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Streszczenie
Wprowadzenie. Kolonizacja gronkowcem złocistym (Staphylococcus 
aureus, SA) stanowi jedną z najczęstszych przyczyn ropnych chorób 
skóry. Powszechne nadużywanie antybiotyków o szerokim spektrum 
powoduje powstawanie szczepów wieloopornych. Obserwuje się 
rozwój oporności bakterii na antybiotyki β-laktamowe, linkozamidy, 
makrolidy oraz streptograminy. Od chorych ze zdiagnozowanymi za-
każeniami gronkowcowymi izolowane są szczepy metycylino- (MRSA) 
i wielooporne. Istnieje zatem potrzeba poszukiwania nowych związ-
ków aktywnych wobec SA. Ciekawą alternatywą dla konwencjonal-
nych antybiotyków wydają się być krótkie syntetyczne lipopeptydy 
wykazujące wysoką aktywność wobec wielu szczepów bakterii.
Cel. Określenie aktywności mikrobiologicznej krótkich lipopeptydów 
wobec klinicznych szczepów gronkowca złocistego.
Materiał i metody. Na 20 szczepach klinicznych SA, wyizolowa-
nych od pacjentów Kliniki Dermatologii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, przeprowadzono oznaczenia minimalnego stężenia 
hamującego wzrost badanego szczepu (MIC) za pomocą metody 
seryjnych rozcieńczeń w bulionie Mueller Hinton II oraz minimal-
nego stężenia bakteriobójczego (MBC). Oznaczenia wykonano dla 
pięciu syntetycznych lipopeptydów: Palm-KK-NH2, Palm-KKK-NH2, 
Palm-KKKK-NH2, Palm-KG-NH2, Palm-KGK-NH2 oraz czterech antybioty-
ków konwencjonalnych: chloramfenikolu, erytromycyny, penicyliny G 
oraz wankomycyny. 
Wyniki. Syntetyczne lipopeptydy wykazywały wysoką aktywność 
przeciwgronkowcową w stosunku do wszystkich badanych szczepów, 
w tym opornych na chloramfenikol, erytromycynę i penicylinę G.
Wnioski. Otrzymane wyniki sugerują duży potencjał krótkich li-
popeptydów jako środków przeciwgronkowcowych stosowanych 
w przyszłości w terapii miejscowej. 
Słowa kluczowe: lipopeptydy, peptydy przeciwdrobnoustrojowe, 
gronkowiec złocisty 

Summary
Introduction. Staphylococcus aureus colonization constitutes one of 
the most common etiological factors of purulent skin diseases. Gene-
ral overuse of broad spectrum antibiotics induces the development 
of resistant strains. Bacterial resistance to β-lactam antibiotics, linco-
samides, macrolides and streptogramines is observed. From patients 
diagnosed with Staphylococcal infections, methicillin- (MRSA) and 
multiresistant strains are isolated. An urgent need of searching for 
new effective substances against SA therefore arises. Short synthetic 
lipopeptides seem to be an interesting alternative to conventional 
antibiotics as they exhibit high antimicrobial activity against broad 
spectrum of bacteria.
Aim of the study. The purpose of this study was to appraise the anti-
microbial activity of lipopeptides against clinical strains of SA.
Material and methods. On 20 clinical SA strains isolated from the 
patients of Dermatology Clinic of Medical University of Gdańsk, there 
were performed minimal inhibitory concentarion (MIC) test (with 
use of serial dilution in Mueller Hinton II broth) and minimal bacte-
ricidal concentration (MBC) test. Both tests were conducted for five 
synthetic lipopeptides: Palm-KK-NH2, Palm-KKK-NH2, Palm-KKKK-NH2, 
Palm-KG-NH2, Palm-KGK-NH2 and four conventional antibiotics: chlo-
ramphenicol, erythromycin, penicillin G and vancomycin.
Results. Synthetic lipopeptides have displayed high antimistaphylo-
coccal activity against all tested strains, including strains resistant to 
chloramphenicol, erythromycin and penicylin.
Conclusions. The results obtained suggest a huge potential of short 
lipopeptides as future antistaphylococcal agents for topical use.

Keywords: lipopeptides, antimicrobial peptides, Staphylococcus 
aureus
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sowanych w infekcjach o etiologii gronkowcowej, w tym 
szczepów multiopornych. Zdecydowana większość szcze-
pów izolowanych od pacjentów charakteryzuje się opor-
nością na penicylinę oraz ampicylinę z uwagi na zdolność 
wytwarzania wyżej wspomnianej penicylinazy. Mutacja 
genu kodującego białko PB2a prowadzi do zmniejszenia 
powinowactwa tego białka do wszystkich antybiotyków 
β-laktamowych, a tym samym oporności na penicyliny pół-
syntetyczne oraz cefalosporyny. Szczepy, które wytworzyły 
ową mutację, często izolowane od chorych z zakażeniami 
nabytymi podczas hospitalizacji, są określane jako mety-
cylinooporne (MRSA) i charakteryzują się opornością na 
wszystkie antybiotyki β-laktamowe [7,8].

Enzymatyczna metylacja łańcucha RNA w jednostce 
50 rybosomu bakteryjnego warunkuje oporność SA na ma-
krolidy, linkozamidy oraz streptograminy. W ostatnich la-
tach obserwuje się nasilenie zjawiska narastania oporności 
na klindamycynę i erytromycynę. Zjawisko dotyczy szcze-
pów SA ze zmian skórnych i jest niewątpliwie związane ze 
zbyt powszechnym stosowaniem antybiotykoterapii [9]. 
Obecnie najskuteczniejszymi miejscowymi lekami przeciw 
gronkowcowi złocistemu są mupirocyna, retapamulina 
oraz kwas fusydowy. Szczepy MRSA oraz wielooporne 
szczepy SA są wrażliwe na mupirocynę i kwas fusydowy, 
aczkolwiek znane są już przypadki zmniejszenia wrażliwo-
ści drobnoustrojów na te substancje. Należy przestrzegać 
reżimu dawkowania oraz czasu trwania kuracji tymi anty-
biotykami, aby nie doprowadzić do rozwinięcia mechani-
zmów oporności [10-14].

Infekcje gronkowcowe stanowią szczególnie istotny 
problem w środowisku szpitalnym, w którym kontakt mię-
dzy szczepami i wymiana cech między nimi są znacznie uła-
twione [15]. Nie ulega wątpliwości, że poszukiwanie no-
wych związków aktywnych w stosunku do Staphylococcus 
aureus stanowi pilną potrzebę współczesnej medycyny. 

Szczególnie ciekawą grupą związków o właściwościach 
przeciwdrobnoustrojowych wydają się być syntetyczne, 
kationowe lipopeptydy. Są to związki, których struktura 
została zaprojektowana w oparciu o przesłanki dotyczące 
endogennych antybiotyków peptydowych (antimicrobial 
peptides, AMP), produkowanych przez niemal wszystkie 
organizmy eukariotyczne i stanowiących ważny element 
obrony nieswoistej przed patogenami drobnoustrojowy-
mi. Aktywność peptydów warunkowana jest w większości 
przypadków ich amfipatycznością oraz sumarycznym do-
datnim ładunkiem cząsteczek. Mechanizm działania takich 
naturalnych antybiotyków polega na permeabilizacji błony 
komórkowej drobnoustrojów (ryc. 1). Dodatnio nałado-
wane cząsteczki peptydów wiążą się ze składnikami błony 
drobnoustrojów, co powoduje destabilizację dwuwar-
stwowej lipidowej struktury. Tworzą też micelle i kanały 
w obrębie błony [16], a to pozwala domniemywać, że na-
rastanie oporności może być w ich przypadku utrudnione. 
Zsyntezowano zatem grupę lipopeptydów zawierającą 
reszty kationowego aminokwasu – lizyny, obdarzającego 
cząsteczki ładunkiem dodatnim (ryc. 2). Warunek amfipa-
tyczności osiągnięto poprzez wprowadzenie do cząsteczki 
silnie hydrofobowe reszty kwasu palmitynowego. 

Infekcje skóry oraz tkanek miękkich mogą być wywo-
ływane przez wiele gatunków bakterii, wirusów, pasoży-
tów oraz grzybów, spośród których jednym z najczęściej 
spotykanych jest gronkowiec złocisty (Staphylococcus 
aureus, SA) [1]. Inne gatunki gronkowców, np. gronko-
wiec skórny (S. epidermidis), uważane są za komensale 
naturalnie występujące na skórze ludzkiej. Szacuje się, że 
ponad 60% zdrowych ludzi to nosiciele gronkowca złoci-
stego, niemniej jednak nie obserwuje się u nich żadnych 
objawów infekcji [2]. Mimo że SA jest nieszkodliwy dla 
większości kolonizowanych organizmów, ma on niezwykłe 
predyspozycje do wywoływania zarówno infekcji skóry, 
tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich, jak i zakażeń 
układowych. Do najczęściej spotykanych chorób skóry 
o etiologii gronkowcowej należą: liszajec pęcherzowy, czy-
raczność, zapalenie mieszków włosowych oraz zapalenie 
pęcherzowe i złuszczające skóry noworodków (choroba 
Rittera) [3]. Do infekcji gronkowcowych predysponują 
urazy i mikrourazy skóry oraz obniżony poziom natural-
nych peptydów przeciwdrobnoustrojowych stwierdzony 
w atopowym zapaleniu skóry (AZS). Ponad 80% pacjentów 
z AZS jest nosicielami S. aureus, co bardzo często stanowi 
przyczynę zaostrzeń choroby podstawowej w tej grupie 
chorych. Stosowanie steroidów, retinoidów, cytostatyków 
oraz leków immunosupresyjnych ułatwia rozwój infekcji SA. 
Nieprawidłowo kontrolowana cukrzyca oraz niewydolność 
nerek również stanowią czynniki podwyższonego ryzyka 
wystąpienia tego typu infekcji. Szczególnie narażeni są al-
koholicy i narkomani przyjmujący środki odurzające drogą 
parenteralną [2]. 

Poza pacjentami z grup ryzyka szczepy SA mogą atako-
wać także organizmy z prawidłowo funkcjonującym ukła-
dem odpornościowym, za pośrednictwem wielu wydziela-
nych przez nie substancji. Bakterie SA dysponują bogatym 
zestawem enzymów oraz toksyn ułatwiających im wtar-
gnięcie oraz przetrwanie pomimo aktywacji sił obronnych 
atakowanego organizmu. Penetracja jest ułatwiona dzięki 
zdolności wytwarzania enzymów epidermolitycznych A i B, 
indukujących złuszczanie naskórka, hialuronidazy rozkła-
dającej kwas hialuronowy oraz trawiącej tłuszcze lipazy. 
Drobnoustroje mają zdolność do przetrwania wewnątrz 
leukocytów, przez co infekcje mają tendencję do nawra-
cania po wyleczeniu. Leukocydyny produkowane przez SA 
niszczą leukocyty, natomiast hemolizyny i nukleazy powo-
dują destrukcję erytrocytów oraz DNA zainfekowanego 
organizmu [4-6]. 

Inne enzymy mogą być determinantą oporności na sto-
sowane antyseptyki (np. katalaza rozkładająca nadtlenek 
wodoru) lub antybiotyki (np. penicylinazy odpowiadające 
za rozkład wiązań β-laktamowych). Wytwarzanie acetylo-
transferaz, fosfotransferaz oraz nukleotydylotransferaz, 
enzymów mających zdolność modyfikacji antybiotyków 
aminoglikozydowych, warunkuje wystąpienie oporności 
na te związki. Ze względu na szczególne zdolności SA 
do nabywania cech oporności, infekcje wspomnianymi 
drobnoustrojami stanowią poważny problem terapeu-
tyczny. Występowanie mutacji oraz możliwość wymiany 
cech pomiędzy szczepami prowadzą do powstawania 
szczepów opornych na coraz liczniejszą grupę leków sto-
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MATERIAŁ I METODY

Szczepy kliniczne Staphylococcus aureus zostały wyizo-
lowane z wymazów pobranych ze zmian skórnych od pa-
cjentów z zapaleniem mieszków włosowych, czyracznością 
i atopowym zapaleniem skóry, leczonych w Klinice Derma-
tologii i Wenerologii Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go. Zastosowano stałe i płynne pożywki Mueller-Hinton II 
(MH II) (Becton, Dickinson and Company, Francja). Badania 
przeprowadzono na 96-dołkowych płytkach polistyreno-

wych (Greiner Bio-one, USA). W celu porównawczej oceny 
aktywności otrzymanych związków badania przeprowa-
dzono dla antybiotyków konwencjonalnych: chloramfe-
nikolu, erytromycyny, penicyliny G oraz wankomycyny 
(Sigma-Aldrich, Carl-Roth GmbH, Niemcy).

Lipopeptydy zostały zsyntezowane metodą na stałym 
nośniku polimerowym Polistyrene AM-RAM (Rapp Polyme-
re, Niemcy) z wykorzystaniem osłony 9-fluorenylometoksy-
karbonylowej (Fmoc) [17]. 

Ryc. 1. Schemat mechanizmu działania peptydów przeciwdrobnoustrojowych na błonę komórkową bakterii

Ryc. 2. Struktury otrzymanych syntetycznych lipopeptydów
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MIC 
[µg/ml]

MBC
[µg/ml]

zakres stężeń 50% 90% zakres stężeń 50% 90%

Wankomycyna 0,25 – 2 0,25 0,5 0,25 – 4 0,25 0,5

Penicylina G 0,5 – 32 0,5 8 0,5 – 64 0,5 8

Chloramfenikol 8 – 128 16 64 nie dotyczy  -  -

Erytromycyna 0,25 – 512 0,25 0,5 1 – 2048 1 2

Palm-KK-NH2 4 – 8 8 8 4 – 16 8 16

Palm-KKK-NH2 8 – 32 8 16 8 – 32 16 16

Palm-KKKK-NH2 8 – 16 8 16 8 – 32 16 16

Palm-KG-NH2 4 – 16 8 8 8 – 16 8 8

Palm-KGK-NH2 8 – 16 16 16 8 – 32 16 16
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Schemat syntezy wyglądał następująco: 1) etap deprotekcji 
20% (v/v) roztworem piperydyny w dimetyloformamidzie 
(DMF) z dodatkiem Tritonu X – 100, 2) acylowanie chro-
nionym aminokwasem w mieszaninie dimetyloformamid/
dichlorometan (DMF/DCM, v/v, 1:1) w obecności Tritonu 
X-100, z zastosowaniem diizopropylokarbodiimidu (DIC) 
(Sigma Aldrich, Poznań, Polska) jako środka sprzęgające-
go oraz 1-hydroksybenzotriazolu (HOBt) (Sigma Aldrich, 
Poznań, Polska) jako dodatku antyracemizacyjnego. Acy-
lowanie trwało 1,5 h. Przyłączanie kwasu palmitynowego 
przebiegało według identycznej procedury. Stopień każde-
go acylowania badano testem chloranilowym [18].

Surowe lipopeptydy oczyszczano za pomocą ekstrakcji 
do fazy stałej (SPE) [19] na kolumienkach ze złożem mo-
dyfikowanym C18. Poszczególne frakcje wymywano ze 
złoża za pomocą układu rozpuszczalników od 0 do 60% 
acetonitrylu w wodzie z dodatkiem 0,1% kwasu trifluoro-
octowego. Eluaty analizowano za pomocą wysokospraw-
nej chromatografii cieczowej (HPLC) na chromatografie 
Knauer K501 z kolumną monolityczną Phenomenex C18, 
przy przepływie fazy ruchomej 2 ml/min, λ = 214 nm. Toż-
samość lipopeptydów potwierdzono metodą spektrometrii 
mas z desorpcją laserową na matrycy i analizatorem czasu 
przelotu (MALDI – TOF).

Na dwudziestu szczepach klinicznych gronkowca złoci-
stego przeprowadzono oznaczenia minimalnego stężenia 
hamującego wzrost badanego szczepu (MIC) oraz mini-
malnego stężenia bakteriobójczego (MBC) dla czterech 
konwencjonalnych antybiotyków i pięciu lipopeptydów.

Badania MIC wykonano na 96-dołkowych płytkach 
polistyrenowych metodą seryjnych mikrorozcieńczeń 
w bulionie MH II. Oceny wyników dokonywano wizualnie, 
za MIC uznawano stężenie, po zastosowaniu którego nie 
obserwowano wzrostu drobnoustrojów. Zawartość doł-
ków ze stężeniami MIC oraz dwoma kolejnymi wyższymi 

stężeniami posiewano na podłoże stałe MH II w celu okre-
ślenia MBC związków względem badanych szczepów SA. 
Oba badania wykonano zgodnie z zaleceniami Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI).

WYNIKI

Badane szczepy charakteryzowały się znacznym zróżni-
cowaniem wrażliwości na stosowane związki. Otrzymane 
wyniki zestawiono w tabeli I. Zidentyfikowano pojedyncze 
szczepy o zwiększonej oporności na erytromycynę oraz 
penicylinę G. Oporność ta charakteryzowała różne szczepy 
– nie znaleziono szczepu opornego jednocześnie na oba 
te antybiotyki. Szczepy oporne na powyższe związki cha-
rakteryzowały się także zmniejszoną wrażliwością na chlo-
ramfenikol, który wykazuje działanie bakteriostatyczne. 
Związek ten okazał się być mało aktywny w stosunku do 
zdecydowanej większości szczepów SA, wykorzystanych 
w badaniach. Wankomycyna wykazywała niemalże jed-
nakową aktywność hamującą w stosunku do wszystkich 
szczepów. Wartości minimalnego stężenia bakteriobójcze-
go dla wankomycyny oraz penicyliny G były w większości 
przypadków równe ich stężeniom hamującym wzrost 
bakterii. W przypadku erytromycyny MBC zazwyczaj 
przekraczało wartość MIC czterokrotnie. Syntetyczne li-
popeptydy, podobnie jak wankomycyna, nie wykazywały 
zróżnicowania aktywności w zależności od badanego 
szczepu. Związki te działały z jednakową siłą na szczepy 
wrażliwe bądź oporne na erytromycynę, penicylinę G i/lub 
chloramfenikol. Stężenia hamujące wzrost szczepów SA 
są kilkukrotnie wyższe w porównaniu z wankomycyną, 
jednak znacznie niższe niż chloramfenikolu. Lipopeptydy 
prezentują aktywność „bójczą” w stosunku do szczepów 
gronkowca złocistego. Stężenia „bójcze” tych związków są 
równe MIC lub dwukrotnie wyższe. 

Tabela I. Wyniki oznaczeń minimalnego stężenia hamującego (MIC) oraz minimalnego stężenie bójczego (MBC) dla badanych związków
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DYSKUSJA

Zakażenia Staphylococcus aureus stanowią najczęstszą 
przyczynę ropnych chorób skóry. W środowisku szpitalnym 
szczepy MRSA stanowią wysoki odsetek szczepów izolo-
wanych od pacjentów z zakażeniami skóry oraz tkanek 
miękkich [1]. Infekcje SA stwarzają szereg komplikacji tera-
peutycznych, leczenie trwa często wiele lat, a niejednokrot-
nie jest bezskuteczne. Poza tendencją do przechodzenia 
w stan przewlekły obserwuje się także skłonność do na-
wrotu infekcji po wyleczeniu. SA cechują niebywałe zdol-
ności do przetrwania w niekorzystnych warunkach, unika-
nia mechanizmów obronnych organizmu ludzkiego oraz 
nabywania oporności na stosowane antybiotyki. Wszystkie 
powyższe aspekty przyczyniają się do tego, że gronkowiec 
złocisty stał się istotnym problemem terapeutycznym, 
w związku z czym poszukiwanie skutecznych leków prze-
ciwgronkowcowych jest niezwykle ważne dla współcze-
snej antybiotykoterapii. Aby wyjść naprzeciw powyższym 
potrzebom, w niniejszej pracy podjęto próbę oceny właści-
wości przeciwbakteryjnych syntetycznych lipopeptydów.

Zastosowanie krótkich lipopeptydów w terapii gronkow-
cowych chorób skóry wydaje się być ciekawą alternatywą. 
Związki te, poza aktywnością przeciwbakteryjną, wykazują 
właściwości powierzchniowo czynne, dzięki czemu mogą 
służyć jednocześnie jako emulgator i konserwant w postaci 
leku na skórę.

Szerokie zastosowanie w leczeniu infekcji skóry i tkanek 
miękkich znalazł nowy preparat antybakteryjny należący 
do grupy lipopeptydów – daptomycyna. Charakteryzuje się 
wysoką aktywnością w stosunku do bakterii Gram-dodat-
nich, w tym Staphylococcus aureus [20]. 

Badania aktywności mikrobiologicznej naturalnych 
peptydów przeciwrobnoustrojowch – matrycy, na podsta-
wie której zsyntetyzowano grupę krótkich lipopeptydów, 
potwierdzają ich wysoką aktywność względem szerokiego 
spektrum drobnoustrojów, w tym szczepów opornych na 
konwencjonalne antybiotyki, takich jak MRSA. 

Wyniki prezentowanej pracy potwierdzają aktywność 
lipopeptydów wobec szczepów opornych na erytromycynę, 
penicylinę oraz chloramfenikol. Spośród pięciu przebadanych 
analogów kationowych lipopeptydów, najbardziej aktyw-
ny okazał się Pal-KK-NH2 – zawierający dwie reszty lizyny. 
Większa liczba reszt zasadowego aminokwasu w cząsteczce 
lipopeptydu, tak samo jak wprowadzenie aminokwasu niena-
ładowanego – glicyny, nie podnosi jej aktywności. Wszystkie 
lipopeptydy działały przeciwdrobnoustrojowo w stężeniach 
wyższych niż wankomycyna, penicylina G i erytromycyna, ale 
niższych lub równych stężeniom chloramfenikolu.

Wśród badanych szczepów nie zidentyfikowano szcze-
pów wankomycynoopornych. Należałoby rozszerzyć ba-
dania aktywności mikrobiologicznej na szerszy zakres 
bardziej zróżnicowanych szczepów SA, charakteryzujących 
się opornością na antybiotyki konwencjonalne. Wykazanie 
aktywności krótkich lipopeptydów potwierdziłoby zasad-
ność rozpatrywania tej grupy związków jako przyszłych 
leków przeciwgronkowcowych. Ponadto, poza wynikami 
badań wstępnych dotyczących aktywności lipopeptydów, 
warto wziąć pod uwagę ich podobieństwo strukturalne 

do endogennych antybiotyków peptydowych, tj. suma-
ryczny ładunek dodatni cząsteczki oraz amfipatyczność 
– elementy budowy odpowiedzialne za aktywność prze-
ciwdrobnoustrojową AMP. Można zatem domniemywać, 
że kationowe lipopeptydy działają według identycznego 
mechanizmu niereceptorowego, który eliminuje problem 
narastania oporności. 

Do dnia dzisiejszego scharakteryzowano ponad 600 
tzw. endogennych antybiotyków peptydowych. Wyka-
zują one szerokie spektrum aktywności przeciwdrob-
noustrojowej obejmujące bakterie, wirusy oraz grzyby. 
AMP stanowią integralną część układu odpornościowego 
organizmów królestwa Eucaryota, w który zlokalizowa-
ne są na wszystkich powierzchniach eksponowanych na 
środowisko zewnętrzne. Ludzkie AMP, defensyny i kateli-
cydyny obecne w leukocytach, są także wydzielane przez 
gruczoły skóry i błon śluzowych, stanowiąc ważny element 
ochrony organizmu przed drobnoustrojami. Podobnie jak 
krótkie lipopeptydy wykazują one aktywność „bójczą” 
w stosunku do mikroorganizmów poprzez przenikanie 
i niszczenie błony komórkowej, inaczej niż tradycyjne an-
tybiotyki działające na określoną strukturę komórkową. 
Aktywny peptyd, powstały po przemianie ludzkiej kateli-
cydyny – LL37, wykazuje aktywność wobec bakterii Gram-
dodatnich i Gram- ujemnych. Potwierdzono jego obecność 
w neutrofilach, monocytach, subpopulacjach limfocytów 
i keratynocytach w warunkach stanu zapalnego oraz 
w miejscach po urazach mechanicznych, w których sprzyja 
ograniczaniu rozwoju infekcji, m.in. SA [21].

Szereg związków należących do grupy peptydów prze-
ciwdrobnoustrojowych znajduje się obecnie w trakcie 
badań klinicznych oraz przedklinicznych. Analog indolicy-
dyny, naturalnie występującej w neutrofilach bydlęcych, 
MBI 594 AN może znaleźć zastosowanie w leczeniu trądzi-
ku. Charakteryzuje się on wysoką aktywnością względem 
Propionibacterium acnes, najważniejszej bakterii związanej 
z trądzikiem, której oporność w stosunku do konwencjo-
nalnych antybiotyków gwałtownie wzrasta.

P113, analog histatyn pochodzących ze śliny ssaków, 
wykazuje znaczną aktywność in vitro w stosunku do 
bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz Candida 
albicans. Pomyślnie ukończono pierwszy i drugi etap 
badań klinicznych dotyczących stosowania tego związku 
w leczeniu kandydozy jamy ustnej pacjentów z HIV. Planuje 
się także wykorzystanie go w infekcjach płuc Pseudomo-
nas aeruginosa u pacjentów chorych na mukowiscydozę. 
Wyniki badań nad D2A21 przeprowadzone na modelach 
szczurzych sugerują, że związek ten może być obiecującym 
antybiotykiem do stosowania miejscowego w leczeniu in-
fekcji skórnych i ran oparzeniowych [22].

Kationowe lipopeptydy są stosunkowo nową grupą 
związków, stąd na razie dostępnych jest niewiele danych 
dotyczących aktywności tych substancji. Prace dotyczą 
głównie jednego z lipopeptydów (Palm-KK-NH2) i jego ak-
tywności in vitro. Przeprowadzone zostały także badania 
na modelach szczurzych, w których Palm-KK-NH2 okazał 
się być skuteczny wobec indukowanych infekcji gronkow-
cowych, bez wystąpienia szkodliwych skutków ubocznych 
u badanych szczurów [23-25].



36 37Alergia Astma Immunologia 2011, 16 (1): 31-36

Piśmiennictwo
  1. Stevens DL. Treatments for skin and soft-tissue and surgical site 

infections due to MDR Gram-positive bacteria. J. Infect. 2009; 
59(51): 532-539.

  2. www.dermnetnz.org

  3. Nowicka D. Dermatologia. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 
Wrocław 2007.

  4. Torok ME, Day NPJ. Staphylococcal and streptococcal infections. 
Medicine, 2009; 37(12): 629-634.

  5. Zaremba LM, Borowski J. Mikrobiologia Lekarska. Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, 1997.

  6. Skov L, Baadsgaard O. Bacterial superantigens and inflammato-
ry skin diseases. Clin Exp Dermatol 2000; 25(1): 57-61.

  7. Pantosti A, Sanchini A, Monaco M. Mechanisms of antibiotic re-
sistance in Staphylococcus aureus. Future Microbiology, 2007; 
2(3): 232-334.

  8. Poole K, Resistance to β-lactam antibiotics, Cell Moll Life Sci, 
2004; 61(17): 2200-2223.

  9. Nowicki R, Arłukowicz E, Barańska-Rybak W i wsp. Resistance to 
clindamycin and erythromycin of Staphylococcus aureus strains 
isolated from the ambulatory patients with skin lesions in 1998-
2001, JEADV, 17(3): 189.

10. Laupland KB, Conly JM, Treatment of Staphylococcus aureus 
Colonization and Prophylaxis for Infection with Topical Intrana-
sal Mupirocin: An Evidence-Based Review Clin Infect Dis, 2003; 
37(7): 933-938.

11. Ramsey MA, Bradley SF, Kauffman C i wsp. Identification of 
chromosomal location of mupA gene, encoding low level mu-
pirocin resistance in staphylococcal isolates, Antimicrob Agents 
Chemother, 1996; 40: 2820-2823.

12. Schöfer H, Simonsen L, Fusidic acid in dermatology: An updated 
review, Eur J Dermatology, 2010; 20(1): 6-15.

13. Chodorowska G, Kwas fusydowy i jego rola w chorobach skóry, 
Przegl Dermatol, 2008; 5: 477-485.

14. Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniająe (EPAR) Altargo, 
www.emea.europa.eu

15. Weber JT. Community-associated methicillin-resistant Staphylo-
coccus aureus, Clin Infect Dis, 2005; 41(4): 269-272.

16. Kamysz W, Okrój M, Łukasiak J. Novel properties of antimicro-
bial peptides, Acta Biochim Pol, 2003; 50(2): 461.

17. Fields GB, Noble RL. Solid phase peptide synthesis utilizing 
9-fluorenylmethoxycarbonyl amino acids, Int J Pept Protein Res, 
1990; 35(3): 161.

18. Christensen T. Qualitative test for monitoring coupling com-
pleteness in solid phase peptide synthesis using chloranil, Acta 
Chem Skand Ser B, 1979; 33: 763.

19. Kamysz W, Okrój M, Łempicka E, Ossowski T, Łukasiak J. Fast 
and efficient purification of synthetic peptides using solid-pha-
se extraction, Acta Chromatographica 2004, 14, 180-186.

20. Steenbergen JN, Alder J, Thorne GM i wsp. Daptomycin: a lipo-
peptide antibiotic for the treatment of serious Gram-positive 
infections. J Antimicrob Chemother, 2005; 55: 283-288.

21. Bouzari N, Kim N, Kirsner RS. Defense of the skin with LL-37. 
J Invest Dermatol, 2009; 129(4): 814-819.

22. Marr AK, GooderhamWJ, Hancock RE. Antibacterial peptides 
for therapeutic use: obstacles and realistic outlook. Current 
Opinion in Pharmacology, 2006; 6(5): 468-472.

23. Barchiesi F, Giacometti A, Cirioni O i wsp. In vitro activity of the 
synthetic lipopeptide PAL-Lys-Lys-NH(2) alone and in combina-
tion with antifungal agents against clinical isolates of Crypto-
coccus neoformans. Peptides 2007; 28(8): 1509-1513.

24. Simonetti O, Arzeni D, Ganzetti G i wsp. In vitro activity of the li-
popeptide derivative (Pal-Lys-Lys-NH), alone and in combination 
with antifungal agents, against clinical isolates of dermatophy-
tes. Br J Dermatol. 2009; 161(2): 249-252.

25. Cirioni O, Giacometti A, Ghiselli R i wsp. The lipopeptides Pal-
Lys-Lys-NH(2) and Pal-Lys-Lys soaking alone and in combination 
with intraperitoneal vancomycin prevent vascular graft biofilm 
in a subcutaneous rat pouch model of staphylococcal infection. 
Peptides 2007; 28(6): 1299-1303.


