
VII.  STRESZCZENIE 

Występowanie i analiza aktywności biologicznej szczepów Lactobacillus spp.  

w mikrobiota pochwy kobiet z nieprawidłowościami w badaniu cytologicznym 

WSTĘP 

Rak szyjki macicy jest czwartym, zarówno pod względem występowania jak  

i śmiertelności, nowotworem kobiet na świecie. W 2018 roku globalnie stwierdzono blisko 570 

tys. nowych przypadków, a 311 tys. kobiet zmarło z powodu raka szyjki macicy, natomiast  

w Polsce było to kolejno 3220 i 1947 przypadków. Udowodniono, że infekcja wirusem HPV 

jest konieczna, ale niewystarczająca aby rozwinęły się stany przedrakowe oraz rak szyjki 

macicy. Rakowi temu można zapobiegać poprzez wczesną diagnostykę, leczenie stanów 

przedrakowych, a także szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi HPV. Pomimo tego 

pozostaje on najczęściej występującym rakiem w większości krajów rozwijających się. 

Publikowane są doniesienia wskazujące, że waginalna mikrobiota może pełnić rolę zarówno 

ochronną, ale i szkodliwą przy nabywaniu oraz postępowaniu przetrwałego zakażenia wirusami 

HPV, oraz przy rozwoju raka szyjki macicy. Opracowanie waginalnego probiotyku, który 

przyczyniałby się do zachowania równowagi ekosystemu pochwy i hamowania rozwoju 

infekcji onkogennymi wirusami HPV mogłoby przyczynić się do zmniejszenia 

zachorowalności i śmiertelności spowodowanej rakiem szyjki macicy. 

CEL PRACY 

 Celem pracy było porównanie składu gatunkowego i ilościowej analizy bakterii  

z rodzaju Lactobacillus w wymazach waginalnych od pacjentek zdrowych i pacjentek  

z nieprawidłowościami w badaniu cytologicznym przy użyciu metod molekularnych. 

Jednocześnie dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod hodowlanych przeprowadzono izolację 

i charakterystykę biochemiczną szczepów pałeczek kwasu mlekowego w celu wykrycia różnic 

pomiędzy szczepami kolonizującymi pochwę kobiet zdrowych i z nieprawidłowościami  

w badaniu cytologicznym. Celem towarzyszącym było wykrycie potencjalnych szczepów  

o korzystnych cechach probiotycznych. 

MATERIAŁY I METODY 

 Badaniu ilościowemu Real-Time PCR było poddawane DNA wyizolowane  

z wymazów waginalnych od 79 pacjentek z nieprawidłowościami w badaniu cytologicznym: 

LSIL – 26, ASC-US – 24 stanowiących grupę 50 pacjentek z małymi zmianami cytologicznymi; 



HSIL – 18 i ASC-H – 11 stanowiących grupę 29 pacjentek z dużymi zmianami cytologicznymi 

oraz 21 zdrowych pacjentek stanowiących grupę kontrolną. Analiza ilościowa obejmowała  

7 szczepów Lactobacillus (L. acidophilus, L. crispatus, L. delbruecki, L. fermentum, L. gasseri, 

L. plantarum, i L. rhamnosus). Umożliwiło to zbadanie różnic gatunkowych i ilościowych 

obecnych w mikrobiota pochwy tych grup pacjentek. W celu charakterystyki biochemicznej 

szczepów Lactobacillus spp., wymazy waginalne losowo wybranych 46 pacjentek posiewano 

na podłoża hodowlane i wyizolowane szczepy testowano na zdolność do wytwarzania katalazy 

i identyfikowano, najpierw mikroskopowo, następnie przy pomocy reakcji PCR i/lub analizy 

sekwencji odcinka genu 16S rRNA przy pomocy sekwenatora. Zidentyfikowane 66 szczepów 

testowano na zdolność do wytwarzania nadtlenku wodoru. Test ten przeprowadzano przy 

pomocy kwasu 2,2’-azynobis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego) i peroksydazy. Ilość 

produkowanego przez bakterie kwasu mlekowego mierzono miareczkując płynne hodowle 

0,1M wodorotlenkiem sodu. Antagonizm badanych szczepów wobec patogenów takich jak: 

Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus badano metodą słupkową. Zdolność do adhezji i wytwarzania biofilmu 

przez badane szczepy badano barwiąc powstałe struktury fioletem krystalicznym. W celu 

charakterystyki lekowrażliwości szczepów z rodzaju Lactobacillus określano doświadczalnie 

minimalne stężenia hamujące (MIC – Minimal Inhibitory Concentration) przy użyciu metody 

E-testów. Zebrane dane i otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. 

WYNIKI 

 Wśród wszystkich pacjentek biorących udział w badaniu najwięcej (55%) było 

zasiedlonych w pochwie przez 2 gatunki z rodzaju Lactobacillus spośród 7 gatunków 

identyfikowanych w niniejszym badaniu. U 17% badanych pacjentek zaobserwowano 

obecność 3 szczepów, 4 szczepy były obecne u 11% badanych, natomiast 5 szczepów wykryto 

w 3% badanych próbek. U 2% pacjentek nie stwierdzono obecności żadnego  

z identyfikowanych gatunków Lactobacillus spp. W 53,16% próbek od pacjentek  

z nieprawidłowościami w badaniu cytologicznym wykryto 2 gatunki bakterii z rodzaju 

Lactobacillus, zaś w przypadku pacjentek z grupy kontrolnej było to 61,91%. 

 Spośród 100 pacjentek objętych badaniem, najwięcej było zasiedlonych gatunkami  

L. gasseri (93%) i L. crispatus (83%). U 25% pacjentek stwierdzono występowanie  

L. delbruecki, u 15% L. rhamnosus, u 9% L. fermentum, a najrzadziej występowały:  

L. plantarum (4%) i L. acidophilus (2%). U pacjentek w grupie kontrolnej w 95,2% przypadków 

wykryto obecność L. gasseri oraz w 81% przypadków L. crispatus. W grupie pacjentek  



z nieprawidłowościami w badaniu cytologicznym było to kolejno: 92,4% i 83,54%. Analiza 

statystyczna nie wykazała istotnych różnic w występowaniu poszczególnych gatunków 

Lactobacillus spp. pomiędzy grupami pacjentek o różnym stopniu zmian w badaniu 

cytologicznym. 

W badaniu ilościowym real-time PCR występowania poszczególnych gatunków 

Lactobacillus spp. w badanych próbkach waginalnych stwierdzono największą liczbę komórek 

L. crispatus, średnia 9,6 x 107, odchylenie standardowe 3,26 x 108 (zakres  

od 0 do 2,53 x 109). Drugim pod względem ilościowego występowania był L. gasseri, średnia 

3,77 x 106, odchylenie standardowe 2,51 x 107 (zakres od 0 do 2,4 x 108). Analiza statystyczna 

nie wykazała, żadnych istotnych różnic w ilościowej zawartości poszczególnych gatunków 

pomiędzy badanymi grupami pacjentek. 

Analiza dystrybucji badanych gatunków w grupach wiekowych pacjentek wykazała 

istotnie zwiększający się wraz z wiekiem udział gatunku L. delbruecki, oraz malejący wraz  

z wiekiem udział L. gasseri. Analiza statystyczna ilości L. gasseri w trzech grupach wiekowych 

(18-29, 30-46 i 47-72 lata) również wykazała istotnie statystyczną większą ilość tej bakterii  

w wymazach pobranych od pacjentek w wieku 18-29 lat (p = 0,0046).  

L. delbruecki w widocznie większej ilości występował w wymazach najstarszej grupy pacjentek 

(47-72 lat) (p = 0,057).  

Występowanie badanych gatunków Lactobacillus spp. przeanalizowano ze względu  

na miejsce zamieszkania pacjentek. Wykazano istotnie częstsze występowanie gatunków  

L. acidophilus (6,1%) i L. fermentum (18,2%) wśród pacjentek zamieszkujących obszary 

wiejskie w porównaniu do pacjentek zamieszkujących miasta (L. acidophilus – 0%  

i L. fermentum – 4,5%). Co zostało potwierdzone również analizą ilościowego występowania 

poszczególnych gatunków w tych grupach pacjentek. U pacjentek mieszkających na wsi  

w porównaniu do tych mieszkających w mieście zaobserwowano większą ilość bakterii  

L. acidophilus (zakres 0-5,7x106 vs. 0-0, p=0,044) i L. fermentum (zakres 0-7,2x107 vs.  

0-1,6x106, p=0,029). 

Wśród 66 szczepów objętych badaniami biochemicznymi, 17 pochodziło od pacjentek 

z grypy kontrolnej, 21 od pacjentek z grupy LSIL, 11 od pacjentek z grupy HSIL,  

11 od pacjentek z grupy ASC-US i 6 od pacjentek z grupy ASC-H. Zidentyfikowano je przy 

użyciu technik biologii molekularnej i przypisano do poszczególnych gatunków: L. crispatus – 

20 szczepów, L. gasseri – 18, L. jensenii – 9, L. reuteri – 4, L. rhamnosus – 4,  



L. acidophilus – 4, L. plantarum – 3, L. delbruecki – 2, L. fermentum – 1 i L. helveticus –  

1 szczep. 

Wszystkie badane szczepy były oporne wobec działania metronidazolu. W grupie 

kontrolnej 52,94% izolatów było wrażliwych wobec działania pozostałych 6 badanych 

antybiotyków, a w grupie izolatów od pacjentek z nieprawidłowościami w badaniu 

cytologicznym takich szczepów było 61,22%. Aktywność antagonistyczną wobec  

G. vaginalis wykryto u 64,71% szczepów wyizolowanych od pacjentek z grupy kontrolnej, 

natomiast wśród szczepów wyizolowanych od pacjentek z grupy badanej było ich 71,8%. 

Wszystkie 66 badanych szczepów wytwarzało kwas mlekowy. Szczepy z grupy kontrolnej 

produkowały średnio 5,52 mg/ml tego kwasu, natomiast szczepy grupy badanej produkowały 

średnio 1,86 mg/ml tej substancji. Żaden ze szczepów wyizolowanych od zdrowych pacjentek 

nie produkował nadtlenku wodoru, natomiast wśród szczepów wyizolowanych od pacjentek  

z nieprawidłowościami w badaniu cytologicznym 12,2% miało taką zdolność. 70,6% szczepów 

wyizolowanych od pacjentek z grupy kontrolnej wykazywało zdolność  

do tworzenia biofilmu (11,76% słabą, 29,41% umiarkowaną i 29,41% silną), a wśród szczepów 

wyizolowanych od pacjentek z grupy badanej 42,86% posiadało zdolności do wytwarzania 

biofilmu (16,33% słabą, 16,33% umiarkowaną i 10,2% silną). 

WNIOSKI 

 Dane uzyskane w tej pracy sugerują, że bez względu na obecność zmian w obrazie 

cytologicznym w badanej populacji polskich kobiet, we wszystkich badanych grupach 

przeważały przypadki pacjentek, u których dominowały 2 gatunki bakterii z rodzaju 

Lactobacillus (L. gasseri i L. crispatus). Na występowanie Lactobacillus spp. w mikrobiocie 

pochwy miał wpływ zarówno wiek badanych pacjentek, jak i ich miejsce zamieszkania. 

Natomiast nie zaobserwowano, aby stopień zmian dysplastycznych w śródbłonku, obecność 

grupy atypowych komórek nabłonka wielowarstwowego szyjki macicy, zakażenie HPV czy 

okres menopauzy miały związek ze znaczącymi zmianami w mikrobiocie waginalnej. 

 Analiza cech biochemicznych izolatów Lactobacillus spp. pozwoliła na porównanie 

cech fenotypowych tych szczepów w grupach pacjentek zdrowych i pacjentek ze zmianami  

w obrazie cytologicznym. Średnia ilość produkowanego kwasu mlekowego przez szczepy 

wyizolowane od pacjentek z grupy badanej była 2,96 razy mniejsza niż produkcja tego kwasu 

u szczepów wyizolowanych od pacjentek zdrowych. Zdolność do tworzenia biofilmu 

zaobserwowano u mniejszej liczby szczepów wyizolowanych od pacjentek z grupy badanej 



(42,9%), natomiast wiekszej liczbie szczepów wyizolowanych od pacjentek z grupy kontrolnej 

(70,6%). 

 Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki szczepów z rodzaju Lactobacillus 

wyizolowanych od pacjentek z grupy kontrolnej, wytypowano 5 szczepów (L. delbruecki,  

L. plantarum, L. reutari i 2 szczepy L. rhamnosus) o biochemicznym potencjale  

do zastosowania ich w mieszance probiotycznej. 


