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Bacteriophages in bacteilal inlection thelapy fot people and animals
Summary

The idea of using bacteriophages to treat bacterial infections is not new. Bacteriophages were discovęred more than 80
years ago but the success of antibiotic therapy superseded their potential application. However, the increasing incidence
of antibiotic and/or multi_drug-resistant bacteria, and a deficit in the development of new chemiotherapeutics to counter-
act bacteria have prompted interest in alternatives to conventional drugs. One option was to use bacteriophages as anti-
bacterial agents. Clinical studies ofthc effectiyenes§ ofphagc treatment were carried out. Bacteriophages appeared to be
effectiye for infections untreatable by antibiotics. Phage therapy reduces the emergence ofantibiotic resistant strains and
by kil|ing only the target bacteria it does not affect the normal flora of the treated patients. The use of genetic engineering
techniques may lead to the generation of more-effective phages. Recently bactcriophage enzymes wcre used to combat the
bacterial cells from the outside.
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Baktcriofagi były wykorzystywane z powodzenienl w
lcczeniu róznorodnych infckcji bakteryjnych przed erą
antybiotyków. Zostały one następnie rliemal całkowicie
wyparte z lccznictwa przez antybiotyki, l<tóre okazały
się skuteczniejsze i prostsze w uzyciu. Na początku ery
antybi otykoterapii tylko po.j edy ncze szczepy bakterii wy-
kazywały oporność na antybiotyki i nie przypLlszczano,
żc antybiotykoopomość bakterii stanie się powaznym
problemem w lcczeniu zakażeń bakteryjnych. Po prze-
szło 80 latach od pierwszego zastosowania bakteriofa-
gów w medycynic 1udzkiej, jakim było wyleczenie 4 osób
ciężko chorych na czcrwonkę, obscrwuje się nawrót c1o

ich wykorzystania jako skuteczrrej broni przeciwko bak-
teriom (l6).

Renesans badań nad bakteriofagami jest wynikiem
użycia bakteriofagów jako modeli w badaniach nad struk-
turą wirusów i genetyką bakterii, użycia typowania fa-
gami (lizotypia) w idcntyfikacji serologicznie lub bio-
chemicznie identycznych trLrdnych do odróznienia szcze-
pów bakterii, co odgrywa wazną rolę w clochodzeniach
epidemiologicznych w celu ustalenia źródła zakażenia i
dróg szerzcnia się inf-ekcji. W powrocie do terapii przy
użyclu fagów istotne znaczenie odegrało pojawienie się
szczepów bakteryjnych opornych na wiele, niekiedy na
wszystkie, znane antybiotyki . Coraz częściej pojawiają
się infekcje dróg moczowych, dróg żółciowych, posocz-
nice narządów jarny miednicznej, infekcje pooperacyj-
ne wywołan e przęz enterokoki opo1-11c na wankomycynę
(VRE - Vancomycyn Resistant Enterococci) i szczepy
Staphylococclls allrcus oporne na metycylinę (MRSA).
MRSA z łatwością nabywają oporność na wankomycy-
nę, Llwazanąza,,lek ostatniego ratunku", Wybór sku-
tecznych lcków przeciwbakteryjnych ma szczególnie
istotne znaczenic w lccznictwie zarrrkniętym, gdzie se-
lekcja opornych i zjadliwych bakterii zachodzi szczę-
gólnie łatwo. Działanie imnrunosupresyjne wielu anty-

biotyków. zwłaszcza w przypadku pacjentów zwrodzo-
ną lub nabytą immunosupresją (immunosupresja pole-
kowa, napromieniowanie promieniami jonizującymi,
AIDS), wyklucza lub w dużym zakresie ogranicza ich
slosowanie w leczeniu.

W okresie od l9l7 do l956 r.ukazało się ponad 800
prac naukowych poświęconych wykorzystaniu fagów w
terapii chorób bakteryjnych lLrdzi i zwierząt (l). Często
leczenie kończyło się jednak niepowodzeniem, ponie-
waż tylko w niewielkim stopniu znano właściwościbak-
teriofagów, zwłaszcza sposoby ich przechowywania bez
utraty aktywności przeciwbakteryjnej (I7). Przyczyną
niepowodzeń było teżużyciejednego typu fagów w in-
fekcj ach mie szan ych wywołanych przez kilk a gatunków
bakterii, fagów różniących się zjadliwością a także in-
aktywacja fagów przezpłyny ustrojowe pacjenta. Istot-
ny wkład do leczenia prvy ażyciu bakteriofagów wnio-
sły wieloletnie badania Slopka i wsp. z lnstytutu Immu-
nologii i Terapii Eksperymentalnej PAN we Wrocławiu
(22) oraz Sulakvelidze i wsp, z Akadenrii Nauk w Tyfli-
sie (l7).

Stluktuta i właściwości bakteliofagów
Współczesne badania wirusologiczne dotyczące wi-

rusów bakterii uwidoczniły ich zrożnicowania zarówno
pod względem budowy wirionu.jak j materiału genetycz-
nego, W 1994 r. Międzynarodowy Komitet Klasyfikacji
Wirusów wyodrębnił 12 rodzin bakteriofagów posiada-
jących w większości jako materiał genetyczny dwuni-
ciowy DNA, ale zidentyfikowano bakteriof'agi, których
genom jest zbudowany z jednoniciowego DNA, atakżę
fagi z genomem RNA. Podstawową cechą bakteriofa-
gów, podobnie jak wszystkich wirusów jest zakazność i
obecność tylko jednego kwasu nukleinowego jako ma-
terialnego podłoża informacji genetycznej oraz białka
jako osłorrki (kapsyd) chroniapej kwas nukleinowy za-
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warty we wnętrzu. Kapsyd poza funkcją ochronną dla
materiafu genetyczne go zarazka j est nośn i ki em właści-
wości antygenowych faga. Za pośrednictwem kwasu nu-
kle inowe go i nformacj a genety czna zaw arta w kwas ie nu-
kleinowym jest transpotlowana do cl.tozolu komórki bak-
teryjnej, podczas gdy kapsyd pozostaje na zewnątrz za-
każanej bakterii. Zyciowy cykl lityczny bakteriofaga
obejmuje kilka faz. Zaczyna się, jako następstwo przy-
padkowej kolizji, adsorpcją bakteriofaga do ściany ko-
mórki bakteryjnej. Adsorpcja jest mozliwa na skutek od-
działywanta białka faga ze specyficznymi receptorami
dla określonych fagów na powierzchni ściany komórki
bakteryjnej. Penetracja kwasu nukleinowego faga do
wnętrza bakterii stanowi kolejny etap cyklu replikacji.
Niektóre fagi zawierają w ogonku lizozym, który roz-
kładaj ąc w ięania endo-B ( l -4) pom i ędzy N-acety l o glu-
kozaminą i kwasem N-acetylomuraminowym w muko-
polisacharydzie lub mukopeptydzie ściany komórki bak-
teryjnej, co ułatwia wprowadzenie własnego materiafu
genetycznego do wnętrzabakterli. Pod wpływem infor-
macji genetycznej zawartej w genomie faga, zakażona
komórka bakteryjna zostaj e,,poinformowana i zmuszo-
na do syntezy białka swoistego dla wirusa". Następuje
okre s wewn ątrzkomó rkowe go rozwoj u f aga, zw any tak -
że faząeklipsy, który obejmuje replikację kwasu nukle-
inowego faga(przy zahamowaniu replikacji kwasu DNA
i RNA bakterii) oraz białek regulatorowych i struktural-
nych budujących kapsyd wirusa. W fazie dojrzewania
zachodzi formowanie i dojrzewanie faga, W końcowym
etapierozwoju fazieuwalniania poprzezmechanizm
lizy następuj e zniszczenie komórki bakteryjnej. Długość
fazy eklipsy wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu
minut. Potomne bakteriofagi, które powstają w jednym
cyklu litycznym atakująkolejne bakterie. Zakładając, że
w pierwszym cyklu litycznym zostanie wyprodukowa-
nych 200 fagów oraz, że każdy z nlch zakazj i zabije
jedną bakterię, pod koniec 2 cyklu będzie 40 tys. zaś
pod koniec 3 cyklu az 8 mln bakteriofagów (7). Liza
bakterii pod działaniem litycznego faga jest procesem
składającym się z kaskady następujących po sobie zja-
wisk kontrolowanych przez geny strukturalne i geny re-
gulatorowe. Udało się zidentyfikować i sklonować gen
faga odpowiedzialny za jego działanie na SallnoneJla
en terica serovar Ęph inl uri un.

Oprocz litycznego cyklu życiowego, który prowadzi
do lizy zakażonej komórki bakteryjnej, występuje cykl
lizo geniczny i zw ięane z nim zj aw isko l i zo geni i. W tym
cyklu materiał genetyczny faga zostaje zintegrowany z
chromosomem bakterii (profag) i replikacja faga zostaje
zablokowana. Jednak z chwilą przejścia profaga w faga
litycznego uzyskuje on możliwość replikacji i w efekcie
zainfekowana komórka u|egalizie. Lizogenia często chroni
bakterie przed działaniem litycznym innych niepokrew-
nych fagów. Często bakterie lizogenne cechują się wła-
ściwościami, których nie posiada bakteria nielizogenna.
Na przykład lizogenne komórki Corynebacteriuln dyph-
theria e są patogenne, poniewaz maj ą zdol ność produko-
wania toksyny dyfterytowej, szczepy lizogenne C]ostri-
diunl novyi typ A i B produkują śmiertelnątoksynę.
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Wykotrystanie baktefi ofagów
w leczeniu cholób GzłOwieka izwielząt

Badania nad skutecznością lecznicząi ,,profilem bez-
pieczeństwa" terapii fagowej pozwalają na ocenę jej
przydatności leczniczej, a także uzmysławiaj ą zalety i
ograniczeni a z jakimi należy się liczyć podczas leczenia
bakteri o fagam i. Ważną zal etąj est wybiór cze dzlałanj e
bakteriofagów na określony gatunek, a nawet typ fago-
wy zarazka przy braku niepożądanego wpływu na ko-
mórki leczonego organizmu. Niepoządane efekty w przy-
padku antybiotyków różnią się, co do charakteru i cięż-
kości, w zależności od rodzaju antybiotyku powodując
działania od niewielkich do zagrażających życiu. Dzięki
wybiórczemu działaniu fagów na określony gatunek bak-
terii, terapia fagowa nie uszkadza fizjologicznej flory
bakteryjnej przewodu pokatmowego, układu oddecho-
wego, układu moczowo-płciowego leczonych pacjentow.
Tym samym, nie mogą rozwljac się infekcje wywołane
przez zarazki względne chorobotwórcze jaknp. Closn,i-
dium dillicile, Calldida, co często obserwuje się w przy-
padku likwidacji flory bakteryjnej przez antybiotyki o
szerokim spektrum działania, Co więcej, może zacho-
dzlc zjawisko obniżenia zjadliwości bakterii, poniewaz
fagi często absorbują się do struktur komórki bakteryj-
nej odpowiedzialnych za tę cechę (7),

Istnieje mozliwość szybkiego uzyskania poziomu te-
rapeutycznego bakteriofagów i utrzymywania się tego
stężenia przez dłuższy czas w leczonym organizmie.
Wraz z upływem czasu zwiększa się stęzenie bakterio-
fagów na skutek ich replikacji w zaatakowanych komór-
kach bakteryjnych. Następnie bakteriofagi są elimino-
wane z organizmu z chwilą zniszczenia bakterii docelo-
wego działania. Stężenie antybiotyków we krwi osiąga
natomiast poziom |ecznl,czy po dłuższym okresie czasu.
niekiedy dopiero po kilku dniach. Zaobserwowano, że
bakteriofagi replikujące się w organizmie leczonych
zwierząt mogą rozprzestrzenić się na nieleczone zwie-
rzęta będące w kontakcie z osobnikami poddanymi tera-
pii fagowej, co w duzym stopniu ułatwia zapobieganie i

leczenie zakażeń bakteryjnych (2, 15, 16).
W terapii fagami duże znaczenie odgrywa fakt, że

mutacje bakterii w kierunku oporności na określonego
faga zacho dzą r zadzi ej n i ż e li na antyb io tyki, Praw dop o -

dobieństwo pojawienia się jednej komorki bakteryjnej
opornej na bakteriofagaprzypada na 107 podziałów ko-
mórkowych, podczas gdy jedna mutacja w kieruŃu opor-
ności na antybiotyk przypada na l0ó podziałów komór-
kowych. Godny uwagi jest fakt braku oporności krzyżo-
wej na fagi i na bakterie. Tym samym,w przypadku po-
jawienia się szczepów bakteryjnych opornych na faga,
można w leczeniu stosować antybiotyk. Natomiast praw-
dopodobieństwo równoczesnej mutacji w kierunku opor-
ności na faga i na antybiotyk jest bardzo małe. Teore-
tycznie może ono przypadac na l0|7 podziałów bakte-
ryjnych. Jednyrn zwyjśó w przypadku fagoopomości jest
stosowanie w terapii kompozycji dwóch fugó*, z kto-
rych jeden będzie działał litycznie na pojawiające się
mutanty opome fagi. Alternatywą jest zastosowanie w



leczeniu enzymów produkowanych przez bakteriofagi
zamiast całych bakteriofagów. Takie postępowanię zda-
ło egzamin w leczeniu infekcji spowodowanychprzez
patogenne dla człowieka paciorkowce z grupy A, które
wywołują szkarlatynę, zapalrenia płuc, ostre zapa|enie
nerek, toksyczny szok, chorobę reumatyczną. Innym roz-
wiązaniem jest stosowanie terapii fagowej łącznie zpo-
dawaniem pacjentom antybiotyku. Istnieje jednak po-
gląd (8), żetakiepostępowanie obniży skuteczność dzia-
łania bakteriofagów i że antybiotyk może przyczynió się
do selekcji genów zjadliwości przekazywanych łącznie
z genami l ekooporności.

Istnieje możliwośc wyprodukowania tzw. koktajlów
fagowych cechujących się szerszym spektrum działania
przeciwbakteryjnego, atakże uzyskania na drodze inży-
ni eri i genet y cznej,,,sup eńakte riofaga", który charakte-

rynĄe się selektywnym niszczeniem równocześnie kil-
ku różnych gatunków i szczepów bakteryjnych. Rekom-
binant ScFv-faga M13 niszczy He]icobacter pylori re-
aguj ąc z p ow ier zchniowym monometry cznym b i ałki em
tego zarazka o masie 30 kDa (6). Na korzyść leczenia
fagami przemawia brak doniesień o występowaniu od-
czynow a|ergicznych po ich stosowaniu. Dlatego tera-
pia fagowa możebyć alternatywąu pacjentów z alergią
na antybiotyki.

B adania n a mo delach zw ier zęcy ch okazały s i ę b ardzo
przydatne do oceny efektywności stosowania fagów w
leczeniu pojedynczych i mieszanych infekcji bakteryj-
nych i stworzyĘ podstawę do wprowadzęnta bakterio-
fagów do lecznictwa. Podanie fagów likwidowało infek-
cję u śmiertelnie chorych szczurów na zakażenia ukła-
dowe wywołane przez E. coli (l4), u kurcząt zakażo-
nych Salmone]]a Ęphimurium i królików zakażonych
Pseudomonas aeruginosa (ł6). Zastosowanie bakterio-
fagów obniZyło śmieńelność wśród zakażonych S. ty-
p h i m uri um kw cząt z 600ń do 30ń. Stwierdzon o, że jedna
dawka faga wystarcza do likwidacji eksperymentalnego
domięśniowego zakażenia szczura E. coli. Taki efekt
można było uzyskać dopiero po kilkakrotnych iniekcjach
antybiotyków. Duze osiągnięcia zanotowano w leczeniu
eksp erymentalnych bi e gunek c i eląt wywo łany ch przez
E. coli09: K30, K99, Po zastosowaniu fagów u 6 cieląt
chorych po I godz. po zakażeniu biegunka występowała
u 3 i l cielę padło. Zastosowanie terapii fagowej po 8

godz. po zakażęntuzapobiegło biegunce i padaniu cieląt
(2). Jedna iniekcja dootrzewnowa 3 x 108 jtł (ednostek
tworzących łysinki) bakteriofaga podana po 45 min. po
zakażenil dootrzewnowym 109 jtk (ednostek tworzą-
cych kolonie) Enterococcus faecium opornym na wan-
komycynę, chroniła myszki przed śmiercią. Nieleczone
zwierzętapadły w ciągu 48 godz. (3). Skuteczność spe-
cyficznej terapii fagowej odnotowano takżew doświad-
c zalny ch zakńeniach my szy s i l ni e zj adl i wym dl a zwi e -
rząt szczepem K2 5055 Klebsiella pneumoniae. Najbar-
dziej skutecznąokazała się terapia rozpoczynala w dwa
dni po zakażęniuzwierząt i podawanie preparatu zawle-
raj ącego bakteriofaga dootrzewn ow o pr zęz 1 5 -2 0 dni (4).

Przekonywujący dowód na skuteczność lęczęnia fa-
gami uzyskano u myszek, uktórychrozwinęło się śmier-

telne zapalenie mózgu i opon mozgowych po ekspery-
mentalnym zakażeniudomózgowym 10ó jtk Shigella dy-
senteriae. W ciągu 2-5 dni wszystkie z 8 zakażonych
my s zek p adły. Natomiast przy j ednoczesnym zakażeniu
i podaniu zawiesiny 10' jtł padło 2 z 8 zakażonych my-
szek, a po zastosowaniu zawiesiny faga zawierającej 105

jtł padło 6 z8 zakażonych myszek (2). Badaniaprzepro-
wadzone u ryb hodowlanych wskazują na możliwość i
celowośc użycia bakteriofagów, w stosunku do silnie
pato gennej bakterii Ps e u domon as p l e c ogl o s s c i da pow o -

dującej masowe zachorowania i upadki. Wyosobnione
szczępy bakteriofagów i podawane w karmie kontrolo-
wały skutecznie przebieg schorzenia (10).

Jednym z warunków, który rokuje pomyślne efekĘ
po zastosowaniu bakteriofagów jest środowisko, które
umoźliwia szybki kontakt fagów z bakteriami. U zwie-
rzątiludzi jest nim płyn mózgowo-rdzeniowy, kreq ślu-
zowka przewo du p okatmowe go, skóra. Ty m też można
w pewnym stopniu tłumaczyć dobre efekty terapii fago-
wej posocznic i zapa|eń opon mózgowych u ludzi, in-
fekcj i wywołanych przez Pas teurellai gronkowcowych
zap aleń gruczołu mlekowe go u zw ierząt, infekcj i bakte -

ryjnych skóry u ludzi i zwierząt, infekcji przewodu po-
karmowego wywołanych przez enterotoksynogenne
szczępy E. coli orazprzez Vibrio cholerae. Gorsze efek-
ty uzyskiwano w przypadkll zakażeń przewodu pokar-
mowego wywołanych przez drobnoustroje z rodzaju,
S a ] m o n e l l a i S h i g e l l a i w zakażeni ac h wywołan y ch pr zez
bakterie, które rozmnażająsię we wnętrzu komórek za-
infekowanego organizmu gospodarza (l7).

Stosowanie fagów zdało egzamin w leczeniu długo-
trwaĘch ropnych zakażeń, z których większość nie pod-
dawała się terapii antybiotykowej wyrvołanychprzez Sta-
phylococc us aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsie]]a
pneumoniae i Esch eri chia coli. Wy|eczenia uzyskano w
90Yo przypadków. Za kry tertumwyleczenia przyjmowa-
no likwidację procesu zapa|nego, likwidacje run i prze-
tok (13). Bakteriofagi podawano per os po uprzednim
podaniu preparatów zobojętniających kwas solny lub
preparatów osłaniających (Ze|atyna), co chroniło fagi
przed szkodliwym wpływem kwasu solnego żołądka.
Przy tej drodze podania fagi przedostawĄ się do krwio-
biegu po ż-4 godz. i za jego pośrednictwem po około l0
godz. do narządów wewnętrznych i uszkodzonych tka-
nek. W leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego czas
trwania lęczęnia wynosił średnio 5,3 tyg., podczas gdy
znaczniędłuższyczastrwałoleczeniebakteriofagamiza-
palenia płlc z przetokami do jamy opłucnowej i bakte-

ryjnego zapa|enia stawów (l7,I9).
Obecnie u ludzi fagi są stosowane per os w formie

tabletek lub zawiesiny zawierających od l05 do l0'ljtł/
ml, per rectum, miejscowo do worka spojówkowego,
ucha, śluzówki jamy nosowej, w postaci tamponów, kre-
mów, aerozoli, iniekcji dootrzewnowych i dożylnych.
Wprowadza się też do leczenia i zapobieganta zakażę-
niom bakteryj nym materiĄ opatrunkowe ulegaj ące bio-
degradacj i zbudowane z nietoksyc zny ch polimerów za-
wierające bakteriofagi ( 1 8).
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0gtaniczenia tetapii z użyciem bakteriofagów
Celem fagoterapii nie jest wyeliminowanie antybio-

tyków i chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych w
tych sytuacjach, kiedy przynosząone zadawalające efek-
ty. B akteriofagi będą naj prawdopodobniej,, I ek i em o stat-
niego ratunku" w infekcjach wywołanychprzez bakte-
rie opome na znane leki przeciwbakteryjne. Będą one
stosowane w lecznictwie zwlerząt tam, gdzie przy sku-
teczno śc i przec i wbakteryj nej równej antyb iotyko m, za-
istnieje konieczność wyeliminowania okresu karencji,
który obowiązuje w stosunku do środków spożywczych
zwicrzęcego pochodzenia od zwterząt leczonych anty-
biotykami. Odpadnie też w przypadku fagoterapii ko-
niecznośc kosztownego ozl:raczania pozostałości anty-
biotyków i produktów ich biotransformacji w tkankach
zw i erząt przeznaczonyclr do kon s umpcj i.

Podcjrnowanc w ostatnich latach wysiłki coraz szer-
szego wprowadzenia terapii fagowej na co wskazują
publikacje zcbrane w pracach przeglądowych, zwracają
uwa_qę takżenaszereg ograniczeń, jakie mogąrnieć miej-
sce w przypadku terapii bakteriofagarni (7, 9, l7). Nie
można. bowiem wykluczyć możliwości replikacji bak-
teriotagow w komórkach ssaków i ewentualnego ich nie-
korzystnego działania na zainfekowane komórki. Ogra-
niczeniem terapii zttżyciem bakteriofagów jest możli-
wość negatywnego wpływu fagów na efekty uodparnia-
nla szczepionkami, które zawierają w swoim składzie
zywe atenuowane drobnoustroje. Ważnym ogranicze-
niern jest możliwość wystąpienia zjawiska transdukcji
ogólnej lub ograniczonej, w ktorej ma miejsce przeka-
zanie gcnow między komórkami bakteryjnymi przy
udziale bakteriofagów. Dotyczy to głównie bakterii z
rodziny Enterobacteriaceae, Pseudotnonas i sp., l Baci-
lus sp. (5). W ten sposób mogą byc przekazane takie
cechy jak 1ekooporność, zjadliwość i inwazyjność. Ogra-
niczeniem jest indukcja w Ieczonym organizmie prze-
ciwciał skierowanych przeciwko bakteriofagom. Poja-
wiają się one u człowieka i zwierzątpo kilku tygodniach
i mogą interferować z fagami w przypadku terapii fago-
wej trwającej kilka-kilkanaście tygodni, lub przy jej po-
wtórzeniu zlżyciemtych samych typów serologicznych
bakteriofagów (l2). Wyjściem jest stosowanie dużych
dawek bakteriofagów, co zapob ie gn i e neutral izacj i ws zyst-
kich podanych bakteriofagów. Zterapti musząbyć wy-
kluczone bakteriofagi, które posiadają geny o dużym
stopniu homologii ze znanymi genami lekooporności
bakterii, geny kodujące toksyny lub czynniki wirulencji,
a także Ie szczepy bakteriofagów, na których działanlę
bakterie stają się niepodatne, poniewaz z łatwością wy-
stępuje u nich zjawisko lizogenii (2). Do niepożądanych
objawów leczenia fagami należały występujące czasami
i trwające kilka godzin bóle wątroby oraz przejściowy
wzrost tcmperatury spowodowane uwalnianiem się en-
dotoksyn ze zlizow any ch przez fagi bakteri i ( l l ). Także
zachodzące pomiędzy bakteriofagami interakcj e mogą
w efekcie prowadzić do mobilizacji genów wiru|encji z
następowym ich przekazaniem komórce bakteryjnej (5).

Perspektywy wykozystania bakteri ofagów
Możliwości wykorzystania bakteriofagów są wielo-

rakie, Wydaje się, że do najważniejszych, oproczlccze-
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nia zakażeń bakteryjnych człowieka i zwierzą| nlożna
zaliczyc tlżycie bakteriofagów w hodowli roślin. w prze-
myśle spożywczym i w transplantologii. Bakteriofagi są
wykorzystywane coraz powszechniej w zwalczaniu in-
fekcj i roślin wywołanych przez fitopatogenne bakterie.
Zary sow ała się możliwość wykorzystania bakteriofagón,
do niszczenia flory bakteryjnej zakażającej przeszczepy
tkanek i narządów (2). Zastosowanie antybiotyków w
tych przypadkach nie zawsze przynosi zadowalające
efekty. Bakteriofagi mogąbyć wykorzystane w przemy-
śle spozywczym do walki z drobnoustroj ami z rodzalu
Salmonellai Escherichia coliw produktach mięsnych i
drobiowych. W niektórych sytuacjach obecność bakte-
riofagów j e st niepo żądana. S ą o ne przy czy ną duzy ch stlat
w przernyśle serowarskim, mleczarskim, ponieważ nl,sz-
cząbakterie zaangażowane w procesy fermentacji. Duze
nadzieje rokują badania nad wykorzystaniem bakterio-
fagów w leczeniu gruźlicy opornej na znane cherrriote-
rapeutyki.
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