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Streszczenie
Yer si nia en te ro co li ti ca (Y. en te ro co li ti ca) jest pa łecz ką Gram -ujem ną za li cza ną od 1964 ro ku do gru py En te ro -
bac te ria ce ae. Na pod sta wie wła ści wo ści bio che micz nych i se ro lo gicz nych wy od ręb nio no sze reg bio ty pów i se -
ro ty pów Y. en te ro co li ti ca. Naj bar dziej roz po wszech nio ne są bio ty py 1B, 2, 4 i na le żą ce do nich od po wied nio
se ro ty py O:8, O:9, O:3. Spo śród se ro ty pów za cho ro wa nia na ca łym świe cie naj czę ściej wy wo łu je se ro typ O:3.
Obec nie w Pol sce i w in nych kra jach eu ro pej skich no tu je się sta ły wzrost za ka żeń spo wo do wa nych wy so ce
zja dli wym szcze pem O:8, któ ry do tej po ry wy stę po wał tyl ko na te re nie USA. Pa łecz ka Yer si nia jest przy czy -
ną od zwie rzę cej cho ro by zwa nej jer si nio zą. Czło wiek naj czę ściej za ra ża się nią dro gą po kar mo wą, spo ży wa -
jąc za ka żo ne pro duk ty po cho dze nia zwie rzę ce go. Prze bieg kli nicz ny jer si nio zy jest zróż ni co wa ny i za leż ny
od zja dli wo ści bak te rii oraz wie ku i sta nu od por no ści cho re go. Za ka że nie naj czę ściej wy wo łu je ła god ne ob -
ja wy nie ży tu je li to we go. Do naj częst szych czyn ni ków bak te ryj nych wy wo łu ją cych za pa le nie je lit na te re nie Eu -
ro py oprócz za ka żeń bak te ryj nych za li cza się tak że Cam py lo bac ter py lo ri i Sal mo nel la. W sta nach ob ni żo nej
od por no ści or ga ni zmu za ka że nie pa łecz ką Yer si nia mo że wy wo łać cięż kie po wi kła nia rop ne, a tak że sep sę
o wy so kiej śmier tel no ści. Na te re nie Pol ski nie uda ło się jesz cze usta lić źró dła za ka żeń se ro ty pem O:8. Izo lo -
wa no go na te re nie ca łe go kra ju od cho rych w róż nym wie ku i o od mien nym prze bie gu kli nicz nym jer si nio zy.
Dia gno sty ka jer si nio zy po le ga na wy ko ny wa niu za rów no ba dań mi kro bio lo gicz nych, jak i se ro lo gicz nych. Po -
nie waż me to dy te nie są do sko na łe, w te ra pii jer si nio zy po win ny się one wza jem nie uzu peł niać. Ze wzglę du
na nie jed no znacz ną sy tu ację epi de mio lo gicz ną za ka żeń Y. en te ro co li ti ca ty pu O:8 w przy pad ku po dej rze nia
za ka że nia na le ży ze brać do kład ny wy wiad i wraz z po bra ny mi prób ka mi prze słać go do In sty tu tu Bak te rio lo gii
Pań stwo we go Za kła du Hi gie ny w ce lu prze pro wa dze nia szcze gó ło we go se ro ty po wa nia i oce ny czyn ni ków
zja dli wo ści. Rów nie istot ne jak dia gno sty ka jest pro pa go wa nie dzia łań za po bie gaw czych chro nią cych przed
za ka że niem, a tak że prze strze ga nie pod sta wo wych za sad hi gie ny i uni ka nie spo ży wa nia nie do go to wa nych
pro duk tów po cho dze nia zwie rzę ce go.

Słowa kluczowe: jer si nio za, cho ro by od zwie rzę ce, za pa le nie je lit, en te ro tok sy na, rze ko me za pa le nie wy -
rost ka, sep sa

Summary
Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica) is a Gram-negative bacteria belonging to Enterobacteriaceae group
since 60’s. Basing on specific biochemical and serological characteristics there where isolated serological
types and biotypes of Yersinia enterocolitica. Most widespread of these are biotypes 1B, 2, 4 and belonging to
them respectively serotypes O:8, O:9, O:3. Among them, the most frequent pathogen is serotype O:3. Cur-
rently, in Poland and other European countries, there is notified growth in number of infections caused by
highly virulent serotype O:8 till now appearing only in USA. Yersinia causes zoonosis called yersiniosis. Con-
taminated food infects human. Clinical appearance of yersiniosis varies depending on bacterial virulence, age
and immunological status of ill patient. Usually disease appears as mild enterocolitis. Yersinia together with
Campylobacter pylori and Salmonella is the most frequent bacterial factor causing enterocolitis in Europe. In
state of immunological deficiency infection with Yersinia can cause severe purulent complications and highly
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śro do wi ska za zwy czaj nie po kry wa ją się z gru pa mi se -
ro lo gicz ny mi wy wo łu ją cy mi za cho ro wa nia na da nym
ob sza rze. Głów nym źró dłem bak te rii o se ro ty pach cho ro -
bo twór czych dla czło wie ka są przede wszyst kim zwie rzę -
ta ho dow la ne, a zwłasz cza świ nie. No si ciel stwo da ne go
se ro ty pu bak te rii u świń do dat nio ko re lu je z za ka że nia -
mi u czło wie ka. No to wa no za ka że nia ro dzin ne po kon -
tak cie z psem, jed nak psów i ko tów nie uzna je się za
istot ny re zer wu ar tej bak te rii. Zwie rzę ta mo gą być no -
si cie la mi pa łecz ki Yer si nia, któ ra by tu je w ich ja mie gę bo -
wej i prze wo dzie po kar mo wym. Pa łecz ka Yer si nia wy -
wo łu je wśród zwie rząt za cho ro wa nia, któ re ob ja wia ją
się bie gun ką lub ru mie nio wy mi zmia na mi skór ny mi(1,6).
Jer si nio zę de fi niu je się ja ko cho ro bę od zwie rzę cą o ostrym
lub prze wle kłym prze bie gu wy wo ły wa ną przez pa łecz ki
Y. en te ro co li ti ca i Y. pseu do tu ber cu lo sis(2,3). U czło wie ka
jer si nio za wy stę pu je spo ra dycz nie, zda rza ją się też groź-
ne epi de mie, któ re opi sy wa no w Ru mu ni, Ja po nii, USA
czy Fin lan dii(2,6). Czło wiek naj czę ściej za ra ża się, spo ży -
wa jąc za ka żo ną żyw ność po cho dze nia zwie rzę ce go: nie -
do go to wa ne mię so wie przo we, mle ko i prze two ry mlecz -
ne, rza dziej ry by czy wo dę. Daw ka za ka ża ją ca to 108-109

pa łe czek/ml. Za cho ro wa nia mo gą wy stę po wać rów nież
po kon tak cie z cho ry mi zwie rzę ta mi(1,2). Gru pę ry zy ka
za ra że nia sta no wią pra cow ni cy uboj ni i prze twór ni mię -
sa wie przo we go. Do za ra że nia mo że dojść przez bez -
po śred ni kon takt z mię sem lub za ka żo ny mi przed mio -
ta mi. Opi sy wa no za ra że nia, któ rych źró dłem był cho ry
czło wiek, by ły to za cho ro wa nia ro dzin ne i szpi tal ne(3,6).
Pa łecz ka Y. pseu do tu ber cu lo sis wy wo łu je cho ro bę zwa -
ną ro den cjo zą, czy li rop ne za pa le nie wę złów chłon nych
krez ki. Scho rze nie to wy stę pu je u lu dzi zde cy do wa nie
rza dziej niż cho ro ba wy wo ła na przez Y. en te ro co li ti ca(3).
Pa to gen ność pa łecz ki Yer si nia za le ży od jej czyn ni ków
zja dli wo ści. Syn te ty zu je ona ure azę, któ ra al ka li zu jąc
bez po śred nie oto cze nie pa łecz ki, chro ni ją przed kwa ś -
nym od czy nem pH tre ści żo łąd ko wej. W tem pe ra tu rze
37°C na po wierzch ni bak te rii po ja wia ją się biał ka ma -
ją ce szcze gól ne po wi no wac two do ko mó rek M w kęp -
kach Pey era je li ta cien kie go. Naj istot niej sze są biał ka
Yad i Ysc – ad he zy ny i in wa zy ny za ko do wa ne na pla -
zmi dzie wi ru len cji (pla zmid yer si nia vi ru len ce, pYV). Po
sko lo ni zo wa niu je li ta cien kie go i przy łą cze niu się do

Yer si nia en te ro co li ti ca (Y. en te ro co li ti ca) jest pa -
łecz ką Gram -ujem ną na le żą cą od 1964 ro ku do
gru py En te ro bac te ria ce ae. Wśród 12 ga tun ków

tej gru py więk szość jest nie cho ro bo twór cza dla czło wie -
ka, ewen tu al nie ich zna cze nie kli nicz ne nie zo sta ło do -
tąd udo wod nio ne. Ga tun ki pa to gen ne to Yer si nia pe stis
wy wo łu ją ca dżu mę, Yer si nia pseu do tu ber cu lo sis i Yer si -
nia en te ro co li ti ca o hi sto rycz nej na zwie pa łe czek „nie -
dżu mo wych” wy wo łu ją cych jer si nio zę(1-3). Pa łecz ki Yer si -
nia po raz pierw szy zo sta ły wy od ręb nio ne w 1883 ro ku
przez Ma las se za i Vi gna la z ma te ria łu po bra ne go od
dziec ka zmar łe go z po wo du za pa le nia opon mó zgo wo -
-rdze nio wych. Swo ją na zwę otrzy ma ły na cześć od kryw -
cy pa łecz ki dżu my – Yer si na, któ ry w 1884 ro ku wy izo -
lo wał pa łecz kę Yer si nia pe stis. Y. en te ro co li ti ca zo sta ła
opi sa na do pie ro w 1934 ro ku przez Co le ma na i Schle if -
ste ina. W Pol sce po raz pierw szy wy izo lo wa no ją w 1971
ro ku od pa cjen tów z ostry mi bó la mi brzu cha(3,4). Bak te rie
Yer si nia są or ga ni zma mi tle no wy mi i wa run ko wo bez -
tle no wy mi o opty mal nej tem pe ra tu rze wzro stu 22-26°C.
Na pod sta wie wła ści wo ści bio che micz nych po dzie lo no
ga tu nek Y. en te ro co li ti ca na sze reg bio ty pów okre śla nych
cy fra mi arab ski mi. Na pod sta wie bu do wy an ty ge nu so -
ma tycz ne go wy dzie lo no gru py se ro lo gicz ne, opi sa no
70 se ro ty pów, okre śla jąc je za po mo cą du żej li te ry O,
dwu krop ka i cy fry arab skiej. Tyl ko nie wiel ka część z nich
ma wła ści wo ści pa to gen ne dla czło wie ka. Naj bar dziej
roz po wszech nio ne są bio ty py 1B, 2, 4 i na le żą ce do nich
od po wied nio se ro ty py O:8, O:9, O:3(1,3-5). Wśród se ro ty -
pów naj bar dziej roz po wszech nio ny jest O:3, któ ry wy -
wo łu je za cho ro wa nia na ca łym świe cie. Se ro typ ten jest
rów nież naj częst szym pa to ge nem w Pol sce. We Fran cji,
Bel gii i Ho lan dii wy stę pu je głów nie se ro typ O:9. W Ame -
ry ce Pół noc nej do mi nu ją za cho ro wa nia wy wo ła ne przez
se ro typ O:8, a tak że O:5,27(1-3).
Y. en te ro co li ti ca jest ga tun kiem sze ro ko roz po wszech -
nio nym w śro do wi sku, wy stę pu je w każ dym kli ma cie
na ca łym świe cie. Bak te ria ta jest po wszech nie izo lo wa -
na z wo dy i gle by, któ re sta no wią jej re zer wu ar. Za -
cho ro wal ność na jer si nio zę nie po kry wa się z jej roz po -
wszech nie niem i jest róż na w po szcze gól nych re gio nach.
Cho ro ba czę ściej wy stę pu je w kli ma cie umiar ko wa nym
i sub tro pi kal nym(4,6,7). Rów nież se ro ty py izo lo wa ne ze

mortal sepsis. The source of serotype O:8 infections in Poland is still not found. It has been isolated on the
territory of whole country, from ill people in different age and with different clinical picture of yersiniosis. Sero-
logical and microbiological methods are used in diagnostic process of yersiniosis. Both of this are not perfect
and should cover each other. Because of unclear epidemiological status of Yersinia enterocolitica type O:8 in
Poland, if this infection is suspected, there is a duty to send probes of infected material and serum, together
with detailed interview to Instytut Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny. There is serotyping processed
and virulence factors estimated. As important as diagnosis is promotion of preventive actions like sanitary
principles or avoidance of eating of uncooked food.

Key words: yer si nio sis, zoo no ses, en te ro co li tis, en te ro to xin, pseu do apen di ci tis, sep sis
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ko mó rek M pa łecz ki wni ka ją do nich na dro dze fa go cy -
to zy. Na stęp nie są trans por to wa ne na prze ciw le gły bie -
gun ko mór ki i za ka ża ją bez po śred nie oto cze nie ko mó -
rek, czy li sku pi ska gru dek chłon nych. Biał ko Yop, któ re
jest chro mo so mal nym czyn ni kiem zja dli wo ści, po wo du-
je de struk cję cy tosz kie le tu, a tak że za bu rza we wnątrz -
ko mór ko wy prze kaz sy gna łów, umoż li wia jąc prze ży cie
pa łecz ki w ko mór ce. Bak te rie by tu ją i na mna ża ją się
w ma kro fa gach kę pek Pey era. Stąd, w za leż no ści od
zja dli wo ści szcze pu i sta nu od por no ści go spo da rza,
mo gą wraz z ma kro fa ga mi roz prze strze niać się z krwią,
wy wo łu jąc za ka że nia rop ne w od le głych lo ka li za cjach
(rop nie wą tro by, ne rek, skó ry, za pa le nia gar dła, opłuc nej,
opon mó zgo wo -rdze nio wych)(1-3,8).
Obec nie w kra jach eu ro pej skich Yer si nia pla su je się na jed-
nym z czo ło wych miejsc wśród bak te ryj nych czyn ni ków
wy wo łu ją cych za ka że nia po kar mo we, wraz z Cam py lo -
bac ter py lo ri i Sal mo nel la(2,3,8,9). Wzrost roz po wszech nie nia
bie gu nek jer si nio zo wych jest zwią za ny ze zdol no ścią
Y. en te ro co li ti ca do na mna ża nia się w tem pe ra tu rze 4-8°C.
Sta je się ona flo rą do mi nu ją cą w żyw no ści dłu go prze -
cho wy wa nej w wa run kach chłod ni czych, a po nad to po -
tra fi w tych wa run kach wy dzie lać cie pło sta łą en te ro tok sy -
nę (STa). Tok sy na ta dzia ła na re cep tor C en te ro cy tów
i sty mu lu je dzia ła nie cGMP, wzma ga jąc se kre cję je li to wą.
Nie wraż li wość na chłód jest rów nież czyn ni kiem od po -
wie dzial nym za se zo no wość za ka żeń pa łecz ką Yer si nia(2,3).
Jer si nio za cha rak te ry zu je się wie lo po sta cio wo ścią ob -
ja wów i zróż ni co wa ną cięż ko ścią prze bie gu. Bar dziej
na ra żo ne na za cho ro wa nia o cięż szym prze bie gu są
dzie ci, a tak że oso by z upo śle dzo ną od por no ścią. Naj -
częst szą po sta cią cho ro by jest za pa le nie je lit (en te ro co -
li tis) prze bie ga ją ce z go rącz ką, bó la mi śród brzu sza, wod -
ni stą bie gun ką, nie kie dy z wy mio ta mi. W ka le mo że
po ja wić się krew. Czas in ku ba cji wy no si od 1 do 11 dni.
Nie żyt ustę pu je sa mo ist nie po kil ku-kil ku na stu dniach.
Cho ru ją głów nie dzie ci do 7. ro ku ży cia.
U dzie ci po wy żej 7. ro ku ży cia i u mło dych do ro słych
do mi nu je tzw. po stać „rze ko mo wy rost ko wa” jer si nio zy.
Jest to za pa le nie wę złów chłon nych krez ki, któ re mo że
prze bie gać z ob ja wa mi su ge ru ją cy mi za pa le nie otrzew -
nej. Naj czę ściej prze bie ga bez bie gun ki. Ta ki ob raz cho -
ro by, wraz ze wzro stem wy kład ni ków sta nu za pal ne go
(OB, CRP, leu ko cy to za), na su wa po dej rze nie za pa le nia
wy rost ka ro bacz ko we go i by wa przy czy ną la pa ro to mii
u za ka żo nych cho rych(2,3).
Naj groź niej szą po sta cią jer si nio zy jest sep sa. Szcze-
gól nie na ra żo ne na po socz ni cę jer si nio zo wą są oso by

ze scho rze nia mi he ma to lo gicz ny mi i me ta bo licz ny mi,
w prze bie gu któ rych do cho dzi do wzro stu stę że nia że -
la za w su ro wi cy. Że la zo jest waż nym czyn ni kiem wzro -
sto wym dla bak te rii i przez wie le ga tun ków jest ku -
mu lo wa ne przy po mo cy spe cjal nych bia łek o wy so kim
po wi no wac twie do że la za – sy de ro fo rów. Pa łecz ka Yer -
si nia nie pro du ku je ta kich bia łek, dla te go też wy ka zu je
wy so ką pre fe ren cję do śro do wi ska bo ga te go w że la zo.
Po nad to Yer si nia po tra fi użyć ja ko sy de ro fo ru czą ste czek
de fe rok sa mi ny, czę sto po da wa nej cho rym na ra żo nym
na prze ła do wa nie że la zem(8). Po socz ni ce i bak te rie mie
wy wo ła ne Y. en te ro co li ti ca są zwią za ne z prze to cze niem
pre pa ra tów krwio po chod nych. Jest to naj częst szy czyn -
nik po wi kłań bak te ryj nych po prze to cze niu, co jest zwią -
za ne z prze cho wy wa niem krwi w tem pe ra tu rze 4°C,
a więc w wa run kach swo bod ne go na mna ża nia się bak -
te rii. Kon cen trat krwi po na mno że niu się w nim pa łe -
czek Yer si nia zmie nia ko lor na fio le to wy. Za zwy czaj
prze bieg sep sy wy wo ła nej pa łecz ką Yer si nia jest bar dzo
cięż ki, a śmier tel ność wy no si oko ło 30%(3,4,6).
Le cze nie przy czy no we w po sta ci je li to wej jer si nio zy za -
zwy czaj nie jest po trzeb ne – ob ja wy po kil ku na stu dniach
ustę pu ją sa mo ist nie. W po sta ciach na rzą do wych lub
przy cięż szym prze bie gu cho ro by ko niecz na jest an ty -
bio ty ko te ra pia. Y. en te ro co li ti ca jest bak te rią pro du ku ją -
cą b-lak ta ma zy, w związ ku z czym nie wska za ne jest
sto so wa nie pe ni cy lin i ce fa lo spo ryn I i II ge ne ra cji. Za -
le ca się sto so wa nie ami no gli ko zy dów, ce fa lo spo ryn III ge -
ne ra cji oraz flu oro chi no lo nów, któ re w cięż szych przy -
pad kach moż na ze so bą łą czyć(1,3,4). Cha rak te ry stycz ne
dla jer si nio zy jest wy stę po wa nie po wi kłań im mu no lo -
gicz nych, któ re mo gą wy stę po wać do kil ku ty go dni po
ustą pie niu ob ja wów za ka że nia. U do ro słych wy stę pu ją
zmia ny ru mie nio we – ru mień gu zo wa ty, ru mień wie lo -
po sta cio wy. Na wet do 20% przy pad ków ru mie nia gu zo -
wa te go u do ro słych mo że być zwią za ne z za ka że niem
Y. en te ro co li ti ca(1,3). Cho rzy w każ dym wie ku z an ty ge ne -
nem HLA-B27 są pre dys po no wa ni do re ak tyw ne go za -
pa le nia wie lo sta wo we go. Za pa le nie obej mu je głów nie
du że sta wy koń czyn dol nych. Przy pusz cza się, że jest
ono zwią za ne z prze trwa łym za ka że niem je lit pa łecz ką
Yer si nia, gdyż u czę ści cho rych wy stę pu je znacz na po -
pra wa po prze le cze niu za pa le nia wie lo sta wo we go ci -
pro flok sa cy ną. W prze bie gu jer si nio zy mo gą rów nież
wy stą pić: ze spół Re ite ra, cho ro by tar czy cy, kłę busz ko -
we za pa le nie ne rek(2,3,7,9).
Prze bieg kli nicz ny jer si nio zy jest zróż ni co wa ny i nie spe -
cy ficz ny, dla te go w roz po zna niu te go za ka że nia istot ną

Ta be la 1. Sku mu lo wa na licz ba za cho ro wań na jer si nio zę za re je stro wa nych w Pol sce w la tach 2006-2008(12,13)

Sku mu lo wa ne da ne 

01.01-31.05.2005 r. 01.01-31.05.2006 r. 01.01-30.06.2007 r. 01.01-30.06.2008 r. 

Jer si nio za: ogó ³em 31 74 130 128 
(ICD -10: A04.6; A28.2)
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ro lę od gry wa dia gno sty ka la bo ra to ryj na. Spo śród ba -
dań se ro lo gicz nych w Pol sce naj czę ściej wy ko rzy sty wa -
na jest me to da ELI SA, któ rą oce nia się w su ro wi cy stę -
że nie prze ciw ciał dla bia łek Yop, a tak że dla an ty ge nów
li po po li sa cha ry do wych O z róż nych grup se ro lo gicz nych
pa łe czek Yer si nia. Prze ciw cia ła w kla sie IgM utrzy mu ją
się od 2 do 6 mie się cy. Oce nia się tak że stę że nie prze -
ciw ciał w kla sach IgA i IgG. Ba da nie na le ży po wtó rzyć
po dwóch ty go dniach, przy naj mniej dwu krot ny wzrost
mia na prze ciw ciał ozna cza wy nik po twier dza ją cy za ra -
że nie(2,3). Przy lek kim prze bie gu cho ro by mo że nie dojść
do wy two rze nia prze ciw ciał w ogó le, a przy re ak tyw nym
za pa le niu sta wów je dy ny mi wy kry wal ny mi prze ciw cia -
ła mi są im mu no glo bu li ny w kla sie A. Trud ność oce ny
ba dań se ro lo gicz nych wy ni ka rów nież z po kre wień stwa
an ty ge no we go i re ak cji krzy żo wych Yer si nia z in ny mi bak -
te ria mi, ta ki mi jak: Sal mo nel la, Esche ri chia co li, Bru cel la(1).
Dia gno sty kę se ro lo gicz ną wspo ma ga ją ba da nia mi kro -
bio lo gicz ne. Ma te riał po bie ra ny do tych ba dań za le ży
od lo ka li za cji za ka że nia. Naj czę ściej jest to kał, ale moż -
na ba dać tak że prób ki wę złów chłon nych, płyn mó zgo -
wo -rdze nio wy czy plwo ci nę. Prób ki na le ży prze cho wy wać
w tem pe ra tu rze 4-8°C, że by unik nąć prze ro stu in ną flo rą
bak te ryj ną. Do ho dow li sto su je się stan dar do we pod ło -
ża (Mac Con keya), in ku bu jąc do 48 go dzin w 22°C. Aby
okre ślić pa to gen ność szcze pu, uży wa się spe cjal nych
pod ło ży, któ re wy ko rzy stu ją spe cy ficz ne wła ści wo ści
szcze pów zja dli wych(3,10).
Do okre śla nia pa to gen no ści szcze pu sto su je się też me -
to dy bio lo gii mo le ku lar nej, któ re są mniej do stęp ne i dro-
gie. Ja ko mar ke rów zło śli wo ści uży wa się ge nów chro -
mo so mal nych yst i ali(1-3).
W Pol sce ba da nia bak te rio lo gicz ne w kie run ku Y. en te ro -
co li ti ca wraz z okre śle niem se ro ty pów O:3, O:5,27, O:8
i O:9 wy ko nu je La bo ra to rium Za kła du Bio lo gii Pań stwo -
we go Za kła du Hi gie ny Na ro do we go In sty tu tu Zdro wia
Pu blicz ne go (NIZP -PZH). Ich oce na jest istot na ze
wzglę du na zmia nę sy tu acji epi de mio lo gicz nej w Pol sce
i Eu ro pie, gdzie od lat 80. no tu je się wzrost za cho ro wań
wy wo ła nych se ro ty pem O:8 na le żą cym do bio ty pu 1B.
Wcze śniej wy kry wa no ten se ro typ tyl ko u cho rych w USA,
gdzie jest on gru pą se ro lo gicz ną do mi nu ją cą. Jest on
uwa ża ny za naj bar dziej zja dli wy typ Y. en te ro co li ti ca,
czę sto po wo du ją cy za cho ro wa nia o cięż kim prze bie gu
i po socz ni ce. W Eu ro pie izo lo wa no szcze py O:8, jed nak
nie wy ka zy wa ły one cech zja dli wo ści bądź nie na le ża ły
do bio ty pu 1B. Pierw szy zja dli wy typ O:8 wy osob nio no
w Eu ro pie w 2003 ro ku, a rok póź niej rów nież w Pol sce.
Od te go cza su, jak wy ni ka z do nie sień PZH, no tu je się
po stę pu ją cy wzrost za ka żeń ob ja wo wych wy wo ła nych
Y. en te ro co li ti ca O:8 u pa cjen tów w róż nych gru pach
wie ko wych, z róż ny mi scho rze nia mi i na te re nie ca łe go
kra ju. U wszyst kich ba da nych szcze pów wy ka za no obec -
ność pla zmi do wych i chro mo so mal nych cech zja dli wo -
ści wła ści wych dla se ro ty pu O:8 bio ty pu 1B. Przy pusz -
cza się, że bak te ria zo sta ła prze nie sio na do Eu ro py

wraz z pa szą dla zwie rząt. Ze wzglę du na jej zja dli wość
waż ne jest zlo ka li zo wa nie źró dła za cho ro wań i po sze -
rze nie wglą du w sy tu ację epi de mio lo gicz ną. W związ ku
z tym PZH za le ca prze sy ła nie wszyst kich szcze pów pa łe-
czek Yer si nia izo lo wa nych z ma te ria łu kli nicz ne go, a tak-
że su ro wic za ka żo nych pa cjen tów oraz wy wia dy epi de -
mio lo gicz ne. Ma te riał do ba dań moż na prze cho wy wać
w tem pe ra tu rze 4°C do trzech ty go dni. Ba da nia są prze -
pro wa dza ne nie od płat nie(2,11,12).
W ob li czu nie jed no rod no ści ob ra zu za ka żeń wy wo ła -
nych Y. en te ro co li ti ca oraz po ja wie nia się szcze pów zło -
śli wych wy wo łu ją cych po waż ne scho rze nia na rzą do we
i sep sę, jak rów nież wo bec wzro stu ilo ści za cho ro wań
na sa mą jer si nio zę (ta be la 1) le karz po wi nien do brze po -
znać ob raz cho ro by oraz za an ga żo wać się w śle dze nie
sy tu acji epi de mio lo gicz nej za ka żeń tą pa łecz ką. Szcze -
gól ną czuj ność po win no się wy ka zać w mie sią cach chłod-
nych (je sie nią i wio sną), kie dy zwy kle no tu je się wzrost
za ka żeń, co jest zwią za ne z bio lo gią tej bak te rii(11). Istot ne
jest rów nież roz pro pa go wa nie dzia łań pro fi lak tycz nych
ogra ni cza ją cych ilość za ka żeń. Na le żą do nich przede
wszyst kim pra wi dło we przy go to wy wa nie żyw no ści (nie
na le ży spo ży wać su ro wych i nie do go to wa nych pro -
duk tów od zwie rzę cych, zwłasz cza mle ka i wie przo wi ny),
prze strze ga nie za sad hi gie ny i kon tro la pro ce su tech no -
lo gicz ne go w uboj niach oraz oce na ma kro sko po wa pre -
pa ra tów krwio po chod nych i ze bra nie do kład ne go wy -
wia du epi de mio lo gicz ne go od daw ców krwi(4,6).
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Informacja dla autorów!
Chcąc dostosować nasze czasopismo „Pediatria i Medycyna Rodzinna” do wymogów MNiSW, 

zwracamy się do autorów o dopełnienie poniższych warunków podczas przygotowywania 
pracy do publikacji:

– Autor artykułu zobowiązany jest podać nazwę ośrodka, pełny adres i telefon kontaktowy.

– Praca oryginalna powinna być poprzedzona streszczeniem zawierającym od 200 do 250 słów, 
a poglądowa i kazuistyczna – od 150 do 200. Streszczeniu pracy oryginalnej należy nadać 

budowę strukturalną: wstęp, materiał i metoda, wyniki, wnioski. 

– Liczba słów kluczowych nie może być mniejsza niż 5. Słowa kluczowe nie powinny być powtórze-
niem tytułu. Najlepiej stosować słowa kluczowe z katalogu MeSH.

– Praca oryginalna winna zawierać elementy: wstęp, materiał i metoda, wyniki, omówienie, 
wnioski, piśmiennictwo.

– Piśmiennictwo powinno być ułożone w kolejności cytowania.

Pełny Regulamin ogłaszania prac znajduje się na stronie 145.


