
Bakteriofagi lityczne infekujące bakterie 
pektynolityczne

od izolacji ze środowiska do genomiki porównawczej
i ich komercyjnego wykorzystania w biologicznej 

ochronie roślin

Katedra Biotechnologii,
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Gdański
i Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Robert Czajkowski
Robert.Czajkowski@biotech.ug.edu.pl

mailto:Robert.Czajkowski@biotech.ug.edu.pl


Co to są bakteriofagi?



Bakteriofagi to wirusy
infekujące bakterie!



zostały odkryte niezależnie przez Fryderyka W. Tworta (Anglia, 1915) i 
Felixa d’Herelle (Francja, 1917) – fagi znane tylko 100 lat!

„Osoby, które piją (filtrowaną) wodę z Gangesu nie chorują na 
cholerę”

Odkrycie bakteriofagów



▪ mogą namnażać się tylko wewnątrz komórek 
bakterii (są tzw. „bezwzględnymi pasożytami” 
bakterii)

▪ ang. viable but not alive – zdolne do interakcji
z materią ożywioną ale same nie są żywe?

▪ zbudowane są z białkowego kapsydu, który 
zawiera w swoim wnętrzu kwas nukleinowy 
(genom faga)

▪ szacunkowo 1031 cząstek bakteriofagów na 
Ziemi 

(10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)

BakteriofagiBakteriofagi



▪ zostały podzielone na dwie grupy: fagi wirulentne (lityczne) 
i lizogenne (łagodne)

▪ występują w większości środowisk naturalnych

▪ infekują większość gatunków bakterii

▪ wykazują wysoką specyficzność względem bakteryjnego 
gospodarza

▪ potencjalnie wykorzystywane w fagoterapii
(bakteriofagoterapia)

▪ określane jako GRAS (Generally Recognized As Safe)

BakteriofagiBakteriofagi



Myoviridae

Siphoviridae

Podoviridae

P2

T2

λ

P22

Tectiviridae PRD1

Corticoviridae PM2

Inoviridae M13 & fd

Microviridae ΦX174 Leviviridae

MS2

Lipothrixviridae

TTV1

Fuselloviridae SSV1
Plasmaviridae

phi666

Cystoviridae

Rudiviridae
SIRV 1, 2

Rodziny i typy bakteriofagów



Klasyfikacja na podstawie morfologii

▪ więcej niż 90% wszystkich wyizolowanych i opisanych
bakteriofagów należy tylko do jednego rodzaju: 
Caudovirales (fagi posiadające ogonek, tzw. tailed 
bacteriophages)



Zdjęcia bakteriofagówZdjęcia przykładowych bakteriofagów



Historia wykorzystywania bakteriofagów

▪ Pierwsze obserwacje: 1896 – Ernest Hankin stwierdził, że
filtrowana woda z Gangesu zawiera coś co działa przeciwko
cholerze. 

▪ W 1917 d’Herelle z sukcesem używał bakteriofagów do 
ochrony drobiu przeciwko Salmonella gallinarum i ochrony
królików przeciwko Shigella dysenteriae

▪ Od 1917 – 1956 opublikowano w USA kilkaset prac
dotyczących aplikacji bakteriofagów w medycynie

▪ Przed I wojną światową – kilka amerykańskich firm 
produkowało preparaty bakteriofagowe

▪ Do II wojny światowej –niesamowity rozwój fagoterapii na
świecie

▪ po 1945 spowolnienie rozwoju fagoterapii na świecie, ale go 
nie zatrzymało…

Historia wykorzystania bakteriofagów



Historia wykorzystania bakteriofagów

▪ Dlaczego fagoterapia przestała być popularna?

▪ odkrycie penicyliny: 
1928

"for the discovery of penicillin and its curative 
effect in various infectious diseases".



Historia wykorzystania bakteriofagów

▪ Trzy najważniejsze miejsca dla rozwoju fagoterapii

Instytut Pasteura, Paryż, 
Francja, (od 1887)

wojna z Rosja w 2008 
doprowadziła do ogromnych
strat w kolekcji bakteriofagów
tam zgromadzonych (brak
prądu)

tutaj Felix d'Herelle spotyka po raz pierwszy George’s Eliava
(1919 do 1921) i tutaj zakaża go ideą wykorzystania 
bakteriofagów w leczeniu bakteryjnych chorób ludzi 

George Eliava Instytut 
Bakteriofagów, Mikrobiologii i 
Wirusologii im. George Eliava
(pózniej Eliava IBMV albo 
Eliava Instytut), Tbilisi, Gruzja

1.

2.

3. ???



Bakteriofagoterapia w Polsce

▪ IITD, im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław,           
(od 1952)

▪ Terapia fagowa stosowana od 1980 u 
pacjentów

(zakażenia powodowane przez szczepy 
wielolekooporne)

▪ większość przypadków zakończona wyleczeniem –
ogromne sukcesy

▪ uznana za skuteczną i bezpieczną

Wykorzystuje wystandaryzowane preparaty 
fagowe

Kolekcja ponad 300 fagów przeciwko bakteriom: 
Staphylococcus aureus, Escherichia, Klebsiella, 
Enterobacter, Proteus i Pseudomonas spp. 

Bakteriofagoterapia w Polsce

3. 



Bakteriofagoterapia w Polsce

▪ w 1948 roku Ludwik Hirszfeld wygłasza odczyt na zebraniu 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (pdf tego 
wystąpienia dostępny na stronie www Instytutu)

Bakteriofagoterapia w Polsce



▪ Pierwsze próby wykorzystania: w 1924 roku przeciwko
Xanthomonas campestris pv. campestris i w 1925 roku
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum na marchwi
(tylko eksperymenty laboratoryjne, tylko ograniczone tzw. “proof-
of-concept experiments”)

▪ Eksperymentalne użycie przeciwko: 

▪ Zarazie ogniowej grusz i jabłoni (Erwinia amylovora)
▪ Mokrej zgniliznie kalii (Pectobacterium carotovorum)
▪ Gniciu moreli (Xanthomonas axonopodis pv. pruni) 
▪ Bakteryjnemu gniciu geranium (Xanthomonas campestris pv. 

pelargonii)
▪ Bakteryjnemu gniciu pomidora (Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria)
▪ Bakteryjnej chorobie pieczarek (Pseudomonas tolaasii)
▪ Streptomyces scabies i Ralstonia solanacearum na ziemniaku

Bakteriofagi w chorobach roślin



▪ Dzisiaj tylko dwa komercyjne preparaty na rynku:

AgriPhage (firma Omnilytics) przeciwko Pseudomonas syringe 
pv. tomato i Xanthomonas pruni

Biolyse® (APS Biocontrol Ltd.) przeciw bakteriom 
pektynolitycznym na ziemniakach konsumpcyjnych

Preparaty fagowe w ochronie roślin



▪ Bakterie Gram(-), należące do rodziny  
Enterobacteriaceae (klasyfikowane jako 
pektynolityczne Erwinia spp. teraz SRE – Soft Rot 
Enterobacteriaceae)

▪ produkują enzymy pektynolityczne 
(charakterysteczne!)

▪ powodują choroby roślin o dużym znaczeniu 
ekonominczym (duże straty w uprawach)

▪ w Europie występują najczęściej:  P. atrosepticum, P. 
carotovorum subsp. carotovorum, Dickeya
dianthicola, Dickeya solani i P. wasabiae + nowe
gatunki

▪ nie istnieją obecnie żadne metody ochrony 
przeciwko tym bakteriom

Bakterie pektynolityczne



Bakterie pektynolityczne Pectobacterium spp. i Dickeya spp.Symptomy chorobowe



Bakterie pektynolityczne Pectobacterium spp. i Dickeya spp.Straty powodowane przez SRE

▪ tylko w Holandii około 30 mln Euro rocznie (nie wliczając strat
wynikających z eksportu i importu bulw ziemniaków)

▪ w całej EU te straty sięgają około 125 mln Euro rocznie

▪ w Polsce te straty są tylko szacunkowe i sięgają około 6 mln
Euro rocznie (Polska w pierwszej 10-tce krajów produkujących
ziemniaki na świecie)

▪ pomimo tak dużych strat SRE nie są bakteriami
kwarantannowymi

▪ straty nie tylko na ziemniaku ale także np. na roślinach
ozdobnych: tulipanach, goździkach, hiacyntach



Bakterie pektynolityczne Pectobacterium spp. i Dickeya spp.Kontrola SRE na ziemniakach

▪ w praktyce, tylko dwie możliwości:

(1) kontrola bakterii na bulwach ziemniaka w 
przechowywaniu,

(2) kontrola bakterii na roślinach ziemniaka w trakcie
wzrostu (na polu) 

▪ obie bardzo trudne do zrealizowania



Bakterie pektynolityczne Pectobacterium spp. i Dickeya spp.Bakteriofagi infekujące SRE

▪ do chwili obecnej opisano około 6000 izolatów 
bakteriofagów (Ackerman 2007, 2011) 

▪ z czego około 2000 izolatów (około 30%) 
bakteriofagów jest w stanie infekować bakterie z 
rodziny Enterobacteriaceae

▪ ale w listopadzie 2012 (wtedy kiedy mój projekt sie
rozpoczął liczba izolatów bakteriofagów infekujących
SRE wynosiła…. 4 izolaty



▪ Cel:
Wyizolowanie ze środowiska naturalnego nowych litycznych 
bakteriofagów o szerokim zakresie gospodarza, infekujących bakterie 
pektynolityczne z rodzajów Pectobacterium spp. i Dickeya spp.

Szczegółowe scharakteryzowanie bakteriofagów pod kątem ekologii i 
interakcji z bakteriami pektynolitycznymi, a także użyteczności w 
biologicznej kontroli infekcji powodowanych przez bakterie 
pektynolityczne

▪ Pytania badawcze:
1. Czy bakteriofagii infekujące bakterie pektynolityczne powszechnie

występują w środowisku naturalnym?
2. Gdzie można je znaleźć? Skąd najłatawiej je wyizolować?
3. W jaki sposób ich obecność wpływa na bakterie pektynolityczne w czasie

infekcji?
4. Czy dobrze scharakteryzowane bakteriofagi można z sukcesem użyć w 

biologicznej ochronie roślin?

Zakres badań



Izolacja i charakterystyka - przykłady

▪ Bakteriofagi najczęściej izolowane są z gleby, ryzosfery, ale także ze 
ścieków, roślin, układu pokarmowego zwierząt i ludzi – uważa się, że 
występują powszechnie w środowisku

▪ przykład: 164  próby środowiskowe zostały przebadane na 
obecność bakteriofagów (28 bakteriofagów -17% prób 
pozytywnych)

▪ 28 bakteriofagów sprawdzono w testach określających zakres 
gospodarza przeciwko 99 szczepom bakterii z rodzaju 
Pectobacterium spp. i Dickeya spp. 

▪ tylko 2 izolaty bakteriofagów (ɸPD10.3 i ɸPD23.1) posiadały cechy 
użyteczne dla nas - i te poddano szczegółowym analizom 
(sekwencjonowanie, proteomy, adsorpcja, MOI, “one-step growth”, 
RAPD, RFLP, PFGE, interakcja z bakteriami  gospodarzy)

Izolacja - przykłady



Rząd: Caudovirales
Rodzina: Myoviridae

Główka: 85-86 nm
Ogonek: 117 - 121 nm
kurczliwy

▪ Analizy typu “fingerprint”
RFLP RAPD 

* - prążek obecny w jednym genomie ale nieobecny w drugim

▪ Mikroskopia elektronowa (TEM)

Charakterystyka bakteriofagów



▪ Mikroskopia elektronowa (TEM)

Rząd: Caudovirales
Rodzina: Myoviridae

Główka: 100 nm
Ogonek: 130 nm
kurczliwy

▪ Pozycja filogenetyczna

▪ Do badań filogenetycznych
wykorzystano sekwencję
nukleotydową genu kodującego
gp20 (konserwowane białko
podjednostki kapsydu)

Charakterystyka bakteriofagów



▪ Analiza genomu
▪ Tylko dla okolo 55% genów możliwe

było określenie ich potencjalnych
funkcji (brak homologii względem
znanych sekwencji)

Sekwencjonowanie genomów



▪ Bakteriofagi ɸD3, ɸD5 i LIMEstone1 
(pierwszy opisany bakteriofag infekujący
szczepy D. solani wyizolowany w Belgii) 
posiadają 178 genów homologicznych
(ponad 90% wszystkich genów wspólnych) 

▪ Bakteriofagi ɸD3 i T4 (najlepiej
poznany bakteriofag infekujący
bakterie z rodziny
Enterobacteriaceae) posiadają tylko
2 geny homologiczne

Genomika porównawcza - przykłady

▪ (współpraca z 
Jochenem Blomem, 
University of Giessen, 
Niemcy) 



▪ Analizy proteomów białek strukturalnych bakteriofaga ɸD3 

Proteomika bakteriofagów

▪ (współpraca z Iwoną
Cymerman) 



▪ Analizy “One-step growth”

▪ Czas adsorpcji do komórek gospodarza

▪ Celem było zbadanie jak długo trwa
latencja (infekcja bezobjawowa) i ile
cząstek fagowych uwalnia się z jeden
zainfekowanej komórki bakterii

▪ Czas latencji około 30-40  min.
▪ Liczba uwalnianych fagów

“potomnych” to około 90 
fagów/komórka

▪ Adsorpcja zdefiniowana jako czas
potrzebny bakteriofagowi do 
przyłączenia się do komórek bakterii i
(pierwsza faza infekcji)

▪ Czas adsorpcji oszacowany na około
20 min.
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Interakcja bakteriofag - bakteria



▪ Plastry ziemniaka inokulowane bakteriami i bakteriofagami

▪ Plastry ziemniaka inokulowane tylko bakteriami

Efekt ochronny aplikacji fagów na roślinach



▪ Bulwy inokulowane bakteriami i bakteriofagami

▪ Bulwy inokulowane bakteriami pektynolitycznymi

Efekt ochronny aplikacji fagów na roślinach



Infekcje na roślinach
zainfekowanych bakteriami
pektynolitycznymi

Rośliny zainfekowane i potraktowane
preparatem fagowym

Efekt ochronny aplikacji fagów na roślinach



Podsumowanie

▪ fagi przeciwko bakteriom pektynolitycznym zostały 
wyizolowane ze środowiska i scharakteryzowane

▪ fagi te mogą zostać użyte przeciwko bakteriom 
pektynolitycznym w warunkach polowych w postaci
preparatu mikrobiologicznego

Podsumowanie



Co dalej?

▪ w ciągu trzech najbliższych lat
powstanie produkt mikrobiologiczny
zawierający fagi + X + Y, który będzie
aplikowany na bulwy ziemniaka w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się
symptomów chorobowych na bulwach
ziemniaka w przechowywaniu

Fot: Katarzyna Maczyszyn



Finansowanie badań

▪ NCN FUGA 1 (2012-2015)

▪ NCN SONATA 8 (2015-2018)

▪ MNiSW Iuventus Plus III (2013-
2015)

▪ NCBR LIDER VI (2016-2018)

▪ NCBR Polish-Norwegian 
Research Grants (2013 – 2016)



Dziękuję za uwagę!


