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Summały

Phage 0-1 lysis was tested in 889 Salmonella spp. strains, l16 of E. coli, 3 Citrobaeter freundi, 3 K]ebsiella
pneumoniae and 2 Proteus vulgaris strains. Phage 0-1 susceptilriliĘ,was f'ound in 98"1%o S. enterica subspe-
cies enterica strains as we|l as in 67o of E" coli isoiates" Ali §. enterica subspecies arizonae and otlrer types of
Entcrobacteriaeeae genera proved to be resistant to lysis by 0-1 bacteriophage.

Differenccs in phage 0-1 susceptibility within S" enterica subspecies emterica isolates rvere recorded" l{inety
per cent of strains belonging to O:3, 10 (El) §ercgr$up were sensitive to phage 0-1 lysis. Mem&ers of other
Salmonel|a groups showerl sensitivit.v ranging from 97.4 to 100 per cent. !n the ca,se of rorłgh strains this
percentage łvas 92.3.

A salmonella identification kit on susceptihitity to phage O-i as wel| as oxr P-galactosidase (ONPG) and
indol production was devised for routine identification of Salrrroneł}a organisms.
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W 1943 r. Felir i Callow wykazaii powinowactwo
bakteriofaga 0-1 do bakterii z rodzajl Salmonella.
Efektem jego dzlałaniana pałeczki Salnlonellajest liza
komórek bakteryjnych. W ciągu minionego półwiecza
wielokrotnie badano wrażliwość pałeczek Salmonel la
na faga 0-1, wykazując swoistość reakcji (.6,7 ,9,12).
Oznaczanię tej cechy wykorzystywano do wstępnej
identyfikacji salmonel, Opracowano również szereg
ze stawów di agno styc zny ch umozliwiaj ących, ob ok
oceny wrażliwości szczepow na faga O- 1, jednocze-
sne określanie ich właściwości biochemicznych(s, 7).

Jak podaje Bergey's Manual of Systematic Bacte-
riology (IX wydanie) 98% szczępow Salmonellanale-
żącychdo podrodzaju I, określanego obecniejako §a/-
monella enterica podgatunek enterica.,ulega lizie pod
wpływem działanta faga 0-1.

Celem prezentowanych badań było: 1) określenie
odsetka wrazliwych na faga O - I szczepów S almonel -

la pochodzących z własnej kolekcji; 2) ocena wrażIi-
wości na faga 0-1 bakterii należących do innych niż
Salmonel la r odzajow r odziny Enterob acter iac eae; 3)
próba opracowania testu do wstępnej identyfikacji
pałeczek S a lm on ell a, wykorzystuj ącego ich wrażli-
wośó na lttyczne dziaŁanię faga 0-1 oraz niektóre wła-
ściwości biochemiczne.

Matetiał i metody

Uzyskiwanie faga O-|
Posługiwano się metodą opisaną przez Adamsa ( 1). Do

50 ml bulioriu dodawano 1 nrl 24-godzinnej hodowli bu-
lionowej szczepu Sal.n,tone1.1.a paraty*phi B 350, ceclrr,ljące-
go się wrazliwością na faga 1-1, Hodowlę namnażano w
3'7"C z wytrząsanieln przcz około 3 godziny. Następnie
dodawano 1 ml preparatu faga 1-1, inkubowano w 37oC
przez4 godziny i kolejne 18 godzin w 4oC. Hodowlę od-
wirowywano (3000 obr/min, 20 min.), a do supetnatantu w
celu zabicia pozostałych przy życil salmonel, dodawano
ch l oroform rł, stosunku 1 : 5 0. Mieszan inę wytrząs ano pr zęz
5 minut i pozostawiano na24 godziny w 4oC. Po usunięciu
chlorofonnu i potwierdzeniu j ałor,vości supernatantu uzy-
skiwano gotowy do uzycia preparat fagowy, wykorzysty-
wany do badania wrażliwości bakterii na dziŃanie faga O- 1 .

P o d ł o ż a . Szczępy namnażano w bulionie o składzie:
bulion odżywczy 15 g, NaCl B,5 g, H.O dest. 1000 m1, oraz
na podłożu stałym uzyskanym p optzez dodanie do 1000 ml
bulionu 15 g agaru Difco. Pozywki, po ustaleniu pH na
poziomie 7,2-'7,4, sterylizowano w 121oC przez 75 minut.

S zc zepy b akteryj ne. Oceniewrazliwości na li-
tyczne dzlałanie bakteriofaga 0-1 poddano 889 szczepów
Salmonellą izolowanych od zwierzą| z pasz i produktów
spożywczych. Spośródnich 884 na7eżało do gatunkuS. en-
terica podgatunku enterica, a pozostałe 5 do ,S. entericą
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podgatunku arizonąe. Badaniami objęto również 116 szcze-
pow Escherichia coli,3 szczepy Citrobacter.freundi ,3
szczepy Klebsiella pnettmoniae araz 2 szczępy Proteus
vulgaris.

Ocena wrażliwości bakterii na faga 0-1.
Badany szczęp namnazano przez 2 godziny w telnperattr-
rzę3JoC w 4 ml bulionu. Uzyskanąhodowlę wylewano na
płytkę o średnicy 50 nrm z podłozem agarowym, rozpro-
wadzano po całej powierzchni, a nadmiar usuwano. Płytkę
z uchylonym wieczkiem pozostawiano w komorze lami-
narnej do czasu wyschnięcia powierzchni (około 20 mi-
nut). Następnie na powierzchnię agaru nanoszono, za po,
mocą ezy o średnicy 3 mm, preparat bakteriofagowy. Wy-
niki odczytywano po inkubacji płytek w 37'C przez 78-24
godz. Za wynik dodatni przyjmowano lizę typu CL (con-
fl uent lysis), charaktery zLaącą się c ałkowitym przej aśnie-
niem w miejscu naniesienia preparatu fagowego, lub typu
SCL (semi-confluent lysis), cechującą się prawie całkowitą
liząw miejs cu założenia faga, W przypadku szczepów Sal-
mon.ella opornych na dztałanie faga, lub wykazujących
wtórny wzrost w obszarze lizy, jak też szczepów E. coli

wrażliwych na preparat faga 0-1, badanie powtarzano w
odniesjeniu do 3 pojedynczych kolonii danego szczepl.

Test diagnosĘczny
P o d ł o ż a . Do namnażania szczepów wykorzystywa-

no bulion, którego skład podano wcześniej. Posiewów do-
konywano na podłoze agarowe, równiez opisane poprzed-
nio, zmodyfikowane poprzez dodanie tryptofanu w ilości 3
g na l000 ml podłoża.

Prób y b i o chem tczne, Wykrywanie B-galakto-
zydazy (ONPG), Do tego celu wykorzystywano krązki bi-
bułowe o średnicy 6 mm przygotowane we własnym za-
kresie z bibuły Whatman No. 3. Po sterylizacji w kuchence
mikrofalowej nasączano je 10 pl roztworu ONPG przygo-
towanego zgodnie z procedurą podaną przez Ewinga (4),

lecz o dwtrkrotnie zwiększonej koncentracj i orto-nitro-fe-
nyl-B-D-galaktopyranozydu (160 mgl20 ml buforu). Krąż-
ki suszono w 37 " C przez 1 B godzin i przechowlłva no szczęI-
nie zamknięte w temperaturzę około 4'C.

Wykrywan i e indo l u. Wykorzystywano dotego
paski bibułowe o wymiarach 0,5 cm x 3 cm, które po wyja-
łowieniu w kuchence mikrofalowej zanlrzano w świeżo

ót

Tab. 1. Wraż]iwość bakterii z rodziny Enterobacleriaceae na lityczne działanie faga 0-1

salmonella enterica
podOatunek enterica grupa 0:1, 3, 19 (E4)

inne*

razem

Salmlnella ,,R"

razem

gatunek arizlna

citrobacter fłeundii

Klebsiella pneumOniae

117 )
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14 (100%)

453 (100%)
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Objaśnienie: *S. ser. CLtbana(O:13), S.ser.Worthington,(O:t3),,S. ser, Minnesota(O:21) oraz3szczepylależące doserotypównie
występujących dotychczas w Polsce, przesłane w celu potwierdzeniado Międzynarodowego Ośrodka Salmonella w Paryhl (InstYfut

Pasteura).



przygotowanym odczynniku Kovacsa (4). Su-
szono je w 42"C i przechowywano w szcze\-
nym zamkn!ęciu bez dostępu światła w tempe-
raturze około 4'C.

Wykonanie testu. Badany szczep
bakteryjny oraz preparat bakteriofagowy przy-
gotowlnvano zgodnie z metodykąpodanąwcze-
śniej. Przed inkubacjąna wewnętrznej stronie
wieczka płytki Petriego umieszczano pasek bi-
bułowy nasączony odczynnikiem Kovacsa. Po
około 18 godzinach inkubacji na powierzchnię
agant nakładano krążek ONPG, inkubowano
przezkolejne 3 godziny, po czym odczytywano
i interpretowano wyniki. Dodatni wynik testu z
bakteriofagiem 1-1 wyrażał się brakiem wzro-
stu jednowarstwowej hodowli bakteryjnej w
miejscu naniesienia preparatu fagowego. Za
wynik dodatni testu ONPG przyjmowano zmia-
nę barwy kłĘka bibułowego na kolor żółty. O
zdolności szczepow do wytwarzania indolu
wskazywała zmiana barwy paska bibułowego
na fioletową orożnej intensywności. Za wyniki
ujemne testów bibułowych przyjmowano brak
zmiany barwy krĘka lub paska,

Wyniki iomówienie
Wyniki oznaczaniawrazliwośc i szczepow

Salmonella na Iityczne działanie faga 0-1
przedstawiono w tab. 1. Wrażliwośó nafaga
O- 1 stwierdzono u 98,Io^ izolatólv z gatun-
ku S. enterica podgatunku enterica. Zadęn
z 5badanychszczepow należących do ga-
funku S. enterica podgatunku arizonae nie
ulegał lizie pod wpływem działanla prepa-
ratu bakteriofagowego. Wszystkie szczepy
Salmon ie grup O:8 (C, i C-,),

O:1,3, tych określonyĆh jako
,,inne" pełną wrażliwość na
faga O- 1. Najniższąwrazliwość stwierdzo-
nowśród szczepowzgrqpy O:3, 10 (E)oruz
określonych jako szorstkie (Salmonella
,,R"), gdyz wykryto ją odpowiednto,u9Ooń
I 92,3o^ izolatów. W pr zypadku pozostaĘch
badanych serotypów §a lmo nel l a wrazliwość
na faga 0-1 wykazano u 97,4Yo-98,9oń
SZaZępow.

Wrażliwośc na faga 0-1 odnotowano
wśród 6oń badanych izolatów E. co li. Szcze-
py Citrobacter freundi, Klebsiella pneumo-
niae oraz Proteus vulgaris wykazywaŁy
opomość na jego dziaŁantę.

Tabela 2 przedstawia dane dotyczące
oporności salmonel na lityczne działanie
faga O- 1 z lwzględnieniem serotypów,Sal-
monella. Oporność na faga O- 1 stwierdzo-
no wprzypadku 17 szczepównależących do
gatunku Salmonella enterica podgatunku
enterica.NależaĘ one do serotypów: typhi-
murium, agona, livingstone, tennessee,

Tab.2. Oporność na liĘczne działanie faga 1-1 wśród szczepów Salmo-
nella enterica podgatunku enterica z uwzględnieniem seroĘpów

(B)0:4
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3
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1fl

g

E

4

a

J

2

3

3

2
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8

9

3

2
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1 {-1,1"/Ą

8
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1
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newpoń
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0:3, 10 (E,)

0:9 (D,)

GrrlćItllul!
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tuhlin

newlands |,,

hinza 2

0flOn

Salmonella ,,B" 52 4 (7 ,7"/,)

RAzEM 884 17 |1,9"/Ą

Objaśnienie: jak w tab. 1



Tab. 3. Reakcje obserwowane w opracowanym zestawie do identyfikacji pałeczek Salmonella

cayal: enteritidis, dublin, newlands oTazlondon, Cztery
spośród niewrazliwy ch szczępów wykazywały szorst-
kośó (Salmonelltl,,R"). Najniższy odsetek szczepów
opornych na faga 0-1 odnotowano w przypadku ,S.

enteritidis (4 szczepy 0,9o^). Nieco częściej rejestro-
wano oporność wśród szczepów S. typhtmurium, S.
agona i S. livingstone, gdyżwystąpiła ona, odpowied-
nio, u 3,2oń,4,6Yoi 5,60^,lzolatów. W obrębie szcze-
pów szorstkich, jak i S. tennessee, oporność wykryto
l7,7oń szczepów W przypadkll S. newlands 1 z II
zbadanych szczepów wykaz5wał oporność na faga O- l.
Pojedyncze szczępy S. dublin i S. Iondon orazjedenz
trzech izolatow należących do S. cayar również nie
ulegały lizie pod wpływem używanego preparatu fa-
gowego,

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, świadczące o
wysokiej speeyficzności faga 0-1 w odniesieniu do
pałeczek Salmonella, podjęto próbę opracowania te-
stu do szybkiej ich identyfikacji. Badaniu przygoto-
wanym zestawem poddano 90 szczepow Salmonella
sp. i 63 szczepy E. coli, charakteryzujące się różną
wrazliwości ą na bakteriofaga.

Zaobserwowane wyniki przedstawia tab, 3. Z 90
testowanych szczepów Salmonella 80 było wrazliwych
na faga 0-1, 10 pozostałych wykazywało oporność.
W przypadku wszystkich badanych szczepow Salmo-
nella lzyskano ujemne wyniki w próbie ONPG i na
indol. Testowane szczepy E. coliwytwarzały indol, B-
- galakto zy dazę i, z wyj ątki e m 3 izolatów, b yły op o rn e
na lityczne właściwości bakteriofaga 0-1.

Wraż l iwo ś ć na Iity c zt,tę dział ani ę b akteri o fa g a O - 1
wykazują szczępy należące do Salmonella enterica
podgatunku enterica, salamae i diarizonae (5). Pod-
gatunki arizonae i houtanae są opome na jego dztała-
nie. Szczepy Salmonella należące do gatunku S. bon-
g o r i najczęś c iej równi ęż nię wykazuj ą wrażliwo ś c i na
faga 0-1. Jednak większość obecnie izolowanych sal-
mpneli od zwierząt i ludzi w Polsce, jak i na świecie,
zaliczana jest do Salmonella enterica podgatlnek en-
t er i c a (2, 13), uprzednio określanego j ako S alm on el l a
podrodzaj I (4). Tak więc brak wrażliwości na faga O- 1

odnotowany w przypadku szczepów S. entericapod-
gatunku arizonae nie zmniejszaprzydatności tej ce-

chy do identyfikacj i szczepow podejrzanych o ptzy-
należność do rodzaju ,Sa lmonella. Niewrazliw e na faga
O - 1 salm on ele, należące do pozo staĘch po dgatunków,
wykrywane sąw naszym Wajurzadko i stwierdza się je
głównie uzwierząt zimnokrwisĘch i środowisku (4).

Prez entou,an e wyniki, w skazuj ąc e na dużą wr ażIi-
wość szczepow Salmonella izolowanych od zwierząt
i z materiałów pochodnych (98,1% - tab. I), znajdują
potwierdzenie w świetle badań wykonanych pr zez in-
nych. Dla ilustracji, według Welkos i wsp. (I2) 98,2%
badanych izolatów S almonell a cechowała wrażliwość
na faga 0-1. Fey i wsp. (5) wykazalt, że 96,10ń spo-
środ blisko 23 tys. szczepów było wrażliwych na tego
bakteriofaga. Niektórzy autorzy uważają żę wrażli-
wość salmoneli na faga 0-1 jestniższa i wynosi od 70
do 80% (5). Może to jednak miec związek z tym, że
znac zna c z ę ś ć b a d a ny ch pr ze z nich sz c zep ow nalę ża-
ła.do grupy OE, której przedstawiciele, wporównaniu
z innymi grupami schemafu Kauffmanna-White'a, wy-
kazująniższąwrażliwość na faga 0-1 (5,6,]). W pre-
z entow anych b adan i ach wrażl i wo ś ć szc zep ów należą-
cych do grupy O:3, 10 (E,) była również nieco niższa
i wyniosła 90% (tab. I).

Zbadań własnych wynika, że opomość nalttyczne
działanie faga 0-1 wykazuje 1,9olo salmoneli, awprzy-
padku izolatów S. newlands należących do grupy O:3,
10 (E|), odsetek ów jest wyższy i, jak to wcześniej
podano, sięga 9,IYo (tab. 2). Wydaje się, ze jednym z
czyrrników wywołuj ących oporno ś ć s almonel i na dzia-
łanie tego faga może byó obecność profagów w ich
genoforach (8, 9).Należy równiężpamiętać, ze więk-
s zo ść b adan y ch pr zez nas szczęp ow izo lowan o z przy -
padków klinicznych salmonelozy zwierząt lub z pro-
duktów spożywczych. Przypuszczalnie, stosowane
podczas Ie częnia zw ier ząt sub stancj e antyb akteryj ne,
jakteZ procesy technologiczne, jakim poddawana jest
żylvność lub dodawane do niej środki chemiczne, mogą
zmięntac właściwości powierzchniowe komórek bak-
teryjnych (11). W efekcie fag 0-1 może tracić zdol-
ność do wtązanta się ze zmienionymi receptorami po-
,uvierzchniowymi salmoneli i nie dochodzi do lizy ko-
mórki (1, 10). Zmiany w strukturze antygenów po-
wierzchniowych są prawdopodobnie przy czynączęst-



szego występowania oporności na działantę faga 0-1
wśrod szorstkich szczępow Salmonella (1 ,7oń -tab. 2)
niżtych określanych jako gładkie (11).

Na wyniki doĘ cząc e wrażliwo ś c i s almone li na faga
O- 1 ma wpływ j ego koncentracj aw lżywanym prepa-
racie oraz stężenie agaru słuzącego do oceny jego wła-
ściwości litycznych. W przypadku wysokiej koncen-
ttacji cząstek faga w preparac ie i przy niskim stężeniu
agaru, prawie I00% salmonel ulega lizie. Wówczas
jednak maleje specyficzność tej reakcji, a wiele innych
bakterii rodziny Enterobacteriaceae ulega lizie pod
wpływem faga O-i (8, 12).

Zaob s erwowano p ewną zależno ść p omlądzy pr zy -

należnością serotypową badanych szczepów S almo -

nella a ich rożnąwrażlirvościąna faga 0-I (tab. 2).
Znajduje to potwierdzenie w badaniach Gunnarsona i

wsp. (7). Wrażliwośó na bakteriofaga 0-1 jest cechą
swoistądla salmoneli i Ęlko nieznaczny odsetek szcze-
pów E. coli ulega lizie w wyniku jego działania (9,

12) . Z prezentowanych danych wynika, że wr ażIiw o śc
na faga 0-1 stwierdzono u 6,0oń badanych izolatów
E. coli (tab. 1), co jest zgodne z danymi innych auto-
rów (9,12).

Próby opracowania testu do wstępnej identyfikacji
pałeczek S almonell a, wykorzystuj ącego właściwości
faga 0-1, podejmowano wielokrotnie. Gtidel i wsp.
(6) zastosowali dodatek fagów specyltcznych dla gru-
py OE, w celu identyfikacjinależących do niej szczę-
pow Salmonella.Inni uzupełniali test probami bioche-
micznymi umożliwiaj ącymi wykrycie zdolności roz-
kładu mocznika (7) lub dekarboksylacji lizyny (5).

Dodając faga 0-1 do próbek kału, Crane i wsp. (3)
śledzi li j e go namnażanie s ię za p omocą wys oko spraw-
nej chromatografii cieczowej (HPLC). Wzrost ltczby
fagów śwtadczył o obecnościpaŁeczek Salmonella w
badanych próbkach.

Biorąc pod uwagę specyficznośó reakcji litycznej
faga 0-1, stwierdzonąw odniesieniu do pałeczek Sal-

monella,podjęto próbę opracowania zestawu umożli-
wiającego ich szybkąidentyfikacj ę.W zwtązku z tym,
zmodyfikowano podŁoże stałe tak, aby obok oceny
wrażliwo ś ci b adanych szczep ów b akteryj nych na faga
0-1, możliwe było również określenie ich zdolności
do produkcji indolu t B-galaktozydazy. Test umożli-
wia identyfikacj ę pałec zęk Salmonella w ciągu 24 go-
dzin. Biorąc pod uwagę fakt, iż ponad 98%o szczepow
Salmonella, klasyf,rkowanych jako S. ellterica podga-
tunek enterica cechuje wrazliwość na faga 0-1, jak i
to, że 98,9o^ z nich nie jest zdolnych do produkcji in-
dolu, a 99,40ń z ntch wypada ujemnie w teście na
ONPG (4), efektywność opracowanego zestawu jest
wy starczaj ąca do wstępnej i dentyfikacj i s almone li.

Uzyskane renlltaty wskazują ze opracowany zestaw
diagno styc zny, umożIiwi aj ąc okre śl eni e wrażliwo ś ci
badanych szczepów nafagaC-I oraz ich zdolność do
wytwarzania indolu t B-galaktozydazy, może znalężć
zasto s owanie w rutynowej i dentyfikacjl p ałe częk S a l -

monella.
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rakterystyka epidemiologiczna infekcji wywoła-
nych przez herpeswirus bydła 1 oparta o wynik
badania mleka zbiorczego pochodzacego od wszyst-
kich stad mlecznych krów w Danii. (Epidemiologi-
cal characteristics of bovine herpesvirus 1 infections
determined by bulk milk testing of all Dutch dairy
herds). Vet. Rec. I42,I8I-I84, 1998 (8)

Próbki mleka zbiorczego zebrane w listopadzie 1994 r. przebadano na obec-

nośc przeciwciał dla wjrusa BHV-l testem gB-ELISA. Osiemnaścje stad było

wolnych odzakażenia tym wirusem. Na fermach gdzie przebywały wyłącznie
krowy mleczne 1,9 razy częściej uzyskiwano wyniki rrjemne aniźeli w stadach

gdzie oprócz bydła mlecznego były opasy i cielęta. Na fermach gdzie zagęszcze-

nie krów było duże, na stado przlpadało poniżej 1 km2, prawdopodobieństwo

wystąpienia wyniku u.jemnego lub słabo pozyt}Ąvnego było 1,5 razy większe
niżeli na f'ermach, na których na stado przypadał obszar ponad 1 km2 

G.

ACOSTA B., REAL F., FERRER O., DENIZ S.,
POVEDA J. B.: Izolowanie Mycobacterium kunsa-
sii od tuberkulino pozytywnych kóz. (Isolation of
My c o b a ct eri um k an s asii from a tuberculin-p ositive
goat). Vet. Rec. I42,I95-196, 1998 (8)

Często od kóz izoluje stę l\'fycobacterium bovis, M. avium sllbsp. aviunt, M.

avium subsp. paratubercttlosis i M. tubercubsis,. Dotychczas M, kansasii izolo-
wano od ludzi z przewlekłym schorzeniem płuc oraz od sarel gdzie wywołuje

zmiany grtlż|iczo podobne oraz od wielbłądów Na Grand Canaria i Teneryfie

poddano badaniom 28 kóz reagujących w odczynie tuberkulinowym na PPD M
óovls Do izolacji prątków na podłożach Lovensteina-Jensena użyto węzły chłonrre

oraz patologicznie zmienione odcjnki tkanek. Spośród 28 tuberku]ino dodat-

nich kóz u 14 nje występowały żadne makroskopowe zmiany chorobowe, u l2
stwierdzono zserowacenia i zwapnienia w węzłach chłonnych, płucach i w wą-

trobie. W jednym przypadku występowały zmiany wysiękowe w węzłach chłon-

nych Od 13 zwierząt ze zmianarni patologicznymi wyosobniono M Doyi,1. Wol-
no Tosnące fotochromogenne prątki wyhodowal1o ze śródpiersiowych węzłów

chłonnych pozostĄch kóz , które zidentyfikowano jako M. kansasi'. 
o.


