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Kolm esta h m isel le pato geen ise stä Yers iniu-ka n n asta Y. ent ero colit ican
aiheuttamat infektiot vaihtelevat subkliinisistä, lievistä kivuliaisiin ja kuumeisiin
enteriitteihin, joita seuraa usein jälkitautina reaktiivinen artriitti. Monia reaktiivisen
artriit¡n laukaisevia tekijöitä on tutkittu ihmisessä, kuitenkin artriittivaiheessa tehdyt
yritykset taudinaiheuttajan eristämiseksi ovat yleensä olleet tuloksettomia. Hyvin
suunniteltu eläinmalli, varsinkin rottamalli, saattaa siten helppoutensa ja toistettavu
tensa ansiosta lopulta osoittautua ratkaisevaksi tekijäksi reaktiivisen artriitin
systeemisessä tutkimisessa.
Tässä tutkimuksessa käytettiin ulkosiittoista Spraque-Dawley rottamallia, jossa on saatu aikaan artriittia, mutta reaktiivista artriitt¡a tuskin koskaan. Työssä verrattiin erilaisilla menetelmillä kahta Yersiníø enterocoliticø -kantaa ja
niiden kykyä a¡heuttaa reaktiivista artriittia rottainfektiossa. Nämä kannat eroavat
to¡sistaan siten, että Ye08-116 -kannalta, joka on Ye-8081:lle kehitetty m
ta, yksi virulenssiin liittyvä geeni yadA on inaktivoitu. Nä¡n ollen sen pitäisi olla
avirulentti rotalle. Bakteerin esiintyminen rotan eri elimissä määritettiin viljelyllä,
immunohistokemiallisilla värjäysmenetelmillä, PCR-menetelmällä sekä immunokemiallisesti vasta-aineiden määrityksellä.
Kokeessa käytetystä 48 rotasta lähes kaikki saivat yersinioosin, mutta
vain kolmelle kehittyi artriitti, joka osoitettiin erikoisvärjäys- ja viljelymenetelmin
reaktiiviseksi artriitiksi. Nämä kolme rottaa oli infektoitu Ye-8081-villikannalla ja
niiden saama bakteeriannos oli 600 miljoonaa elävää bakteeria/ml. Artriitti todettiin
rottien kummassakin etukäpälässä noin 12 vuorokauden kuluttua infektiosta.
Huomionarvoista oli se, että myös YadA-negat¡iv¡nen kanta näkyi
kudoksissa yhtä pitkään kuin YadA-positiivinen kanta ja vain viimeksi mainittu kanta
sai aikaan artriitin.
- Tällä kokeella pystyttiin osoittamaan, että myös ulkosiittoiselle
Sprague-Dawley-rotalle voidaan aiheuttaa keinotekoisesti reaktiivinen artriitti. Se,
että artriit¡n esiintymistiheys oli vain noin 1/6 Lewis- ja SHR-rottien saamasta L
enterocoliticqlla aiheutetusta reaktiiv¡sen artriitin esiintymistiheydestä, ei estäne
Sprague-Dawley-rottamallin käyttöä jatkossa yersinian aiheuttaman artriitin tutkimii

sessa.

AvaiMat -

Nyckelord

-

Keywords

Yersinia, YadA, reaktiivinen artriitti, Spraque-Dawley-rotta
Sailytyspaikta

-

Föflarùlgss(àlle

-

whse depGited

Yleisen mikrobiologian osaston kirjasto
Muila lietoja

-

Övriga uppgiíier

-

Addiliotul infomatim

