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Entetococci - research tesults of recent yeals

Summary

The paper presents information about changes in classifying the Enterococcus genus up to the present day.
It a|so presents phenotype characteristics enabling the identification of important representatives of Entero-
coccus and characterizes the ro|e of enterococci in the food industry and as a probiotic. It describes the
formers importance as a pathogen of animals and humans. In addition, it underlines the possibility of
transferring genetic material by enterococci to other intestinal microflora, which, in turn, determines the
degree of patho_genicity acquired by these bacteria and their resistance to antilriotics.

Keyword§:!, l Enterococcu s, fo o d;, : pro bioties, patho gen§

Systematyka
Pozycjaenterokoków w systematyce bakterii rózni się

zalężnię od poglądów rutorow, stosowanych metod ba-
dawczych i czasu publikacji (4,4I). Zgodnie z VIII wy-
daniem Bergey'a z 1986 r. (5) występują one w sekcji
1 2, Gram-dodatnich ziarenkowców (Gram-Positive Coc-
ci) w rodzinię Micrococcaceae, jako osobny rodzaj
Enterococcłs. W tych ramach wymienione są gatunki:
Enterococcus faecalis, E. faecium, E. bovis, E. ecluinus,
E. avium i E. gallinarum. Danę te potwierdzono w IX
wydaniu Bergey'a z 1994 r. (6), w którym rodzaj Ente-
rococcus zostałwłączony do grupy VII Gram-dodatnich
ziarenkowców

W IX wydaniu z 1998 r. Topley and Wilson's Micro-
biology and Microbial Infections (a5) znajduje się ko-
lejne potwierdzenie ustanowienia rodzaju Entero c oc clls,
utworzonego ze szczepów Streptococcusfaecalis i Strep-
to co ccus faecium, wyłączonych z rodzajl Streptoco ccus.
PodstawąbyĘ wyniki hybrydyzacji DNA - DNA i DNA
- rRNA, jakteż sekwencjonowanie 165 rRNA (26-28,

Tab. 1. Właściwości fenotypowe szczepów rodzajl Enterococ-
cus i Streptococcus (wg IX wydania Topleya i Wilsona, 45)

Objaśnienia: S - wrazliwy na wankomycynę; Sb - niektótę szczę-
py są opol,ne na wankomycynę; GAS wytwarzanie gazu z glu-
kozy; NaCl rozmnażanię w bulionie zawterającym 6,5% NaCl;
10'C i 45"C rozmnażanie w granicach tych temperatur;
wynik ujemny; + wynik dodatni; V -wynik dodatni lub ujemny
zależnie od szczepu

39). Niektóre właściwości fenotypowe, istotne w odróż-
nianiu szczep1w Enterococcus i Streptococcl.łs, przed-
stawia tabela 1.

Według Garrity i Holta (l8), rodzaj Enterococcus zo-
stał w r az z kilkoma innymi r o dza1 ami włączony do now o
utworzonej rodziny Enterococcaceae. Oprocz wymie-
nionych gatunków za7iczono do niego szereg innych,
w sumie 22. Nie wszystkie one wytwarzająantygenD
wg Lancefield uwazany za cechę charakterystyczną
enterokoków. Występuje on u E. faecalis, E. faecium
(zmiennie), E. avium, E. gallinarum, E. durans (8).

Na podstawie porównaw czej analizy sekwencji genów
165 rRNA utworzono drzewo filogenetyczne gatunków
Enterococcus. Zawlera ono obejmujące po kilka gatun-
ków grupy: E.faecium, E. avium, E. gallinarum, E, dis-
par, E. saccharolyticus, E. cecorLtm, E. faecalis t E, te-
tragenococcus (16). Spośród znanych gatunków entero-
koków - E. faecium i E. faecalis - stanowiąnalważnie1-
sze, jako: czynniki etiologiczne chorób zwierzal i czło-
wieka, jako szczepy stosowane w procesach fermenta-
cyj nych smakowo uszlachetni aj apych pro dukty żywno ś -
ciowe oraz jako probiotyki (14).

Fenotypowe właściwości, wykorzystywane do odróz-
niania kilku gatunków rodzaju Enterococcus, podane
zostaływtabeli2i3.

Znaczenie entetokoków w ptzemyśle spożywczym
ijako plobiotyków

Enterokoki znalazły szerokie zastosowanie w produk-
cji serów, wpływając na ich dojrzewanie i wartości sma-
kowe (3 8). Dodatkowo, liczne szczepy wytw arzająbak-
teriocyny (20) lub enterocyny A i B (11), które przeciw-
działĄąrozmnażaniu się Listeria monocytogenes i tym
s amym zap obie gaj ą gr o żny m dl a z dro wi a, a naw et ży ci a
infekcjom u ludzi. Na hamowanie przez bakteriocyny



Tab.2. Właściwości fenotypowe kilku gatunków rodzaju Enterococcus (wg De-
vriese i wsp., 8, zmodyfikowana)

od szczepu; n.d. nieokreślony

Tab. 3. Fenotypowe właściwości wykorzystytłane do odróż-
niania gatunków Enterococcus (wg IX wydania Topleya
i Wilsona, 45)

nia bakteryjnych probiotykow u zwie-
rząt i człowieka przedstawia Fullęr
(17) i Prost (36). Mimo stosowania
określonych szczepów E. faecium ze
skutkiem pozltlrvnym w leczeniu bie-
gunki u dzieci i dorosĘch otazuzwie-
rzaJ, podnoszone są obawy, ze entero-
koki użyte jako probiotyki mogąprze-
kazywac szczepom normalnej mikro-
flory j elitowej człowiek a hb zwierząt
geny kodujape oporność na antybioty-
ki (2), tym samym utrudniajap inge-
rencje terapeutyczne.

Rola w wywoływaniu stanów chorobowych
i antybiotykoopornośó

Enterokoki określane są jako patogeny warunkowo
chorobotwórcze lub oponunistyczne. to jest ujawniają-
ce te właściwości jedynie w sprzyjajapych w tym wzglę-
dzie warunkach (opportuntry - okazja), Zwłaszcza szcze-
py E. Jaecalis i E. faecium uważane są za jedną z przy-
czyn szeregu schorzeń zwierzą| w tym zapalenia sta-
wów, pęcherza moczowego, otrzewnej i zakażeń przy-
rannych. U bydła i owiec mogą wikłać zapalenie pŁuc
(46).

U człowieka op i s ano wywołaną p r zez ęnter okoki b ak-
teriemię, zapalenie wsierdzia, układu moczowego, wy-
stępujape zwłaszcza w zwiagku z zakażeniami szpital-
nymi u pacjentów o obniżonej odporności na infekcję.
E, faecalis izolowany był z ponad 80% tych przypad-
ków, a E, faecium zpozostałych QĄ.

Ze względll na małąprzydatność i koszt próby biolo-
gicznej na zwierzętach do identyfikowania chorobotwór-
czo śc i drobnoustroj ów warunkowo chorob o tw ór czy ch
istotne znaczęnlę mają badania zmierzające do dosko-
nalenia metod in vitro określania ich pośrednich wskaź-
ników chorobotwórczości. W tej dziedzinie osiągnięto
znaczny postęp w odniesieniu do pałeczek Salmonella,
Escherichia coli, Staphylococcus, Campylobclcter, Liste-
ria monocytogenes. Większe trudności w ocenie poten-
cj alnej chorobotwórczości przedstawiaj ą enterokoki ze
względu na ich znacznie mniej zdefiniowaną rolę w ł\ry-
woĘwaniu zachorowań u człowieka i zvvierzątniżu uprzed-
nio wymienionych drobnoustrojów. Niemniej równiez
w tym wypadku uzyskano szereg wafiościowych danych
na ternat pośrednich wskaźników chorobotwórczości.

W mechanizmie wywoływanych przez enterokoki
schorzeń uc zestnicząadhezyny, w związkll z czymuwa-
żane są za ważnę pośrednie wskaźniki chorobotwór-
czości. Jedna z nich, zwana substancją agregującą (ag-
gregation substance, AS), kodowana j est przez materiał
genetyczny plazmidów. Pośredniczy ona w tworzeniu
agregatów komórek eukariotycznych np. nerki świni (30).
Ułatwia penetrację nabłonków jelita lub układu moczo-
wego i przechodzenie enterokoków do krwi lub limfy,
co zapoczątkowuje zakażente ogólne (21). AS zwieJ<sza
tez wewnątrzkomórkowe przeżywanie enterokoków
w makrofagach i neutrofilach (44). Enterokoki w proce-
sie przemie szczania się łapzą się dzięki adhezynom z ze-
wnątrzkomórkowymi białkami, takimi jak fibronekty-

Objaśnienia: MAN mannitol; SOR - sorboza; ARG - arginina;
ARA - arabinoza; SBL sorbitol; RAF raftnoza' + - wynik
dodatni; -wynikujemny

E. faecium rozmnażanta występujących w produktach
zywnościowych potencj alnie chorobotwórczych dla czło-
wieka szczepów Staphylococcus aureus lub przedstawi-
cieli rodzajl Clostridium i Bacillus wskazują badania
GiraĘ (19). Enterokoki wykorzysĘ.wane są tez w pro-
dukcji wędlin, np. salami. Równiez w tym wypadku dzię-
ki wytwarzaniu wymienionych czynników bakteriobój -
czych, skierowanych m.in. pTzeclw L. monocytogenes,
zw iększ aj ąb ezpie c zehs two tej zywno ś c i dl a kon sum e n -
ta (7).

Obecno ść enterokoków w kale zwter zat rzeżny ch ła;
czy się z kontaminacją mięsa w czasie uboju i obrobki.
Najczęściej spotykanymi gatunkami w mięsie wieprzo-
wym są E. faecium l E. faecalis (29). Ze względu na
znaczną opornośó na działanie wyższych temperatur
mogą przeżywac w wędlinach poddawanych obrobce
termicznej i następnie uczestniczyć w procesach gnil-
nych (33). E. faecalis dominuje wśród ziarenkowców
izolowanych z mięsa drobiu (47).Bliższe dane na temat
znaczęnia enterokoków w przemyśl e spożyw czym przed-
stawia Franz i wsp. (16).

Probiotykami nazywamy hodowle bakterii, które po
doustnym po daniu zw ier zętom lub człowiekowi korzyst-
nie oddziaływ.ują na ich mikroflorę jelitowa, m.in. ha-
muj ąc r o zw 6j drobnoustroj ów wyr,vołuj ących b ie gunki,
a l zwierząt będąc oprócz tego promotorami wzrostu
(22). W tym celu obok bakterii z rodzaju Lactobacillus
i Bffidobacterium znalazły zastosowanie szczepy E. fa-
ecium i E. faecalis.Bliższę dane na temat roli i stosowa-

E, faecalis

E, laeciun

E. avium

E. gallinarun

E. durans

ObjaŚnienia: + wynik dodatni; (+) wynik słabo dodatni; V _ wynik różny, zależnte
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na, kolagen, trombospondyna, co wspomaga szęTzenlę
się infekcji w organizmie i ma równieżznaczenie w wik-
łaniu zakażeń ran oTaz w patogenezie zapalrenta wsier-
dzia (37). Kolejną adhezyną enterokoków jest białko
powierzchni komórki bakteryjnej (enterococcal surface
protein, Esp). Jest ono kodowalę przez geny chromoso-
mu. Występuje częściej u szczepów izolowanychzprzy-

żelatynazę t tzw. anty geny endocarditis (42).
Ike i wsp. (23) za wskaźnik chorobotwórczości ente-

roko kow lznali b eta- hemo l izy nę, zw aną te ż cy tolizy ną.
Podstawą było wykazante, że 600ń lzolatów z przypad-
ków chorobowych wytwarzało tę substancję w porów-
naniu z tylko I7oń szczepów pochodzących z kału osób
zdrowych. Obserwacji tej nie potwierdziły inne badania
(12), w których jedynie 16oń izolowanych z przypad-
ków chorobowych szczepów E.faecalis posiadało właś-
ciwości hemolityczne. Dodatkowo okazało się też, że
szczepy nie wytwarząaqe hemolizyny równtęż mogły

chorobotwórcze (25).
przykładem, sptzęczne wyniki
ich wskaźników chorobotwór-

czości są charakterystyczne dla drobnoustroj ów opońu-
nistycznych, w tym enterokoków Wymienione wskaź-
niki należy zatęmtraktować ze świadomością o ich po-
mocniczej roli we wnioskowaniu o chorobotwórczości
danego szczepu. Mimo to wykorzystywane są one po-
wszechnie i wolno dodać, z pożytkiem, w określaniu
zagr ożeń zdt ow ia zw tet ząt i człowieka.

Większej pewności w definiowaniu potencjalnej cho-
robotwórczości enterokoków niż uprzednio omówione
wskazniki fenotypowe, dostar czĄąokreślone właściwoś-
ci genomu enterokokow. Jednak równiez w tym wypad-
ku wynik wskazujapy na obecność tzw. genów patogen-
ności nie zawsze pokrywa się z patogennością danego
tzolatu. Potwierdzają to wyniki Eatona i Garsona (13).

Stwierdzili ont, że geny uznanę zawskażniki chorobo-
tworczości byĘ obecne tak u izolowanych zkŃu szcze,
pów enterokoków wywołujących biegunkę, jak też
u szczeplw izolowanych z Ęwności lub wchodzących
w skład kulfur starterowych - nie wyr,vołujących u kon-
sumentów objawów chorobowych.

W innych badaniach Lu i wsp, (31) zidentyfikowali
l E. faecium gen, który kodował wytwarzanie toksyny
powodującej u ludzi i świń syndrom szoku toksycznego.
Jako pośrednie wskaźniki chorobotwórczości enteroko-
ków zaproponowane zostały też geny fsr (35). Podstawą
było ich wykazanie u wszystkich szczepów enteroko-
ków izolowanych od osób z objawami biegunki, której

myśle spozyvvczym j ako kultury starterowe or az u szQze-

pów' Z otnąwłaściwością
posz szczepowrodzajl

E nt ero c o c cus, opt ócz wskaznikow chorobotwórczości,
rokoki wykazują
ania oporności na
zwlerza! antybio-

pozyskaniem prz
względnie genoq
wana genetycznie
cylina, ampicylina) aminoglikozydów (gentamycyna,
sireptomyryna) i glikopeptydow, zwłaszcza wankomy-
cyny (1,45).

O obecności w materiale genetycznym enterokoków
genów determinujących występowanie wskaźników cho-

iobotwórczości i oporności na antybiofyki świadcząba-
daniaFranza i wsp. (15). U I0,4o^ szczepów E, faecium
i 78,7 E. faecalis wykaz
jeden zednio wymienio
choro i, co łączyło się

E. faecium było opornych na penicylinę,27 ,loń na ery-
tromycynę, I0,4oń na chloramfenikol, 6,30ńna tetracy-
klinęi 2,Iońnawankomycynę. Natomiast szczepy E. frl-
ecalis w 63,8%o byĘ opome na chloramfenikol, w 44,7oń

na teteracyklinę, w Iż,8oń na penicylinę i w 2,Ioń na
ampicylinę. Zprzedstawionych danych wynika, żę ente-

rokoki dysponują w duzym odsetku materiałem gene-

tycznym, determinującym opol-llość na stosowane po-
wszechnie w lecznictwie człowieka t zwierząt anty-
biotyki.

Na podstawie wyników
i plazmidow wykazano (9),
osobniane od człowieka i

wodu pokarmowego człowieka lub określonego gatun-
kll zwteruąti byĘ pod względem genetycznym identycz-
ne. Potwierdza to, że zwierzeJa oraz ich produkty spo-

go materiału genetycznego przyczynić się do zwiększe-
nia chorobotwórczości i/lub antybiotykooprności innych

(3ż) wykaza|l, że geny determinujące oporność na wan-
komyrynę mogły być przentesione z E. faecium,będa;



cego szczepem pTobiotycznym, na inne bytujące w pTze-
wodzie pokarmowym bakterie.

podsunowanie

Na podstawie cytowanego piśmiennictwa wolno
stwierdzić, że oprócz znaczenia enterokoków w prze-
myśle spożywczym i w charaktęrzę probiotykóW na
podkreślenie zasługuje łączący się z tą grupą bakterii
aspekt medyczny, Oprocz bowiem wywoływania,
zwłaszcza lczłowieka, trudno leczący chsię stanów cho-
robowych, przyczyniają się one popTzez przekazywanie
innym bakteriom materiału genetycznego do nabywania
przez nie chorobotwórczo ści i antybiotykooporno ści.
W celu ograniczenia tego szkodliwego wpływu, kńdy
szczęp stosowany w przemyśle spożywczym lub w cho-
wie zwierzątj ako promotor wzrostu , a u człowieka j ako
probiotyk, powinien być zbadany na obecność genów
determinuj ących chorobotwórczość i antybiotykoopor-
ność i tylko wtedy lżyty, jeżelt nię zawieta materiału
genety cznego warunkuj ącego występowanie wymienio-
nych właściwości (16).
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