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Summary

The tudy was to evaluate hemagglutination properties of Yersinia rods isolated from humans
and'Pi utination test with 3%l fresh and tanned human and sheep group]O erythrocyteslin the
presence and ab D-mannose was used for detecting the presence and type o rods. All
the tested Y. pse rculosis strains agglutinated fresh and tanned human and s. Out of
39 tested strainś isolated from humans, 82.057o agglutinated fresh human erythrocytes. A smaller percentage
of strains, i,e. 61.537o, demonstrated tire ability ołlłre agglutination of sheep erythrocytes. Among the testód
Y. enterocolitica strains from ,pigs,53.20ń of them agglutinated human erythrocytes and 38.70ń showed the
ahility, of the,,agglutination of sheep erythrocytes. In the tested group of Y enterocolitica. strain§ were
obtained which agglutinated only tanned erythrocytes. All the Y. enterocolitica and Y,pseudotuberculosis that
ddńonstlated hernagg|utination properties produced mannose-resistant hemagglutinins. A gr€ater number
of the estimated Y enterocolitica from both people and pigs agglutinated human erythrocytes, The gr:eatest
agg|utination activiĘ on fresh and tanned erythrocytes from people and sheep was shown by O3 serogroup
strains isolated from People. The percentage of 03 serogroup strains isolated from pigs urr6 11ę,p_ercentage of
all the testedlO9 sć,rogroup strains were smaller in all the variants of the hemagglutination test. Y enterocolitica
strains of 02,and 05 serógroups, and Y. kristensenii strains demonstrated no hemagglutination properties.
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Pałeczkinależape do gatunków Y, enterocolitica i Y. pseu-
d o t ub erc u l os ls charakte ry zuj e s zerokie t ozprzestrzen ienie
w prryodzie. GatuŃi te obejmują szczepy chorobotwórcze
dla ludzi i zwierząt, a także szczepy uznawane za niepato-
genne. Naturalnym rezel,wuarem omawianych pałeczek są
domowe i dziko żyjące zwierzęta. Najistotniejszy7Tl tezęr-
wuarem patogennych dla ludzi szczepow Y. enterocoliticą
są świnie, a izolacji dokonuje się zarówno z migdałków,
gardła, języka, mięsa, jak równiez zkału (3, 4), Od chwili
stwierdzenia identyczności serotypów, biotypów i fagoty-
pów wśród szczepow Y. enterocolitica izolowanych od trzo-
dy chlewnej iludzi zwrócono uwagę na świnie jako źródło
p ier-wotne go zakażeni a dl a c złowiek a. P ałeczki Y. en t e r o c o -
liticą odznaczają się dużąróżnorodnością pod względem
aktyrvności biochemicznej, wrażliwości na fagi oraz budo-
wy anĘgenowej. Większość chorobotwórczych dla człowie-
ka pałeczek Y. enterocoliticą zaliczanychjest do biotypow
ż,3 i 4 oraz grup serologicznych 03, 08, 09 i 05 (1B).
W Europie dominują pałeczki Y. enterocolitica sercgrupy
03, biotyp 4.Wńnym z epidemiologicznego punktu widze-
nia serotypem jest równl,eż serogrupa 09, biotyp 2 (6, 8).
Y. enterocolitica lrirożę powodować ostre zapalenie żołądka
i jelit, ale możeteż wywoływac inne objawy, m.in. ropne
zapalenie skóry zapalenie szpiku i kości, rumień guzowaty
czy też zapalenl,e stawów (5, 19).

J edną z cech drobnoustrojów ułatwiających kolonizację
makroorganizmll, a następnie zakażęnl,e jest obecność na
powierzchni komórki bakteryjnej fimbrii, dlaktorych lecep-
torem sąwęglowodany występujące w cząsteczkach gliko-

protein lub glikolipidow komorek ludzkich (20). Obecność
takich receptorów stwierdzono równiez na powierzchni ery-
trocytów, dlatego tez hemaglutynacja jest stosowana w celu
określenia u badanych szczepów adhezyn nazyrvanych he-
maglutyninami ( 1 7), Stwi erdzenie agluĘnacj i krw inek przez
szczepy z r o dziny E n t e ro b ą c t e r i ą c e ą e po s i adaj ące fi mbri e

było pierwszym dowodem wskazującym na zwięek tego
typu strukfur ze zdolnościąprzylegania bakterii do komó-
rek zwierzęcych, a jednocześnie pozwoliło charakteryzować
powierzchnię tych drobnoustrojów na podstawie prostego
testu (17).

Celem badań była ocena właściwości hemaglutynacyj-
nych pałeczek z rodzaju Yersinia wyosobnionych od ludzi
i świń.

Mateliał i metody
Szczepy b akteryj ne. B adaniami obj ęto Ye r s i n i a e n t e r o c o l iti -

ca wyosobnione zprzypadków biegunek u ludzi (39 szczepów)
oraz 65 szczepów Y. enterocolitica, 5 szczepów Y. pseudotuber-
culosis i 1 szczep Y kristensenii, wyosobnione zwymazów zlamy
gębowej, powierzchni półtusz świń i kału prosiaJ, Metodę izola-
cji szczepow oraz sposób identyfikacji grup serologicznych opi-
sano wczęśniej (10, 1 1).

Ocena adhezji szczepów bakteryjnych do krwinek czer-
wonych człowieka i barana. Badane szczepy zrodzajuYersinia
hodowano na podłozu pĘnnym TSB (Difco) z dodatkiem 1%
glukozy. Hodowlę prowadzono w temp. 25"C przez 48 h, następ-
nie wirowano (3500 g, 10 min.). Komórki bakteryjne przepłuki-
wano trzykrotnie PBS (pH7,2). Do badań uzyto zawiesiny świe-
żych i taninowanych ludzkich klwinek grupy 0 i baranich. Krwinki
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Tab. l.Wlaściwości hemagluĘnacyjne szczep ów Y enteroco-
litica pochodzących od ludzi

Objaśnienia: L - kr-winki ludzkie; B - krwinki baranie; LM, BM
reakcja aglutynacji krwinek ludzkich i baranich w obecności

D-mannozy; LT, BT - kr-winki tanlnowane

świeże^d^wukrotnie przepłukiwano roztworem płynu fi zjologicz-
nego (0,85% NaCl) i zawieszano w tym roztwórze do końcówe-
$o stp.żęnją wynoszącego 3%, Taninowanie kr-winęk wykorrano
metodąPodschuna i wsp, (l6). Kwas taninowy (Merck) io.purr:-
czano w buforze a (pH 7,2) do końcowego stiżenia0,0l%idodawan - 

krwinekwstorunń1: l'(v/v),
a następnie inkubowano w łaź odne1 przez l5 min. w 37"C',
Taninowane kr-wi nki dwu kotnre p.""-y*uno bu forem fo s fora-
l1owylx i zawieszano w tym roztworze do końcowego stęzenia
wynoszącego 30ń. J ako inhibitor hemaglutynacji zaitosowano
D-mannozę w postaci 2,5oĄ wodnego .oit*Ó-.

Wykonanie testu hemaglutynĄi. Test wykonano w okrąg-
łodennych płytkach titracyjnych. We wszystkich wariantach teń
hemaglutynacji mieszano 50 prl
szczepuo gęstości ok. l08 komó
nek. w celu określenia swoist
a na logiczn ie przygotowanej
i świezych krwinek dodawan
Próby przez 10 min. delikatnie wytrząsano w temperafurze poko-
jowej, następnie umies.zczano w temperatnrzełbC. Wyniti oa-
czytywano po 30 min. inkubacji.

Wyniki iomówienie
Wszystkie badane szc.zepy Y. ps eudotttberculo s is agluty-

nowały świeze oraz taninowi nó erytrocyty ludzkie i"aara-
nie.,Z.testowanych 39 szczepów'Y enterocolitica, które
pochodziły od ludzi 82,05oń aglutynowało świeze krwinki

. 61,53Yo szczepow v,rykazy-
rytrocytów baranich. Wśród
chodzących od trzody chlew-
etek
e, gd
raz3

ów baranich (ryc. l).
ychszczepów Y. ente-

SzczególnieduzywzrostiEi;#:ilt"J#ixłxTiłJr.ł
t zyskano w przypadlutaninowinych klwineklari-i.ńiiJ.
1,2,ryc.7).

Wszystkie szczepy Y. ente
l o s i s vlykaanjące właści wośc i

o dodaniu D-mannozy

nymiprzezold i Adekbola (15 "r?#illTb'ffiiti,
ktorzy podająże Y, enterocoliti
ne hemaglutyniny, które charak
cji różnych gatunków erytrocy
:hoPi_* temperaturze 22"C-30"C. Badane szczepy z to-dzajl Yersinż inkubowano.w temperatarze 25"C. ńń;-
nieni autorzy podają rownież, że mannozooporne ń.-a-
glutyniny pałeczek Y. enterocolitica związane Śą z obecnoś-

rubych, kanałowych fimbrii
właściwości hy-
badanych szczę-

określone wcześniej (l2).
właściwości hydrofobowe

h właściwościach hydrofo-

ch hemagl uty nin wytw arza-
reśIany jako typ 3, związa-
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Ryc. 1. Odsetek hemaglutynujących szczep ów Y enterocoliti-
ca izolowanych od ludzi i świń-
Objaśnienia: L - krwinki ludzkie; LT - krwinki ludzkie tanino-
wane, B - krwinki baranie; BT - krwinki baranie taninowane

oraz zdolność aglutynacji tyll
W grupie badanych szczepów Y. enterocoliticą uzyskano

tylko erytrocyty taninówane.
ludzi 5 szczepow (12,82Y")
krwinki ludzkie oraz 77

szczepów (28,2I%) taninowane erytrocyĘbaranie. W przy-
p u9k" szczep ów Y e n t e ro c o l i t i c a tŹolow aiych o d świń,'ńóie
aglut
(7 )5
(17,7
ny mannozooporne odpowie

logicznie podobny rodzaj cie
oraz o zbliżonej budowi
sen (7) badając 338 szc
6 wzorow aktywności
(MRHA) reagujących co naj
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I szczepy
serogrupy 03
od ludzi

l szczepy
serogrupy 03
od śWiń

B szczepy
serogrupy 09
od ludzi

§ szczepy
serogrupy o9
od śWiń

Ryc. 2. Odsetek hemaglutynujących szczepów Y enterocoliti-
cd serogrupy 03 i 09 izolowanych od ludzi i świń
Objaśnienia: L kr-winki ludzkie; LT kr-winki ludzkie tanino-
wane; B krwinki baranie; BT krwinki baranie taninowane

erytrocytów (erytrocyty ludzkie grupy 0, drobiu, świń). Oce-
niane szczepy Y. enterocolitica pochodzące zarówno od lu-
dzi,lak i od świń liczniej aglutynowały erytrocyty ludzkie.

Uwzględniając pochodzenie badanych szczepów i ich
właściwości serologiczne stwierdzono , że nalwyższą aktyw-
ność aglutynacyjnąw stosunku do świezych oraz taninowa-
nych erytrocytów ludzkich i baranich wykazywały szczepy
serogrupy 03 pochodzące od ludzi (ryc. 2). Odsetek szcze-
pów serogrupy 03 izolowanych od świń oraz odsetek wszyst-
kich badanych szczepów serogrupy 09 był we wszystkich
wariantach testu hemaglutynacj i mniej szy (rry c. 2). B adane
szczępy Y. enterocolitica serogrupy Oż i 05 oraz szczęp
Y. kristensenii nie wykazywaŁy właściwości hemaglutyna-
cyjnych (tab.2).

Ocena właściwości hemaglutynacyjnych pałeczek z ro-
dzaju Yersiniapozwalana wykrycie l, zróżnicowanie szcze-
pow pod względem zdolności wytwarzania fimbrii, ktore
uczestniczą w pierwszym etapie procesu zakażenla. jakim
jest adhezja.
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02 2

L

LM

LT
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0

0
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BM

BT

0

0

0

05 1

L

LM

LT

0

0

0

B

BM

BT

0

0

0

Y. pseudotuber-

culOsis
5

L

LM

LT

5

5

5

B

BM

BT

5

5

5

y. kristensenii 1

L

LM

LT

0

0

0

B

BM

BT

0

0

0

Objaśnienia: jak w tab. l.


