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Adhesion and biofilm formation by diffetent Yetsinia entetocolitica biogtoups

Summary

The aim of the study was to determine the adhesion ability and biofilm formation on the surface of a urinary
catheter (siliconised latex) by Y. enterocolitica strains representing different biogroups while taking into
account their origin. The method used was based on the estimation of the degree of reduction of TTC sub-
strate to insoluble red formazan, carried out by metabolically active microorganisms. Among Y. enterocolitica
strains isolated from humans, 38.37o revealed adhesion, 28.3"^ of which were highly adhesive. In case of
strains from pigs, 68.4ań adhered to the examined biomateria|. A high degree of adhesion was demonstrated
by 31.60ń of the strains. A biofilm was observed in 32 strains (53.3%) isolated from humans and in 40 strains
(10.1%) isolated from pigs. A high degree of TTC reduction was shown by 18.32Yo of human strains and
26.30ń of pig strains. The percentage of Y. enterocolitica strains which had adhesion and biofilm formation
abiliĘ was higher in the case of strains from pigs. The percentage of biogroup 4 strains forming a biofilm rryas
higher in comparison with the percentage of adhering strains, while the p'ercentage of biogroup 2 and 1A
strains was similar regarding these two abilities.
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P ałeczkt Ye r s i ni ą ent ero c o li ti c a są drobnoustroj a-
micharakteryzującymt,sięznacznymzrożnicowaniem
właściwości biochemi cznych. Gatunek ten obejmuj e
szczępy chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, a także
szc zepy llzflaw ane za niep ato genne ( 1 ). D robnoustrój
ten moze powodować ostre zapalenie żołądka i jelit,
ale możę też wlvoĘrvac zmiany pozajelitowe, m.in.
zapalenie gardła, stawów, szpiku i kości, mięśnia ser-
cowego, opon mózgowych, rumień guzowaĘ czy też
ropne zapalente skóry (11). Czynniki zjadliwości pa-
łeczek Y. entero co litic a są kodowane chromosomal-
nie i plazmidowo (2). Ze względu tla zflacznę tozpo-
wszechniente pŃeczek Y enterocolitica w środowis-
ku naturalnym, a także w zywności zarówno pocho-
dzenta zwierzęcego, jak i roślinnego istnieje potrzeba
o dr ożnianla szc zep ów chorob otw ór czy ch dla ludzi
i zwterząt od szczepow środowiskowych (4, 7), Ist-
nieje wiele prac doĘczących wykorzystania metod bio-
logii molekularnej i hodowli tkankowej do określania
wirulencji pałeczek Y, enterocolitica (I0, 14, 15, IJ,
28). Jednak w codziennej praktyce laboratoryjnej sto-
sowane są zwykle proste metody, polegające na oce-
nie właś c iwo ś c i bio che miczny ch, któr e także p ozw a-
Iają na wykrywanie potencj alnie patogennych szczę-
pów I enterocolitica (23). Zróżntcowane właściwoś-
c i b io chem iczne p ałe częk Y en t ero c o l i t i c a byĘ p o d-
stawą do utworzenia sześciu bioĘpów, tj. 1A, IB,2,

3,4 i 5 (21), zktorych IB,2,3 i 4 uznawanę sąza
chorobotwórcze dla ludzi (2), Jedną z cęch rownteż
wskazuj ącą na potencj alną chorobotwórczość drobno-
ustrojów jest zdolnośó adhezji i tworzenia biofilmu
b akteryj ne g o, które o dgrywaj ą znacznąr olę w p ato g e -

nezie wielu przewlekły ch zakażei (2 5, 26) . Efekt te -

rup ellĘ czny sto s owanych b iomateriałów ni e p owini en
powodować ostrej lub przewlekłej odpowiedzi zapal-
nej gospodarza. Pomimo ze biomateriĄ spełniająpod-
stawowe wymogi zgodności biologicznej, infekcje to-
warzyszącę ich stosowaniu stanowią częstą t poważ-
fią przy czynę komp likacj i.

Celem prezentowanych badań było określenie zdol-
ności adhezji do powierzchni biomateriałl i tworze-
nia biofilmuprzęz szczępy Y. enterocolitica reprezen-
t jące różnę biotypy z uwzględnieniem źrodła izo-
lacji.

Mateilał i metody

Badania przeprowadzono na I24 szczepach Y. enteroco-
litica, z których 63 wyosobniono od Ildzi z objawami za-
każeniaprzewodu pokannowego oraz 61 wyizolowano od
świń. Metodę izolacji szczepów opisano wcześniej (l2).
P rzy należnoś ć badanych szczęp ow Y. e n t e ro c o l i t i c a do bia -
grup określono wg schematu Wautersa i wsp. (ab. I) (21).
Wykrywanie lipazy wykonano na podłozu agarowym za-
wieraj ącym w 1 000 ml pożyrvki: Bacto Pepton - 1 0 g, NaCl



- 5 g, CaCl , - 0,I g oraz 0, 17o Tween B0. Wokół wzrostu
szczepów wytw ar zaj ący ch lipazę ob s etwowano streĘ zmęt-
nienia pozywki (precypitat nierozpuszczalnych w wodzie
kwasów tłuszczowych), Zdolność do hydrolizy eskuliny
określano na podłozu z cytrynianem żelazowym; za wynik
dodatni uznawano zmianę barwy pożywki na kolor brunat-
no-czarrry. Zdolność do ferrnentacji salicyny, ksylozy i tre-
halozy określono na podłozu podstawowym do badania
cukrow z o dc zy nnlki em Andrade, Wytwarzan i e py r azy na-
midazy oceniono, stosując podłoże TSA z 0,Iońpyrozyna-
mid'em, na któn;zm inkubowano badane szczepy przez 48
godzin w 25"C. Po tym na wzrost nanoszono świeżo przy-
gotowany I%o roztwór siarczanu żęlazawo-amonowego. Za
wynik dodatni uznawano wystąpienie w ciagu 15 min. brą-
zowo-rózowego zabarwi en i a.

Określenie adhezji Y enterocolitica do powierzchni
biomateriału. Fragmenty cewnika urologicznego Foleya
o długości 10 mm (silikonowany lateks) umieszczano
w szalkach Petriego i nanoszono po 2 ml zawiesiny komó-
ręk Y enterocolitica o gęstości 108/m1. Po ż godz. inkuba-
cji w temperaturze 37'C fragmenty cewnika phrkano PBS
(zbuforowany fo sforanami fi zj olo g iczny r oztwór NaCl,
pH 7 ,2) i przenoszono do nowych szalek zawierających po
5 ml podłoża TSB. Do kńdej z szalek dodawano po 1 krop-
li 1% wodnego roztworu TTC (chlorek 2,3,5-trójfeny1o-
tetrazoliowy, Sigma). Po 24 godz. inkubacji w temperafu-
rze 3'7oC oceniono obecność czerwonego formazanu, po-
wstajapego w redukcji TTC prowadzonejprzez żyv,ze drob-
noustrole.

Ocena powstawania biofilmu in vitro. Próbki bioma-
teriału umie szczano w szalkach Petriego zawieralących ho-
dowle badanych pałeczek Y. enterocolitica (5 ml o gęstości
105 komórek/ml w podłozu TSB). Próbki inkubowano 72
godz.,wymieniając podłoże TSB co 24 godz. Po tymprób-
ki płukano PBS i umieszczano w nowym podłozu TSB,
a następnie dodawano I% TTC. Po ż4 godz. inkubacji
w temperaturzę3JoC oceniano powstanie czerwonego for-
mazarrll w wyniku redukcji TTC. Stopień redukcji TTC
w biofilmie oceniono wg następującej skali: + lekkie punk-
towe zaróżowienie powierzchni biomateriafu, ++ zaczęT-
wienienie powierzchni i wnętrza biomateriału, +++ zaczer-
wienienie całego biomateriału i czerwona barwa podłoża.

Wyniki

W grupie I24 szczepów Y. enterocolitica 88 zalt-
czono do bioĘpu 4 (tab.2). Szczepy te fermentowĄ
trehalozę,niewytwarzałytryptof anazy,Iipazy,pyra-
zynamtdazy, nie fermentowaĘ ksylozy, salicyny i nie
hydrolizowaĘ e skuliny. Wytw ar zaĘ acetoinę w teś cie
Voges-Proskauera w temp. 25"C, natomiast nie wy-
twarzĄ jej w 37"C . Szczepy tej biogrupy stanowiĘ
80,950ń wśród badanych szczepów pochodzących od
hldzi,natomiast w grupie szczepów pochodzących od
świń odsetek szczepów biogrupy 4 wynosił 60,650ń.
Drugą grup ąbyły szczępy należące do biotypu Z,któ-
re fermentowaĘ ksylozę i trehalo zę oraz wyha aruŃy
acetoinę w 25oC. Pozostałe testowane reakcje były
ujemne. W przypadku szczepów pochodzących od lu-
dzivyskano tylko I takiszczęp, natomiast13 (2I,3%)
pochodziło od świń. Szczepy, ktore wykazywały

wszystkie reakcje dodatnie umieszczono w biogrupie
1A; w przypadku szczepów pochodzących od ludzi
stanowiĘ I2,J Yo, a wśród izolowanych od świń II,5oń.
Na podstawie ocenianych cech biochemicznych
7 szczepów nie udało się włączyć do znanych bioty-
pów (tab.2).

J edną z cech drobnoustroj ów ułatwiaj ących ko loni-
zacjęmakroor9anizmll,anastępniezakażenie jestzdol-
ność przylegania do komórek makrootganlzmu.
'W przedstawionych badaniach zastosowano silikono-
wany cewnik urologiczny i oceniono stopień adhezjt
pałeczek Y enterocolitica do tego biomateriata oraz
zdolność tw orzęnia biofi lmu. Zastosowano metodę
opartą na ocenie stopnia redukcji substratu TTC do
ni ero zpu s z czalne go c z erwone g o formazallu ) pr ze -
prowadzan ej przez drobnoustroj e aktywne metabolicz-
ni e. S twi er dzono v,ryr ńne zr o żnic ow ani e w int ensyw -

ności czerwonego zabarwięntapodŁoża, co było pod-
stawądo wyodrębnienia 3 stopni adhezji: niskiej, śred-
niej i wysokiej. Wśród szczepów Y. enterocolitica
wyo s obnionych o d ludzi 23 szczepy (3 8,3 %) wykazy -
wŃy adhezję, w tym 28,30ń (I7 szczepów) wykazy-
wało wysoki stopień adhezji, natomiast 5% (3 szcze-
py) - średni i5%(3 szczepy) -niski stopień adhezjt.
W przypadku szczepów wyosobnionych od świń 39
szczepów (68,4%) adherowało do badanego biomate-
riału. Wysoki stopień adhezji wykazywaŁo I8 szczę-
pow (3I,60/0), średni -9 szczepów (15,8%), a niski 12
szczepów (2l%). Wśród wszystkich testowanych
szczępow biotypu 4, 42 szczepy (47 ,4%) adherowĄ
do powierzchni silikonowanego cewnika, natomiast
odsetek adherujących szczepów biotypu 2 wynosił
7 I,4oń (I 0 szczep ów). W przyp adku szczep ów bioty-
pu 1A uznawanęgo zaniepatogenny, tę cechę wyka-
zywało I0 szczepow,tj.66,6Yo (ab. 3).

Biofrlm obserwowano w prz;Wadhl32 szczepów
(53,3%) wyosobnionych od ludzi i 40 szczepów
(70,I%) izolowanych od świń (tab. Ą. Oprócz czer-
wonego strątu widocznego na powierzchni biomate-
riahr, spowodowanego wewnątrzkomórkową akumu-
lacjąformazanllprzęzkomórkiprzylegającychbakte-
rii, obserwowano czerwone zabar:wienie pożyrvki, co
spowodowane było odłączaniem się komórek z po-
wierzchni biof,rlmu i przechodzeniem do pozywki
wzrostowej. Wysoki stopień redukcji TTC wykazywało
Il szczepów (18,32%) ludzkich i15 szczepow (26,3Yo)
pochodzących od świń. W porównaniu ze szczepami
izolowanymi od świń (I4 szczepow - 24,5%o), grupa
szczepow pochodzących od ludzi, która charaktery-
zowała się średnim stopniem redukcji TTCbyłalicz-
niejsza i stanowiła 3I,650ń (I9 szczepów);2 szczepy
(3,3%) pochodzące od ludzi i II szczepów (I9,3%)
wyosobnionych od świń wykaąrwało tę cechę w stop-
niu niskim. Odsetek szczepów Y enterocolitica wy-
osobnionych od świń, które wykazywały zdolnośó ad-
hezji i tworzenia biofilmu byŁvłyższy w porównaniu
zę szczępami pochodzącymi od lldzi.



Tab. 1. Schemat biotypowania Y enterocolitica (27)
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Objaśnienia: + reakcja pozytryfla; - reakcja negatywna; (+) reakcja po-
zytywna opózniona; v - reakcja zmienna

Tab. 2. Wyniki określania bioĘpu szczepów pałeczek Y enterocolitica

Objaśnienie: NT - szczepy nie typujące się wg schematu Wautersa i wsp.
(20)

Tab. 3. Ocena adhezii Y enterocolitica do powierzchni biomateriału

Tab. 4. Ocena biofilmu Y enterocolitica powstającego in vitro na po-
wierzchni biomateriału

Objaśnienie: stopień redukcji TTC w biofilmie: + lekkie punktowe zaró-
zowienie powierzchni biomateriafu | łł zaczęrwienienię powierzchni
i wnętrza biomateriafu; łlł zaczęrwienienie całego biomateriafu i czer-
wona batwa podłoża

Omówienie wyników

Większość chorobotw órczy ch dla człowieka
pałeczek Y enterocolitica zaliczanychjest do
biotypów: IB,2,3 i 4. W Europie dominująpa-
Łeczki Y. enterocolitica nalężące do biotypu 4
oraz 2, Cechy uwzględniane w biotypowaniu,
takie jak: brak zdolności hydrolizy eskuliny, fer-
mentacj i salicyny i wytw arzania pyrarynamtda-
zy stanowią dobre kryterium oceny patogenno-
ści szczepu. Stąd określenie powyższych cech
biochemicznych zostało włączone jako obo-
wiązujące w toku mikrobiologicznych badań
zylvności w kierunku obecności pałeczekYersi-
nia (I8).W badanej populacji szczepów uzys-
kano szczepy należącę do biotypu 1A zarówno
od klinicznie zdrowych świń, jak i odhldzi z za-
paleniem jelit (enteritis). Szczepy biotypu 1A
są powszechnie uważafie za ntepatogenne.
Z szęściu biotypów, biotyp 1A jest najbardziej
heterogenny i obejmuje różne serotypy. Szcze-
py te są szeroko rozpowszechnione w środowis-
ku i u zdrowych zwrcrząt. Generalnie nie mają
genotypowych i fenotypowych markerów zwią-
zanych z wirulencj ąklasycznie inwazyjnych
szczepów Y, enterocolitica. W krajach Europy
Zachodniej, USA, Kanadzie, AĘce Południo-
wej istotny udziałw tzolatach uzyskanych od
pacj entów z zakńęnięm przewodu pokarmowe-
go mająjednakszczepy należące do tego bioĘ-
pu. Objawy kliniczne powodowaneprzęz szcze-
py bioĘpu 1A nie różnią się od objawów powo-
dowanych przezklasycznie wirulentne biotypy,
ale mechanizm wy,rvoĘwania choroby nie jest
dotychczas określony (9, 24).

Poważnym problemem wynikającym zę zdol-
ności adhezyjnych drobnoustrojów są zakażę-
nia pojawiające się u pacjentów hospitalizowa-
nych, u ktorych stosuje się materiĄ syntetycz-
ne - biomateiŃy, zktórychwykonywane sąta-
kie przyrządy jak cewniki, dreny, protezy sta-
wowe, kostne itp. (5, 19). Do zakażęfl możę
dochodzić juz w miej scu wprowadzenia bioma-
teri ału, a o statę cznie dro g ą układu krąż en ia (za-
każenie endo genne). Rozwój zakażęnia w miej -

scu zastosowania biomateriała zależy od inten-
sl.rłmości i czasll ptzyleganiadrobnoustroj ów do
jego powieruchni (20). Komorki drobnoustro-
jów, które przylegajądo siebie nawzajem i/lub
do powierzchni stĄch oraz sąotoczone śluzem
tworząbiofilm, W procesie powstawania bio-
filmu bakteryjnego wyróznia się etapy: adhezjt,
tworzęnia mikrokolonii oraz różnicowania się
osiadłej populacji bakterii w populację biof,rl-
mu (25). Przyleganie patogennych szczepów
Y enterocolitica m.in. do kolagenu, który jest
głównym składnikiem zewnąttzkomórkowej
matrix skóry możepociągać za sobąindukowa-



nie zmian w postaci artreĘzmu, rumienia guzowate-
go (erythema nodosum) oraz innych zmian skornych
i tkanki łącznej (6,2I). Właściwościadhezyjne bada-
ny ch szczep ów I en t ero c o l iti c a, gdzie uwzględniono
fenoĘpowe i genotypowe markery zjadliwości tych
p ńeczek, zo staĘ oc enione wcze śniej na podstawie ich
zdolności przylegania do kolagenu typu I i skory (16).

P r zyłączani e s ię komórki b akteryj nej do p owierzchni
stałej zachodzi za pomocą oddziaŁywań ftzycznych
typu van der Waalsa, oddziaĘwań gtawitacyjnych,
elektrostaty cznego ładunku powierzchni, a następnie
oddziaŁywahchemtcznych:powstaniewiązahhydro-
fobowych, wodorowych i jonowych (25). Wielu auto-
rów podaje, ze hydrofobowe właściwości róznych ro-
dzaj ów, g atunków, a także p o szcze góInych s zczep ów
z\lv lązane s ą z wytwar zantem ni ektorych łp ów adhe -
zyn (ż2, 26). Właściwości hydrofobowe badanych
szczepów Y enterocolitica zostaĘ określone wcześniej
(13). Stwierdzono, ze silne właściwości hydrofobowe
ujawniĄ przede wszystkim szczępy Y, enterocolitica
wyosobnione od chorych lll,dzi (7 5Y"), natomiast
w przypadku pałeczek wyosobnionych od klinicznie
zdrowych świń odsetek szczepów o silnychwłaściwoś-
ciach hydrofobowych wynosił 30 (13). U badanych
szczepów nie zaobserwowano wyrażnej zalężnoścl
między właściwo ściami hydrofob owymi a zdolno ścią
ptryIegania tych drobnoustroj ów do badanego bioma-
teriału,

Metody oparte na procesach redukcji mvtązków te-
trazoliowych z v,rytwarzaniem produktów barwnych,
znaj&tją szerokie zastosowanie w badaniach mikro-
biologicznych i immunologicznych (3, 8). Uzyskane
wyniki z zastosowaniem metody opartej na procesie
redukcji TTC wskarują że metoda ta znajduje rów-
niez zastosowanie przy wykrywaniu adherujących
szczepów i biofrlmu Y enterocolitica.
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Krwotoczna chor oba zwierzyny płowej (EHD) jest zakaźną wirusową choro-
bą powodujapą duży odsetek padnięó u jeleni wirginijskich. Występuje ona en-

demicznie od 1985 r. w północnej Ameryce. Od stycznia do kwietnia 2003 r.

wystpiĘ zachorowania bydła na wyspie Róunion na EHD wśród objawów przy-
pominających chorobę niebieskiegojęzyka. Nie chorowĄ owce. U chorego bydła
występowała gorączka (40'C), przekwienie błon śluzowych, owrzodzenie ślu-
zówki jamy gębowej, obfity wyciek z nosa i oczu, ślinotok, kulawizna.Zwierzę-
ta padĄ w ciągu 9- i0 dli, przy czym chorowało około'7oń zwterząL Kliniczne
objawy wystąpiły u 235 sztuk. Rozpoznanie kliniczne EHD potwierdzono tes-

tem RT-PCR, stosując primery do amplifikacji regionu 57 i Sl0 wirusa choroby
niebieskiego języka oraz regionu 57 i S10 wirusa EHD. Gen S10 wirusa EHD
daje ekspresję 2 białek w zakażolej komórce. 

G.


