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Obserwowany w ostatnich latach wzrost zaintere-
sowania infekcjami wywołanym| przez Listeria mo-

nocytogenes wiąze się z faktem coraz częściej wystę-
pującyóh epidemii listeriozy w społeczeństwach indu-
ińutńy.n,'jej charakterem jako zoonozy, oraz bada-.

niami ,rad paiogennościąteg o zarazka, zwłaszczanad
unikalnymi sposobami przełamyw anla ptze., L, mo -

no cy to §en es barier obronnych organizmu człowieka
l, nv ieńąt. Li steri a p otrafi prz enikn ąć przez fizj olo gicz-
ne bariery obronne organizmu: krew-jelito oraz krew-
-mózg. Je st drobnoustroj em opońuni sĘ cznym - wyslę 

.

puj ącym u dużej li c zby g atunkow zw ler ząt, naj c z ęś ci ej

u Ówiec, bydła, świń i drobiu, atakże u psow kotow
i niektorych gatunkow dzikich zwrcrząt. Wywołuje,na1;
częściej 

"acńorowania 
u osobnikow o słabej kondycji

.pÓ*odo*anej niedoborami żywieniowymi lub ujem-
nym wpĘwem czynnikow środowi skowl,gh. ?akaże-
nię człówieka tąbakterią obecną często w glebie, wo-
dzie oraz w produktach spozyłvczych, może prowa-
dzić nawet do zejścia śmiertelnego. Grupę podwyż-
szone go ry zyka sianowi ą kobi ety ctęż ame, noworo d-

ki, lekarzó weterynarii, person el ob sługuj ąc y zw rcrzę-

ta domowe orazl,ldzie, u których występują niedobo-

ry immunologiczne.
We Francjiw okresie odpażdzielnika 1999 r, do

maTca 2000 r. zidentyfikowano dwie epidemie liste-

riozy (2O). W Polsce notuje się corocznie kilka przy-
padkow zachorowań. W 1999 r. na listeriozęzachoro,
wało 11 osób, zmarĘ zaś 3 osoby, a w 2000 r, zacho-
rowało 10 i zmarĘ 2 osoby (15). Tak małallczba za-

chorowań wynika najprawdopodobniej z niskiej wy-
krywalności-drobnouŚtroju, a nie z wyższego pozio-
,nu higi.rry w Polsce niz w krajach zachodnich,
W ZOOŹ r. Ópidemię listeriozy zanotowano na terenie
USA w stanach: New York, Pensylwania, New Jersey,

Michigan, Maryland, Ohio, Connecticut i Delaware,
gdziei\egło zakażenll l20 osób, azmarło ponad 20,
- L. moiocytogenes wyosobniono po raz prcrwszy
w 1921r. od królików i świnek morskich, które maso-
wo chorow ały tpadaĘ w zwierzętarni w zakładzie na-

ukowym w Cambrid ge. Zarazekten wyosobniono na-

stępnie w 1929 r. z krwi pacjenta z chorobąprzypomi-

"4ą.ą 
mononukleozęzakaźną natomiast w 1936 r,

,n }kuŻurro, żęmażę on wywoĘwaó poronienta,zacho-



Tab. 1. Gatunki w obrębie rodzaju Listerią ( wg 13, zmienione)

Galunek Za-B fledukcia Ziadliwośó
dla myszek.I u-mannlI0lu l L-ramn0

L. monocytogenes

L. ivanovii

L, innocua

L, welshimeri

L. seeligeri

L. grayi subsp. gravi

L, grayi subsp, murrayi
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ObjaŚnienia: v - wynik zmienny, (+) słaba reakcja,* niewielka liczba szczepów nie fermentuje ramnozy

rowanie noworodków i zapalenie opon mózgowych
u osób dorosĘch (13).

Właśc iwośc i bi ol og icz ne zalazka
Do rodzaju Listeria oprócz L. monocytogenes zali-

cza się 5 gatunkow, którę różnią się patogennością dla
myszek, człowieka i zwierząt, właściwością fermen-
tacji D-mannitolu, L
azotanów do azotynó
stie-Atkins-Munch-P

s i .I).L.monocyto-
pa niezarodnikującą
dz om, która rośnie

w warunkach m 5-I0oń C0". Na
agarze z klw trefę B-hemótizy.Zawartoścg wDNAwynosi
35-42 moloń. Sekwencja 165 rRNA potwierdza ist-
ni eni e w z aj emny ch p okrewi eńs tw p o mi ę dzy r o żny mi
gafunkami listerii. Obecność plazmidu DNA w nie-
których szczepach L. monocytogenes jest związana
z ich opornością na kadm. Rzadko występuje kodo-
wana przez plazmidy oporność na tetracyklinę oraz
równoczesna opomość na chloramfenikol, erytromy-
cynę, streptomycynę i tetracyklinę.

W postępowaniu epidemiologicznym i epizootiolo-
gicznym w ażnąrolęodgrywa seroĘpowanie szczepow
wywo łuj ąc y ch zachorowani a. L i steri e p o s i adaj ą anty-
Tab.2.Charakterystyka serologiczna genY SomatYczne
rodzaju Listeria " (A. B, C, D) i anĘ-

nocytogenes. Prawie wszystkie przypadki listeriozy
wywołuje u człowieka L. monocytogenes,rzadko L. se-
eligeri i L. ivanovii. U zwjęrząt około 90'fo zachoro-
wań na listeriozę jest spowodowanych przez L. mono-
cytogenes, I0% - przez L. ivanovii.

Właściwości biologiczne tego zarazka, takie jak:
mozliwość przeżywania w środowisku o pH w grani-
c ach 5,4 -9,0, maŁa p o datno ść na dziaŁanie czynników
środowi ska, umozliwiaj ą j e go przeży cie we wtórnym
żrodle zakażenia, atakże w organizmte zwierzątt czło-
wieka. Zarazęk przeżywa na suchych i wilgotnych
powierzchniach, rozmnaża sięw pokarmie o względ-
nie duzej zawartości wody w zakresie temperafur od
OoC do 45"C. W 4"C rośnie wolno, poniewaz maksy-
malny czas podwojenia wielkości populacji wynosi
1-2 doby. Pokarm przechowywany w chłodni jest jed-
nym z ważnych źródeł zakażęnia człowieka. W pH
v,lyższym od 5,0 zarazęknie tylko utrzymuje sięw ki-
szonkach, ale może się nawet w nich rozmnażac. Ęm
samym kiszonki staj ą się w ażnym żr ódłem zakażenia
listeriami d|a zwierząt domowych. Dzięki oporności
na niskie pH znosząone działanie zarówno soku zo-
łądkowego, jak i kwaśnego środowiska fagosomów
w fagocytach, co umożliwia przeniknięcię zarazka do
jelitprzez barierę, jaką stanowi kwaśny sok żołądko-
wy iprzeżycie w fagosomach fagocytów.

Mechanizmy działania chorobotwólozego
Badanie mutagenezy transpozonów, plazmidów,

analiza genomu oraz badania na modelu mysim i w
hodowlach komorkowych umożliwiły wyjaśnienie
wielu mechanizmów patogennego działania L. mono-
cytogenes (I9,20). Wszystkie geny, ktorych ekspresja
warunkuj e chorob otwó r czo ś ć zar azka, s ą zl okalizowa-
ne w jednym locus. Genom L. monocytogenes zawię-
ru też geny ko duj ąc e enzymy chroni ąc e komórkę prz e d
dziaŁaniem kwaśne go śro dowiska.

Oprócz czynników, które występująu wielu gafun-
ków bakterii chorobotwórczych dla zwierząt i czŁo-
wieka, L. monocytogenes dysponuje mechanizmami
umozliwiającymi jej przez łożysko do
płodu orazptzezftzjo ry: jelitową imóz-

genyrzęskowe (1-7)
(tab.2). Większość
uolatów L. monocy-
togenes pochodzą-
cych od pacjentow
i ze środowiska na-
leży do seroĘpu 1

Iub 4. Wszystkie
niepatogenne izola-
Ę L. welshimeripo-
siadają jeden lub
kilka wspólnych
antygenow zL, mo-

L. monocytogenes

L. ivanovii

L. innocua

L, welshimeri

L. seeligeri

1nA,1l2B,1lzc
3A,38,3c
4A,4AB,48
4c,4D,4E,7

5

4AB, 6A, 68, un

6A, 68

1nB,4C,4D, 68, un

Obj aśnienie : un - niezidentyfi kowany
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actA plcB ORFX ORFZ ORFY z E-kadheryną. Mutacj a punkto-
wa, której efektem jest zastą-
pienie kwasu glutaminowego
resźą proliny w pozycj i I 6. łaiy
cucha cząsteczki E-kadheryny,
umozliwia p ołączenie się inter-
naliny z E-kadheryną dzięki
czemu pato gen możę wniknąć
do wnętrza komórki gospoda-
rza. Badania in vivo przepro-
wadzone na myszkach transge-
nicznych, u których w komór-
kach nabłonka jelitowego ma

miejsce ekspresja genu ludzkiego odpowiadającego za
syntezę E-kadheryny wykazaĘ, żetakie myszki w od-
róznieniu o d myszek izo genicznych s ą wrazliw ę na za-
każęnte per os L. monocytogenes, Tak więc potwier-
dzono rolę internaliny jako waznego czynnika wiru-
lencj i, który umozliwia listerii przekroc zenie bariery
jelitowej i rozwój zakażęnia kończącego się padnię-
ciem zakażonych myszek. Ten model myszek trans-
genicznych wykorzystano też do wyjaśnienia roli in-
temaliny w przełamaniu barier: krew-mózg i matka-
-płod oraz roli odporności błon śluzowych w zakaże-
niu pokarmowym L. monocytogenes. Z chwiląprze-
niknięcia barier i przedostania sięzarazka do krwi roz-
wija się uogólnione zakażęnie i w konsekwencji do-
chodzi do zapalenia mozgu, zapa\enia opon mózgo-
wo-rdzeniowych i zgonl.

S fag o cytowane komórk i L. m o n o cy t o g e n e s znaj du-
jące się wewnątrz fagolizosomu nie mogą się rozmna-
żać w środowisku ulegającym szybkiemu zakwaszę-
niu dzięki działaniu pompy protonowej . Wydo s taj ą s i ę
z fagolizosomu, nlszczącj ego błonę za pośrednictwem
listeriolizyny O wspołdziałającej w tym procesie z fos-
fatydyl o - inozyto l ową l ipazą C . Enzym ten trawi tłusz-
cze iprzez powstałe w ten sposób dziury w błonie fa-
golizosomu bakterie przedostają się do cytoplazmy
zakażonej komórki, gdzie się rozmnażają, Listerioli-
zyna Ojest egzotoksyną o właściwościach hemolizy-
ny o masie 58 kDa, kodowanąprzęz gęnhly, aktyłvną
w kwaśnym pH (5), zaś fosfolipazę C koduje gen plcA
(3). Listeriolizyna O jest białkiem szoku termicznego.
Obecność celobiozy hamuje ekspresję genów listerio-
lizyny i fosfolipazy. W procesie podziałow L. mono-
cytogenes ma miejsce polimeryzacja aktyny F gospo-
darza w aktynę G na powierzchnl, komórki bakteryj-
nej pod wpĘwem białka powierzchniowego komórki
bakteryjnej ActA, co warunkuje mobilność listerii
i umożliwia zakażęntę sąsiednich komórek gospoda-
rza. Przeżycie i rozmnażantę się Z. monocytogenes
w ob oj ętnym środowi sku cytop laz my zakażonych ko -
mórek jest mozliwę dzięki fosfatydylo-cholinowej li-
pazie C, kodowanej przez gen chromosomalny plcB,
która uszkadza podwojną błonę, jaka otacza bakterię
w cytoplazmiezakażonej komórki (11). Aktyrvność tej
lecfi nazy zależy od współdz iałania z metalopr oteazą
kodowanąprzez genmp7.
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Rl,c. l. Schemat organizacji genotypowej markerów patogenności L. ntonocytogenes
(wg l3, zmienione)

gową a takżę na przeży cie wewnątr z zakażonych ko -
mórek w różnych etapach infekcji orazw komórkach
układu odpomościowego (9). Może ona rozmnażac się
bowiem w monocytach i makrofagach osiadĘch, en-
terocytach, fibroblastach, hepatocytach, komórkach
środbłonka. Zakażone komorki wraz z utworzonym
wokoł nich naciekiem zapalnym tworzą ogniska ziar-
niny. Listeria ginie natomiast po sfagocytowaniu w leu-
kocytach wielojądrzastych (PMN) (1, 6).

Zakażenię komórek oraz przenlknięcie przez szczel-
ne dla innych bakterii bariery ftzjologtczne przewodu
pokarmowego i mózgu oraz działanie uszkadzające na
organizm jest mozliwe dzięki substancjom, których
produkcja jest kontrolowana przęz geny wirulencji
(ryc. 1). Proces wlązania się komorki Listerii zbłoną
komorki gospodarza jest mozliwy dzięki dwom biał-
kom. Jedno znich, internalina, o masie 80 kDa, będą-
ce składnikiem ściany komórki tej bakterii, w pierw-
szym stadium zakażęntawtĘe sięze swoistym dla sie-
bie receptorem E-kadheryną. Białko to jest zakotwi-
czone w błonie wrazliwych na zakażenie komórek
gospodarza (16). Produkcja internaliny jest kontrolo-
wana pTzez chromosomalny gen inlA (10). Gen inlB
kontroluje produkcję białka błony bakteryjnej, które -
współdziałając z internaliną - umozliwia penetracje
hepatocytu przęz L. monocytogenes (7, 8). Operon,
w ktorym są geny odpowiedzialne za produkcję inter-
naliny, znajduje się przy genach plcB, ORFX, ORFY
i OFRZ na chromosomie bakteryjnym (ryc. 1). Rola
genów ORFX, ORFY i OFRZ nie jest dotychczas po-
znana. Geny wirulencj i są pod kontro lą pozyĘvną pro-
duktów genu prfA (positive regulation factor gene) i 6
promotorów (+) (8). Ekspresja genów jest regulowa-
naprzez stadia cyklu rozwojowego komórki bakteryj-
nej i temperaturę. E-kadheryna spełnia teżrolębiałka
transmembranalnego, ktore spaja ze sobą komórki
nabłonka, czyniąc go b ari erą n i eprzenikliwą dla drob -
noustroj ów . W iązanie internal iny z re c eptorem, j akim
jest E-kadheryna, jest gatunkowo specyficzne ,U czło-
wieka, ktory jest wrazliwy nazakażenie L. monocyto-
genes, w pozycjt 16. łańcucha E-kadheryny znajduje
się prolina. Natomiast u tych myszek, które nie są po-
datne na zakażęntę L. monocytogenes, w 16. pozycji
w cząsteczce E-kadheryny znajólje siękwas glutami-
nowy i dlatego nie dochodzidopołączenia intemaliny



mm, 59 (l2)

Mechanizmy odpomości
w zakażeniu L. monocytogenes

L, monocytogenes po przedostaniu się do przewodu
p o karmow e go, naj częś c i ej z p okarm em zaw ier aj ący m
zarazek, po pokonaniu bariery jelitowej osiedla się
irozmnażaw pĘtkach Peyera (18), i jest w większoś-
ci przypadków fagocl.towana przez monocyĘ orazma-
krofagi występującęw lamina propria, Badania histo-
patolo giczne w hodowlach tkanko\\ych zakażony ch
L. monocytogenes wykazĘ, że zarazekatakuje nie tyl-
ko komórki M nabłonka jelita, alę tęż inne typy ko-
mórek nabłonka i fibroblasty. Stamtąd przedostaje się
za pośrednictwem chłonki do krwi i za pośrednictwem
zakażony chmonocytów j est roznoszony po organizmie
lub fagocytowany przęz osiadłe makrofagi, np. komór-
ki Kupffera wątroby (1). Niesfagocytowane bakterie
dzięki internalinie wnikają do hepatocytow, tam się
osiedlają i rozmnażają. Odpowiedzią organizmu na
zakażenię j est zap aleni e i tworzeni e ziarnini akow.

Cho ciaż L. m o n o cy t o g en e s j e st wewnątrzkomórko -
wym pas ozytem, to zakażony organizm dysponuj e kil-
koma mechanizmami obronnymi. Pierwszym z nich
j est fagocytoza patogenu przęz zaktywowane fagocy-
ty, gownie komórki PMN tworzące naciek zapalnywe
wrotachzakńenla.Jędnakżewydzielaneprzezmaho-
fagi pochłaniające listerie TNF-a i IL-I2 Łącznie
z czynnlkami wirulencji produkowanymi przez bak-
terie aktyrłują komórki NK, Komórki te produkują
INF-y. Pod wpływem TNF-a i INF-/ zostaje wyłączona
aktywno ś ć b akteri ob oj cza mal<r of a-
gów (22).

Istotną rolę w odpomości prze-
ciw zakażnej przeciwko infekcj i od-
grywa odpomość swoista zwięana
z odpowiedziąkomórek T na deter-
minanty antygenowe L. monocyto-
genes. Komorki TCD8* dzięki swo-
jemu działaniu cytotoksycznemu na
zakażone komorki PMN i makro-
fagi uczestnlcząw likwidacj i zaka-
żęnia, Ich działanie j est specy ftcznię
ukierunkowane na epitop 91-90 li-
steriolizyny O (2, 12), Natomiast
komorki TCD4 aB iTyó sąprzede
wszystkim odpowiedztalne za po-
w stanie zap alny ch ziarnini aków,
a tym samym nie są bezpośrednio
zaangażowane w dziaŁantu o chron-
nym organizmu na zakażenie (I7).
W organizmie z immunosupresją
oraz u ciężarnych kobiet i ciężar-
nych samic mvierzątodpowiedź im-
munolo gic zna j est słabiej nasilona
i nie likwiduje zakażenia, Często
dochodzi do uo gó lnie nia zakażenia,
zaatakow ania płodu lub o środkowe-
go układu nerwowego.

Epidemiologia listeriozy
L. monocytogenes występuje powszechnie w środo-

wisku, zanieczyszcza glebę, wodę, kiszonki, a ponad
40 gatunków zwierząt domowych i dzikich jest nosi-
cielami tego zarazka i rozsiewa go wIaz zkałem (I4).
Dlatego tez istnieje wiele mozliwości transmisji za-
razka wśrod zwierząt, pomiędzy zwierzętami i czło-
wiekiem oraz wśród ludzi (ryc. 2). Spośrod zwierząt
domowych najczęściej chorują owce, kozy i bydło.
Głównym źrodłem zakażenia zarówno zwierząt, jak
i człowieka jest pokarm zanieczyszczony L. monocy-
togenes. W przypadku zwierząt są to najczęściej ki-
szonki, zaś w przypadku fudzi - mrozonki, miękkie
sery sery pleśniowe, niepasteryzowane mleko, napoje
sporządzane z niepast ery zow anęgo mleka, niekiedy
próżni owo p akowane wędliny uprzednio zanieczy sz-
czoneprzęz L. monocytogenes. W kiszonkach i w gle-
bie zar azęk może pr zeżyw aó p onad 2 lata. U zw ier ząt
ronienie oraz posocznica noworodków jest wynikiem
środmactcznego zakażenia od ciężarnych matek, na-
tomiast w posocznicyjagniąt w pierwszych Ęgodniach
życia wrotami zakażenia jest głownie pępowina za-
nieczy szczona przęz pokarm lub środowisko zawiera-
jące zarazek. Zapalenie rogówki i spojówek obserwo-
wane często zimąjest spowodowane przedostaniem
sięzarazka obecnego w paszy, najczęściej w kiszon-
ce, do worka spojówkowego.

L. monocytogenes atakuje częściej ludzi starszych,
ciężame kobiety, rozwijające się w macicy płody i no-

Ryc. 2. Drogi szerzenia się L. monocytogen es w populacji zwierząt i ludzi (wg 13,
zmienione)
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worodki oraz ludzi z zabltzeniami odpomości spo-
wodowanymi chorobą nowotworową wynisz czający -
mi chorobami, atakżelldzi zdrowych, leczonych środ-
kami immuno supre syj nymi. W e fekc i e zakażenia naj -
częściej rozwlja się zapalenie opon mózgowych, któ-
remu moze towarzysryć posocznica lub posocznicabez
zaatakow ania o środkowe go układu nerwowe go. Rza-
dziej występlje zapa|enie opon mózgowych i mózgu
lub s ame go mozgu,. Zakażona matka może zakazic pło d
w macicy. Zakażęnie płodu przed trzecimtrymestrem
ciĘy z reguĘ kończy się poronieniem, zaśw póżniej-
szym okresie ciązy następstwem jest urodzenie nowo-
rodka, ktory choruj e w pi erwszych dniach Ę cia. Smier-
telne zachorowania u ludzi występuj ą r zadko i z regv
Ę dotycząpacjentów z immunosupresją. Ostatnio jed-
nak oprócz zachorowań sporadycznych występują
w wielu krajach epidemie listeriozy (20), mimo żemę-
tody wykrywanta L. monocytogenes w żywności są
c ot az dokładniej s ze (4).
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Etyka to nauka o moralności, czy7i o za-
sadach i normach postępowań ludzkich. Jest
to jednak gałĘ działalności człowieka
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czasów są odchylenia od postępowah etycz-
nych. Tym sprawom poŚwięcona jest wy-
dana przez Lubelskie Towarzystwo Nauko-
we monografia. Na jej treŚĆ składają się
cztęry opracowania monografi czne czoło-

wych pracowników nauki, z ktorych każdy
jest autorem oddzielnego rozdziału. A oto
te problemy:

. Etyka w nauce ks. prof. Andrzej
Szostek, rektor KUL,

. Etyka w polityce prof. Teresa Liszcz,
prof. UMCS i poseł na Sejm RP,

. Etyka w medycynie prof. Andrzej
Papierkowski, AM - Lublin,

. Etyka w biznesie - prof. Włodzimierz
Sitko, Politechnika Lubelska.
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