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 Po raz pierwszy wyhodowane zostały w 1880 roku przez Zopfa 
i Kuhna. 

 Pierwszą dokładną charakterystykę morfologiczną 
 i fizjologiczną podał w 1894 roku Wilhelm Kruger.  
 Pierwszy przypadek mastitis u krów 
 na tle Prototheca opisał w 1952 rok 
 Lerch. 
 Pierwszy przypadek prototekozy 
 u ludzi rozpoznano w 1964 roku 
 w Sierra Leone. 
 

Prototheca to tlenowe, jednokomórkowe organizmy 
eukariotyczne, które w drodze ewolucji przystosowały się do 
pasożytniczego trybu życia i w związku z tym utraciły chlorofil. 

http://www.hknosai.or.jp/kensyujo/fumei/1997/08/zopfii.html


W funkcjonującym obecnie ujęciu taksonomicznym 

rodzaj Prototheca lokalizuje się następująco: 

Gromada: Trebouxiophyceae 

 Rząd: Chlorellaceae 

  Rodzina: Chlorellales 

   Rodzaj: Prototheca 

    Gatunek:  
 

• Prototheca zopfii 
• P. blaschkeae 
• P. wickerhamii 
• P. stagnora 
• P. ulmea 



Charakterystyka glonów z rodzaju Prototheca 

• okrągłe lub owalne komórki, których wielkość waha się od 

 4 do 30 μm, 

• dwuwarstwowa ściana komórkowa zbudowana z hialiny, 

• wegetatywny sposób rozmnażania przez podział wielokrotny, 

• rosną i rozwijają się w warunkach tlenowych, na podłożach 

zawierających glukozę, a składnikiem niezbędnym do ich 

funkcjonowania jest witamina B1, 

• optymalny zakres temperatur ich wzrostu mieści się w 

przedziale 35-37°C 
 



Zakażenia glonami Prototheca mają charakter 
egzogenny i powstają w następstwie bezpośredniej 
inwazji drobnoustroju do tkanek lub narządów. 

 
 
Wywołują one u ludzi i wielu gatunków zwierząt 
domowych i dzikich choroby zwane prototekozami. 
Większość przypadków prototekozy u ludzi wywołuje 
Prototheca wickerhamii, zaś Prototheca zopfii jest 
głównym czynnikiem etiologicznym tej choroby u 
zwierząt.  



Cecha  P. wickerhamii  P. zopfii  

Wygląd kolonii na agarze 
Sabouraud 

błyszczące, lekko 
wypukłe, gładkie z 
równym brzegiem 

matowe, płaskie, 
szorstkie z 

postrzępionym brzegiem 

Wygląd komórek w 
obrazie mikroskopowym 

okrągłe, do 50 endospor owalne, 2-16 endospor 

Średnica komórek w µm 4 - 10 7 - 30 

Asymilacja glukozy + + 

Asymilacja trehalozy + - 

Asymilacja n-propanolu - + 

Wzrost w 37°C + + 

Wrażliwość na klotrimazol + - 

Charakterystyka fenotypowa 



Główną formą występowania prototekozy u krów jest zapalenie gruczołu 
mlekowego (mastitis). Większość opisanych w literaturze przypadków zapalenia 
wymion powodowała P. zopfii.  
 
Algi należą do tzw. patogenów środowiskowych (environmental pathogens), 
których głównym rezerwuarem jest środowisko bytowania krów. Prowadzi to do 
stałej ekspozycji wymienia na te mikroorganizmy. 
 
Prototekoza gruczołu mlekowego jest chorobą krów wysokowydajnych, dojonych 
mechanicznie i bytujących  w oborach o złych warunkach zoohigienicznych. 
Zapalenia wymienia na tle Prototheca najczęściej  
obserwuje się w 2 lub 3 miesiącu laktacji,  
a prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wzrasta 
wraz z wiekiem krowy i liczbą kolejnych laktacji.  
 
Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja zakażeniom tymi 
drobnoustrojami. 

  
  

Prototekozy u krów 



Prototekozy u psów i kotów 

U psów prototekoza dotyczy głównie skóry, układu nerwowego, narządu wzroku 
i przewodu pokarmowego. Od zwierząt z objawami skórnymi najczęściej 
izolowano P. wickerhamii. Choroba przebiega z równoczesnym osłabieniem 
zwierzęcia i utratą masy ciała. Oczna postać objawia się obrzękiem gałek 
ocznych, zaburzeniami w widzeniu, często stwierdza się jaskrę, obrzęk rogówki, 
zanik reakcji na światło, zapalenie tęczówki wylewy krwawe do ciałka szklistego i 
w końcu ślepotę. 
 
U kotów opisano tylko postać skórną jako łagodne zmiany na kończynach 
rozszerzające się czasem na leżące głębiej tkanki, a także zmiany dotyczące 
pyszczka i nosa. 
 



Leczenie prototekoz u zwierząt 

1. Brak skutecznej terapii  prototekozy wymienia. Krowy z 
rozpoznaną chorobą powinny być izolowane i usuwane ze stada, 
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. 
 

2. U psów stosowano leczenie amfoterycyną B, itrokonazolem, 
flukonazolem klotrimazolem, ale skutecznośc tych leków była 
niska. W niektórych przypadkach zastosowano też leczenie 
operacyjne. Leczenie jest trudne i często kończy się 
niepowodzeniem. 
 

3. U kotów skuteczne okazywały się amfoterycyna w połączeniu z 
itrokonazolem. 



Prototekozy u ludzi 

 Od czasu opisania pierwszego przypadku prototekozy u  człowieka w 
1964 roku do chwili obecnej zdiagnozowano wiele przypadków tej 
choroby na świecie. Do roku 2004 opisano około 100 przypadków, 
liczba ta w ostatnich latach jednak wzrosła. 
 
Prototekozy ludzi najczęściej obserwowane są w 3 postaciach 
klinicznych: 
 
• POSTAĆ SKÓRNA - infekcja zajmuje skórę i tkankę podskórną 

głównie odsłoniętych części ciała (głowa, szyja, kończyny). 
 W obrazie choroby występują rozmaite wykwity skórne: 

brodawkowate, tarczki, guzki i grudki o podłożu rumieniowym, 
także zmiany opryszczkowate i powierzchniowo-wrzodziejące, 
niekiedy depigmentacja skóry. 
 

 



Postać skórna prototekozy 

Prototekozy u ludzi 



 
• POSTAĆ STAWOWA - zapalenie kaletki wyrostka łokciowego 

(olecranon bursitis), 
 

• PROTOTEKOZY UKŁADOWE (uogólnione) - występują 
najrzadziej i dotyczą pacjentów z silnie osłabionymi 
mechanizmami obronnymi. Stwierdzano je u ludzi z chorobą 
nowotworową,  z AIDS, po transplantacjach , dializach lub  
terapii kortykosteroidami. 

 

Prototekozy u ludzi 



Leczenie prototekoz u ludzi 

1. Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego z powodzeniem 
leczone było amfoterycyną B , itrakonazolem, a także 
chirurgicznie, 
 

2. Leczenie postaci skórnej podejmowano z zastosowaniem 
wyżej wymienionych leków z różnym skutkiem, 
 

3. Prototekozy uogólnione ze względu na to, że dotyczą 
pacjentów wybitnie upośledzonych immunologiczne są 
najtrudniejsze do leczenia i terapia często jest nieskuteczna. 
 

4. Skuteczna terapia pierwszego przypadku prototekozy u 
dziecka w Polsce z zastosowaniem ketokonazolu doustnie i 
dożylnie flukonazolu z amfoterycyną B.  



Wrażliwość na środki przeciwdrobnoustrojowe 
i dezynfekcyjne 

Stwierdzono wysoką oporność Prototheca  zarówno na 
antybiotyki, fungistatyki jak też na środki dezynfekcyjne. 
Badania własne wykazały pewien odsetek szczepów 
wrażliwych na amfoterycynę, pimarycynę, ketokonazol i 
nystatynę oraz aminoglikozydy. 
 
Czynnikiem odpowiedzialnym za oporność alg wydaje się 
być obecna w ścianie komórkowej sporopollenina  - 
substancja o właściwościach podobnych jakie posiadają 
kutyna czy suberyna. 
 



Diagnostyka laboratoryjna 

W diagnostyce prototekozy bardzo ważne są badania 
laboratoryjne, oparte na metodach hodowlanych. Glony hoduje się 
rutynowo na podłożach: Sabouraud, na agarze z krwią lub podłożu 
selektywnym PIM (Prototheca Isolation Medium zawierającym 
wodoroftalan potasu). Na agarze Sabourauda glony tworzą gładkie, 
białokremowe kolonie, przypominające kolonie drożdżaków przy 
czym optymalny wzrost uzyskuje się po 1-2 dniach inkubacji w 
temp. 25-35oC. 
 
Test z rybostamycyną pozwala odróżnić grzyby od glonów – hamuje 
wzrost tych ostatnich, a pobudza wzrost grzybów. 
. 



Wzrost Prototheca zopfii na podłożu Sabouraud po 48 godzinnej 
inkubacji w temperaturze 30oC   



Wzrost Prototheca zopfii na podłożu krwawym po 48 godzinnej inkubacji  
w temperaturze 30oC   



Komórki macierzyste z widocznymi 
wewnątrz endosporami  

 

Fragment ściany komórkowej po  
uwolnieniu endospor 

 

W diagnostyce przydatny jest również preparat 
mikroskopowy.  



Obraz z mikroskopu elektronowego 



Powszechność występowania glonów 
Prototheca w przyrodzie w kontekście 
nielicznych infekcji przez nie 
wywoływanych, przemawiać może za 
niską ich wirulencją i inwazyjnością. 


