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Drobnoustroje Yersinia entroco]itica t Yersinia pseu-
d o fu b erc u ] o s i s należąc e do ro dziny En tero b a c teri a c e -
a e sąptzy czyną wielu syndromów chorobowych zwi e -
rząt i człowieka (2,4, II,2I). Yersinia enteroco]itica
wywołuje zabutzenta pokarmowe głównie u świń i
ludzi (26,27). Natomiast Y pseudofubercu]osrs wy-
wołuje rożnę objawy kliniczne jersiniozy u wielu ga-
tunków ssaków i ptaków (12). Grupą zwterząt, u któ-
rych najczęściej docho dzi do zachorowań lub bezob-
jawowego nosicielstwa są gryzonie, a wśród nich ga-
tunki dziko żylące, hodowlane orazlaboratoryjne (7,
11, 13), Do zwierzątrzadziej zapadających na jersi-
niozę należąkonie (5). W diagnostyce zakażeńwy-
woĘrvanych przezwymienione gatunki bakterii, istot-
ną sprawą poza określeniem właściwości biochemicz-
nych (24), serotypu oraz wrażliwości na antybiotyki
(26), jest oznaczenie stopnia chorobotwórczości wy-
osobnionego szczępu (10, 13, 28). Z testów klasycz-
nych użyrvanych w tym celu należy wymienić: reak-
cję odwróconej biernej aglutynacji lateksowej (okre-
ślenie enterotoksyczności), zdolno ść do autoaglutyna-
cji (AA), wapniozależny wzrost (CAD), próbę na py-

razynamidazę (PY Z), hydrofobowość )SALTING-
OUT TEST) oraz na wytwarzanię uręazy (7, 8, 9).
Stwierdzon o, iż szczepy Y ps eudo fu berc u] o s i s wyka-
zuj ąc e z do lno ś ć do auto a glutyn acj i or az w apnto zale ż-
nego wzrostu, posiadaj ąplazmidwirulencji pYV (20).
W wyniku badań molekularnych ustalono miejsce de-
terminantów inwazyjności i toksyczności w materiale
genetycznym jersinii. Stwierdzono, że część z nich
znajduje się w chromosomach, a częśc w obrębie okre-
ślonych plazmidów (I3). Za właściwości adhezyjne i
inwazyjne Y pseudotubercu]osis oraz Y enteroco]iti-
ca odpowiedzialna jest głównie inwazyna ponadto
powierzchniowe białko 17-kDa występujące w mem-
branie komórki bakteryjnej oraz białko Yad A o cha-
raktetze adhezyny-inwazyny) za syntezę którego od-
powiedzialny jest plazmid wirulencji pYV o wielko-
ści 45 kDa (1 ,13,26). Gen yad A koduje syntezę ad-
hezyny Yad A, Ekspresja tego genu zachodzi w tem-
peraturze 37'C pod kontroląplazmidu vir F (23). Ba-
dania doĘczące ńżnic w oporności mutantów Yad A
u Y pseudotubercu]osis oraz u Y enteroco]itica do-
wiodĘ tż mutanty Yad A Y enteroco]itica są mniej



73oń. Ekspresja genu
30'C, Różnicamiędzy
culosisiInv Łentero
Y. enteroco]itica99 aminokwasów w środkowej czę-
ści białka oraz obecności 2 krótkich odcinkow amino-

i. Ekspresja tego czyn-
enta przez jersinię ele-
śródbłonkowego (1).

ticai Y pseudotubercu]osis wykonuje się szereg te-

stów z zakresu inżynierii genetycznej . ZreglĘ sąto
różnę modyfikacje reakcji łańcuchowej polimerazy

typową oraz genotypową.

Matefiał i metody

Materiał do badań stanowiły 22 szczepy Yersinia ente-

roco]iti ca oraz Yersinia ps eudotuberculosi s wyizolowane
od: koni (9 szczepów Y pseudotuberculosis),krów (1 szczep
Y enteroco]iticaiI szczep Y pseudotuberculosis), świń (4

szczepy Y enterocolitica) oraz człowieka (7 szczepów Y
enterocolitica). Jedenaście szczepów Y enteroco]itica na-
lężało do serotypu 0,.3,I szczep do serotypu 0:9, 9 szcze-
pów Y pseudotubercu]osis stanowiło serotyp 0:I,I szczep

serotyp 0:9.
Do namnażania i selekcjonowania badanych drobno-

ustrojów użyto podłoży MacConkey'a i CIN-Agar. Bada-
ne szczepy poddano wstępnej identyfikacji biochemicznej
i serologicznej. Wykonano testy na beta-galaktozydazę,
hydrolizę mocznika, sorbitolu, sorbozy, ruch (25"C i 37"C),
wytwarzanie oksydazy, katalazy,DN-azy i indolu, syntezę

H,S, VP i MR, fermentację eskuliny, 7aktozy, salicyny, ga-

\iktozy, dekarboksylację lizyny i ornityny oraz redukcję

58 (4)

azotanów. W oparciu o klasyczne metody bakteriologiczne
do kon ano o c eny s ynte zy py r azy namidazy, w apnio zale żne -

go wzrostu, zdolności do autoaglutynacji oraz hydrofobo-
wości badanych szczepów. Zdolność do autoaglutynacji
szczepów przeprowadzono według metody Doyle'a i wsp,

w bulionió TSB (6), Szczepy ulegające autoaglutynacji

DNA dokonano w oparciu o zestaw do izolacji DNA ge-

nomowego i plazmidowego firmy A & A Biotechnology,
D o i zolacj i genomowe go DNA użyt o 24 - go dzinnej hodowli
bakteryjnej, przeprowadzonej w bulionie w temperaturze

25 "C. ijo izolacjiplazmidowego DNA wykorzystano osad

z około 18-godzinnej hodowli bakteryjnej w temperaturze
25oC. Proces amplifikacji przeprowadzony został przy lży-

przez 60 s. Warunki reakcji dla inv różniły się temperaturą

wiązania starterów, która wynosiła 58'C przez 60 s. Elek-
troforetyczny rozdział DNA przeprowadzono w 2oń żelu
agarozowym z bromkiem etydyny.

Wyniki i omówienie



Ęfikowano fragment DNA chromo- Tab. 1. Analiza fenoĘpowa badanych szczepów

somalnego o wielkośct 390 pz, bę-
dący genem inv, determinującym
syntezę inwazyny Inv. Genu inv nie
stwierdzono u żadnego z badanych
szczepow Y enteroco]itica (tab. 1),

Cńery szczępy Yersinia ntę posiadĄ
genów inv i yad Aoraznie wykazy-
wĄ zdolności autoaglutynacyjnych.
Szczepy te charakteryzowaĘ się jed-
nak fenotypowymi właściwościami
chorobotw órczymt, ponieważ nie
pro dukowaĘ pyr azynamidazy i byĘ
wapniozależne (tab. l). Prawdopo- ^. . .

do6nie posiadĄ one inne geny zwią- L)bJasnrenla

zane z chorobótwórczóSJą'oU."'- genuYadA

nośó takich genów (ail, yst)wykazali u szczepów Y
enteroco]itica. wyizolowanych od człowieka i świni
Wozniak-Kosek i wsp. (27). Zbliżonerezlltaty badań
uzy skali J akub c z ak (I 7 ) analinlj ąc szc zępy Y en t ero -
:o]itica wyizolowane od trzody chlewnej oraz Gięr-
czyński i wsp. (15, 16), charakteryzując szczepy Y
enteroco]iticawyosobnione od ludzi i z żywności.

Zarowno elementy fenotypowe, jak i rezultaty ana-
lizy genotyp owej wska nj ą na chorob otw ór czo ść b a-
danych szczępow Yersinia (tab. 1). Obecność genów
inv i yad A może świadczyć o wirulencji jersinii, na
którą składaj.ą się w]aściwo ś ci adhezyj ne, kolonizacyj -
ne i inwazyjne w jelicie oraz moż|iwości szybkiego
transportu bakterii zę światłajelita do krezkowych
węzłów chłonnych. Sąto według wielu autorów pod-
stawowe parametry wirulencji jersinii, odpowiedzial-
ne zaposzczegóIne etapy zakażęnia (1, 13, 26,28).
Zakłada się, iż na obecność określonych elementów
zj adliwości szczepów Yersini a może mteó wpływ śro-
dowisko bytowania bakterii, o czym świadczy brak
genuyadA i obecnośó genu invu szczepów Y pseu-
dofubercu]osis, wyizo|owanych od koni padĘch na
jersiniozę oraz posiadanie tylko genu yad A przez
szczepy Y enteroco]itica, wyizolowanę z materiału
pochodzącego od człowieka, krowy i świni.

Reasumując można stwierdzić, żębęz względu na
pochodzenie i gatunek bakterii z r o dzajl Yers ini a tstot,
nleznaczęrrie w określaniu cech chorobotwórczości ma
zarówno analiza fenoĘpowa jak i genoĘpowa.
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