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Streszczenie
W serii trzech artykułów przeglądowych pragniemy przedstawić najnow-
szą wiedzę na temat bardzo ważnego i aktualnego problemu, jakim jest 
narastanie oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki. W ni-
niejszym artykule omawiamy coraz lepiej identyfikowane w populacjach 
bakterii środowiskowych źródła genów odpowiedzialnych za fizjologicz-
ne i molekularne mechanizmy nabywania lekooporności. Koncentrujemy 
uwagę nie tylko na znanych szczepach i gatunkach bakterii hodowal-
nych, lecz także na wciąż mało poznanym świecie bakterii dotąd nieho-
dowalnych, które w środowiskach naturalnych są producentami antybio-
tyków lub mogą wykorzystać antybiotyki jako źródło węgla i energii dla 
własnego wzrostu i rozwoju. W kolejnym artykule uwagę skoncentru-
jemy na szczepach i gatunkach bakterii, które w procesie ewolucyjnego 
rozwoju wykształciły systemy błonowych białek transportowych. Jako 
pompy molekularne w warunkach naturalnych są one zdolne wydajnie 
usuwać z komórek różne toksyczne substancje, w tym różne ksenobio-
tyki, metale ciężkie i antybiotyki. Przedstawiamy również dane na temat 
niedawno rozpoznanego zjawiska w populacjach różnych gatunków bak-
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terii chorobotwórczych, to jest komórek uśpionych metabolicznie, zdol-
nych do przetrwania w obecności antybiotyków (perster cells) i niezwykle 
opornych nawet na wysokie stężenia tych antybiotyków, które działają 
wyłącznie na populacje komórek aktywnych metabolicznie i szybko się 
namnażających. To niezwykle groźne zjawisko jest prawdopodobnie od-
powiedzialne za nawroty chorób zakaźnych wywołanych szczepami bak-
terii uznanymi za wrażliwe na powszechnie stosowane antybiotyki. 

Omówimy także dobrze już ugruntowaną wiedzę na temat moleku-
larnych mechanizmów transmisji genów lekooporności w populacjach 
bakterii środowiskowych i klinicznych, a także zawiniony przez człowie-
ka proces selekcji szczepów opornych na antybiotyki poprzez nadmier-
ne i nieuzasadnione względami medycznymi stosowanie antybiotyków 
nie tylko w ochronie zdrowia, ale także w hodowli zwierząt i w produkcji 
żywności.

Słowa kluczowe 
geny, antybiotyki, bakterie środowiskowe
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Summary
In these three articles we intend to present the latest knowledge on today’s 
major problem, which is the bacterial resistance to antibiotics and chemo-
therapeutics. In this article we describe sources of genes responsible for 
molecular mechanisms of resistance acquisition in environmental bacterial 
populations. We focus not only on well-known strains and culturable bacte-
rial species but also on a little-known spectrum of until now non-culturable 
bacteria, which in the natural environment produce antibiotics or can use 
antibiotics as a source of carbon and energy required for their growth and 
development. We also point out bacterial strains and species, which in the 
process of evolutionary development have created systems of transporters 
(efflux pumps), which in the natural environment are able to pump out of 
the cells toxic substances, including heavy metals and antibiotics. We also 
show data about a newly discovered persister cells found in the population 
of different pathogenic bacteria species, which in the presence of antibiotics 
do not die but enter a dormant/quiescent state and thus become highly re-
sistant even to the high concentration of these antibiotics. This dangerous 
phenomenon is probably responsible for relapse of contagious diseases cau-
sed by bacterial strains, which are considered to be sensitive to commonly 
prescribed antibiotics. In the subsequent article we will present well-establi-
shed knowledge concerning molecular mechanisms of drug resistance genes’ 
transmission in the populations of environmental and clinical bacteria as well 
as the process of resistant strains selection caused by the excessive and me-
dically unjustified use of antibiotics, not only in treatment and prevention 
but also in livestock raising and agriculture.

Key words
genes, antibiotics, environmental bacteria



8

CC
-B

Y-
SA

 3
.0

PL

Adam Jaworski, Ireneusz Jurczak

Wprowadzenie
W artykule przeglądowym opublikowanym w roku 2014 w czasopi-
śmie „Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej” szczegółowo opi-
saliśmy aktualne dane na temat zarówno źródeł antybiotyków w róż-
nych środowiskach naturalnych, jak i molekularnych mechanizmów 
związanych z ich aktywnością biologiczną oraz skutkami biologicznymi  
w postaci indukowania i selekcji szczepów bakterii opornych na an-
tybiotyki [1]. W niniejszym artykule pragniemy przedstawić czytelni-
kom, kolejne trzy artykuły dotyczące antybiotyków i lekooporności 
bakterii. W tym numerze prezentujemy aktualną światową wiedzę na 
temat: obecności i rozpowszechnienia genów oporności na antybioty-
ki w populacjach hodowalnych i niehodowalnych bakterii środowisko-
wych, w następnym numerze przedstawimy dane na temat genetycz-
nych i molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za horyzontalny 
transfer tych genów i ich rozprzestrzenianie się w środowiskach natu-
ralnych, w kolejnym zaś podejmiemy dyskusję na temat niedawno sfor-
mułowanej niezwykle ciekawej, aczkolwiek kontrowersyjnej hipotezy, 
która sugeruje możliwość generowania przez antybiotyki w komórkach 
bakterii reaktywnych form tlenu, które byłyby, zgodnie z tą hipotezą, 
odpowiedzialne za cytotoksyczną i bakteriobójczą aktywność wielu róż-
nych antybiotyków.

Odkrycie i wprowadzenie w pierwszej połowie ubiegłego wieku do 
terapii chorób infekcyjnych człowieka antybiotyków było jednym z naj-
większych osiągnięć medycyny, które umożliwiło opracowanie sposo-
bów ratowania życia i ochrony zdrowia milionów ludzi na całym świecie. 
Z drugiej strony w czasie 75 lat – wraz z rosnącą i masową produkcją 
oraz powszechnym stosowaniem antybiotyków w medycynie, hodowli 
i w rolnictwie – stopniowo narastał problem oporności bakterii na an-
tybiotyki. Ocenia się bowiem, że roczna światowa produkcja antybioty-
ków wynosi 100–200 tys. ton, a w latach 1940–2010 wyprodukowano 
w skali świata ponad 1 mln ton [2,3]. Zjawisko lekooporności, odkry-
te po raz pierwszy w połowie lat 30. ubiegłego wieku dla sulfonami-
dów, a w drugiej połowie lat 40. dla penicyliny i streptomycyny, stało 
się obecnie globalnym problemem epidemiologicznym i ogromnym za-
grożeniem. Obserwowany w ostatniej dekadzie wzrost częstości poja-
wiania się wielolekoopornych szczepów klinicznych (multidrug-resistant, 
MDR), a także szczepów ekstremalnie opornych na wszystkie dostępne 
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antybiotyki (extreme drug resistant), dramatycznie ogranicza skuteczną 
antybiotykoterapię wielu groźnych chorób infekcyjnych [2, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Opublikowane w 2013 r. dane dla krajów Unii Europejskiej dowodzą, 
że infekcje wielolekoopornymi bakteriami są przyczyną ponad 25 tys. 
zgonów rocznie, a 3/4 wszystkich zgonów związanych jest z infekcjami 
bakteriami Gram-ujemnymi, w tym głównie Pseudomonans aeruginosa, 
Acinetobacter baumanii, Escherichia coli, Klebsiella pneumonieae. W cy-
towanym raporcie koszty leczenia bakteryjnych, infekcyjnych chorób 
człowieka w USA szacuje się na kwotę 21–34 miliardów dolarów [9]. 
Istnieje dzisiaj uzasadnione przekonanie, że groźne zjawisko pojawiania 
się i gwałtownego narastania lekooporności w świecie bakterii choro-
botwórczych jest przykładem niezwykle szybkiej biologicznej ewolucji 
bakterii, wzmaganej w dużym stopniu przez różnorodną działalność 
człowieka [10, 11]. Do lat 70. ubiegłego wieku wśród mikrobiologów 
i lekarzy istniało przekonanie, że szybkie narastanie zjawiska oporno-
ści bakterii na antybiotyki jest mało prawdopodobne, bowiem często-
tliwość mutacji w kierunku nabywania tej oporności jest znikoma [12]. 
Jednak w roku 2000 w raporcie WHO jednoznacznie stwierdzono, że 
ogłoszenie zwycięstwa w walce z bakteryjnymi chorobami człowie-
ka dzięki powszechnemu zastosowaniu antybiotyków okazało się jed-
nak zbyt optymistyczne i przedwczesne [13]. Pomimo ogromnego po-
stępu badań poznawczych, jaki dokonał się w ostatnich 20–25 latach 
w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej bakterii chorobotwórczych 
i środowiskowych, w tym szczególnie w takich obszarach jak genomi-
ka i metagenomika, proteomika, inżynieria genetyczna, wciąż nie mamy 
wystarczającej wiedzy na temat różnych czynników środowiskowych, 
a także na temat złożoności wielu mechanizmów komórkowych i mole-
kularnych, które są bezpośrednio lub pośrednio związane ze zjawiskiem 
oporności bakterii na antybiotyki naturalne, półsyntetyczne i syntetycz-
ne, w tym także na antybiotyki najnowszej generacji. Wciąż nie mamy 
pełnej wiedzy na temat dróg i mechanizmów transmisji genów leko-
oporności w różnych niszach i populacjach bakterii chorobotwórczych 
i środowiskowych. Nie wiemy dokładnie, co czyni określone gatunki 
szczególnie podatnymi na nabywanie genów lekooporności, a jakie ba-
riery ograniczają transmisję takich genów u innych gatunków. Nie ma 
także pełnej odpowiedzi na pytania, jakie czynniki środowiskowe i mo-
lekularne mechanizmy decydują o tym, że określone geny lekoopor-
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ności podlegają transmisji z dużą częstotliwością, inne zaś ze znacznie 
mniejszą, dlaczego jedne z nich podlegają transmisji łącznie, a inne od-
dzielnie. Wciąż brak jednoznacznych wyników dotyczących ekologicz-
nej roli producentów antybiotyków oraz produkowanych przez nich 
różnych substancji antybiotycznych. Co więcej, narasta wiedza dowo-
dząca, że antybiotyki w środowiskach naturalnych nie są wyłącznie 
bronią w walce z konkurentami, lecz mogą spełniać także inne ważne 
funkcje jako cząsteczki sygnałowe lub egzogenne źródła węgla i ener-
gii [14]. W 2008 r. światowa organizacja Alliance for the Prudent Use 
of Antibiotics (APUA) [www.apua.org] zwróciła uwagę mikrobiologów 
oraz różnych specjalistów także na inne ważne aspekty związane z pro-
blemem oporności bakterii na antybiotyki, takie jak: rola komensali oraz 
niechorobotwórczych bakterii środowiskowych, w tym rola bakterii do-
tąd niehodowalnych, w pojawianiu się i rozprzestrzenianiu determinant 
lekooporności, znaczenie w tych procesach szczepów i gatunków bak-
terii związanych z produkcją i dystrybucją żywności, hodowlą zwierząt, 
rolnictwem, dystrybucją wody pitnej, a także gospodarką ściekami ko-
munalnymi, przemysłowymi i rolniczymi. Wskazuje się na pilną potrze-
bę podejmowania w tym zakresie szerokich, interdyscyplinarnych badań 
ekologicznych nakierowanych na poszukiwanie źródeł i ustalenia natury 
genów lekooporności wśród komensali oraz bakterii zasiedlających róż-
ne nisze i środowiska naturalne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
producentów antybiotyków jako jednego z ważnych źródeł genów leko-
oporności oraz na rolę biologiczną produkowanych przez nie substancji 
antybiotycznych. Przesłanie tego raportu nabiera szczególnego znacze-
nia w świetle nowych, ważnych wyników publikowanych na ten temat 
w ostatnich kilku latach [14, 15, 16, 17, 18, 19]. W cytowanych pracach 
opisuje się biologiczne i ekologiczne skutki związane z obecnością i ak-
tywnością w środowiskach naturalnych antybiotyków nawet w bardzo 
małych, subinhibicyjnych stężeniach (subinhibitory concentrations, SI). 

Populacje bakterii środowiskowych naturalnym rezerwuarem genów 
oporności na antybiotyki
W latach 90. ubiegłego wieku organizacja APUA rozpoczęła w ramach 
projektu „Reservoirs of Antibiotics Resistance” (ROAR) gromadzenie 
danych na temat zidentyfikowanych i scharakteryzowanych genów le-
kooporności w dwóch grupach bakterii, to jest komensali oraz środowi-
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skowych bakterii niechorobotwórczych. Dane pochodzące z 260 krajów 
całego świata i ze 100 prac oraz artykułów opublikowanych w latach 
1960–2008 w 260 specjalistycznych czasopismach naukowych pozwo-
liły w 2009 r. umieścić w tej bazie danych ponad 300 różnych genów 
lekooporności i 144 geny chorobotwórczości zidentyfikowanych w 66 
rodzajach bakterii [20]. Analiza bazy ROAR wskazuje, że komensale i nie-
chorobotwórcze bakterie środowiskowe są drugim obok producentów 
antybiotyków ogromnym, aczkolwiek wciąż mało poznanym rezerwu-
arem genów lekooporności. Rodzą się więc ważne pytania: jak wiele róż-
nych determinant lekooporności krąży w świecie hodowalnych i nieho-
dowalnych bakterii, jakie jest ich pochodzenie, jaką funkcję biologiczną 
spełniają te geny w środowiskach naturalnych.

Głębsze poznanie roli biologicznej genów oporności na antybiotyki 
w naturalnych populacjach bakterii, w tym szczególnie wśród producen-
tów antybiotyków, a także komensali i niechorobotwórczych bakterii 
środowiskowych jest niezwykle ważnym wyzwaniem na drodze do lep-
szego zrozumienia zjawiska pojawiania się i rozprzestrzeniania oporno-
ści na antybiotyki wśród bakterii chorobotwórczych. W ostatnich latach 
narasta wiedza na temat znanych oraz nowo odkrywanych genów leko-
oporności preegzystujących u producentów antybiotyków oraz w po-
pulacjach innych bakterii środowiskowych, które następnie na drodze 
selekcji i horyzontalnego transferu szeroko rozprzestrzeniły się wśród 
bakterii patogennych. W pracy opublikowanej w roku 2009 opisano za-
ledwie kilka przykładów z dużej liczby genów i mechanizmów oporności 
na antybiotyki, zidentyfikowanych i scharakteryzowanych w ostatnich 
latach u bakterii środowiskowych takich jak: Streptomyces, Micromo-
nospora, Shewanella, Vibrio, Kluyvera, Pseudomonans, Aeromonas [15]. 
Wśród zidentyfikowanych u tych bakterii molekularnych mechanizmów 
oporności na antybiotyki opisano między innymi takie procesy jak: ace-
tylacja i fosforylacja antybiotyków aminoglikozydowych, acetylacja chlo-
ramfenikolu, metylacja złożonego kompleksu 50S RNA odpowiedzial-
nego za oporność na makrolidy oraz metylacja 16S RNA warunkująca 
oporność na antybiotyki aminoglikozydowe, aktywność transporterów 
błonowych (efflux pumps) w oporności na tetracykliny i chloramfenikol, 
hydroliza antybiotyków β-laktamowych, protekcja białkami QnrA, Qnrb 
i QnrC i białka topoizomerazy II przed bójczym działaniem antybiotyków 
fluorochinonowych. 
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Geny i mechanizmy oporności na antybiotyki, preegzystujące w świe-
cie bakterii środowiskowych, spełniają również inne ważne funkcje fi-
zjologiczne. U producentów antybiotyków systemy te chronią komórkę 
przed toksycznym działaniem własnych produktów [21]. Szeroko roz-
powszechnione, mało specyficzne systemy transporterów błonowych 
są zaangażowane w różnorodne procesy detoksyfikacji, wirulencję, 
transdukcję sygnałów [22, 23], zaś enzymy biodegradacji, modyfikacji 
antybiotyków, mające często charakter enzymów wielofunkcyjnych, są 
zaangażowane w biodegradację różnych ksenobiotyków, a także wy-
korzystanie dostępnych w środowisku antybiotyków jako źródeł węgla 
i energii [14]. Dla przykładu udowodniono, że hodowalne bakterie gle-
bowe, zdolne do wykorzystania penicyliny jako jedynego źródła węgla 
i energii, obejmujące szczepy Pseudomonans fluorescens, Burkholderia 
cepacia, Streptomyces sp. oraz inne niezidentyfikowane gatunki, szczepy 
Flavobacterium sp. wykorzystują chloramfenikol, zaś wiele gatunków Pro-
teobacteria ma zdolność wykorzystania jako składników pokarmowych 
różnych antybiotyków [14, 24]. Należy jednak dodać, że geny oporności 
na antybiotyki mają często u pierwotnych gospodarzy charakter genów 
kryptycznych, jednak po ich wbudowaniu do mobilnych platform gene-
tycznych, a następnie transferze do nowych gospodarzy mogą podlegać 
wydajnej ekspresji [16, 18, 25, 26, 27].

Genomika i metagenomika stworzyła w ostatnich latach nowe moż-
liwości dla badań całych populacji hodowalnych i niehodowalnych bak-
terii zasiedlających różne środowiska naturalne. Coraz lepsze i tańsze 
techniki konstrukcji genomowych i metagenomowych bibliotek DNA 
bakterii stworzyły również szansę na identyfikację oraz szczegółową 
analizę rezerwuarów genów lekooporności w całych populacjach bak-
terii zasiedlających różne środowiska naturalne. Wyniki publikowane 
na ten temat bardzo rozszerzają naszą wiedzę na temat pochodzenia 
genów oporności na antybiotyki, ich zróżnicowania genetycznego, 
ewolucji, spełnianych funkcji biologicznych oraz dróg i mechanizmów 
horyzontalnej transmisji w danym środowisku. Okazało się, że w przy-
rodzie istnieją ogromne rezerwuary genów oporności na antybiotyki, 
zwanych w języku angielskim antibiotic resistomes, a łącznie z genami 
i elementami odpowiedzialnymi za ich horyzontalny transfer zwany-
mi antibiotic extendend resistome, które egzystują i krążą wśród bakte-
rii zasiedlających gleby, wody, przewody pokarmowe ludzi i zwierząt 
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[8, 17, 26]. Nowe, interesujące wyniki dotyczą identyfikacji i charak-
terystyki puli genów oporności na antybiotyki w populacjach hodo-
walnych i niehodowalnych bakterii glebowych, w tym promieniowców 
[14, 17, 28] oraz w populacjach bakterii bytujących w ślinie i kale zdro-
wych ludzi [29]. Opublikowane w 2006 r. wyniki badań 480 szczepów 
z rodzaju Streptomyces, wyizolowanych z próbek gleb pochodzących 
z miast, farm rolniczych, lasów, dowiodły, że wszystkie szczepy bez 
wyjątku nosiły determinanty oporności na antybiotyki [17]. W bada-
niach zastosowano 21 różnych antybiotyków naturalnych, półsynte-
tycznych i syntetycznych. Mechanizm działania tych antybiotyków 
obejmował wszystkie znane tarcze molekularne i mechanizmy; były 
wśród nich zarówno antybiotyki stosowane w praktyce medycznej od 
wielu lat, jak i wprowadzone do terapii medycznej niedawno. Około 
60% badanych szczepów było opornych średnio na 6–8 badanych an-
tybiotyków użytych w stężeniach nawet 20 mg/litr, a 2 szczepy nawet 
na 15 z nich. Wszystkie szczepy okazały się oporne na trimetoprym 
i daptomycynę, 18% szczepów inaktywowało synercid (dalfoprystyna 
plus chinuprystyna), antybiotyk syntetyczny zalecany od roku 1999 do 
leczenia bakteriemii, dla 10% izolatów ujawniono oporność na rifam-
picynę, 27% szczepów było opornych na erytromycynę, wprowadzoną 
do praktyki medycznej w 1952 r., a 17% na telitromycynę, antybiotyk 
półsyntetyczny dopuszczony w 2004 r. do terapii infekcji opornych na 
antybiotyki makrolidowe. Co więcej, zidentyfikowano nowe, niezna-
ne dotąd mechanizmy oporności na niektóre antybiotyki. W wypadku 
dapomycyny, telitromycyny i rifampicyny były to mechanizmy enzy-
matycznej inaktywacji, zaś w wypadku antybiotyków fluorochinolono-
wych oporność była związana z akumulacją nieznanych dotąd mutacji 
punktowych w N-terminalnym regionie genu gyrA. Nowe światło na 
drobnoustroje glebowe jako ogromny rezerwuar genów oporności na 
antybiotyki rzuciły wyniki badań opublikowane kilka lat temu w cza-
sopiśmie „Science” [14], z których wynika jednoznacznie, że bakterie 
glebowe zdolne do wykorzystania antybiotyków jako źródła węgla 
i energii są równocześnie ekstremalnie oporne na wszystkie klasy sto-
sowanych obecnie antybiotyków. Łącznie wyhodowano 75 szczepów 
bakterii z 11 próbek gleb, korzystając z ich zdolności do wzrostu na 
podłożach, w których jedynym źródłem węgla i energii było 18 różnych 
antybiotyków użytych w różnych kombinacjach. Sześć z tych antybio-
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tyków, w tym penicylina, karbenicylina, ciprofloksacyna, lewofloksacy-
na oraz kwas nalidyksowy pozwoliły na selekcję z 9–11 analizowanych 
próbek gleb różnych szczepów bakterii na badane antybiotyki. Na pod-
stawie analizy sekwencji nukleotydowej podjednostki 16S RNA skon-
struowano drzewo filogenetyczne tych szczepów, wyróżniając wśród 
nich następujące gromady: Proteobacteria (87 %), Actinobacteria (7%), 
Bacteroides (6%). Wśród 11 reprezentowanych rzędów wyhodowanych 
szczepów dominujące okazały się: Burkholderiales, Pseudomonadales, 
Enterobacteriales, a następnie Actinomycetales, Rhizobiales i Sphingo-
bacteriales. Więcej niż połowa zidentyfikowanych szczepów należała 
do rzędów Burkholderiales i Psedomonadales, a więc do rzędów bak-
terii charakteryzujących się dużymi genomami (6–10 mln par zasad) 
oraz uzdolnieniami do degradacji ksenobiotyków. Jednak najważniej-
sze i zaskakujące wyniki komentowanej pracy dotyczą oporności wy-
hodowanych szczepów na różne klasy antybiotyków naturalnych i syn-
tetycznych. Okazało się że, wszystkie szczepy były oporne na średnio 
17 badanych antybiotyków użytych w stężeniach 20 mg/litr, a na 14 
z 18 badanych antybiotyków oporność była 50 razy wyższa. Ponad-
to wykazano, że jeżeli określony szczep miał zdolność wykorzystania 
jako jedynego źródła węgla i energii określonego antybiotyku, to rów-
nocześnie był ekstremalnie oporny na wszystkie inne antybiotyki tej 
samej klasy. Skoro wśród zidentyfikowanych gromad i rzędów znajdują 
się także szczepy bakterii patogennych, np. Burkoholderia cepacia com-
plex i Serratia marcescens, to prawdopodobna staje się dyskutowana 
w omawianej pracy sugestia, że horyzontalny transfer genów leko-
oporności od gatunków niechorobotwórczych do spokrewnionych ga-
tunków chorobotwórczych jest łatwiejszy z racji tych samych wykorzy-
stywanych kodonów, podobnych promotorów genów oraz motywów 
sekwencji regulatorowych w procesach transkrypcji i translacji. Nowe 
ważne informacje o obecności w populacji niehodowalnych bakterii 
glebowych genów oporności na antybiotyki płyną także z analizy skon-
struowanych metegenomowych bibliotek DNA. Na tej drodze udało 
się bezpośrednio zidentyfikować między innymi nieznane dotąd geny 
oporności na tetracykliny (transportery błonowe) oraz na antybiotyki 
aminoglikozydowe (mechanizmy fosforylacji i acetylacji), których se-
kwencje nukleotydowe okazały się odmienne od sekwencji dotychczas 
znanych genów [27]. 
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W pracy opublikowanej w roku 2009, również w „Science”, przed-
stawiono nie mniej ważne wyniki na temat puli i zróżnicowania genów 
oporności na antybiotyki w populacjach zarówno hodowalnych, jak i nie-
hodowalnych bakterii zasiedlających przewód pokarmowy zdrowych lu-
dzi [28]. Autorzy wyizolowali DNA z populacji bakterii obecnych w ślinie 
i kale dwóch zdrowych ludzi, którzy nie stosowali żadnych antybiotyków 
ani w celach terapeutycznych, ani profilaktycznych w okresie ponad jed-
nego roku. Skonstruowaną metagenomową bibliotekę fragmentów DNA 
o wielkości 9,3 mld par zasad, sklonowaną w E. coli, poddano analizie 
funkcjonalnej, selekcjonując w ten sposób klony oporne na wszystkie 
z 13 użytych antybiotyków: aminoglikozydowych, β-laktamowych, tetra-
cyklin i amfenikoli. Analiza sekwencji nukleotydowej DNA wyselekcjo-
nowanych 95 klonów pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno znane, jak 
i nieznane dotąd geny oporności na badane antybiotyki, a w konsekwen-
cji umożliwiła sformułowanie wielu bardzo ważnych wniosków. Dla oko-
ło 22% zidentyfikowanych genów wykazano bardzo wysoką homologię 
(powyżej 90%) ze znanymi genami, w większości wcześniej zidentyfiko-
wanymi wśród niechorobotwórczych komensali, np. Bifidobacterium lon-
gum oraz oportunistycznych komensali Bacteroides fragilis i Bacteroides 
uniformis. Filogenetyczna analiza zsekwencjonowanych genów przy uży-
ciu bazy danych PhyloPytia wskazuje, że gospodarzami tych genów są 
szczepy z gromad Bacteroides i Firmicutes, stanowiące dominującą flo-
rę przewodu pokarmowego człowieka [29]. Co niezwykle ciekawe, ho-
mologia zdecydowanej większości analizowanych w omawianej pracy 
genów na poziomie ich sekwencji nukleotydowej nie przekraczała 67% 
w stosunku do zidentyfikowanych dotąd genów wśród gatunków bak-
terii patogennych. Nie ma dzisiaj wątpliwości, że w populacjach komen-
sali i patogenów stanowiących mikrobiom człowieka zachodzi horyzon-
talny transfer genów lekooporności noszonych przez mobilne elementy 
genetyczne plazmidy, transpozony, integrony i plazmidy, co rzuca nowe 
światło na zagrożenia płynące z selekcji i horyzontalnej transmisji genów 
oporności na antybiotyki krążących w populacjach bakterii środowisko-
wych [30].

Mamy niezaprzeczalne dowody na to, że geny oporności na antybio-
tyki były obecne w genomach różnych gatunków bakterii, w tym u ga-
tunków niebędących producentami antybiotyków. Dla przykładu około 
30 szczepów bakterii zliofilizowanych w 1946 i przechowywanych w ko-
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lekcjach okazało się opornymi w zróżnicowanym stopniu na 8 różnych 
antybiotyków. Innym znanym przykładem jest kolekcja Murraya, w któ-
rej znajdują się 433 szczepy z rodzaju Enterobacteriaceae, zgromadzo-
ne w latach 1917–1952, wśród których 24% jest zdolnych do koniuga-
cyjnego transferu plazmidów, a 11 z nich jest opornych na ampicylinę 
i tetracyklinę [31]. Porównawcze analizy kolekcji szczepów bakterii z ro-
dzaju Enterobacteriaceae, zgromadzonych przed i w czasie „ery antybio-
tyków” dowodzą, że naturalne determinanty oporności na antybioty-
ki bez wątplienia były obecne od milionów lat w populacjach bakterii, 
jednakże narastająca, silna selekcja oraz obserwowane rozsiewanie się 
szczepów opornych są w znacznej mierze rezultatem ogromnej produkcji 
oraz masowego użycia antybiotyków oraz kontaminacji z tymi związkami 
różnych środowisk naturalnych. 

W zakończeniu tego rozdziału warto wskazać także na rolę innych 
czynników, w tym środowiskowych, oraz zwierząt w rozsiewaniu w róż-
nych środowiskach szczepów noszących geny oporności na antybioty-
ki. Nie ulega wątpliwości, że siły fizyczne kreowane przez wiatry, burze 
piaskowe oraz przez cieki i prądy wodne mogą przenosić mikroorgani-
zmy środowiskowe z genami oporności na antybiotyki na duże, nawet 
międzykontynentalne odległości [24, 32, 33, 34, 35]. Dzikie i domowe 
zwierzęta żyjące w zurbanizowanych, gęsto zasiedlonych regionach 
świata są zarówno rezerwuarami genów oporności, selekcjonowanych 
obecnością antybiotyków obecnych w tych środowiskach w wyniku 
ciągłych kontaminacji, jak i wektorami w rozsiewaniu szczepów leko-
opornych. Dla przykładu 90% szczepów bakteryjnych izolowanych od 
myszy i norników w zurbanizowanych regionach Anglii było opornych 
na antybiotyki β-laktamowe, podczas gdy praktycznie żadnych determi-
nant oporności nie wykryto w kolekcjach bakterii izolowanych od łosi, 
jeleni oraz nornic żyjących w słabo zasiedlonych regionach Finlandii 
[23]. Niemałą rolę w przenoszeniu szczepów lekoopornych na dalekie, 
międzykontynentalne odległości spełniają ptaki wędrowne. Donoszo-
no, że około 8% szczepów E. coli izolowanych od ptaków żerujących na 
Arktyce było opornych na od 1 do 17 antybiotyków, w tym na antybio-
tyki stosowane powszechnie w terapii klinicznej. Ptaki te albo zostały 
zainfekowane lekoopornymi szczepami bezpośrednio w środowiskach, 
w których poprzednio przebywały, albo nabyły je od innych gatunków 
przybyłych na Arktykę [34]. Domowe zwierzęta takie jak koty i psy są 
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również rezerwuarem szczepów lekoopornych wyselekcjonowanych 
w czasie ich leczenia antybiotykami lub też niekiedy nabytymi od ludzi 
[35].

Podsumowanie 
Od połowy lat 80. ubiegłego wieku bardzo szybko narasta wiedza na 
temat świata mikroorganizmów prokariotycznych, żyjących w różnorod-
nych środowiskach naszej planety, które do niedawna jako niehodowal-
ne na standardowych podłożach wzrostowych umykały uwadze bada-
czy. Zastosowanie nowych technik mikroskopowych i molekularnych 
– takich jak barwienie in situ, metoda hybrydyzacji DNA-DNA, technika 
identyfikacji hodowalnych i niehodowalnych mikroorganizmów wyko-
rzystująca sekwencje nukleotydowe podjednostek 5S oraz 16S RNA – 
pozwoliło ustalić, że wody czyste i zanieczyszczone oraz różne gleby są 
zasiedlone przez 10–100-krotnie większą liczbę komórek mikroorgani-
zmów od tych, które udaje się uzyskać w hodowlach na podłożach wzro-
stowych [36, 37]. Dla przykładu dowiedziono, że 62 % bakterii koloni-
zujących przewód pokarmowy zdrowego człowieka nie było wcześniej 
znanych, a 80% z nich należy do grupy bakterii dotąd niehodowanych 
[38, 39]. Szacuje się, że liczba genów populacji wszystkich mikroorgani-
zmów kolonizujących ciało człowieka (bakterii, drożdży, grzybów, wiru-
sów, bakteriofagów) jest około 100 razy większa od liczby jego własnych 
genów, których liczbę obecnie ocenia się na 23 tys. funkcjonalnych ge-
nów. Zatem całkowitą informację genetyczną człowieka stanowi jego 
własny genom jądrowy i genom mitochondrialny [40, 41, 42]. W ostat-
nich latach w wielu ośrodkach naukowych świata prowadzi się wielo-
kierunkowe badania poznawcze i aplikacyjne przynoszące często zaska-
kujące wyniki, które w literaturze światowej są dyskutowane w różnych 
aspektach zdrowia ludzkiego, predyspozycji do chorób, odporności im-
munologicznej, czynników chorobotwórczości, pewnej i szybkiej identy-
fikacji wirusowych i bakteryjnych chorób człowieka, w tym identyfikacji 
znanych i nieznanych genów oporności na antybiotyki i chemioterapeu-
tyki oraz mobilnych elementów genetycznych odpowiedzialnych za ich 
horyzontalny transfer i pojawianie się szczepów opornych w popula-
cjach zarówno bakterii środowiskowych, jak i chorobotwórczych bakterii 
klinicznych.

Geny oporności na antybiotyki są częścią metagenomu...
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