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Badania prowadzorre w ostatnich latach nad rne cha-
niznlami chorobotwórczości pałeczek Y enteroco]iti-
ca wskazująna zwiqzek pomiędzy występowaniem
takich białek chromosomalnych jak: białko Ail (At-
tachment invasion locus) i Yst (Yersinia termostable
enterotoxin), a potencjalną zjadliwością tych bakterii
(3,5, 18).

Białko Ail ma masę cząsteczkową l7 kDa i powstaje
w wyniku ekspresji genu ail. W logarytmtcznej fazie
wzrostu bakterii synteza białka Ail zachodzi w 30oC,
natomiast gen ail ulega ekspresji tylko w 3]"C. Biał-
ko to pośredniczy w procesie wiązaniabakterii do po-
wierzchni komórki wielu linii komórkowych ssakow.
GłównąroląAil jest zdolnośc prą,legania i wrrikania
do wnętrza komórek eukariotycznych, atakże wielo-
krotnie zwtększa oporność Y entroco]itica na bakte-
riobójcze działatlie dopełniacza (3, I7, 18). Gen ail
występuje wyłączrlie u szczepów Y entroco]iticana-
leżącychdo grup serologicznych uznawanych za cho-
robotwórcze (15).

Wnikanie drobnoustrojów do wnętrza tkanek jest
znaczn|e ułatwione po znlszczeniu nabłonka jelitowe-

go przez enterotoksynę o
py Ye;"sinia posiadają g t

enterotL,ks_],nę Yst (6). c
co ] i tica,przyl,() jnj n a pod względem właściwości fi zy-
kochemicznych enterotoksyrrę Sti produkow anąptzęz
entero co]i. Yst
jakiS uany ido
wzr()s w k rko-

wych jelit, a to z kolei powocluje gromadzenie się w
jelitach płynów, prowadząc do wystąpienia biegunki
(I2,16).

Od monrentu stwierdzenia identycztrości sero§pów,
biotypow i fagotypow Yersinia enteroco]itica wśród
szozepow izolowanych od trzody chlewnej i ludzi
zwrócorro uwagę na świnie jako zródło pierwotnego
zakażentadla człowieka (1, 2). Serotypy pałeczek Yer-
,s ini a en tero c o ] i ti c a wywołuj ące obj awową j ersiniozę
u ludzi wielokrotnie izolowano od clrorych i klinicz-
nie zdrowych świń (4, 8). Surowe mięso wieprzowe
może być tak:żerezęrwuareln szczepow Yersinia ente-
roco]iticadlatego tez istotne znaczęnię praktyczne ma
zastosowanie techniki PCR umożliwiającej szybkie



wykrywani ę szczępow chorobotwór-
czych, które nie zawszę wykrywane
są konwencjonalnymi metodami ho-
dowlanymi.

Celem badań była identyfikacja
markerow chorobotwórczości szcze-
pow Yers inia enteroco] i ti cawyosob-
nionych od ludzi i świń przy użycilt
techniki polimerazowej reakcji łań-
cuchowej (PCR), w której zastoso-
wano dwie pary starterów Ail-a, Ail-
b oraz Yst-a, Yst-b.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono na szczę-

pach Yers ini a enteroco]iti ca wyosobnio-
ny ch zprzypadków krwawych biegunek
Lr ludzi (3B szczepów) oraz zwymazów
z jamy gębowej, powierzchni półtusz
świń i kału prosiąt (B4 szczepy). Meto-
dę izolacji szczepów, sposób identyfi-
kacji biotypu i grup serologicznych opi-
sano wcześniej (13, 14).

Do wykrywania poszukiwanych ge-
nów w genomie użytych do badań szczę-
pow Ł enteroco]itica zastosowano po-
1imerazowąreakcję łańcuchową mul-
tiplex PCR. Preparat genomowego DNA
przygotowano według metody zapropo-
nowanej przez Harnett i wsp. (9) w mo-
dyfikacji własnej. Drobnoustroje hodo-
wano w płynnym podłozu LBprzez24
godziny w 28oC. Do reakcji lizy pobie-
rano 0,2 ml zawiesiny bakteryjnej o stę-
zerriu l x 109 CFU/ml i dodawano 0,8 ml
buforu 10 x TE (100 mM Tris-HCl, pH
: 8,0; 10 mM EDTA), następnie mie-
szano i wirowano w temp. 4"C przez 10 min. przy 10 000 x

rpnr. Supernatany usuwano, a osad zawieszano w 0,2 ml
buforu lizującego (0,01 M Tris-HCl pH - 8,0; 0.05 M NaCl;
0,005 M EDTA, l% SDS; 100 pg/ml Proteinase K) i inku-
bowano 2 godz. w temp. 65'C. Uzyskany lizatpoddawano
ekstrakcji równowazną objętością mieszaniny fenol: chlo-
loforll: alkohol izoamylowy w stosunku 25:24:1 (fenol
wysycony 0,1 M Tris-HC1, pH: 8,0) oraz dwukrotnie mie-
szaninącblotoform: alkohol izoamylowy w stosunku 24: 1.

Fazę wodnąi fenolowąrozdztelano ptzez wirowanie ] 2 000
x rpm l5 min. DNAwytrącano przezdodanie 2,5 objętości
absolutnego alkoholu etylowego oraz 1l70 objętości 3 M
octanu sodowego. Próbki inkubowano przez ż4 godz. w
temp. -20'C. DNA odzyskiwano z osadu przez wirowanie
przy 12 000 x rpm przez 30 min. w temp 4oC, następnie
płukano 70% alkoholem etylowym i suszono. Preparat DNA
ro7,pLlszczano w buforze TE (10 mM Tris-HCl, pH - 8,0;1
mM EDTA). Tak przygotowany preparat DNA przecho-
wywano w stanie głębokiego zamrożęnla (-78'C). Bufory
uzyte do przygotowania preparatów genomowego DNA
sporządzano w jałowej wodzie destylowanej Millipore.

Mieśzaninę reakcyjną PCR przygotowywano jednora-
zowo w objętości pozwalającej na przeprowadzenie 24

Tab. 1. Startery PCR użyte w reakcji identyfikacji chorobotwórczych szczepów
Y enterocolitica (9)

Tab. 2. Ocena występowania produktów amplilikacji dla genu ail i yst badanych
drobnoustrojów

Y. entrocolilica

Y. entrocolilica

Y, entrocolitica

y. entrocolitica

Y. pseudotubereulosis

y, kristensenii

E, coli

s. enteritidis

S, sonnei

S. Ilexneri

C. freundii

104

15

2

1

0

0

0

0

0

0

oddzielnych reakcji arnplifikacjl ,każda w objętości 50 pl.
W tym celu do 426 p"l sterylnej wody destylowanej doda-
wano 120 pl 10x stężonego buforu reakcyjnego DyNAzy-
meTM (10 mM Tris-HCl, pH - B,B; 1,5 mM MgClr; 50 mM
KCl i 0,1% TritonX-100) dla termostabilnej polimerazy
DyNAzymeTNl II DNA Polymerase (firmy Finnzymes), rnie-
szano, a następnie dodawano 96 pl roztworu o stęzeniu 0,2
pM każdego zpary clligonukleotydow starterowych wyko-
nanych przez DNA Gdańsk (tab. 1) oraz I20 pl roztworów
deoksynukleotydów (firmy Fermentas) o stęźeniu końco-
wym 200 pl. Ostatnim etapem przygotowania mieszaniny
reakcyjnej było dodanie 30 pl roztworu termostabilnej po-
limerazy DyNAzyrneTM II DNA Polymerase (fimy Finn-
zymes) o aktywności 2 Ulp,L Mieszaninę reakcyjną roz-
dzielono po 45 pl do 24 osobnych probówek Eppendorfo
pojenrności 0,2 ml, do których następnie wprowadzono po
5 pl preparatu genomowego DNA. Probówki umieszczono
w termocyklerze Gene Amp PCR-system 2400 firmy Parkin
Elmer, w którym prowadzono reakcję amplifikacji DNA.

Zasto sowane warunki ampliirkacj i obej mowały : wstęp-
nąjednominutową denaturację w temp. 94oC, denaturację
94"C 30 sek., przyłączanie stafterów 55'C - 1 min. oraz
syntezę łańcucha 70'C 2 min. Cykl ten powtarzano 25x,

5, TGGTTATGcG CAAAG cGATGT 3,

5, TGGAAGTGGGTTGAATTGcA 3,

5, GT0TTGATTTGGAGGATTGGG c 3,

5, AAT0AcTAcTGAcTTcGG cTGG 3,

Ail-a

Ail-b

Yst-a

Yst-b



Całąreakcję multiplex PCR kończyła końcowa syntezałań-
cucha 70'C - 5 min. Mieszaninę poreakcyjną zawlerującą

,Wtym
pl bufo-
40oń sa-
o do stu-

dzienki w 20ń żehlagarozowym (Ampli Size Agarose Bio-
Rad) zawierającym bromek etydyny w ilości 10 pl/ml,

Rozdziałelektroforetyczny prowadzono w buforze TBE

łańcuchowejr yużytoobok Ypseudotu-
bercu]osisi Y szczepy pałeczek zrodziny
Enterobacteriaceae,. E, co]i, S. enteritidis, S, sonnei, S,

flexneri oraz C. freundii. Oznaczęn,tawykonano wg opisu
przedstawionego powyzej.

Wyniki iomówienie

Wyniki PCR
now ail i y ych s

częk y en od lu
szczępow użytych jako kontrolnych przedstawiono w
tab.2.

za chorobotwórcze dla człowieka t zwierząt.

356 p.z.

134 p.z.

Ryc. l. Rozdział elektroforetyczny w 2oh agarozie produk-
tów reakcji multiplex PCR uzyskanych z DNA szczepów I
enterocoliticu
Objasnienia: od
l90,141.1llp. ).

0:3,ścleżka2- :9

ca 0,.2, ścieżka 1 Y enterocohtica 0:5 ,

12 3 4 5 6

356 p.z.

134 p.z.
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enteroco]itica wystarczy wykrycie w genomie tych
bakterii genów ail i yst, które występują niezależnte
od obecności plazmidu wirulencji pYV.

W celu potwierdzenia tego należałoby w dalszych
badaniach dokonać oceny przedstawionej populacji
szczepow Y enteroco]itica pod względem obecności
plazmidu wirulencji pYV.

Wnioski

1. Metoda rnultiplex PCR ze swoistymi starterami
Ail-a, Ail-b oraz Yst-a, Yst-b jest przydatna do wy-
krywania chorobotwó rczy ch szczepów Yersin ia ente -

roco]itica.
2. Obecność chromosomalnych markerów wirulen-

cji, tj. genów ail i yst zarówno u szczepow Yersinia
enteroco]iticawyosobnionych od Ludzl,jak i od świń
wskazuje na powinowactwo epidemiologiczne ludzi i
trzody chlewnej.
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