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Summary

The toxinogenic activity of 12 strains of C. perfringens isolated from tumors and 3 strains from non-malig-
nant lesions dtciding on tireir invasive properlies was examined. For this purpose the abilitY of the isolates to

produce a-toxin detórmined as lecithinase C by the lecithovitellin test (LV) was studied quantitativelY, as well
as D, r and 1l toxins, and also the y - factor qualita
adenocarcinoma of large intestine) were toxinogenic a
under the criterion ofthe variant ofgas gangrene. Fin
well as their pathogenetic synergism were discussed
gas gangrene, whiĆh sometimes complicates the course
manner, as has been described in publications.
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Inwazyj no ś ć C. p erfr ingełls, w konsekwencj i dopro-
wadzająca do ciężkich zakażeń, jest warunkowana
mo z liwo ś c iąpr zdrr aczanta b arięry j e litow ej, tj, głów -

nej niszy ekologicznej drobnoustroju, poza Ęm zdol-
no ś c i ą namn ażania s ię p o z a j ej obręb em t r ozpr ze str ze -

nianiaw organizmie. Zagadnienie to nabrało w ostat-
nich latach nowego wymiaru. Na aktualności straciły
bowiem rany przypadkowe i chirurgiczne - jako bra-
my wnikania bakterii - natomiast wzrosła rola destruk-
cyj nych, xzkadzaj ących tkanki o ddziaĘw ań now o -

tworów złośliwych, szczegóInie przy j ednoczesnym
występowaniu rozmai§ch, predysponujących do za-
każeń, zaburzei (5, 2 8). Rzadką co prawda, infekcj ą
ale wyjątkowo groźną w dodatku wctĘmałopozna-
ną jest pojawianie spontanicznych, przerzutowych
ognisk zgorzelt gazowej, niekiedy nawet v"yprzedza-
jących diagnozę choroby nowotworowej (1a). Etiolo-
gicznie wiązą się one z działaniem C. perfringens
t C. septicum (3,5,12,28).

Efekty pustoszącego tkanki rozsiewu C. perfringens
determinuj ąwy tw ar zane, Itc zne toksyny (7, 9, 22, 2 4)
działające głównie jako czynniki letalne oraz choro-
botwórcze enzymy (9,17). Omówienie - w ujęciu pa-

togenetycznym - mozliwości inwazyjnych tych bez-
tlenowców wyizolowanych z nowotworów złośli!\ych
człowieka lzasadnia celowo ś ć p o dj ętych b adah.

Mateliał imetody

Izolacj a. S zczepy wyo s abniano metodą b e zp o średnie -

go posiewu zasysanej zawartości ze zmian chorobowych

na selektywne podłoze Zeisslera z siarczanem neomycyny
( 1 00 p g/ml) oraz poprzęz namnażanie sterylnie wyciętych
tkanek (ok. 10 x 10 mm) wprowadzanych do pozywki
Wrzoska (inkubacja 48-72 godz. w 37oC, atmosfera bez-

tlenowa w anerostacie uzyskiwana zestawem reagentów
Gas generating box (bioMórieux, Francja). Kolonie odpo-

wiadające C. perft,ingełs wycinano wraz z agarem i na-

mnażano w pożywce Wrzoska (hodowle sprawdzano na

brak wzrostu w warunkach tlenowych),
Identyfikacja. Wyosobnione szczepy beztlenowców

poddawano identyfikacji gatunkowej w oparciu o właści-
wości fermentacyjne w stosunku do laktozy, glukozy, sa-

char ozy, maltozy,sali cyny i mannitu oT az o c echy proteo li -

tycznew odniesieniu do mleka lakmusowego, I5Yo żelaty-
ny i ściętej surowicy końskiej (80'C - 1 godz.).

Oznaczanie toksyn
a) jakościowe: stosowano je wstępnie wobec toksyny a

(lecytynaza C, fosfolipaza C) i jako jedyne, ostateczne ba-

danie w odniesieniu do czynnikal (dezoksyrybonukleaza).
Lecytynazęwykrywano w podłozu Willisa-Hobbs, a także
Naglera, w którym przeptowadzono jednocześnie test neu-
tralizacyjny z lży ciem antylecytynazowej surowicy prze-

ciwko C. perfringens A, przygotowanej we własnym za-

kresie. Natomiast obecność czynnlkav wykazywano w po-

żywce DNAZE Agar zawierającej kwas dezoksyrybonu-
kleinowy (Oxoid, Anglia) w koncentracji 0,2oń (posiew
linijny, inkubacja w anerostacie, rozkład polimeru DNA
uwidoczniony 1 N HCl, wynik dodatni zonarozjaśnienia
dookoła wyrosłych kolonii).

b) ilościowe: mianowano pod Ęm względem toksynę a
i ł, nadto K oraz łł.



Toksynę a badano odczynem lecytowitelinowym LV
określaj ąc liczbę j ednostek zmętnieniowy ch (najwyższe
miano : 1 jedn. zm.) w 1 ml płynu 12 godzinnel hodowli
w pozywce VF (wynik dodatni: obecność warstwy tłusz-
czowej na powierzchni supernatantu). Natomiast jako
hemolizynę oznaczo7lo ją wg metodyki opisanej w pracy
Cygana (4), ale w miejsce 0,05 M CaCl" stosowano izoto-
niczny bufor fosforanowy o pH 6.8. a aktywnośc lityczną
wyrażano liczbą najmniej szych j ednostek hemolitycznych
zawartych w 1 ml hodowli (Dosis Haemolytica Minima -
DHM/ml).

Toksynę r (kolagenaza) określano ilością wytworzonych
w l ml hodowli najmniejszych dawek trawiących kolagen
A (Dosis Collagenasica Minima, DCM/m1) otrzymany
metodą Nageotte-Guoyon (wg 4).

Toksynę pł (hialuronidaza) badano metodą ACRA (Acid
Congo Red Alcohol) wg Oakleya i Warack (18). Za jed-
n o s tk ę aktywnośc i enzy maly cznej p rzyj m owa no n aj m n i ej -

szą zaw arto śc czynnlka pL p owo duj ącą utratę lepko ści, tzw.
1 dawki wskazującej odpowiadającą wysokości miana
(w odczynie stosowano 8 dawek wsk.).

Wyniki
Wszystkie szczepy zidentyf,rkowano jako C. perfrin-

gens,bowiem typowe były ich właściwości fermenta-
cyjne (glukoza,laktoza, sacharoza,maltoza +, a man-
nitol i salicyna -), nadto proteolityczne (nie rozpusz-
czaĘ ściętej surowicy końskiej, ale na ogoł upłynnia-
Ę żelaĘnę). Poza tym w sposób charakterystyczny

koagulowały kazeinę
w mleku lakmusowym
z wytworzeniem gąb-
czastego skrzepu (stro-
my fermentation), któ-
ry nie podlegał trawie-
niu (ryc. 1). Równiez
znamienne byĘ właści-
wości morfologiczne
komórek bakteryjnych
(cylindryczne) Iieza-
rodnikujące, ryc. 2)
oraz ich kolonii, które
w pozywce Zeisslera
prezentowały postać
gładkąSiszorstkąR,
nadto właściwą dla
wzrostu toksynogennie

struje tab, 1. Wszystkie
szczępy pr zej awiĄ w poz}Tvc e Willis a-Hobb s aktyw-
nośc lecytynazotworczą (ryc. 3), swoiście neutralizo-
waną surowicą przeciwko C. perfringens A (ryc, 4).
Co więcej, toksynę a (Iecytynaza C, fosfolipaza C),

de fektyłvne go (hemo li-
zawyŁącznie typu a). 1

ToksYnogenność ba- Ryc. l. Koagulacja przez C. per-
danych izolutow, * 1- };;;;;;il;?iń; mleku lakmu-
runkującą ich właści- ,ofy,o (widoczny gąbczasty
wości inwazyjne, ilu- skrzep;

Tab. 1. Skład wytwarzanych toksyn przezszczepy C, perfringens

pochodzenie

szczepu
Nr

szczepu

Toksyny gl

"|0,l
lecytynaza C I hemolizyna | 

(DHM/ml)

(iedn. | (DHM/ml) 
|

zm./ml) l l

ówne i uboczn

K
kola ge n aza
(DCM/ml)

hialutonidaza I dezoksy-
(iedn. l ryUo-

hial,/ml) | nukleaza

Elekl lec1

W pozywc

obecny

,tynazOWy

e Naglera

swoiście
ne utta li-
zOwany

Zidentyf
Wa1

zgolzeli
gazowej

kowany
ianl

defek-
tywny

G ru czo la ko-
rak jelita
grubego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

400

800

800

1 000

200

400

400

200

20

400

400

1 000

1 000

400

200

200

200

20

20

100

2g

100

100

20

10

20

2

2

1

2

2

10

1

2

1024

1024

512

1024

1024

512

1024

250

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Rak talczycy

10

,l1

12

400

200

800

400

200

400

,l0

10

20

2

1

2

512

256

102Ą

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Wrzodzie jące

zapalenie
o krężn icy

13

1Ą

200

800

400

400

20

100

1

2

256

512

+

+

+

+

+

+

+

+

Wole
guzOWale

latczycy
15 200 400 20 1 256 + + + +



{

,

Ryc.2. Morfologia komórek bakteryjnych C. peffingens (pow.
700 x)

Ryc. 4. Wytwarzanie lecyty-
nazy w pożywce Naglera
(strefa zmętnienia) i specy-
ficzne hamowanie działania
enzymu (brak zmętnienia
dookoła kolonii)
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t
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t
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Ryc. 6. Odczyn ACRA: krople
rozlane, mgiełkowate - obecność
toksyny,rł, krople zwarte - wy-
nik ujemy

Ryc. 5. Probówkowy test lecytynazowy LV (wynik dodatni:
obecność warstwy tłuszczowej na powierzchni trzech próbek,
obok kontrolne)

którąw dalszych badaniach mianowano odczyneń le-
cytowitelinowym LV (ryc. 5), stwierdzono w ilości
> 200 jedn. zm.lmlu 14 spośród15 szczepow (wyjąt-
kiem izolat nr 9 wyizolowany z gruczolakoraka jelita
grubego, produkujący jedynie czynnik a, w dodatku
w niskiej koncentracji). Wysoka aktywność toksyno-
tw ór cza char aktery zow ał a szczepy wyo s obni o nę za -

równo zę zmian kancerogennych, jak i nienowotwo-
rowych (wrzodziejące zapalenie okręznicy, wole gu-
zow ate tar czy cy) . D oty c zyŁo to ws zystki ch analiz owa-
nych toksyn,tj, a i t}, nadto p (ryc. 6) orazu (ryc.7),

Omówienie wyników

Wszystkie badane szczępy, aczkolwiek zróżnicow a-
ne pod względem wyglądu kolonii, zachowały się
w sposob ogolnie Llznany za Ępovry dla C. perfrin-
gens (I,4,22,23). Aktywność toksynogenna tych drob-
nous troj ów, niezalężnię o d żr ó deŁ ich p o cho d zenla, nlę
vrrykarywaŁaistotnychrożnic.OmawianeizolaĘ,zW-

Ryc. 7. Wytwarzanie toksyny l w pożywce DNAZE Agar (wy-
nik dodatni: zona rozjaśnienia)

j ątki em j edn e go szczepu (wyo sobn iony z gruczolako -

raka jelita grubego), wytwarzaĘ główną toksynę a
w koncentracji > 200 jedn. zm.lml hodowli. Wiado-
mo, że taka zawartość jadu koreluje ze zgorzelotwor-
czym oddziaŁWaniem tych beztlenowców (4, 5). Co

Ryc. 3. Efekt lecytynazowy w pożywce Willisa-Hobbs



więcej, analizowane w badaniach własnych laseczki
C. perfringens produkowńy jeszcze toksynęt} irc,nad-
to trl oraz ru. Dlatego wszystkie te szczepy uznano za
wariant zgorzeli gazowej, a tylko jeden-zaizolatde-
fekĘwny.

Stwierdzenie zgorzelotw ór czy ch szczepów C. p er-
fringens w zml'anach nienowotworowych nie jest
szczególn5rm zaskoczęniem, bowiem częstotliwość ich
występowania wydaje się zdecydowanie niższa niż
w nowotworach złośliwych (8,8% wobec 30,2Yo,wg 5).
Poza tym, rola przyczynowa tych bakterii w klostri-
diaĘch powikłaniach choroby nowotworo w ej zale-
ży od innych jeszcze - wciĘ niedostatecznie pozna-
nych - czynników patogenety czny ch.

Niniejsze badania własne nie dowiodły obecności
w zmianach rakowych laseczki C. septicum. Natomiast
od pewnego czasu właśnie głownie z niąłącryl się przy-
padki spontanicznej, nieurazowej zgorzeli gazówej
w białaczkach i nowotworowych złośliwych (I1,, 12,
I 4, 28, 29) . Z askakuj ąc e, że drobnou strój ten j e st mało
rozpowszechniony i wyjątkowo tylko wykazywany
w składzie normalnej mikroflory jelitowej (12). Tę
sprzeczno ś ó może wyj aśniać łatwo ść zarodnikowania
C. septicumw organizmie i stosunkowo nizsza niżlin-
nych beztlenowców wrażliwość na zabojczy wpĘw
tlenu, a takźe potrzeba wielokrotnie mniejszej dawki
wywofującej martwicę mięśni (26, 28).

Zkolei jako aĘbuty C. perfringens,ważt7ego drob-
noustroju występującego w komplikacjach choroby
nowotworowej, a rozważanego w niniejszej p.racy,
wymienia się powszechnąj ego obecnośó w organizmie
(1, 10) i szybkość namnńania (nowa generacja po-
wstaje w ciągu zaledwie 8-10 min., wg 3), pozaĘm
oporność na fagoclozę (obecność otoczki, wg 23),
sporątolerancjęna O, (1), a co więcej -wytwarzanie
wyj ątkowo licznych, Żabójczo oddziaĄłvuj ących tok-
syn (1, 7, I0, I1,23). Ich wieloraki dewastacylny
wpływ poptzędza namnozenie się drobnoustroju w nie-
dotlenowanych obszarach głównie glzów litych (8,
1 5). W powodowanej destrukcji tkanek kluczową rolę
odgrywa toks5ma a, któr a niszcząc zrąb lecyĘnowo-
-sfingomielinowy komórek (20), powoduje ich mart-
wicę nasilaj ącąrozwój C. perfringens, co w konsek-
wencji umozliwia śródkomórkowe szetzenie się infek-
cji (infectio intracellularls). Efekt tęnwzmacnia jesz-
cze leukocytobójcze i hemoliĘcznę działanie tego jadu,
nadto agregujące pĘtki krwi, doprowadzając do zale-
ganla płynów w przesttzeniach pozanaczyniowych
(następ stwem obrzęki, wg 3 ), Zablrzonaj ednocześnie
kurczliwośó mięśnia sercowego wywołuje spadek ciś-
nienia tętni częgo, wielonarządową niewydolnośó i sep-
Ę czny wstrząs (2, 3, 27 ) . W mechan izmię tym wsp ół-
uczestniczy jeszcze toksyna D p oprzezrelaksację włó-
kien mięśniowych naczyń krwionośnych, spowodo-
waną uwalnianiem prostacykliny (2) oruzbradykininy
(26). Synergistyczne działanięjadów a i t przejawia
się także w wlrvoĘwaniu silnej, śródnaczyniowej he-
moltzy krwi obecnej w I5Yo przypadków beżlenow-

cowej martwicy mięśni (25). P oza tym, tokslma Ó, sta-
nowiąc czyrnlk letalny t cytolityczny, zak<łóca prze-
pływ krwi (dysfunkcja endothelium, leukostaza naczy-
niowa, wg 3, 6, 30) i stymuĘe hipoksję (w następ-
stwie wzmożona beztlenowa gllkoza, obnizone Eh),
anlszcząc leukocyty, głównie w miejscu zakażenia,
zwieJ<sza podatnośó na infekcję (3,26).

Możliwośc i tnwazyjne wyosobnionych szczepów
C. perfringens warunkuj e jeszcze ich aktywnośów za-
kresie wytwarzanych toksyn K, F I z. Komponent rc

j e st ko l a ge naząhy dr olizuj ąc ą ko l a gen w zainfekowa-
nych tkankach(23). Stanowi on25oń wszystkich bia-
łek w organizmie, a jego rozkład powoduje ,,mazistość"
zakażonych mięśni. Po wniknięciu do krwi faktor rc

nlszczy retikulinowe struktury naczyń krwiono śnych,
wywołując krwotoki, głównie ph,rcne (23), Natomiast
czynnlkvbędącydezoksyrybomlkleazązwiększaleu-
kocytobójczy wpŁyw toksyn a it, afaktot 1.ł, depoli-
merynljąc kwas hialuronowy niejako otwiera nowy,
Ęm razemmiędzykomórkowy, szlak do rozprzesttze-
niania się C. perfringens oraz wyfuvarzanych toksyn
(infe c t i o int erc el l u l ari s). Zatem ten zinte growany
wpĘw różnych jadów (21) współdecyduje o nadmvy-
czaj dynamlcznym postępie czoŁa zgorzeli gazowej,
sięgającym I0 cmlgodz. (13), szybko doprowadzają-
cym do śmierci chorego wśród toksycznego wstrząsu
(3, 16).

Z powyższych rozważań, a także wczęśniejszych
danych własnych, nieopublikowanych (5), wlmika, ze
ob e cno ś ć chorob otw ór czy ch szczep ów C, p e rfr in g en s
wcale jeszcze nie wskazuje na ich rolę etiologiczną.
Niemniej jednak inwazyjnośc tych beztlenowców za-
siedlaj ących mikrośrodowiska anaerobowe w guzach
zło śliwych ( 1 5 ) to kluczowy, choctaż p ato genetycznie
b ezw zględnie nie j edyny czynnik współdecyduj ący
o rozwoju zgorzeli gazowej w chorobie nowotworo-
wej. Zakażenia w tej formie powstają- co jest ewene-
mentem - spontanicznie, w dodatku w nieuszkodzo-
nych urazem miejscach organizmu, często odlegĘch
od zmian kancerogennych (8, II,14,28,29). Według
dostępnych danych, przwvszczalnie niekompletnych
(I2, I4), dotychczas opisano kilkaset takich klostri-
dialnych infekcji przebtegających z wysoką śmiertel-
nością sięgającą 80% (I2).Ich wystąpienie łączy się
najczęściej z immunosupresją (białaczka, AIDS, cy-
kliczna neutropenia, chemio/radioterapia, w g 19, 26,
28) współistniejącą z szeregiem innych zaburzen sty-
muluj ącyc h namnażanie s i ę toksyno g enn e g o drobno -
ustroju (enteropatia w cukrzycy, nowotworowa nie-
dro żno ś ó j e lita grub e g o, ow r zo dzenia e gzoftty czny ch
glJzow, uchyłkowatość okręznicy, wg 5,25).

podsumowanie

Badane pod względem toksynogenności szczepy
C. p erfr in g en s, niezaleznie o d żr ó dęł ich pocho dzenia
(nowotwory zło ś liwe, zmiany nienowotworowe), c e-
chowała wys oka aktywno ś ć toksynotwó r cza w zakr e -
sie Wytwarzania czynników a, t, rc, p iu. Zatem speł-



niĄ one, niemal bez wyjątku, kryterium zaliczęnia
ich do wariantu zgorzęli gazowej. Samo jednak stwier-
dzente taki ch drobnoustroj ów, nawe t w gazach zło śIt-
wych, świadczy jedynie o spełnieniu jednego z wielu
tylko, za to khrczowego warunku - niezbędnego dla
rozwoju infekcji klostridialnej. W takim kontekście
prz e dyskutowano synergizm w działaniu p o szcze gól-
nych toksyn, także rolę czynników zapoczątkowują-
cych namnażantę inwazyjnych beztlenowców C, per-
fringens, nagle poj awiające się w nieprzewidywalnych
mi ej s c ach org anizmu i nadzwry czaj gt oźnie wikłaj ąc e
przebte g choroby nowotworowej,
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWl RZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw kwietniu 2005 r.-)

1 . Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 4 wojewodztwach: opolskim (1-1), podkarpackim
(1-3), warmińsko-mazurskim (3-3) i wielkopolskim (1-3). Zanotowano ją u 11 lisów.

2. Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (1-2).
Zanotowano ją u 1 psa i 1 kota.

3. BSE - stwierdzono w 2 województwach: dolnośląskim (1-1) i podlaskim (1-1).

4,Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 4 województwach: dolnośląskim (1-1), lubelskim
(1-1), małopolskim (1-2) i zachodniopomorskim (1-1).

+) W nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


