wywoływania
chorób u człowieka, które nie stanowią również zagrożenia dla środowiska, mogą stanowić składnik biopreparatów poprawiających dostępność Zn w glebie.
Badania realizowane w ramach projektu pod nazwą:
„Nowa generacja produktów mikrobiologicznych
zapewniających wyższą efektywność produkcji roślinnej przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014–2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R INNOCHEM”,
Nr Umowy: POIR.01.02.00-00-0060/17-00, Beneficjent:
Intermag sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, al. 1000-lecia
15G, 32-300 Olkusz.
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ISOLATION AND SCREENING OF ENVIRONMENTAL MICROORGANISMS
FOR THEIR ABILITY TO SOLUBILIZE ZINC
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Zinc is one of the micronutrients that have a critical impact on the crops yield. Its deficiency causes
severe disorders in the photosynthesis process, nitrogen metabolism, the metabolism and transport of carbohydrates, as well as the synthesis of phytohormones.
The use of bioaugmentation by introducing selected
strains or consortia of microorganisms into the soil, in
order to improve the availability of zinc, seems to be an
attractive solution to the Zn deficiency problem. In this
study, 375 environmental bacterial isolates were tested
for their ability to solubilize Zn on a medium with an
insoluble source of this element. Identification of the
isolated microorganisms with the best Zn solubilization
properties was carried out using the MALDI-TOF mass
spectrometry technique and confirmed by sequencing
a genomic DNA region encoding 16S rRNA. As a result
of the performed screening, it was shown that out of
375 tested isolates, 186 had the ability to solubilize Zn,
of which 40 isolates were characterized by the highest activity. The following quantitative tests in a liquid
medium allowed to narrow down the strains collection

to 10 isolates with the best performance. The concentration of Zn released by these isolates to the medium
was in the range of 58,9–530,9 mg/L. The best isolates
were identified as: Bacillus pumilus, Bacillus mycoides
and Bacillus simplex. Microorganisms classified to BSL
(biosafety-level) I, with a low probability of causing
human diseases, and not imposing a threat to the environment, may be used as a component of biopreparations improving the availability of Zn in soil. Research
carried out under the project entitled: “New generation
of microbiological products ensuring higher efficiency
of plant production while reducing the chemization of
agriculture” co-financed by the European Union from
the European Regional Development Fund under the
Operational Programme Intelligent Development
2014–2020. The project was implemented under the
competition of the National Centre for Research and
Development: Action 1.2 “Sectoral R&D programmes
INNOCHEM”, Contract no: POIR.01.02.00-00-0060/
17-00, Beneficiary: Intermag sp. z o.o. headquartered
in Olkusz, al. 1000-lecia 15G, 32–300 Olkusz.
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ŚCIEKI JAKO BOGATE ŹRÓDŁO IZOLACJI SPECYFICZNYCH
DLA GOSPODARZA BAKTERIOFAGÓW SKIEROWANYCH
PRZECIWKO BAKTERIOM Z RODZINY ENTEROBACTERIACEAE
Pitucha Joanna1, Stachurska Xymena1, Nawrotek Paweł1,
Karakulska Jolanta1, Żywicka Anna1
1

Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
xymena.stachurska@zut.edu.pl
pawel.nawrotek@zut.edu.pl
jolanta.karakulska@zut.edu.pl
anna.zywicka@zut.edu.pl

Bakteriofagi są wirusami zdolnymi do infekowania i replikowania się wewnątrz komórek bakterii lub
archeonów. Gdy są zjadliwe – prowadzą do zniszczenia komórek poprzez lizę. Dlatego są skuteczną bronią
przeciwko patogenom bakteryjnym. Ich zastosowanie
w terapii uważane jest za bezpieczne, gdyż nie infekują
komórek somatycznych zwierząt i ludzi. Posiadają
również zdolność do eliminowania tzw. superbakterii – bakterii opornych na antybiotyki i wiele leków.
Istnieje wiele źródeł do izolacji bakteriofagów, szczególnie tych o dużej bioróżnorodności jak ścieki, szamba,
gnojowica, woda czy gleba. Celem niniejszej pracy była
ocena, czy ścieki ropopochodne pochodzące z oczyszczalni ścieków mogą być źródłem do izolacji fagów
litycznych, infekujących Enterobacteriaceae. Podczas
badań udało się wyizolować fagi. Po wieloetapowym
przygotowaniu i oczyszczeniu próbki wykonano test
„łysinkowy”. W jego wyniku stwierdzono obecność
bakteriofagów zdolnych do infekowania szczepów
bakteryjnych z rodziny Enterobacteriaceae – S. Typhi-

murium, S. Enteritidis i E. coli. Patogeny te często wywołują choroby układu pokarmowego, w tym zatrucia
i dur brzuszny. Ponadto prowadzą one do problemów w przemyśle spożywczym – mogą być wykryte
w wodzie i produktach spożywczych, takich jak mięso,
jaja i nabiał. W USA do zwalczania bakteryjnego
skażenia żywności można stosować produkty oparte
na bakteriofagach, będące koktajlami fagowymi, np.
Listex™ – dezynfekuje żywność, eliminując bakterie
z rodzaju Listeria. Z kolei przeciwko bakteriom z rodzaju Salmonella istnieje niemiecki produkt SalmoFresh™. Jak widać, bakteriofagi powoli wkraczają do
branży ochrony i dezynfekcji żywności, a ich potencjał
pozwala na wykorzystanie ich w jeszcze większej ilości
gałęzi przemysłu. Dalsze badania nad wyizolowanymi
bakteriofagami mogą doprowadzić do sformułowania
i późniejszego zastosowania takich koktajli do ochrony
żywności lub oczyszczania wody, a tym samym do rozszerzenia zastosowania fagów jako środków bakteriobójczych w Polsce.

WYSTĄPIENIA USTNE MŁODYCH NAUKOWCÓW
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SEWAGE AS A RICH SOURCE FOR ISOLATION
OF HOST-SPECIFIC BACTERIOPHAGES AGAINST BACTERIA
FROM THE ENTEROBACTERIACEAE FAMILY
Pitucha Joanna1, Stachurska Xymena1, Nawrotek Paweł1,
Karakulska Jolanta1, Żywicka Anna1
1

Department of Microbiology and Biotechnology, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry
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pawel.nawrotek@zut.edu.pl
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Bacteriophages are viruses capable of infecting
and replicating inside bacteria or archaea cells. When
virulent – they lead to the destruction of cells by lysis.
Therefore, they are an effective weapon against bacterial pathogens. Their use in therapy is considered safe,
as they do not infect animal and human somatic cells.
They also have the potential to eradicate the so-called
“super bacteria” – antibiotic- and multidrug-resistant
bacteria. There are many sources for bacteriophage isolation, especially those high in the number of various
bacterial strains like sewage, cesspits, slurry, water, or
soil. This study aimed to evaluate if petroleum-derived
sewage coming from a wastewater treatment plant could
be a source for lytic, Enterobacteriaceae infecting, phages
isolation. In this work, phages were successfully isolated.
After multi-step sample preparation and purification,
a spot-test was made. As a result, bacteriophages able
to infect bacterial strains from the Enterobacteriaceae

family – S. Typhimurium, S. Enteritidis, and E. coli were
found. These pathogens often cause diseases of the
digestive system, including poisoning and typhoid fever.
Moreover, they lead to food industry problems – as they
can be spotted in water and comestible products, such
as meat, eggs, and dairy. In the USA it is possible to use
bacteriophage-based products, being phage cocktails, for
combating bacterial food contamination, for example,
Listex™ – food disinfects eliminating bacteria from the
Listeria genus. Then, against the Salmonella genus, there
is a German product, SalmoFresh™. As it can be seen,
bacteriophages slowly step in the food protection and
disinfection industry, and their potential allows them
to be used in even more industries. Further research
on isolated bacteriophages may lead to formulating and
later applying such cocktails for food protection or water
purification, and therefore expanding the use of phages
as germicides in Poland.
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FERMENTOWANE NAPOJE ALKOHOLOWE JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO
WYSOKOWYDAJNYCH SZCZEPÓW PRODUKUJĄCYCH CELULOZĘ BAKTERYJNĄ
Bohdziul Justyna, Żywicka Anna
Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
justynabohdziul1@gmail.com

Celuloza bakteryjna (BC), w porównaniu do celulozy roślinnej, posiada wiele cennych właściwości tj.
biokompatybilność, czystość chemiczna, biodegradowalność, wytrzymałość mechaniczna, przez co znajduje
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej produkcja niesie ze sobą jednak wiele trudności związanych
z wyselekcjonowaniem wydajnych szczepów, wysokimi
kosztami oraz czasochłonnym procesem biosyntezy.
Celem badań była izolacja z piwa, identyfikacja
oraz optymalizacja warunków hodowli szczepów dzikich produkujących BC. Materiał do badań stanowiły
trzy szczepy JB16, JB17, JB18 wyizolowane z piwa oraz
szczep referencyjny Komagataeibacter xylinus. W celu
charakterystyki wyizolowanych szczepów przeprowadzono analizy makro-i mikroskopowe, oraz testy
biochemiczne API. Bakterie hodowano w warunkach
stacjonarnych oraz wytrząsanych z zastosowaniem
pożywki H-S oraz dziewięciu różnych źródeł węgla. Po
7-dniowej inkubacji w warunkach stacjonarnych lub

3-dniowej w warunkach wytrząsanych, oceniano wagę
mokrej i suchej BC. Na podstawie wyników stwierdzono, że najlepszym źródłem węgla dla badanych
szczepów jest dekstroza. Najmniej odpowiednim źród
łem węgla okazała się laktoza. Proces produkcji BC
w hodowli stacjonarnej i wytrząsanej, z wykorzystaniem szczepów JB16, JB17, JB18 był bardziej efektywny
porównaniu do szczepu referencyjnego. Najbardziej
produktywny okazał się szczep JB16, którego wydajność w hodowli wytrząsanej wynosiła 400% więcej
w porównaniu do szczepu referencyjnego. Na podstawie
otrzymanych wyników stwierdzono, że źródło węgla
oraz rodzaj hodowli istotnie wypływa na efektywność
procesu produkcji BC. Najlepszą wydajność procesu
otrzymano z zastosowaniem dekstryny jako źródła
węgla. Wyizolowane szczepy charakteryzują się wysoką
wydajnością produkcji BC w hodowli wytrząsanej. Fermentowane napoje alkoholowe mogą stanowić źródło
wysokowydajnych szczepów produkujących BC.

FERMENTED ALCOHOLIC BEVERAGES AS A POTENTIAL SOURCE
OF HIGH YIELDING STRAINS PRODUCTING BACTERIAL CELLULOSE
Bohdziul Justyna, Anna Żywicka
Department of Microbiology and Biotechnology, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin
justynabohdziul1@gmail.com

Bacterial cellulose (BC), compared to plant cellulose, has many valuable properties, such as biocompati
bility, chemical purity, biodegradability, mechanical
strength, which is why it is used in many industries.
However, the production of this biopolimer entails
many difficulties related to the selection of efficient
strains, high costs and a time-consuming biosynthesis
process. The aim of this study was to isolate from beer
, identify and optimize culture conditions of BC-producing wild strains. The research material consisted of
three wild strains JB16, JB17, JB18 isolated from beer
and the reference strain Komagataeibacter xylinus. In
order to characterized the isolated strains, macro- and
microscopic analyzes as well as API biochemical tests
were performed. BC-producing strains were incubated under stationary and shaking conditions using
H-S medium and nine different carbon sources. After
incubation for 7 days under stationary conditions or

for 3 days under shaking conditions, the wet and dry
weight of BC was assessed. It was found that the best
carbon source for all tested strains was dextrose. The
results showed that the BC production process was least
efficient when lactose was used as the carbon source.
The production process of BC in static and shaking
culture, using the JB16, JB17, JB18 strains, was more
effective compared to the reference strain. The most
productive strain was JB16, which yielded 400% more
in shaking culture compared to the reference strain.
Result obatained in the current study comfirmed that
the carbon source and the type of culture significantly
influence the efficiency of the BC production process.
The highest process yield was obtained when dextrose was used as a carbon source. The isolated strains
are characterized by high BC production efficiency in
shaking culture. Fermented alcoholic beverages can be
a source of high-yield BC-producing strains.
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GALLERIA MELLONELLA JAKO ORGANIZM MODELOWY
W BADANIU WIRULENCJI ŚRODOWISKOWYCH
IZOLATÓW ASPERGILLUS FUMIGATUS
Kołakowska Aneta, Nawrocka Aleksandra, Mroczyńska Martyna
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Chemistry Faculty, Politechnika Gdańska
aneta.kolakowska113@gmail.com

Coraz częstszym problemem z jakim borykają się
ludzie są infekcje grzybicze. Jednym z najbardziej znanych grzybów środowiskowych, któremu przypisuje się
wywoływanie coraz większej ilości infekcji grzybiczych
jest Aspergillus (A.) fumigatus, saprofityczny gatunek
pleśni, którego niszę ekologiczną stanowi gleba. Rozwój oraz przebieg infekcji grzybiczej determinowany
jest przez czynniki wirulencji patogenu, które w konsekwencji umożliwiają infekcję organizmu oraz prowadzą do jego uszkodzenia. W celu zbadania wirulencji
wybranych izolatów można wykorzystać hodowle na
specyficznych podłożach, umożliwiających obserwację produkcji enzymów zewnątrzkomórkowych.
Innym podejściem może być wykorzystanie do tego
celu organizmów modelowych, co pozwala na zapewnienie najbardziej zbliżonego do rzeczywistego środowiska rozwoju patogenu. W ostatnich latach obserwuje
się rosnący trend odchodzenia od wykorzystywania

organizmów wyższych w eksperymentach naukowych,
czego przyczyną są przede wszystkim aspekty etyczne
oraz ekonomiczne. Spowodowało to zainteresowanie
bezkręgowcami jako idealnymi modelami gospodarzy
nie wymagającymi zgód etycznych. Jednym ze stosunkowo nowo poznanych organizmów modelowych jest
Galleria (G.) mellonella, której naturalnym środowis
kiem występowania są ule pszczele. Larwy G. mellonella
wyróżniają się szybkim wzrostem i krótkim cyklem
życiowym, co sprawia, iż są idealnym kandydatem na
organizm modelowy. Jednymi z głównych zastosowań
larw G. mellonella jako organizmu modelowego są badanie wirulencji i patogenezy mikroorganizmów. Jest to
możliwe dzięki dużemu podobieństwu pomiędzy układem odpornościowym larw a wrodzoną odpowiedzią
immunologiczną ssaków. Celem badań było zbadanie
wirulencji środowiskowych izolatów A. fumigatus przy
wykorzystaniu organizmu modelowego G. mellonella.

GALLERIA MELLONELA AS A MODEL ORGANISM TO STUDY VIRULENCE
OF ENVIRONMENTAL ASPERGILLUS FUMIGATUS ISOLATES
Kołakowska Aneta, Nawrocka Aleksandra, Mroczyńska Martyna
Department of Molecular Biotechnology and Microbiology, Chemistry Faculty, Gdańsk University of Technology
aneta.kolakowska113@gmail.com

Fungal infections are an increasingly common problem faced by people. One of the best-known environmental fungi and the one that affects the growing number of fungal infections is Aspergillus (A.) fumigatus,
a saprophytic species of mold, the ecological niche of
which is soil. The development and course of a fungal
infection is determined by the virulence factors of pathogen, which consequently allow the organism infection
and lead to its damage. In order to test the virulence of
selected isolates, cultures on specific media can be used
to observe the production of extracellular enzymes.
Another approach may be to use model organisms for
this purpose, which allows to ensure the development
of the pathogen most closely to the real environment. In
recent years, there has been observed a growing trend
of abandoning the use of higher organisms in scientific
experiments which is primarily caused by ethical and

economic aspects. This caused an increased interest in
invertebrates as ideal host model do not require ethical
approval. One of the newly discovered model is Galleria (G.) mellonella in the larval stage, which. natural
habitat are bee hives. G. mellonella is distinguished by
its rapid growth and short life cycle, which make it an
ideal candidate for a model organism. Constantly growing number of scientific reports carried out with the use
of the greater moth larvae clearly shows the importance
of this insect. One of the main applications of G. mellonella larvae as a model organism are studying pathogenesis of microorganisms. It becomes possible due to
the great similarity between the immune system of the
greater moth larvae and the innate immune response
of mammals. The aim of the study was to investigate
virulence of environmental A. fumigatus isolates using
the model organism G. mellonella.
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IDENTYFIKACJA I WYKORZYSTANIE MIKROORGANIZMÓW
WYIZOLOWANYCH Z PIERZGI PSZCZELEJ
Kolotylo Vitaliy, Sęk Wioletta, Kot Anna M., Kieliszek Marek
Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Warszawa, Polska
kolotylovitaliy@gmail.com

Pierzga pszczela jest zakonserwowanym pyłkiem
pszczelim, czyli mieszaniną pyłku roślinnego, nektaru,
wydzielin układu pokarmowego pszczół i warstwy
miodu. Produkt ten wykazuje szeroki zakres efektów leczniczych, prozdrowotnych i odżywczych. Zyskuje coraz
większe zainteresowanie u konsumentów oraz naukowców z całego świata. Niezwykle ważną rolę w produkcji pierzgi pszczelej odgrywają mikroorganizmy.
Ze względu na wysoki potencjał wykorzystania pierzgi,
między innymi w medycynie i przemyśle spożywczym,
należy zwrócić szczególną uwagę na zanieczyszczenia
mikrobiologiczne. Drobnoustroje zawarte w pierzdze
wpływają na jej jakość, mogą charakteryzować się
wybitnymi właściwościami biotechnologicznymi.

W pracy dokonano charakterystyki występowania w pierzdze pszczelej poszczególnych grup mikro
organizmów. Wyizolowano 5 szczepów pleśni (Mucor,
Penicillium, Rhizopus, Cunninghamella) oraz 3 szczepy
drożdży czerwonych. W wyniku identyfikacji drożdży
za pomocą testów API oraz reakcji PCR potwierdzono
przynależność wyizolowanych szczepów do rodzaju
Rhodotorula. Podsumowując należy zaznaczyć, że
współczesne zainteresowanie produktami pszczelimi
wynika z ich prozdrowotnych właściwości, dlatego na
całym świecie obserwuje się zainteresowanie tymi produktami jako innowacyjnej alternatywy w pełnowartościowym odżywianiu, w profilaktyce chorób cywi
lizacyjnych.

IDENTIFICATION AND USE OF MICROORGANISMS ISOLATED
FROM THE BEE BREAD
Kolotylo Vitaliy, Sęk Wioletta, Kot Anna M., Kieliszek Marek
Institute of Food Sciences, Department of Food Biotechnology and Microbiology
Warsaw University of Life Sciences − SGGW, Warsaw, Poland
kolotylovitaliy@gmail.com

Bee bread is a preserved bee pollen, it is a mixture of
plant pollen, nectar, honey and secretions of the digestive system of bees. This product has a wide range of
medicinal, health and nutritional effects. It is gaining
more and more interest among consumers and scientists
from around the world. Various groups of microorganisms are involved in shaping the chemical composition and properties of bee bread. Microorganisms play
an extremely important role in the production of bee
bread. Due to the high potential of the use of bee bread,
including medicine and food industry, people should
pay particular attention to microbial contamination. The

microbes contained in the bee bread affect on quality of
product and they can be characterized by outstanding
biotechnological properties. In conclusion, it should be
noted that the contemporary interest in bee products
due to their healthy properties because around the world
there is interest in these products as an innovative alternative in the wholesome nutrition and prevention of
diseases of civilization. Five mold strains (Mucor, Penicillium, Rhizopus, Cunninghamella) and three red yeast
strains were isolated. The use of API tests and amplified DNA analysis in yeast identification confirmed the
belonging of the strains to the genus Rhodotorula.
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JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA WODY POWIERZCHNIOWEJ W REJONIE UJŚCIA WISŁY,
PO AWARII OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „CZAJKA” W WARSZAWIE
Kurpas Monika1, Michalska Małgorzata1, Marks Roman2, Zorena Katarzyna1
1

Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej Tropikalnej, Gdańsk
2
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
monika.kurpas@gumed.edu.pl

Dnia 29 sierpnia 2020 r. doszło do awaryjnego zrzut
ścieków nieoczyszczonych do Wisły z oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. Celem badań była analiza
mikrobiologicznej jakości wody w Wiśle powyżej miejscowości Kiezmark oraz na terenie kąpielisk morskich
w rejonie ujścia Wisły, po awaryjnym zrzucie ścieków
z Zakładu Oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.
W dniach od 02.09.2020 do 10.09.2020 oraz w dniach
18.09.2020 i 24.09.2020 łącznie pobrano 66 próbek
wody w rejonach ujścia Wisły, uchodzącej do Zatoki
Gdańskiej. Próbki wody powierzchniowej pobierano
w 6 punktach tj. Kiezmark (54°15’N 18°56’E), Mikoszewo-Wisła (54°19’N 18°56’E), Mikoszewo-Morze
(54°20’N 18°58’E), Jantar (54°20’N 19°02’E), Wyspa
Sobieszewska-Orle (54°20’N 18°52’E), oraz Sobieszewo
(54°21’N 18°50’E). W celu sprawdzenia jakości mikrobiologicznej wody, wyznaczono najbardziej prawdo
podobną liczbę (NPL) bakterii z grupy coli oraz E. coli,

a także określono liczbę bakterii z rodzaju Enterococcus.
Do oznaczenia wartości NPL wykorzystano płynne
podłoże chromogenne LMX. W trakcie badań zbierano również dane meteorologiczne. Przekroczenie
dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju Enterococcus,
(≤ 400 jtk/100 ml) w próbkach wody wykazano dnia
04.09.2020 w punkcie Wyspa Sobieszewska-Orle oraz
09.09.2020 w punkcie Mikoszewo-Wisła. Liczbę E. coli
przewyższająca dopuszczalną wartość dla kąpielisk
(≤ 1000 NPL/100 ml), odnotowano 18.09.2020 w miejs
cowościach Mikoszewo (4600 NPL/100 ml) i Jantar
(2400 NPL/100 ml). Na 66 próbek wody tylko w dwóch
wykryto przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii
z rodzaju Enterococcus w wodzie. W przypadku występowania E. coli, przewyższającą dopuszczalną liczbę
tych bakterii, również wykazano tylko w dwóch próbkach wody powierzchniowej.

MICROBIOLOGICAL QUALITY OF WATER IN THE VISTULA ESTUARY,
AFTER A FAILURE OF THE „CZAJKA” SEWAGE TREATMENT PLANT IN WARSAW
Kurpas Monika1, Michalska Małgorzata1, Marks Roman2, Zorena Katarzyna1
1

Department of Immunobiology and Environmental Microbiology, Medical University of Gdańsk
Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine, Gdańsk
2
Institute of Marine and Environmental Sciences, University of Szczecin, Szczecin
monika.kurpas@gumed.edu.pl

On August 29, 2020, there was an emergency discharge of untreated sewage to the Vistula River in Warsaw. The aim of the study was to analyze the microbiological quality of water in the Vistula river above
Kiezmark and in the sea bathing areas in the region
of the Vistula estuary, after an emergency discharge of
sewage from the “Czajka” Sewage Treatment Plant in
Warsaw. During the study, a total of 66 water samples
of water were collected in the period from 02/09/2020
to 10/09/2020 and on 18/09/2020 and 24/09/2020.
Samples were collected in the area of the Vistula estuary, flowing into the Bay of Gdańsk. Water samples
were taken form 6 spots: Kiezmark (54°15’N 18°56’E),
Mikoszewo-Wisła (54°19’N 18°56’E), Mikoszewo-Morze
(54°20’N 18°58’E), Jantar (54°20’N 19°02’E), Wyspa
Sobieszewska-Orle (54°20’N 18°52’E), and Sobieszewo
(54°21’N 18°50’E). To verify the microbiological quality of the water, the Most Probable Number (MPN) of

coliforms and E. coli were determined and the number of Enterococcus bacteria was also determined. For
MPN technique, the LMX liquid chromogenic medium
was used. Meteorological data was also collected during the research. The obtained results indicate that
presence of Enterococcus bacteria, exceeding the permissible numbers (≤ 400 CFU/100 ml) was detected
only on 04/09/2020 (before the sewage wave reached
the Vistula estuary) at Sobieszewo Island-Orle and
on 09/09/2020 at the point located at the ferry crossing at Świbno-Mikoszewo. Exceeding the permissible
numbers of E. coli occurred in the samples collected on
18/09/2020 in Mikoszewo (4600 NPL/100 ml) and Jantar (2400 NPL/100 ml). Out of 66 water samples, only
in two cases the permissible number of Enterococcus
bacteria in the water was exceeded. In the case of the
presence of E. coli, exceeding the acceptable number
of these bacteria was also found in only two samples.
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PROFILE ANTYBIOTYKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII
Z RZĘDU ENTEROBACTERALES WYIZOLOWANYCH OD PTAKÓW
Kutkowska Jolanta, Turska-Szewczuk Anna, Kurzylewska Maria, Romanowska Joanna,
Pomarańska Aleksandra, Laban Magdalena, Urbanik-Sypniewska Teresa
Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
jolanta.kutkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Rosnąca ilość patogenów opornych na antybiotyki
jest jednym z głównych zagrożeń w ochronie zdrowia.
Proces selekcji szczepów lekoopornych i ich rozprzestrzeniania jest przypisywany nadużywaniu i niewłaś
ciwemu wykorzystaniu antybiotyków w medycynie,
weterynarii i rolnictwie. Celem pracy było określenie
wrażliwości na antybiotyki i poznanie mechanizmów
oporności bakterii wyizolowanych od ptaków dziko
żyjących. Badania przeprowadzono na 26 szczepach
bakterii z rzędu Enterobacterales wyizolowanych
z odchodów ptaków i wymazów z kloaki. Wrażliwość
na antybiotyki oznaczano metodą krążkowo-dyfuzyjną wg Kirby-Bauera zgodnie z zaleceniami CLSI.
Produkcję β-laktamazy o rozszerzonym spektrum
działania (ESBL) i wykrywanie cefalosporynaz AmpC
sprawdzono z użyciem zestawów D68C i D69C (MastGroup Ltd). Wykazano oporność badanych izolatów na
antybiotyki β-laktamowe: amoksycylinę i ampicylinę;
część szczepów była oporna również na ich połączenie

z inhibitorami β-laktamaz. Jedna czwarta szczepów
była średniowrażliwa na cefpodoksym i ceftazydym,
tylko jeden szczep oporny na ceftazydym, natomiast
wszystkie wrażliwe na cefepim. Zastosowanie metody
krążków kombinowanych zawierających cefpodoksym
i jego połączenie z inhibitorami i/lub aktywatorami
β-laktamaz pozwoliło na określenie fenotypu wytwarzanych enzymów. Dla 12 szczepów wskazano występowanie oporności typu AmpC, 2 izolaty (Serratia fonticola, Moellerella wisconsensis) produkowały zarówno
ESBL, jak i AmpC. Wszystkie izolaty wykazywały
wrażliwość na antybiotyki z grupy karbapenemów;
z wyjątkiem imipenemu na który 2 szczepy były oporne
a 5 średnowrażliwych. Ponad połowa izolatów wykazywała oporność na kolistynę. Część szczepów była
średniowrażliwa na antybiotyki aminoglikozydowe
i pochodne tetracykliny. Niezależnie od pochodzenia
próbki odchodów wszystkie izolaty były wrażliwe na
chionolony, tetracyklinę i chloramfenikol.

ANTIBIOTIC SENSITIVITY PROFILES
OF ENTEROBACTERALES ISOLATED FROM BIRDS
Kutkowska Jolanta, Turska-Szewczuk Anna, Kurzylewska Maria, Romanowska Joanna,
Pomarańska Aleksandra, Laban Magdalena, Urbanik-Sypniewska Teresa
Department of Genetics and Microbiology, Institute of Biological Sciences, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
jolanta.kutkowska@poczta.umcs.lublin.pl

The growing number of antibiotic-resistant pathogens is one of the main threats to healthcare. The process
of selecting drug-resistant strains and their spread has
been attributed to the abuse and misuse of antibiotics in medicine, veterinary medicine and agriculture.
The aim of the study was to determine the sensitivity
to antibiotics of bacteria isolated from wild birds and to
understand the mechanisms of resistance. The research
was conducted on 26 strains of Enterobacterales bacteria
isolated from bird droppings and cloacal swabs. Susceptibility to antibiotics was determined by the Kirby-Bauer
disc diffusion method according to CLSI recommendations. The production of extended spectrum β-lactamase
(ESBL) and the detection of AmpC cephalosporinases
were considered using D68C and D69C detection sets
(MastGroup Ltd). Resistance of the studied isolates to
β-lactam antibiotics, amoxicillin and ampicillin was
demonstrated; some strains were also resistant to their

combination with β-lactamase inhibitors. One-fourth of
the strains were intermediate to cefpodoxime and ceftazidime, only one strain was resistant to ceftazidime
and all of them were sensitive to cefepime. The use of
the combined disc method containing cefpodoxime
and its combination with inhibitors and/or activators
of β-lactamases allowed to determine the phenotype of
the produced enzymes. For 12 strains, the presence of
AmpC-type resistance was indicated, 2 isolates (Serratia
fonticola, Moellerella wisconsensis) produced both ESBL
and AmpC. All isolates were susceptible to carbapenem
antibiotics; except imipenem to which 2 strains were
resistant and 5 were intermediate. More than half of the
isolates showed resistance to colistin. Some of the strains
were moderately sensitive to aminoglycoside antibiotics and tetracycline derivatives. Regardless of the origin of the faeces samples, the isolates were sensitive to
chionolones, tetracycline and chloramphenicol.
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GALLERIA MELLONELLA JAKO MODEL
DO BADAŃ WIRULENCJI KLINICZNYCH IZOLATÓW CANDIDA
Mroczyńska Martyna, Brillowska-Dąbrowska Anna
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
martyna.mroczynska@pg.edu.pl

Grzyby z rodzaju Candida należą do naturalnej
mykoflory osób zdrowych. Grzyby te najczęściej kolo
nizują usta, skórę między palcami, przewód pokarmowy i pochwę. Na początku XXI wieku zaczęto obserwować znaczny wzrost zakażeń grzybiczych wywołanych gatunkami Candida. Paradoksalnie wzrost
tych infekcji grzybiczych jest związany z postępem
medycyny, który przyczynia się do zwiększenia liczby
pacjentów z obniżoną odpornością, a przedłużanie
życia ludzkiego często wymaga długotrwałej hospitalizacji. Co więcej coraz częściej przyczyną tych infekcjaci są gatunki tzw. non-albicans takie jak C. glabrata,
C. krusei, a także nie tylko izolaty stanowiące naturalną
mikroflorę człowieka ale również rzadkie gatunki z
rodzaju Candida, które są izolatami środowiskowymi
jak np. C. inconspicua. Rozwój infekcji w organizmie
ludzkim nie jest prostym procesem gdyż komórki grzybów muszą najpierw przedostać się do komórek gospodarza i dostosować się do warunków tam panujących, aby mogły przetrwać i dalej się rozprzestrzeniać

– proces ten nazywany jest patogenezą. Patogenność
izolatów Candida zależy od czynników wirulencji
produkowanych przez te grzyby. Aczkolwiek sama
zdolność do produkcji jednego czy kilku czynników
wirulencji niekoniecznie może świadczyć o patogen
ności badanego izolatu. Dlatego w celu określania patogenezy izolatów najlepiej prowadzić badania z wykorzystaniem organizmów modelowych. W ostatnich latach
coraz chętniej poszukuje się organizmów modelowych
wśród bezkręgowców, gdyż badania z ich wykorzystaniem są tańsze i nie wymagają zgód etycznych. Jednym z coraz bardziej popularnych modelów gospodarzy są larwy Barciaka Większego (Galleria mellonella),
które niewątpliwe mają bardzo dużo zalet jako organizmy modelowe. Niniejsze badania wskazują na użyteczność wykorzystywania Galleria mellonella w badaniach wirulencji wśród klinicznych izolatów Candida
i korelację zebranych wyników ze zdolnością badanych
izolatów do produkcji zewnątrz komórkowych czynników wirulencji.

GALLERIA MELLONELLA AS MODEL ORGANISM
FOR VIRULENCE STUDY OF CLINICAL CANDIDA ISOLATES
Mroczyńska Martyna, Brillowska-Dąbrowska Anna
Molecular Biotechnology and Microbiology Department, Faculty of Chemistry, Gdansk University of Technology
martyna.mroczynska@pg.edu.pl

Candida fungi belong to the natural mycoflora
of healthy individuals. These fungi are isolated from
mouth, skin between fingers, digestive tract and vagina.
At the beginning of the 21st century, a significant increase in fungal infections caused by Candida species have
been observed. Paradoxically, the increase in fungal
infections is related to the advances in medicine, which
contributes to the increasing number of immunocompromised patients and prolonging human life often
requires long-term hospitalization. Moreover, nowadays
non-albicans species such as C. glabrata, C. krusei etc.
and also rare species of the genus Candida, which are
environmental isolates, such as C. inconspicua become
more often the cause of infections. The development of
infection in the human body is not a simple process due
to fungal cells must first enter the host cells and adapt to
the conditions prevailing there so that they can survive

and spread further – this process is called pathogenesis.
The pathogenicity of Candida isolates depends on the
virulence factors produced by these fungi. However,
the same ability to produce one or several virulence
factors may not necessarily indicate a pathogenic isolate tested. Therefore, determination of the isolates
pathogenesis is set up with model organisms. In recent
years, invertebrates become more common is such
experiments, because research with their use is cheaper and does not require ethical approvals. One of
the new host models is Galleria mellonella larva, which
undoubtedly has many advantages as model organisms.
The present research indicates the usefulness Galleria
mellonella in the study of virulence among clinical
Candida isolates and the correlation of results with the
ability of the tested isolates to produce extracellular
virulence factors.

130

SESJA IV – MIKROBIOLOGIA ŚRODOWISKOWA I BIOTECHNOLOGIA

OCENA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW INAKTYWUJĄCYCH
WIRUSA SARS-CoV-2 W OPARCIU O MODEL FAGOWY
Nawrotek Paweł1, Mizielińska Małgorzata2, Stachurska Xymena1,
Ordon Magdalena2, Pitucha Joanna1
2

1
Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii ZUT w Szczecinie
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie

pawel.nawrotek@zut.edu.pl

Wybuch pandemii COVID-19, wywołanej przez
nowego koronawirusa SARS-CoV-2, zmusił badaczy
na całym świecie do intensywnego poszukiwania skutecznych sposobów walki z tym globalnym zagrożeniem. Działania te koncentrują się przede wszystkim
na profilaktycznym stosowaniu preparatów szczepion
kowych nowej generacji oraz opracowywaniu nowych
lub adaptowaniu istniejących leków do terapii. Uzupełniającym podejściem może być także produkcja materiałów polimerowych i wykonanych z nich
przedmiotów użytkowych, posiadających właściwości
zapobiegające adhezji i/lub dezaktywujące cząsteczki
wirusowe na ich powierzchni. Jednym ze sposobów
nadania materiałom właściwości antywirusowych jest
ich pokrywanie powłokami aktywnymi. Proces ten
wymaga wprowadzenia substancji aktywnej o właś
ciwościach antywirusowych do wybranego nośnika
powłokotwórczego, a następnie naniesienia uzyskanej dyspersji na powierzchnię materiału. Uzyskana
w ten sposób powłoka może dezaktywować cząsteczki
wirusa lub redukować ich liczbę przez migrację substancji aktywnej na powierzchnię powłoki lub na drodze kontaktu unieruchomionej w powłoce substancji

aktywnej z cząsteczkami wirusa. Aby wykazać przydatność takiej powłoki konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań wirusologicznych. Coraz częściej
takie badania prowadzi się z wykorzystaniem modeli
fagowych, opartych na wirusach bakteryjnych (bakteriofagach, fagach), które wykazują cechy morfologiczne
podobne do wirusów eukariotycznych, w tym transmitowanych drogą powietrzno-kropelkową, a ponadto są
bezpieczne w użyciu i stosunkowo łatwe do produkcji
w dużych ilościach. Dlatego celem podjętych badań
była ocena właściwości antywirusowych wybranych
powłok aktywnych, z użyciem otoczkowego bakterio
faga Phi6, którego gospodarzem jest Pseudomonas
syringae, będącego ,,surogatem” wirusa SARS-CoV-2.
W badaniach zastosowano metodę analizy kinetyki
wzrostu gospodarza bakteriofaga, zakażonego fagiem
Phi6 eksponowanym przez 48 h na działanie powłoki
aktywnej, w bioreaktorze służącym do pomiaru gęs
tości komórek w czasie rzeczywistym. Odczyt prowadzono podczas 24 h ko-inkubacji. Uzyskane wyniki
pozwoliły wykazać, że powłoka aktywna zawierająca
ekstrakt ze stewii jako substancję aktywną, efektywnie
inaktywowała wirusa.
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EVALUATION OF SARS-CoV-2 INACTIVATING POLYMER MATERIALS BASED
ON THE BACTERIOPHAGE MODEL
Nawrotek Paweł1, Mizielińska Małgorzata2, Stachurska Xymena1,
Ordon Magdalena2, Pitucha Joanna1
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The ongoing global spread of a pandemic caused by
the novel coronavirus (CoV), known as SARS-CoV-2,
which causes severe acute respiratory syndrome (SARS),
currently poses unprecedented cause for a scientific
research to find an effective ways to deal with this global
threat. Presently, efforts are being intensified by scientists across the world for development of new generation
vaccine and drugs to treat COVID-19 or adaptation of
existing drugs to therapy. An additional approach may
be the development of polymer materials with antiviral properties which could have anti-adhesion properties and/or which could inactivate viral particles on
the surface of polymer materials. One of known solutions may be the covering of polymer materials with the
active coatings. To obtain active coating it is important
to introduce the active substance with antiviral properties to the selected coating carrier, and then apply the
obtained dispersion to the surface of the polymer material. The active coating may inactivate the virus particles
or reduce their number. The activity of the coating may
be caused by migration of an active substance to the
surface of the coating or by contact of the active sub-

stance immobilized in the coating with virus particles.
In order to determine the antiviral activity of covered
polymer materials, it is necessary to perform specialized
viral tests. Bacterial viruses, known as phages, are very
specific and only attack selected bacterial hosts. They
are relatively easy to produce in large quantities within a
laboratory. Bacteriophages represent good surrogates for
the study of airborne viruses and display structural features (morphology, envelope, capsid size, and genome
material) similar to many eukaryotic airborne or respiratory droplets viruses. Therefore the purpose of the
study was to determine antiviral properties of selected
active coating. Bacteriophage phi6 was used as a SARSCoV-2 surrogate. Pseudomonas syringae strain was used
as a host of the phi6 phage. An analysis of the growth
rate in real time, and the OD over time of the host that
was cultivated with the phages (after their 48 h incubation with the active coatings) was performed to determine the antiviral properties of the chosen coating. The
results of the study demonstrated that the active coating
containing stevia extract as an active substance efectively
inactivated phi6 phage particles.
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BEZPIECZNY TRANSPORTER MATERIAŁU ZAKAŹNEGO
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Trzeciak-Ryczek Alicja1, Kulińska Agata1, Kubaszewska Joanna1, Przybylska Natalia2,
Gos Waldemar1, Kostrzewa-Nowak Dorota1
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robert.nowak@usz.edu.pl

Diagnostyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 wymaga przetransportowania
materiału do badań w sposób zabezpieczający samą
próbkę przed degradacją, jak również zapewniający
bezpieczeństwo osobom transportującym. Według
danych Ministerstwa Zdrowia, obecnie w Polsce
badania diagnostyczne pod kątem COVID-19/SARS-CoV-2 wykonuje 269 laboratoriów, w tym 12 placówek
w woj. Zachodniopomorskiem (dane z dnia 29.12.2020;
źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid). Nadal największym znaczeniem dla poprawy skuteczności podmiotów medycznych w walce
epidemią COVID-19 jest m.in. zwiększenie ergonomii
świadczenia usług medycznej diagnostyki laboratoryjnej
dzięki właściwemu transportowi materiału. W związku
z tym realizacja niniejszego projektu przyczyni się do
zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 ułatwiając pracę laboratoriom diagnostycznym. Zapewniając
bezpieczny dla środowiska zewnętrznego transport
próbek zakaźnych wraz z jednoczesnym zabezpieczeniem ich przed degradacją materiału genetycznego
wirusa ułatwi prawidłową diagnostykę. Opracowany
prototyp bezpiecznego transportera materiału zakaźnego spełnia oba te warunki i jest zgodny z wytycznymi PHZ-PIB odnośnie transportowania materiału
biologicznego. Bezpieczny transporter przyczyni się do
zmniejszenia ryzyka wystąpienia jednego z możliwych
błędów przedanalitycznych, które w skrajnych przypadkach mogą być m.in. przyczyną wyniku fałszywie

negatywnego. W konsekwencji pacjent zakażony wirusem SARS-CoV-2 może nieświadomie zarażać innych.
Odpowiednia konstrukcja pojemnika ułatwi transport,
a przede wszystkim zwiększy jego bezpieczeństwo, co
ma istotne znaczenie wziąwszy pod uwagę, że transportowany będzie materiał biologiczny zawierający cząstki
wirusa. Dodatkowo, dzięki odpowiednio zaprojektowanemu kształtowi, łatwe będzie jego otwieranie i wyjmowanie poszczególnych wymazówek, co ma znaczenie
dla osób pracujących w rękawiczkach przyjmujących
materiał biologiczny i dokonujących wstępnej jego
obróbki w laboratorium. W obecnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń wprowadzonych przez
odpowiednie służby, kluby i organizacje sportowe prowadzą swoją działalność szkoleniową oraz rozgrywkową
(np. piłkarska Ekstraklasa). Wiąże się to z koniecznością
testowania sportowców na obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z tego też względu opracowywany
transporter umożliwi pobieranie próbek w miejscach
zgrupowania/szkolenia i bezpieczne ich przetransportowanie do odpowiedniego laboratorium. Będzie to
zatem, obok zabezpieczenia samej próbki, rozwiązaniem
logistycznym ułatwiającym pracę klubów i organizacji
sportowych. Zgłoszenia patentowe: nr P.434139 [WIPO
ST 10/C PL434139] oraz nr PCT/IB2021/051736 Finansowano ze środków projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio
pomorskiego 2014–2020, grant nr Proto_lab/K2/2020/1.
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CONTAINER FOR SECURED TRANSPORT OF INFECTIOUS MATERIAL
Nowak Robert1, Wityk Paweł2, Ciechanowicz Andrzej3, Wierzbicka-Woś Anna1,
Trzeciak-Ryczek Alicja1, Kulińska Agata1, Kubaszewska Joanna1, Przybylska Natalia2,
Gos Waldemar1, Kostrzewa-Nowak Dorota1
1

University of Szczecin, 2 Gdańsk University of Technology
3
Pomeranian Medical University in Szczecin
robert.nowak@usz.edu.pl

The diagnosis of SARS-CoV-2 infection causing
COVID-19 requires transportation of the material for
testing in a way that protects the sample itself against
degradation, as well as ensuring the safety of courier.
According to Ministry of Health’s data, 269 laboratories currently perform diagnostic tests in Poland against
COVID-19/SARS-CoV-2, including 12 facilities in the
West Pomeranian Voivodeship (data as of Dec 29, 2020;
source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid). Still the greatest significance for improving
the effectiveness of medical entities in the fight against
the COVID-19 epidemic is, inter alia, increasing the
ergonomics of providing medical laboratory diagnostics services, e.g. through the implementation of this
project, which will contribute to preventing the spread
of COVID-19 by facilitating the work of diagnostic
laboratories. Providing safe for the external environment transport of infectious samples, along with protection against degradation of the genetic material of the
virus, will facilitate proper diagnostics. The prototype
of a Container for secured transport of infectious material meets both of these conditions and complies with
the PHZ-PIB guidelines for the transport of biological
material. A safe transporter will contribute to reducing the risk of one of the possible preanalytical errors,
which in extreme cases may be e.g. cause of a false

negative report. As a consequence, a patient infected
with the SARS-CoV-2 virus will be able to unknowingly
infect others. Appropriate design of the container will
facilitate transport and, above all, increase its safety. Itis
important considering that biological material containing virus particles will be transported. Moreover, thanks
to the appropriately designed shape, it will be easy to
open and remove individual swabs for people working
with gloves receiving biological material and performing its initial processing in the laboratory. In the current pandemic situation and the applicable restrictions
introduced by the relevant authorities, sports clubs and
organizations conduct their training and competition
activities (e.g. soccer Top League). It is connected with
the necessity of testing athletes against SARS-CoV-2
virus infection. For this reason, the developed transporter will enable sampling in places of grouping/training and their safe transport to the appropriate laboratory. Therefore, apart from securing the sample itself, it
will be a logistic solution to facilitate the work of sports
clubs and organizations. Patents pending: No. P.434139
[WIPO ST 10/C PL434139] and No. PCT/IB2021/051736
Financed by the project “Socially responsible Proto_lab”
implemented under the Regional Operational Program
of the West Pomeranian Voivodeship 2014–2020, grant
no. Proto_lab/K2/2020/1.
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IZOLACJA I IDENTYFIKACJA SZCZEPÓW BAKTERII,
PRODUKUJĄCYCH CELULOZĘ, POCHODZĄCYCH Z KOMBUCHY
Ochał Krzysztof, Żywicka Anna
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Celuloza jest związkiem o szerokim spektrum zastosowań. Przeważnie produkowana jest przez rośliny,
ale niektóre szczepy bakterii, również zdolne są do produkcji celulozy. Okazuje się, że celuloza produkowana
przez bakterie (celuloza bakteryjna, BC) ma znacznie
więcej zalet, aniżeli roślinna. Ze względu na swoje unikalne właściwości, BC może być wykorzystana w wielu
gałęziach przemysłu. Niestety, stosunkowo wysokie
koszty oraz niewystarczająco efektywny proces jej
produkcji są największymi przeszkodami w przemysłowej produkcji. Celem pracy, była izolacja i identyfikacja szczepów produkujących BC z kombuchy
oraz optymalizacja warunktów hodowli. Materiałem
do izolacji bakterii produkujcych BC była Kombucha,
czyli słodko-kwaśny, musujący napój fermentowany.
Hodowle prowadzono na pożywce Herstin-Schramm
(H-S), wzbogaconej etanolem (1% objętości), stacjonarnie oraz z wytrząsaniem, w 28°C. Optymalizacja produkcji BC została przeprowadzona poprzez

zastąpienie glukozy w medium H-S innymi cukrami:
fruktozą, mannitolem, dekstryną, oraz sacharozą. Po
hodowli oceniano wagę mokrej i suchej BC. Wyniki
porównano ze szczepem referencyjnym. Na podstawie otrzymanych wyników analiz makro- i mikroskopowej oraz testów biochemicznych API zidentyfikowano dwa szczepy dzikie (PAR01 i LUN01). Największą
masę celulozy uzyskano u wszystkich szczepów w przypadku zastosowania medium z dekstryną. W hodowli
stacjonarnej, efektywność procesu produkcji w przypadku szczepów dzikich wynosiła jedynie 60–80%
w porównaniu do szczepu referencyjnego. W hodowli
wytrząsanej, efektywność produkcji BC z wykorzystaniem szczepu dzikiego LUN01 wynosiła 300%
w porównaniu do szczepu referencyjnego. Ze względu
na specyficzne warunki hodowli wytrząsanej szczep
ten zapewne znalazłby zastosowanie w procesach biotechnologicznych i z tego powodu zostanie wysłany do
sekwencjonowania.

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF BACTERIAL
CELLULOSE-PRODUCING STRAINS ORIGINATING FROM KOMBUCHA
Ochał Krzysztof, Żywicka Anna
Department of Microbiology and Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecin
krzysztof.ochal57@gmail.com

Cellulose is a compound with a wide array of applications. In most cases it is produced by plants but some
bacterial strains are also capable of its synthesis. It turns
out that the cellulose produced by bacteria (bacterial
cellulose, BC) appears to exhibit much more benefits
than the plant-produced one. Thanks to its unique properties BC can be utilized in many industrial branches.
However, the high cost and relatively low efficiency
are the biggest obstacles in BC’s mass production. The
goal was to isolate and identify bacterial strains capable
of producing BC from kombucha and optimizing the
culturing conditions. Bacteria producing BC were isolated from kombucha – a sweet-sour, fermented fizzy
drink. Cultures were carried on Herstin-Schramm
(H-S) medium enriched with ethanol (1% of volume)
in 28°C stationary and in orbital shaker. BC production
has been optimized through replacement of glucose in

H-S medium with other saccharides: fructose, mannitol, dextrose and saccharose. After cultivation the
weight of wet and dry BC was measured. Results were
then compared to the reference strain. Basing on the
results of macro- and microscopic analysis as well as
biochemical API tests, two wild strains were identified
(PAR01 and LUN01). The heaviest weight of cellulose
has been observed within all strains grown on medium
with dextrose. In stationary cultures the efficacy of BC
production of wild strains has reached only 60–80% of
reference strain’s performance. In the shaker however,
BC production of strain LUN01 reached 300% compared to the reference strain. Regarding specific conditions of shaker cultures this strain would supposedly
find a use in biotechnological processes and therefore
will be sent to be sequenced.
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IZOLACJA I CHARAKTERYSTYKA BAKTERII ZWIĄZANYCH
Z GRZYBAMI MIKORYZY ARBUSKULARNEJ ZE ŚRODOWISKA SKAŻONEGO
FENOLEM I WIELOPIERŚCIENIOWYMI WĘGLOWODORAMI AROMATYCZNYMI
Peczyk Klaudia, Malicka Monika, Piotrowska-Seget Zofia
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Wdział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski
klaudia.peczyk@us.edu.pl

Grzyby mikoryzy arbuskularnej (AMF) mogą ros
nąć na terenach zanieczyszczonych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz
fenolem. AMF wchodzą w interakcje zarówno ze swoją
rośliną – gospodarzem, jak i otaczającymi je społecznościami bakterii. Wśród nich na szczególną uwagę
zasługują bakterie wspomagające rozwój mikoryzy
(MHB), które są zależne od symbiozy z AMF. Celem
niniejszej pracy była izolacja i charakterystyka bakterii
związanych z grzybami mikoryzy arbuskularnej ze
środowiska skażonego fenolem i WWA. W pierwszym
etapie badań z ryzosfery babki lancetowatej (Plantago
lanceolate L.) oraz podbiału pospolitego (Tussilago
farfara L.), rosnących na terenie skażonym fenolem
i WWA, wyizolowano spory AMF. Zhomogenizowane
spory nanoszone na podłoże (dwukomorowe płytki),
gdzie jedynym dostępnym dla bakterii źródłem węgla

była strzępka hodowanego in vitro grzyba AMF Rhizophagus irrregularis. W ten sposób wyizolowano
23 szczepy bakterii, zależne od dostarczanego przez
AMF węgla. Następnie, wykorzystując metodę „Spot
test”, oznaczono toksyczność węglowodorów (fenol,
fenantren, fluoranten, naftalen, piren) wobec wyizolowanych szczepów. Na podstawie wyników tego testu
do identyfikacji gatunkowej wybrano 4 szczepy (P8,
P10, B6, B9), które wykazały oporność wobec badanych zanieczyszczeń. Oznaczenie do gatunku przeprowadzono poprzez analizę sekwencji genu 16S rDNA.
Uzyskane sekwencje porównano z sekwencjami referencyjnymi w bazie NCBI za pomocą algorytmu nucleotide Blast. Wykazano wysokie podobieństwo (ponad
97%) szczepów P8 i P10 do Bacillus cereus, szczepu B6
do Streptomyces zaomyceticus i Streptomyces venezuelae,
a szczepu B9 do Pantoea allii.

ISOLATION AND CHARACTERISTICS OF BACTERIA ASSOCIATED
WITH ARBUSCULAR MUSHROOM FUNGI FROM A PHENOL-CONTAMINATED
ENVIRONMENT AND AROMATIC HYDROCARBONS
Peczyk Klaudia, Malicka Monika, Piotrowska-Seget Zofia
Group of Environmental Microbiology and Biotechnology, Institute of Biology
Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Life Sciences, University of Silesia
klaudia.peczyk@us.edu.pl

Arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) can grow in
areas contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and phenol. AMF interacts with both
its host plant and the surrounding bacterial communities. Among them, mycorrhizal helper bacteria (MHB),
which depend on symbiosis with AMF, deserve special
attention. The aim of this study was the isolation and
characterization of bacteria associated with arbuscular
mycorrhiza fungi from the environment contaminated
with phenol and PAH. In the first stage of research,
AMF spores were isolated from the rhizosphere of the
plantain (Plantago lanceolate L.) and coltsfoot (Tussilago farfara L.) growing in the area contaminated
with phenol and PAH. Homogenized spores applied to
a substrate (two-chamber plates), where the only carbon source available to bacteria was the hypha of the

AMF Rhizophagus irrregularis, which was cultured in
vitro. In this way, 23 bacterial strains depending on the
carbon supplied by AMF were isolated. Then, using the
“Spot test” method, the toxicity of hydrocarbons (phenol, phenanthrene, fluoranthene, naphthalene, pyrene)
to the isolated strains was determined. Based on the
results of this test, 4 strains (P8, P10, B6, B9), which
showed resistance to the tested contaminants, were
selected for species identification. The species assay was
performed by sequence analysis of the 16S rDNA gene.
The obtained sequences were compared with the reference sequences in the NCBI database using the nucleotide Blast algorithm. High similarity (over 97%) of the
P8 and P10 strains to Bacillus cereus, the B6 strain to
Streptomyces zaomyceticus and Streptomyces venezuelae,
and the B9 strain to Pantoea allii was demonstrated.
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OPRACOWANIE BAKTERYJNYCH SYSTEMÓW EKSPRESYJNYCH
DO PRODUKCJI NOWYCH, TRIWALENTNYCH
BIAŁEK CHIMERYCZNYCH TOXOPLASMA GONDII
Sołowińska Karolina, Holec-Gąsior Lucyna, Ferra Bartłomiej
Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Molekularnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
karolina.solowinska@gmail.com

Toxoplasma gondii to polikseniczny pasożyt zdolny
do inwazji wszystkich zwierząt stałocieplnych, w tym
człowieka. Toksoplazmoza jest chorobą o znaczeniu
medycznym i weterynaryjnym, w związku z czym
opracowanie czułej, szybkiej oraz niedrogiej metody
detekcji T. gondii ma kluczowe znaczenie dla monitorowania, prewencji oraz kontroli tej choroby pasożytniczej. Objawy kliniczne toksoplazmozy nie są na tyle
specyficzne, a jej diagnostyka obejmuje przede wszystkim badania serologiczne. Większość komercyjnie
dostępnych testów do wykrywania swoistych przeciwciał antytoksoplazmowych wykorzystuje całkowity lizat
antygenowy pasożyta T. gondii (TLA ang. Toxoplasma
Lysate Antigen) otrzymywany z płynu otrzewnowego
zarażonych myszy lub z kultur tkankowych in vitro.
Alternatywnym podejściem jest zastosowanie w testach
tzw. antygenów rekombinantowych, otrzymywanych
w prokariotycznych i eukariotycznych systemach ekspresyjnych, których produkcja jest tańsza i bezpiecz-

niejsza. Co więcej, zastosowanie białek rekombinantowych w serodiagnostyce ułatwia standaryzację testów.
W celu uzyskania nowych, triwalentnych białek chimerycznych SAG1-SAG2-MIC1, SAG1-SAG2-MIC3 oraz
SAG1-SAG2-ROP1 T. gondii fragmenty genów kodujących poszczególne białka amplifikowano na matrycy
plazmidów rekombinantowych zwierających sekwencje
pojedynczych antygenów. Uzyskane produkty łączono
w geny chimeryczne z wykorzystaniem reakcji PCR
a następnie klonowano do DNA wektora ekspresyjnego
pET-30 Ek/Lic w taki sposób, aby powstające białka
fuzyjne zawierały dwie domeny oligohistydynowe (na
N- i C-końcu). Uzyskano ekspresję skonstrukowanych
genów chimerycznych w bakteryjnym systemie ekspresyjnym Escherichia coli, który umożliwił otrzymanie
nowych preparatów białek chimerycznych o potencjalnej użyteczności diagnostycznej. Badania finansowane
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt
nr LIDER/34/0188/L-10/18/NCBR/2019.

DEVELOPMENT OF BACTERIAL EXPRESSION SYSTEMS FOR THE PRODUCTION
OF NEW TRIVALENT CHIMERIC TOXOPLASMA GONDII PROTEINS
Sołowińska Karolina, Holec-Gąsior Lucyna, Ferra Bartłomiej
Molecular Biotechnology and Microbiology Department, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology
karolina.solowinska@gmail.com

Toxoplasma gondii is a polyxenous parasite capable of infecting all warm blooded animals including
humans. Toxoplasmosis is of medical and veterinary
importance worldwide therefore the development
of a sensitive, rapid and inexpensive method for the
detection of T. gondii is crucial for monitoring, prevention and management of this parasitic disease. Clinical
symptoms of toxoplasmosis are not specific enough
for a definite diagnosis thus current diagnostics are
based on serological assays. Most commercially available tests utilize lysed T. gondii native antigens (TLA)
obtained from peritoneal fluid of infected mice or
from tissue cultures in vitro. An alternative approach
is the use of cheaper and safer recombinant antigens
produced in prokaryotic or eukaryotic expression systems. Moreover, use of recombinant proteins in sero-

diagnosis enables easy test standardization. In order to
obtain new, trivalent chimeric T. gondii proteins SAG1SAG2-MIC1, SAG1-SAG2-MIC3 and SAG1-SAG2ROP1, fragments of the genes coding for individual
proteins were amplified using recombinant plasmids
containing whole single antigens as a matrix. These
fragments were combined by PCR and the products
were cloned into the pET-30/LIC vector in a way that,
the chimeric proteins contained two polyhistidine tags
(N- and C-terminal). Expression of the genes encoding recombinant proteins in Escherichia coli was performed and resulted in the production of new chimeric
proteins which show a potential diagnostic value.
This research was funded by The National Centre for
Research and Development, under the research project
no. LIDER/34/0188/L-10/18/NCBR/2019
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PRZECIWUTLENIAJĄCE I PIANOTWÓRCZE WŁAŚCIWOŚCI
ENZYMATYCZNYCH HYDROLIZATÓW KERATYNOWYCH
Taraszkiewicz Antoni, Sinkiewicz Izabela, Serafin Agata, Staroszczyk Hanna
Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
antoni.taraszkiewicz1@pg.edu.pl

Pióra są uciążliwym odpadem przemysłu drobiarskiego, którego utylizacja jest trudna, dlatego zalegają one na wysypiskach śmieci. Składowanie ich nie
powinno trwać zbyt długo, ponieważ są one siedliskiem
dużej ilości mikroorganizmów, w tym patogennych.
Opracowanie technologii ich racjonalnego zagospodarowania jest zatem istotne ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych. Pióra drobiowe składają się
w ok. 90% z białek keratynowych, które są obiecującym
źródłem bioaktywnych peptydów o właściwościach
przeciwutleniających. Syntetyczne przeciwutleniacze
stosowane do tej pory w żywności nie są obojętne dla
zdrowia człowieka. Alternatywą dla nich są przeciw
utleniacze naturalne. Ponadto, dobre właściwości funkcjonalne preparatów białkowych umożliwiają wykorzystanie ich jako funkcjonalnych składników żywności. Celem pracy było określenie wpływu warunków
enzymatycznej hydrolizy keratyny z piór drobiowych

na właściwości przeciwutleniające oraz pianotwórcze
otrzymanych hydrolizatów. Rozpuszczalną keratynę
otrzymano poprzez redukcję wiązań disulfidowych za
pomocą L-cysteiny, a następnie hydrolizowano z udziałem proteazy z Bacillus licheniformis (Alcalase® 2.4L).
Największą aktywność przeciwutleniającą, wynoszącą
ok. 7,1 mg TE/g białka wykazał hydrolizat keratynowy
otrzymany w temp. 45°C przy pH 7,5 po 1,5 godz.
hydrolizy. W zakresie pH 7,5–9,5 i czasu 0,5–1,5 godz.
wraz ze wzrostem temperatury hydrolizy zwiększała
się aktywność przeciwutleniająca uzyskanych hydrolizatów. Najlepsze właściwości pianotwórcze miał hydrolizat otrzymany w temp. 45°C przy pH 7,5 po 0,5 godz.
Izolat keratyny wykazywał gorsze właściwości pianotwórcze niż hydrolizaty. Nie zaobserwowano korelacji
pomiędzy stopniem hydrolizy keratyny, a właściwoś
ciami przeciwutleniającymi ani pianotwórczymi otrzymanych hydrolizatów.

ANTIOXIDATIVE AND FOAMING PROPERTIES
OF ENZYMATIC KERATIN HYDROLYSATES
Taraszkiewicz Antoni, Sinkiewicz Izabela, Serafin Agata, Staroszczyk Hanna
Department of Chemistry, Technology and Biotechnology of Food, Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology
antoni.taraszkiewicz1@pg.edu.pl

Feathers are a burdensome waste of the poultry
industry, which disposal is difficult, therefore they are
deposited in landfills. They should not be stored for
a long time, because they are the habitat of a large number of microorganisms, including pathogenic ones. The
development of technologies of their rational management is therefore important for economic and environmental reasons. The chicken feathers consist of approx.
90% keratinous proteins, which are a promising source
of bioactive peptides with antioxidative properties.
Synthetic antioxidants which have been used in foods
so far are not indifferent to human health. Natural
antioxidants can be used as an alternative. Moreover,
the good functional properties of protein preparations
enable their use as functional food ingredients. The aim
of this study was to determine the effect of conditions of
enzymatic hydrolysis of keratin extracted from chicken

feathers on antioxidative and foaming properties of the
hydrolysates. Soluble keratin was obtained via reduction of the protein’s disulfide bonds with L-cysteine
and then hydrolysed with the protease from Bacillus
licheniformis (Alcalase® 2.4L). The highest antioxidative activity, amounting to approx. 7.1 mg TE/g of protein, was demonstrated by keratin hydrolysate obtained
at 45°C at pH 7.5 after 1.5 hours. In the range of pH
7.5–9.5 and time 0.5–1.5 hours, the antioxidative
activity of the hydrolysates increased along with the
increase in the temperature of hydrolysis. The hydrolysate obtained at 45°C at pH 7.5 after 0.5 h had the
best foaming properties. The keratin isolate showed
worse foaming properties than the hydrolysates. No
correlation was observed between the degree of keratin
hydrolysis and the antioxidative or foaming properties
of the hydrolysates.
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ZRÓŻNICOWANIE I POTENCJAŁ BIOTECHNOLOGICZNY BAKTERII
WYIZOLOWANYCH Z PRÓB OSADÓW DNA MORZA IRLANDZKIEGO
Wierzbicka-Woś Anna1, 2, Kennedy Jonathan2, Jackson Stephen2, 3, Dobson Alan2, 3
2

1
Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński, Polska
Instytut Badań Środowiskowych, Uniwersytet w Cork, Irlandia
3
Wydział Mikrobiologii, Uniwersytet w Cork, Irlandia

wierzbicka.wos@gmail.com

Ekosystem morski jest nawiększym ekosystemem
obejmującym ponad 70% powierzchni Ziemi oraz
zawiera mnóstwo niezbadanych siedlisk zróżnicowanych głównie w zakresie pH i temperatury. Jest również
miejscem występowania największej różnorodności
organizmów, w szczególności mikroorganizmów. Te
mikroorganizmy prezentują znaczący niewykorzys
tany potencjał w zastosowaniach biotechnologicznych,
jako producenci enzymów i biomolekuł o unikatowych właściwościach mogących znaleźć zastosowanie
w przemyśle i farmacji. Celem projektu była izolacja
hodowalnych szczepów mikroorganizmów z osadów
Morza Irlandzkiego oraz ocena ich różnorodności
i potencjału biotechnologicznego. Trzydzieści pięć
kolonii odmiennych morfologicznie zostało wyizolowanych na podłożu agarowym SYP oraz sklasyfikowanych w oparciu o zsekwencjonowany gen 16S rRNA.

Wszystkie szczepy zostały również poddane testom
w kierunku aktywności enzymatycznej i przeciwdrobnoustrojowej przeciwko szczepom bakteryjnym i drożdżowym, oraz w różnych warunkach temperaturowych
i zasolenia. Sekwencjonowanie genu 16S rRNA umożliwiło sklasyfikowanie izolatów jako Actinobacteria,
Firmicutes i Proteobacteria. Testy aktywości enzymatycznej pozwoliły na identyfikację szczepów o aktywności celulazy, lipazy, proteazy oraz β-galaktozydazy.
W testach przeciwdrobnoustojowych została wykryta
aktywność przeciwko E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis
i S. aureaus, natomiast nie zaobserwowano żadnej
aktywności przeciwko drożdżom C. glabrata i S. cerevisiae. Te wyniki wskazują, że morskie mikroorganizmy głębinowe wykazują potencjał zarówno do
nowatorskich zastosowań katalitycznych, jak i przeciwdrobnoustrojowych.

DIVERSITY AND BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF BACTERIA ISOLATED
FROM DEEP SEA SEDIMENT SAMPLES FROM THE IRISH SEA
Wierzbicka-Woś Anna1, 2, Kennedy Jonathan2, Jackson Stephen2, 3, Dobson Alan2, 3
2

1
Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
Environmental Research Institute, University College Cork, Ireland
3
School of Microbiology, University College Cork, Ireland

wierzbicka.wos@gmail.com

The marine ecosystem is the largest one covering
more than 70% of the Earth surface and contains an
abundance of unexplored habitats with large variations
in conditions, mainly in pressure and temperature. It
also plays host to the greatest diversity of organisms,
in particular microorganisms. These microorganisms
represent a significant untapped potential for biotechnological applications, which have already been shown to
produce enzymes and biomolecules with unique properties with potential industrial and biopharmaceutical
activities. The aim of this study was to isolate culturable
strains, from Irish Sea sediments and to evaluate their
diversity and biotechnological potential. Thirty-five
colonies representing different morphologies were isolated following growth on SYP agar medium and subse-

quently classified following 16S rRNA gene sequencing.
All strains were then assayed for enzymatic activity and
antimicrobial activity against bacterial and yeast strains
following growth under different temperature and saline
culture conditions. The 16S rRNA gene sequencing
allowed classification of the isolates as Actinobacteria,
Firmicutes and Proteobacteria. Screening for enzymatic
activity allowed the identification of strains with cellulase, lipase, protease and β-galactosidase activity. In
antibacterial screens activity against E. coli, P. aeru
ginosa, B. subtilis, and S. aureaus were detected, while
no activity against yeasts C. glabrata and S. cerevisiae
was observed. These results indicate that these deep sea
marine bacteria possess potential for both novel biocatalytic and antimicrobial applications.
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ANTYBAKTERYJNE WŁAŚCIWOŚCI FOLII POLILAKTYDOWYCH
IMPREGNOWANYCH EKSTRAKTAMI ROŚLINNYMI
Wojewoda Marlena, Pitucha Joanna, Żywicka Anna
Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
wojewodamarlena@gmail.com

Zatrucie pokarmowe to zaburzenie funkcjonowania
układu pokarmowego wywołane spożyciem pokarmu
zawierającego mikroorganzimy patogenne. Głównymi
objawami zatrucia pokarmowego są wymioty, nudności, biegunka i ból brzucha. Wydzielane przez bakterie toksyny mogą wywoływać groźne symptomy ze
strony ośrodkowego układu nerwowego. Jedną z metod
ograniczenia występowania patogenów w żywności
może być wykorzystywanie specjalnych opakowań
o działaniu antybakteryjnym. Celem badań była ocena
właściwości przeciwdrobnoustrojowych folii polilaktydowych (PLA) impregnowanych ekstraktami roślinnymi. Materiałami do badań były folie PLA impreg
nowane ekstraktem z liści oliwek oraz z liści drzewa
herbacianego w stężeniu 1, 3, 5%. Właściwości przeciwbakteryjne folii PLA badano względem Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp. oraz Listeria
monocytogenes, które wywołują choroby układu pokarmowego. Badania zostały przeprowadzone według
normy ISO 20743:2013. Właściwości antybakteryjne

folii PLA badano również metodą dyfuzyjno-prążkową.
Na podstawie wyników stwierdzono, że testowane
folie PLA posiadają silne właściwości antybakteryjne
względem wszystkich organizmów wykorzystanych
w doświadczeniu. Aktywność przeciwbakteryjna folii
PLA wzrastała wraz ze stężeniem ekstraktu. Silniejsze właściwości antybakteryjne wykazywały folie PLA
impregnowane ekstraktem z liści drzewa herbacianego.
W przypadku metody dyfuzyjno-prążkowej nie zaobserwowano strefy zahamowania wzrostu dla żadnej
z testowanych prób. Wyniki te sugerują, że badane
folie PLA wykazywały właściwości antybakteryjne tylko
w bezpośrednim kontakcie. Biodegradowalne folie PLA
impregnowane ekstraktem z liści oliwek oraz z liści
drzewa herbacianego mogą być zastosowane w produkcji opakowań do żywności, ograniczając w ten sposób
możliwość zatruć pokarmowych. Wykorzystanie folii
PLA mających działanie jedynie w bezpośrednim kontakcie z patogenami pozwala zachować walory smakowe
produktów spożywczych.

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF POLYLACTIDE FILMS
IMPREGNATED WITH PLANT EXTRACTS
Wojewoda Marlena, Pitucha Joanna, Żywicka Anna
Department of Microbiology and Biotechnology, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry
West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Piastów 17, 70-310 Szczecin, Poland
wojewodamarlena@gmail.com

Food poisoning is a disturbance in the functioning
of the digestive system caused by the consumption of
food containing pathogenic microorganisms. The main
symptoms of food poisoning are vomiting, nausea, diarrhea and stomach ache. Toxins secreted by bacteria can
cause serious symptoms in the central nervous system.
One of the methods of reducing the occurrence of
pathogens in food may be application of special packaging materials with antibacterial properties. The aim of
the research was to evaluate the antimicrobial properties of polylactide films (PLA) impregnated with plant
extracts. The research materials were PLA films impregnated with an extract of olive leaves and tea tree leaves
at a concentration of 1, 3, 5%. The antibacterial properties of the PLA film were tested against Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp. and Listeria
monocytogenes, which cause diseases of the digestive

system. The tests were carried out according to the ISO
20743: 2013 standard. The antibacterial properties of the
PLA film were also tested by the disc-diffusion method.
It was found that the PLA films has strong antibacterial properties against all tested bacteria. The antibacterial activity of the PLA films increased with the extract
concentration. PLA films impregnated with tea tree leaf
extract showed stronger antibacterial properties. In the
case of the disc-diffusion method, no inhibition zone
was observed for any of the tested samples. These results
suggest that the tested PLA films showed antibacterial
properties only in direct contact. Biodegradable PLA
films impregnated with plant extracts can be used for
the production of food packaging materials, thus reducing the possibility of food poisoning. The use of PLA foil
that works only in direct contact with pathogens allows
to preserve the taste of food products.
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Methylobacterium spp. to bakterie powszechnie występujące w środowisku (m.in. glebie, wodzie, powietrzu).
Są zdolne do degradacji związków jednowęglowych,
takich jak metanol i metyloamina, które wykorzystują
jako źródło węgla i energii. Wiele spośród metylobakterii wchodzi w relacje symbiotyczne z roślinami wyższymi. Dzięki temu bakterie wykorzystują uwalniany
przez rośliny metanol, jako podstawowe źródło węgla
w swoich przemianach metabolicznych. Metylobakterie
produkują auksyny, cytokininy, witaminy oraz deaminazę ACC, które stymulują wzrost roślin. Obecność
w glebie/roślinie metylobakterii może także ograniczać, a czasem wręcz zapobiegać szkodliwemu działaniu
fitopatogenów. Celem badań było sprawdzenie wpływu
bakterii M. oryzae na kiełkowanie rzodkiewki, pomidora, papryki czerwonej, sałaty oraz ogórków. Doświadczenia prowadzono na szalkach Petriego zawierających
0,7% agar wodny. Nasiona podzielono na cztery grupy:
1. jałowe zaprawiane M. oryzae (miano 107); 2. niejałowe zaprawiane M. oryzae (miano 107); 3. jałowe zaprawiane H2O (kontrola 1); 4. niejałowe zaprawiane H2O

(kontrola 2). Obserwacje prowadzono przez kilka do
kilkunastu dni od wyłożenia nasion na pożywkę. Kiełkowanie nasion sprawdzano codziennie o tej samej porze.
Za kiełkujące uznano nasiono posiadające korzeń o długości co najmniej 1 mm. Ponadto podczas obserwacji
mierzono długość kiełków. Doświadczenie prowadzono
do momentu pojawienia się liścieni. Wykazano, że siła
kiełkowania nasion rzodkiewki, papryki i sałaty, które
były zaprawiane M. oryzae oraz długość ich kiełków
jest mniejsza w stosunku do nasion niezaprawianych.
Stwierdzono także, że siła kiełkowania nasion pomidora,
zarówno zaprawianych w M. oryzae jak i niezaprawianych plasuje się na tym samym poziomie. Aczkolwiek
uzyskano największą długość kiełków z nasion jałowych zaprawianych M. oryzae. W przypadku ogórka
nie zaobserwowano znaczących różnic w kiełkowaniu
i długości kiełków zarówno dla nasion zaprawianych, jak
i niezaprawianych w M. oryzae. Na podstawie uzyskanych wyników wywnioskowano, że Methylobacterium
oryzae może mieć pozytywny wpływ na kiełkowanie
nasion pomidora. Dalsze prace badawcze są w toku.
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Methylobacterium spp. are bacteria commonly
occurring in the environment (ex. soil, water, air). They
are able to utilize monocarbon compounds such as
methanol and methylamine which they use as a carbon
and energy source. Many of the methylobacteria get into
symbiosis with higher plants. As a result, bacteria use
the methanol released by plants as the primary source of
carbon in their metabolic processes. Methylobacterium
spp. produce auxins, cytokinins, vitamins and ACC
deaminase which stimulate plant growth. The presence
of methylobacteria in the soil/plant can also reduce and
sometimes even prevent the harmful effects of phytopathogens. The aim of the research was to examine
the influence of Methylobacterium oryzae on germination of radish, tomato, red pepper, lettuce and cucumber
seeds. The experiments were carried out in Petri dishes
containing 0.7% water agar. Seeds were divided into
four groups: 1. sterile, treated with M. oryzae (107 CFU);
2. non-sterile, treated with M. oryzae (107 CFU); 3. sterile, treated with H2O (control 1); 4. non-sterile treated

with H2O (control 2). The observations were carried
out from several to over a dozen days after the seeds
were placed on the agar medium. Seed germination was
checked at the same time each day. A seed with a root
length of at least 1 mm was considered to germinate.
Moreover the length of the sprouts was measured during
the observation. The experiment was carried out until
the cotyledons appeared. It was shown that the germination power of radish, pepper and lettuce seeds treated
with M. oryzae and the length of their sprouts was lower
as compared with untreated seeds. It was also indicated
that the germination of tomato seeds, both treated with
M. oryzae and untreated, is at the same level. However,
the greatest length of sprouts was obtained from sterile
seeds treated with M. oryzae. In the case of cucumber, no
significant differences in germination and sprout length
were observed for both treated and untreated seeds in
M. oryzae. On the basis of the obtained results, it was
concluded that M. oryzae may have a positive effect on
the germination of tomato seeds. Research is ongoing.

