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Yersinia enteroco]i ti ca może by ć przy czyną zacho-
rowań ludzi i zwierząt. Drobnoustrój ten możę powo-
dować ostre zapalenia żołądka i jelit, a7ę może też
wywoływać inne objawy, m.in, ropne zapalenie skóry
zapalente szpiku i kości, rumień glzowaty, czy też
zapalenia stawów (6,I7). W pierwszym etapie infekcji
wiele patogenów bakteryjnych przylega do zewnątrz-
komórkowych białek macierzy takich jak kolagen, fi-
bronektyna, proteoglikany, lamini na czy trombospon-
dyna (1 1).

W przypadkl zakażęń spowodowanych pato genny-
mi szczepamt Y enterocolitica. w procesie inwazji
biorą udział bakteryjne białka receptorowe, kodowa-
ne chromosomowo i plazmidowo, m.in. produkty ge-
nów, kodowanych w chromosomie przez loci inv i ail
orazbiałkabłony zewnętrznej, tj. Yopl (Yersinia outer
proteins) i YadA (Yersinia adhesin A), kodowaneptzęz
plazmtdpYv (19). Białko Yop 1 warunkuje wiązanie
z kolagenem I, II i IV komóręk Y enteroco]itica i Y
pseudofubercu]osis (1). Białko YadA również uczest-
niczy w wiązaniu komórek Y enterocolitica do róż-
nych typów kolagenu Q6), Zdolność wiązania kola-
genu moze być wykorzystywana p rzez ten drobnoustrój
nie tylko w pierwszym stadium zakażenta, w miejscu
wtargnięcia zarazka, ale i w później szych etapach pro-
cęsu zakaźnego. Uwolnione z komórek bakteryjnych

białko Yop1, po związaniu się z zawierającymi kola-
gen strukturami tkanek gospodarza może powodować
powstanie zmran chorobowych w postaci artretyzmu
lub rumienia guzowatego (1, 16).

C el em b adan było okre ś lenie zdo lno ści pr zyle gania
do kolagenu typu I i skóry wieprzowej komórek szcze-
pów Y enteroco]iticapochodzących od ludzi i świń.

Mateilał imetody
Szczepy bakteryjne, Przedmiotem badań było 1 5 szcze-

pów Yersinia enteroco]itica, zktórych l3 wyosobniono od
Iudzi z objawami zakażenia przewodu pokarmowe go oTaz
2 szczepy wyizolowano z powlerzchni półtusz świń. Me-
todę izolacji szczepów oraz sposób identyfikacji grup se-
rologicznych opisano wcześniej (8, 9) Analizie poddano
szczepy) które miały plazmidowy gen yadA. Identyfikację
tego genu wykonano wcześniej stosując metodę PCR (l0),

Adhezja kom órek Yersinia enteroco]iticado wieprzowej
folii kolagenowej i skóry wieprzowej. Uzywane do bada-
nia szczepy Y enterocoJitica posiewano na podłoże TSA i
inkubowano w 25'C przez 18 godzin. Uzyskane hodowle
służyły do przygotowania zawiesin bakteryjnych w bufo-
rowanym płynie fizjologicznym (PSB). Gęstość zawiesin
bakteryj nych ustal ano używaj ąc spektrofotometru CECIL
l02I, gdzie uzyskiwana wartość absorbancji 0,625 przy
długości fali 600 nm odpowiadała gęstości komórek 109/
ml (18). Do badań lżyto zawiesiny bakteryjne o gęstości



086

ok. l06 jtk/ml, ktore uzyskiwano przez kolejne 10-krotne
rozcięńczenia w PSB. Jałowe, wieprzowe folie kolageno-
we (kolagen typrr I), pochodzące z Centralnego Banku Tka-
nek (Zakład Transplantologii AM, Warszawa) o wymia-
rach 1 0 x 1 0 mm umieszczano w zawiesinach komórkowych
badanych szczepów Y enterocoJitica i inkubowano przez2

łaniu ultradźwięków w myjce ultradźwiękowej Sonic 6

(Polsonic) przez 15 minut. Po tym czasie stosowany roz-
twór PSB oraz jego dziesięciokrotne i stukrotne rozcień-
czenia wysiewano na płytki z podłożem TSA. Wszystkie
posiewy inkubowano w 25oC przez 48 godz., a następnie
liczono wyrosłe kolonie. Liczbę komórek przylegających
do wieprzowej folii kolagenowej stanowiła suma kolonii

ytce z wykonanym odciskiem folii oraz
z posiewanego roztworu PSB. Analizę

do jałowej skóry wieprzowej (10x l0 mm)

wykonano wg metodyki przedstawionej powyżej.
Różnicowanie szczepów Y enterocolitica na szczepy o

fenotypie CRMOX+ i CRMOX-, Badanie przeprowadzo-
no zgodnie z metodykąpodanąprzez Riley i Toma (15).

Badane szczepy posiewano na podłoze CRMOX i inkubo-
wano w temperaturze 3J"C przez 48 godzin. Wzrost w po-

staci drobnych, czerwono zabarwionych kolonii świadczył
o fenotypie CRMOX+, natomiast duże, jasne iprzezroczy-
ste kolonie reprezentowały fenotyp CRMOX-. W celu uzy-
skania czystych 1inii komórkowych o fenotypie CRMOX+
i CRMOX- szczep Y enteroco]itica, charakteryzujący się
pierwotnie fenotypem CRMOX+, posiewano na podłoze
CRMOX i inkubowano w temperaturzę 3J"C przez 18 go-

dzin. Następnie przenoszono kilka drobnych, czerwono
zabarwionych kolonii najednąpłytkę z podłożem TSA oraz

kilka dużych, jasnych, przezroczystych kolonii na drugą
p§tkę z podłożem nkubowano w 25"C przez

48 godzin, po czy rany z pojedynczych ko-

lonii przesiewano podłoże CRMOX i TSA.
Posiewy na podłożu CRMOX inkubowano w 37"C przez
48 godzin, a na TSA w 25'C przez24 godziny. Izolowane
na TSA kolonie Y enterocolitl'ca, ktore w równoległych
posiewach na podłozu CRMOX wyrastały w postaci drob-
nych, czerwono zabarwionych kolonii charakteryzowały się

fenotypem CRMOX+. Natomiast kolonie na TSA, które w
równoległych posiewach na podłożu CRMOX wyrastały
w po staci duzych, j asny ch l przezr oczystych kolonii repre-
zentowały fenotyp CRMOX-, W celu uzyskania czystych
linii komórkowych szczepu Y enteroco]itica o fenotypie
CRMOX+ i CRMOX- przeprowadzono czterokrotne pa-

saże wybranych kolonii stosując opisane warunki.

Wyniki i omówienie

Badane szczepy 3 wyka-
zywaĘ zdolność pr folii ko-
lagenowej (kolagen .Wpływ
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na\tczbęprzy|egających komórek miał czas i tempe-
ratura inkubacji. Liczba komórek przylegających za-

równo do folii kolagenowej, jak i skory byławyższa
po iwtemperaturze3JoCitowprzy-
pa stkichbadanychszczepów Y ente-

Tab. 1. Wpływ temperatury i czasu inkubacji na liczbę ko-

mórek Y. enfurocolitica przylegając_vch do wieprzorł,ej folii
kolagenowej

Tab.2. Wpływ temperatur1, i czasu inkubacji na liczbę ko-

mórek Y. entero co litic a przy|egających do skóry wieprzowej

Nr szczepu
pochodzen ie

szczepu

Liczba komórek przylegaiących do

wieprzowej lolii kolagenowej (, 104)

Czas inkubacji I Cru, inkubacji
w25'C j w37'C

2godz. l 4godz. | 2godz. | 4godz.

96

97

100

101

103

105

107

1L

2L

11L

13L

15L

16L

44

47

od ludzi

od świń

0,61

0,26

0,54

0,08

0,15

0,25

0,77

2,5

0,61

0,83

0,63

0,54

3,47

3,58

2,3s

1,35

0,63

1

0,31

0,75

,|,26

5,01

25

2,84

1,21

1,61

0,92

9,5

7

6

3,2

1,9

3,04

0,62

0,13

1,0,|

1,5

15

2,15

1,4

1,56

0,98

7,75

6,58

5

6,8

1

8,65

1,5

2,8

1,5

1 3,49

25

6,03

1,8

3

1,12

13,5

8,66

7,5

pocho dze n ie

szczepu

Liczba komórek przylegaiących do skóry

wieprzowej (x 194;

Czas inkubac|i Czas inkubacj
w25"C l w37"C

ZgoOz. l łgoOz. l ZgoOz. 4godz.

96

97

100

101

103

105

107

1L

2L

11L

13L

15L

16L

44

47

od ludzi

od świń

22,36

13

1,17

3,05

3,89

13

6,48

5,15

3,75

2,93

5,55

5,80

1 ,11

12,2

1 6,1

26

2,1

1,35

5,01

5,72

26,85

6,52

6,96

7,93

19,87

6,75

7,5

16,51

13,15

18,15

25,19

2,05

3,08

12,7

4,55

14,3

6,9

6,7

4,97

11 ,65

5,2

6,05

19,96

14,02

12,08

26,1

5,06

34,3

15,05

9,35

15,51

14,35

1 0,45

8,26

17,8

7,02

1 2,60

20,96

18,6

26,61
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Numer szczepu
Ryc. 1. Wpływ temperatury na przyleganie komórek Y. enterocolitica do wieprzo-
wej folii kolagenowej

100 101 103 105 107 1L

Numer szczepu

Ryc. 2. Wpływ temperatury na przyleganie komórek Y enterocolilica do skóry
wieprzowej

roco]i ti ca. Komórki testowanych
szczępów ltczniej przylegały do po-
wierzchni skóry niż do folii kolage-
nowej. Uzyskane wyniki obrazlją
tab. 1 t2 oraz ryc. 1 i 2. Oceniono
także wpływ cech fenotypowych na
przyleganie komórek Y enteroco]i-
ti ca do użyty chmateriałów. Analizie
poddano trzyszczepyserogrupy0 : 3

izolowanych od ludzi, wykazujące
wzrost zależny od jonów wapnia i
zdolność do absorpcji czerwieni
Kongo (fenotyp CRMOX+), które
miaŁy plazmidowy gen YadA (10)
oraz wyselekcjonowane klony tych
szczepów o fenotypie CRMOX-.
Komórki o fenoĘpie CRMOX+ licz-
niej przylegały do użytej folii kola-
genowej i skóry wieprzowej ,niżko-
mórki o fenotypie CRMOX-. Ko-
mórki badanych fenotypow Iiczniej
adherowĄ w temperaturze 37"C ntż
w 25oC (ryc.3,4).

Białka kolagenowe będące głów-
nym składnikiem prawie wszystkich
r o dzaj ow zew nątr zkomórkowej ma-
cierzy i pełniące funkcje struktural-
ne, usztywniaj ące, nadające kształt
tkankom sąreceptorami dla adhezyn
bakteryjnych (11). Kolagen typu I
j est najbardziej rozpowszechniony w
grupie kolagenów włóknistych. Wy-
stępuje w tkance łącznej skóry, ścię-
gien, kości i rogówki. Kolagen typu
III towarzyszy kolagenowi typu L

Ryc.4. Wpływ fenotypu (CRMOX+, CRMOX-) i temperatu-
ry inkubacji na adhezję do skóry wieprzowej szczepów Y
enterocolitica wyosobnionych od ludzi

óo

Ryc.3. Wpływ fenotypu (CRMOX+, CRMOX-) i temperatu-
ry inkubacji na adhezję do wieprzowej folii kolagenowej szcze-
pów X enterocolitica wyosobnionych od ludzi
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Obecność znacznychilości tego białka stwierdzono we
wczesnych etapach rozwoju osobniczego oraz w skó-
rzę,w ścianach naczyńkrwionośnych i w ścianie ma-
cicy (5). W przypadku zakażęń spowodowanychpato-
gennymi szczepami z rodzalu Yersinia, w procesie in-
wazji biorą udział bakteryjne białka receptorowe, ko-
dowane chromosomowo i plazmidowo. Inw azy jnośc Y
enteroco]itica jest zwtązana przynajmnlej z dwoma
r ożnymi pro duktami genów, ko dowanych w chromo -

somie przezloci inv i ail. Gen inv koduje białko błony
zewnętrznej - unwazynę, która najaktywniej wytwa-
Tzanajest w temperafurzę 28"C (I3, I4), Gen ail ko-
duje polipeptyd o masie I]kDa. W logarytmtcznej fa-
zie wzrostu synteza Ail zachodzi w 30"C, a w faztę
stacjonarnej gen ail jest ekspresjonowany tylko w 37'C
(12). W genomie wszystkich użytych do badań szczę-
pow Y enteroco]itica stwierdzono obecność genu ail
(20). Ail pośredniczy w procesiewiązaniabakterii do
powierzchni komórki wielu linii komórkowych ssa-
ków. W procesie patogenezy wywołanej ptzez szczę-
py Y enteroco]itica lub Y pseudotubercu]osis zwią-
zanięzzewnątrzkomórkowąmacierzązalezyodobec-
ności bakteryjnego białka YadA (Yersinia adhesin A).
Wszystkie lżyte do badań szczępy Y. enteroco]itica
miały gen YadA (10), który znajduje się na plazmi-
dzie pY! a samo białko tworzy fibrylarną powłokę
wokoł komórki. Wykazano, że YadA pośredniczy w
procesie bakteryjnej adhezjt do rozpuszczonego i im-
mobilizowanego kolagenu łpu I, II, III, IV V i XI
(I9). Szczepy posiadające YadA przylegajądo izolo-
wanych łańcuchów kolagenu tak samo dobrzejak do
zdenaturowanych kolagenów łpu I i II. Wynika ztego,
że w procesie wiązaniatozpoznawana jest wyłącznte
sekwencja białka (16). Plazmid pYV w komórkach Ł
enteroco]itica t Y pseudotubercu]osis jest odpowie-
dzialny za wyrażenie w 37oC wielu cech fenotypo-
łvych, takich jak: zależnywzrost od Ca} (3), autoaglu-
tynacja(19), wiązanie czerwieni Kongo (15) orazbrak
aktywności amtdazy pirazynowej (7). Pńeczkt z ro-
dzaju Yer s i n i a zaw ter aj ąc e pYV uj awni aj ą na p o dło żu
CRMOX fenotyp CRMOX+ (2,4). Uzyskane czyste
linie komórkowe o fenotypie CRMOX+ i CRMOX-
wybranych szczępow Yersinia enteroco]iticao pierwot-
nym fenotypie CRMOX+ rożniĘ się liczbąprzylega-
jących komórek zarówno do wieprzowej folii kolage-
nowej, jak i do skóry wieprzowej. Na liczbę przylega-
jących komórek mtałatakże wpływ temperafura inku-
bacji. Komórki o fenotypie CRMOX+ liczniej adhe-
rowaĘ do uży§ch materiałów w temperaturze 3'7"C,
co prawdopodobnie zwlązanę jest z wytwarzaniem
białka YadA, które powstaje w 37"C w wyniku eks-
presji plazmidowego genu YadA.

P r zyle gante p ato genny ch szczep ow Y en tero c o ] i ti -

ca do kolagenu typu I, który jest głównym składni-
kiem zewnątrzkomórkowej matrix skóry może pocią-
gać za sobą indŃowanie zmian w postaci rumienia
guzowatego (erythema nodosum) oraz innych zmtan
skórnych i tkanki łącznej (1, 16). Częstość występo-

wania rumienia guzowatego w krajach skandynaw-
skich i w Polsce jest oceniana na ponad 20Yo wśrod
wszystkich przypadków rumieni, a około 80% tej po-
staci jersiniozy obserwowane jest u kobiet po 20 roku
życia. Określa się, ze w około 20ońprzypadków przy-
czynąwszystkich rumieni jest Ł enterocolitica (I7).
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