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Adhezyny bakterii Gram-ujemnych związane są
głownie z występującymi na powierzchni komórki nit-
kowatymi strukfurami, nazyw anymi fimbriami. Naj -
lepiej poznane dotychczas są adhezyny bakterii z ro-
dziny E nt e ro b a c t e r i a c e a e, a szcze golnie E s c h e ri c h i a
coli. Na podstawie określonych właściwości biologicz-
nych, budowy irozmiarów, głównie zaś zdolności he-
maglutynacji, fimbrie podzielono na kilka typów.
Stwi erdzenie bowiem aglu§nacj i krwinek prz ez szczę -
py z r o dziny E n t er o b a c t er i a c e a e p o si adaj ąc e fimbrie
było pierwszym dowodem wskazującym na związek
tego typu strukfur ze zdolnościąprzylegania bakterii
do komórek zwierzęcych, a jednocześnie stworzyło
mozliwość charakterystyki powierzchni tych drobno-
ustrojów na podstawie prostego tesfu (6, 13,22),

Fimbrie, podobnie jak uEscherichia coli, odgrywa-
j ąw ażną r o1ę w adhezj i p ałeczek P s eu d o m o n a s a e ru -
ginosa do komórek makroorganizmu, umożliwiając
kolonizacj ę i zakażęnię (5, 1 1, I 4, IJ, 2I, 23, 27, 28).
Na powierzchnt pałeczek Pseudomonas aeruginosa
stwierdzono obecność 2 typów fimbrii: typ 1, który
aglutynuje krwinki różnychzwierząt i reakcja jest ha-
mowana przez D-mannozę i jej pochodne oraz typ 4
fimbrii, którego aglutynacja jest niewrażliwa na D-
-mannozę. Stwierdzono, ze stopień ekspresji Ęch ad-
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hezyn j e st zależny od warunków hodowli. Naj bardziej
intensywny rozwoj fimbrii obserwowany jest podczas
inkubacji bakterii na pożywce pĘnnej w 37"C przez
48 h w hodowli stacjonarnej (6,II,14,2I).

Celem badań było określenie aktywności hemaglu-
Ęnacyjnej szczepów P s eudomonas aerugino s a vuyizo -
lowanych z r óżny ch źr odęł,

Matetiał imetody
Szczepy bakteryjne. Badaniem objęto 74 szczepy Pseu-

domonas aeruginosa. Szczepy kliniczne Pseudomonas
aeruginosa w liczbie 8 wyizolowano w Szpitalu Wojewódz-
kim w Siedlcach. 65 szczepów zwierzęcych Pseudomonas
aeruginosa wyosobniono od ryb (25 szczepów), bydła
()6 szczepów), świń (5 szczepów), norek (7 szczepów),
szynszyli (2 szczepy),lisów (2 szczepy), jelenia (1 szczep),
psów (3 szczepy), kota (1 szczep), kurczaków (3 szczepy)
oraz I szczep z kwiatu cantedeskii etiopskiej (Zantede,schia
aethopiccl) (kalla) w Katedrze Epizootiologii ART w Olsz-
tynie i Katedrze Mikrobiologii AP w Siedlcach. Dodatko-
wo badaniem objęto szczep referencyjny Pseudomonas
aeruginosa NCTC 67 49 .Identyfikacj ę gafunkową przepro-
wadzono na podstawie cech fenotypowych z uzyciem me-
tod klasycznych i testów komercyjnych NEFERM tęst24
(Lachema).



Badanie właściwości hema glutynacy.i nych (6). Szcze-
py Pseudomonas aeruginosahodowano na podłozu pĘn-
nym TSB (Difco) przez 48 h w temp. 37"C. Uzyskanąho-
dowlę wirowano (3500 obr./l0 min.) i po przepłukaniu bu-
forowanym jałowym roztworem soli fizjologicznej (PBS,
pH 7 ,2) z osadu sporządzano w PBS zawiesinę o gęstości
1 0 1 0 kom./ml. Do doświa dczeni a przygotowyw ano 30ń za-
wiesinę świeżych i taninowanych krwinek baranich i ludz-
kich grupy O. Kfwinki świeze izolowano z krwi cytrynia-
nowej, trzykrotnie przepłukiwano PBS i przygotowywano
3Yo zawiesinę. Taninowane krwinki uzyskiwano, inkubu-
jącw łaźni wodnej w równych objętościach 3% zawiesinę
świezych erytrocytow z 0,010ń roztworem kwasu tanino-
wego w buforze fosforanowym o pH 7,ż (37"C przez
15 min.). Po taninowaniu krwinki dwukrotnie przepłuki-
wano buforem fosforanowym i wykonywano 30ń zawiesi-
nę. Inhibitor cukrowy D-mannoza był przygotowywany
w postaci 2,5%o wodnego roztworu.

Test hemaglutynacji wykonano na płytkach szklanych
z wgłębieniami, mieszając 0,05 ml bakterii z 0,05 ml3o/"
zawiesiną krwinek świeżych lub taninowanych. W celu
określenia swoistości cukrowej hemagluĘnin do analogicz-
nie przy gotowanej mieszaniny szczepu i krwinek (wyłaqz-
nie krwinek świezych) dodawano 0,05 ml 2,5oń roztworu
D-mannozy. Mieszaniny wytrząsano przez 5 min. w ternp.
około 4oC, uzyskanej przez umieszczenie płytki szklanej
na tafli lodowej orazprzez l5 min. w temp. pokojowej.

Wyniki i omówienie

Obecno ść adhezyn na powi erzchni komór ek szczę -
pów Pseudomonas aeruginosa określono testem he-
maglutynacj i z 3%o zawiesiną Świezych i taninowanych
krwinek baranich (tab. 1, ryc. l i 2) i ludzkich grupy O
(tab.2, ryc, 3 i 4). Przedstawione w tab. 1 dane wska-
zują że aktywno ść hemaglutynacyjna pałeczek P s eu-
domonas aeruginosa wobec krwinek świezych bara-
nich była dość wysoka t prezentowana przez 49
(66,2%) szczępów. Zakr es aktywności występował
w zalężnoŚci od pochodzentau 40%-I00%o szczepów
P s eudomonas aeruginosa. Aktyr,vność hemaglutyna-
cyjną wobec krwinek taninowanych wykazywaĘ 43
(58%) szczępy, wśrod których dominowaĘ szczępy
pochodzące od człowieka, bydła, świń i kurczaków.
Spośród szczępów aglutynuj ących erytrocyĘ tanino-
wane 19 (25,7%) nie wykazywało wcześniejszej reak-
cji z krwinkami świeżymi. Aktywność hemaglutyna-
cy jna szczepów P s eudo m o n ą s aeru gino s a wobec świe-
zych krwinek ludzkich była niższa od krwinek bara-
nich (tab. 2),natomiast wysoka była aktywność hema-
glutynacyjna badanych bakterii wobec krwinek
taninowanych, prezentowana przęz 54 (73%) szcze-
py, zktórychż9 (40,3%) nie aglutynowało świeżych
krwinek. W celu określenia swoistości cukrowej ad-
hezyn obecnych na powierzchni komór ęk P s eu d o mo -

nas aeruginosa reak-
cję hemaglutynacji
świezych krwinekpro-
wadzono w obecności
D-mannozy (tab. l i2,
ryc. 1 i 3). Na podsta-
wie aktywności hema-
glutynacyjnej szcze-
pów wobec erytrocy-
tów baranich i ludz-
kich grupy O, a także
wrazliwości reakcji na
obecność w środowis-
ku D-mannozy okreś-
lono 2 typy hemaglu-
Ęnin obecnych na po-
wierzchni komórek
szczepów Pseudomo-
nas aeruginosai mat\-
nozo-wrażliwe (MS),
ktore aglutynowały
świeże krwinki bara-
nie i/lub ludzkie i re-
akcja była hamowana
D-mannozą orazman-
nozo-oporne (MR)
aglutynujące świeże
kfwinki baranie i/lub
ludzkie i reakcja nie
była hamowana D-
-mannozą. Typ MRhe-

l Hemaglutynacja typu MR
l Hemaglutynacja typu MS
I Brak hemaglutynacji

Ryc. 1. Hemaglutynacja erytrocytów baranich

X Hemaglutynacja typu MR
I Hemaglutynacja typu MS
I Brak hemaglutynacji

Ryc. 3. Hemaglutynacja erytrocytów ludzkich

f, Hemaglutynacja

l Brak hemaglutynacji

Ryc. 2. Hemaglutynacja erytrocytów baranich
taninowanych

l Hemaglutynacja

l Brak hemaglutynacji

Ryc. 4. Hemaglutynacja erytrocytów ludzkich
taninowanych
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Tab. 1. Hemaglutynacja erytrocytów baranich
przez szczepy p s eu do m on as ueru gin o s a

Tab. 2. HemagluĘnacj a erytrocytów ludzkich przez
szczepy Pseudomonas aeruginosa

ginosawystępują
2 lektyny: lektyna
galaktoZo-SWo-
ista (PA-IL) oraz
fukozo- i manno-
Zo-SWoiSta (PA-
IIL) (8). Są one
w1ńwarzane i ma-
gazynowanewcy-
toplazmie iprze-
strzeni perlplaz-
matycznej komÓ-
rek pseudomo-
nas aeruginosą.
Pewnaczęść zsytr-
tetyzowanych
cząsteczek tych
lektyn jest tęż de-
ponowananapo-
wierzchnikomór-
ki bakteryjnej
(20). Białka te
aglutynują ery-
trocyty człowie-
ka i zwierząt,
przy czym lekty-
naPA-IL charak-
terynlje się silną
aglutynacją ery-
trocytów podda-
nych dztałanilu
papainy lub neur-
amin 1dazy,
Stwierdzono, ze
optymalna tem-
peratura do syn-
tezy PA-IL wy-
nosi 4oC, a dla

Objaśnienia: E - erytrocyĘ świeze, B bakterie, M - D-mannoza,ET - erytroc}ty taninowane, (+) wystąpie-
nie hemaglutynacji, (-) brak hemaglutynacji, MR hemaglutyniny mannozo-oporne (aglutynacja Świeżych
krwinek, reakcja nie hamowana D-mannozą), MS hemaglutyniny mannozo-wrażliwe (aglutynacja Świezych
krwinek, reakcj a hamowana D-mannozą)

maglutynin okazał się bardziej rozpowszechnioną ad-
hezynąniż typ MS; obecnośc tych adhezyn na po-
wierzchni komorki stwierdzono u 26 (35,I%) szcze-
pow Pseudomonas aeruginosa w przypadku, gdy lży-
wano krwinekbaranich i u 18 (24,3%) szczępow, gdy
badanie wykonywano z erytrocytami ludzkimi.

Jedną z aęch drobnoustrojow oportunistycznych
ułatwi aj ący ch ko l o niz acj ę makro o r ganizmll, a n a stęp -

ntę zakażęnie jest obecność na powierzchni komórki
bakteryjnej fimbrii, dla których receptorem sąwęglo-
wodany występujące w cząsteczkach glikoprotein lub
glikolipidow komórek ludzkich (16). Obecność takich
receptorow stwierdzono równiez na powierzchni ery-
trocytów, stąd hemaglutynacja jest metodą stosowaną
w celu określenia u badanych szczępów adhezynna-
zywanych hemagluĘninami (13). AkwnoŚĆ hema-
gluĘmacyj ną bakterii hamuj ą swoi ste inhibitory cukro-
we, m.in.: D-mannoza, D-galaktoza,D-filkoza i D-ry-
boza, N-acetylo-D-glukozamina, co pozwala określić
r o dzaj występuj ących adhezyn . U P s eud o m o n a s a eru -

PA-IIL od 4oC do 37'C (8, 18).

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono u oko-
ło 50%o testowanych pałeczek Pseudomonas aerugi-
nosa ak!ywnoŚÓ hemagluĘnacyjną wobec Świezych
erytrocytów, ztego ponad połowa szczępów posiada-
ła na powierzchni hemaglutyniny MR (mannose-resi-
stant) odpowiadające fimbriom typu 4. Uzyskane wy-
niki sązgodne zbadaniami innych autorów (9,23).
JakpodająBentzmani wsp. (2) oraz Trafny (21), fim-
brie.typu 4.są cienkie, mają średnicę około 6 nm
i umiejscowione są na jednym z biegunów komorki.
Wiąrąsię z sekwencją GaI BI-4 Gal NAc receptora
glikosfingolipidowego - asialo GM1 występującego
na komórkach układu oddechowego. Według Trafny
(2 1), fimbrie typu 4 odgrywaj ązasadniczą rolę w two-
rzeniu biofi lmu. B iofilm P s eud o m on a s a eru ginosa j est
charakterystyczny dla wielu przewlekłych zakażęń
wywołanyc h ptzez ten drobnoustrój, takich j ak : zapa-
lenie płuc, wsierdzia, pęcherza, dróg moczowych, szpi-
ku kostnego, błony naczyniowej oka oraz ra17 poopa-
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rzeniowych (5, 1 1, 12, I7 , 21, 2J ,28). Biofilm Pseu-
domonas aeruginosa stwierdzono również na po-
wierzchni szkieł kontaktowych i w świetle przewo-
dów różnorodnych cewników stosowanych dla celow
terapeuĘcznych (3, 14,2I). Ostatnie badania własne
wykazaĘ występowani e biofi lmu P s eud o mon as a e r u -
ginosa na powierzchni i w świetle cewników uryko-
nanych z: poliuretanu, polichlorku winylu i silikono-
wanego lateksu (dane nieopublikowane).

Zaobserwowano r ównteż wysoką aktywność hema-
gluĘmacyjn ąpałeczekropy błękitnej wobec erytrocy-
tów taninowanych. Badane szczepy, które nie aglu-
tynowały erytrocytów świeżych ludzkich i baranich
wykazywaĘ reakcję z erytrocytami taninowanymi.
W. edfu g danych piśmiennictwa, aktywność hemaglu-
tynacyjna bakterii wobec krwinek taninowanych jest
zwlvana z obecnością fimbrii fypu 3. Obecność ta-
kich fi mbrii wykazano m. in. u p ałe czek z r o dzajl A c i -
netobacter, Enterobacter i Klebsiella (4,7). Fimbrie
tego typu są cienkie i krótkie; ułatwiają przyleganie
do komórek zaw ier aj ącyc h ko l agen ( 1 9 ), biot ą ldział
w kolonizacji cewnikow moczowych (15) orazwtaz
zftmbrtami łpu 1 pośrednicząw adherencji bakterii
do komórek nabłonka policzka i tchawicy (10).

U ponad 20%o szczępów Pseudomonas aeruginosa
stwierdzono obecnośó na powierzchni komórki fim-
brii typu 1. Fimbrie te są długimi, grubymi włókien-
kami zbudowanymi z dlżych białek strukturalnych
imĄchadhery jnychbiałekH,lłożonychwzdhlżfim-
brii; aglutynują one świeze krwinki, a reakcja jest ha-
mowana w obecności D-mannozy, stąd fimbrie te ok-
reśla się jako hemagluĘniny MS (mannose-sensitive).
Receptorem dla fimbrii łpu 1 sązawierające manno-
zę glikoproteiny, obecne na powierzchni większości
komórek eukarioĘcznych ( 1 ). Badanialzdebskiej-Szy-
mony iŁazik (II) vłykazaĘ,że hydrofobowość szczę-
pów Pseudomonas aeruginosa jest rwiązana z obec-
nością f,rmbrii typu 1. Jankowski i wsp, (I2) podają
że p onad p ołowa szczep ów P s eu d o m o n a s a er u gin o s a
izolowanych z zakażeń układu moczowego i pokar-
mowego vłykazywała bardzo silne właściwości hy-
drofobowe. Potwierdzają to równięż badania własne
(24), zktórych wynika wysoka hydrofobowośó szcze-
pów szpitalnych Pseudomonas aeruginosa. Wykaza-
no takżę zależność między właściwościami hydrofo-
bowymi szczepów Pseudomonas aeruginosa i ich ad-
hezją do powierzchni komórek nabłonka policzkowe-
go, biomateriałów i szkiełek nakrywkowy ch (25, 26).
Dane piśmiennictwa (5, 11, 27) wskazają że fimbrie
łpu 1 odpowiadająza adhezję szczepów Pseudomo-
nas aeruginosa do komórek nabłonkowych układu
oddechowego i dróg moczowych. Stwierdzono ponad-
to, że ftmbne tego typu pośredniczą obok rzęsek w ad-
hezjt Pseudomonas aeruginosa do powierzchni opa-
rzonej skóry (17).

Użllte do badań szczępy Pseudomonas aeruginosa
wykarywaĘzróżnicowanąakĘwnośćaglutynacyjną
wobec świezych erytrocytów ludzkich i baranich.

Szczepy, które nie aglutynowĄ świezych erytrocy-
tóą wykazywaĘ jednak reakcję w obecności ery.tro-
cytów taninowanych.
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