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The objective of this study was to characterize Acti
been isolated in Poland by using the follorving genotypi
pulsed.field gel electrophoresis (PF'GE) and rRNA
l3 reference strains of App have been, used in this
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another and to their respective reference strains. Addi
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Pleuropneumonia świń, wywoĘw ana przez A c tino -

b ac i l lu s pl e uropn e um on i a e (App), j e st groźną choro-
bąukładu oddechowego, powoduj ącąduże straty eko-
nomiczne w produkcj ttrzody chlewnej na całym świe-
cie (9, 16,21). Ostra postać choroby charakteryzuje
się gwałtownym przebiegiem z wysiękiem włókniko-
wym w jamie opłucnej, natomiast przewlekła włókni-
kowym zapaleniem opłucnej oraz zmianami martwi-
cowymi zlokalizowanymi głównie w płatach przępo-
nowych płuc (ż7,28). Zwlerzęta ze zmianami chro-
nicznymi w płucach są nosicielami App, pozostając
istotnym wektorem w szerzeniu się infekcji (16). StraĘ
ekonomi cz ne zw i ązane z omawi aną chorob ą s ą wyni -

kiem licznych, sięgających 40-60% w ostrej postaci,
padnięć młodych, naj częściej 8- 1 O-tygodniowych świń
(16). Postać przewlekła charakteryzuje się zmniejsze-
niem przyrostów masy ciała oraz charłaczenlęmzwle-
rząt. Przy wspołistniej ących niekorzystnych warunkach
środowiskowych choroba ta może wystąpić także u
innych grup wiekowych zwterząt,włącznie z ssącymi
prosiętami (1 6, 26, 29),

kogramów izolatów App (4,30).
Śtwierdzana nierzadko niedoskonałość wymienio-

nych metod fenotypowych stała się przy czyną podj ę-
ciabadań nad zastosowaniem w epidemio\oglt zaka-
żeń i chorób bakteryjnych, w tym pleuropneumonii
świń, technik biologii molekularnej, określających* Badania w;,l<ollzrno rr ramirch grantu KBN nr 5P(J6T( 0]3 l2



właściwości genomu bakterii. Badania tego typu wy-
korzystują m.in. analizę elementów DNA chromoso-
malnego i pozachromosomalneg o (2, 3, 5 Ą0, 12, 13,
20, 3I -33, 35, 37, 39 -4I).

Biorąc pod uwagę coraz większe rozprzęstrzenie-
nie się w Polsce zakażeń świń wywoływanych pIzęz
Actinobaci]]us pleuropneumoniae, jak również dlżą
róznorodno ść serotypową wyo sobnionych szczepów
terenowych, uznano za celowe scharakteryzowanie ich
pr zy uży ciu meto d genotyp owych.

Materiał imetody

Charakterystykę referencyjnych oraz terenowych, wy-
izo lowanych w Polsce szczepow App wykon ano przy lży -
ciu trzech rożnych, przedstawionych poniżej metod:

Analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych
przy użyciu elektroforezy konwencjonalnej

Szczepy bakteryjne. Analizie poddano 60 szczepów te-

renowych App wyizolowanych od świń utrzymywanych w
gospodarstwach zlokalizowanych w róznych regionach kra-
ju oraz wszystkie szczepy referencyjne.

Postępowanie. Chromosomalny DNA poszczególnych
szczepów bakteryjnych ekstrahowano według metody Pit-
chera i wsp. (21). Uzyskany DNA poddawano następnie
trawieniu przy lżyclu enzymu restrykcyjnego Hind III
(prod. MBI Fermentas, Litwa) według wskazań producen-
ta, Po zakończeniu tego procesu wykonywano elektrofore-
zę (0,7oń agaroza, 30 V, 12 godzin) stosując bufor TBE
(25). Jako wzorcamasy cząsteczkowej uży. vano DNłHind
III Fragments (Gibco BRL). Po zakończeniu elektroforezy
zel barwiono bromkiem etydyny, po czymoglądano w trans-

iiuminatorze UV i fotografowano.
Analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych

przy użyciu elektroforezy w zmiennym pulsowym polu
elektrycznym (pulsed-field gel electrophoresis - PFGE)

Szczepy bakteryjne. Analizie genetycznej poddano ogó-
łem 81 szczepów App,rtego 13 szczepów referencyjnych,
25 należących do serotypu 9, w tym po jednym izolacte
pochodzenia australrjskiego, francuskiego i czeskiego (z

kolekcji Zakładl Bakteriologii Uniwersytetu w Bernie,
Szwajcaria),2I reprezentujących serotyp 6, 15 izolatów
zaklasyfikowanych do serotypu 2, spośród nich 7 szczę-
pow zNiemiec oraz'J należących do serotypu 4.

Postępowanie. Całkowity, chromosomalny DNA po-
szczegóInych szczepów App, w bloczkach agarozowych,
przygotowywano według metody podanej w piśmiennic-
twle (żż). W skrócie procedura przygotowywania chromo-
somalnego DNA przedstawiała się następująco: sześcio-
godzinną hodowlę poszczególny ch szczepow App odwiro-
wywano, a uzyskany osad komórek bakteryjnych miesza-
no w równych objętościachz Ioń roztworem niskotopliwej
agarozy, po czym całość wylewano do specjalnieprzygo-
towanej formy. Po zastygnięciu zelu cięto go na bloczki
odpowiadające wymiarom grzebienia do elektroforezy.
Uzyskane bloczki umieszczano następnie w buforze lizu-
jącym, zawterającym proteinazę K, detergent i EDTA. Po
lizie komórek bakteryjnych, przeprowadzano trawienie
chromosomalnego DNA rzadko tnącymi enzymami restryk-
cyjnymi Not I i Apa I (MBI Fermentas, Litwa) według
w skazań pro ducenta. Analizę re strykcyj ną pr zept ow adza-

ch strawione
ów źelu aga-
(field inver-

sion gel electrophore
cjalnej aparatury prz
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retycznego dokonywano w 1,%o agarozle w buforze TBE
(25)przy napięciu 6 Ylcmbieżący żell. Czas tr-wania elek-
troforezy wynosił 3 8 godzin (żż), Po zakończęniu tego pro-

cesu zel barwiono bromkiem etydyny, a następnie ogląda-
no w transiluminatorze UV i fotografowano.

Szczepy różnlące się, w elektroforegramach, pTzynay
mniej jednym prążkiem traktowano jako izolaty nieza\eż-
ne genotypowo.

Analiza polimorfizmu DNA kodującego rybosomo-

7 zaklasyfikowanych do serotypu 4.

n ,72Y,

3 użel
6 nato-

rze UV. Po sfotografowaniu żell przenoszono fragmenty
restrykcyjne na membranę nylonową (25).

Kolejnym krokiem było wykonanie hybrydyzacji mole-

przez Sambrooka i wsp. (25).

Wyniki i omówienie

badanych szczepów jest niej ed-
zegalne, a co zatym idzie inter-

prętacjawyników jest prawie niemożliwa. Użycie do
trawienia DNA endonukleazy rzadko tnącej, np. Not
I, nie poprawia jakości obrazu zę wzgIędLL na ograni-
czone możliwoŚc t rozdzięIcze elektroforezy konwen-
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pochodzącę z tego samego województwa różniły się
między sobą pod względem genetycznym.

Przedstawione powyżej wyniki elektroforezy w
zmiennym pulsowym polu elektrycznym szczepów
referencyj nych j ak również izolatow terenowych App,
należący chdo sero§pu 2, 4, 6 i 9 wykazaĘ wśród nich
dużą r ożnoro dno ś ć genety czną. Uzyskane r ezultaty
wskazują żewzotcę restrykcyjne powstałe w wyniku
trawienia chromosomalnego DNA rzadko tnącymi
ęnzymaml Not I i Apa I są wystarczająco stabilne, a
pTzez to dające pełną podstawę do charakterystyki
poszczego\ny ch szczepów App. W efekcie omawiana
meto da j e st pr zy datnąte chniką w b adani ach ep i demio -

l o gi c znych zakażęń wlłvoĘwa ny ch pr zez App,
Podobne badania, wykonane przez autorów kore-

ańskich (8), dotyczyły charakterystyki 24 szczepów
App serotypu2wyizolowanych w dwu odlegĘch geo-
graftcznie miejscach. Stwierdzono, że 2I z nich po-
siadało ten sam wzorzec restrykcyjny jakszczep refe-
rencyjny. Ttzy szczepynatomiast, wyosobnione w jed-
nej z miejscowości, rożniły się od pozostałych, two-
rząc oddzielny wzorzec. Autorzy ci wyrażająopinię,
że elektroforęza w zmiennym pulsowym polu elek-
try cznym j e st b ardzo pr zy datnąmeto dą w b adaniach
ep i de mi o l o giczny ch nad szęr zęni em s i ę zakażeh i.p o -
jawianiem się nowych szczepów App. Omawianą
metodę, zbardzo dobrym skutkiem, stosowano rów-
nie ż w analtzię ep i demi o 1 o gtcznej zakażęń b akteryj -

nych wywo§,wanych m.in, przez Mycoplasma hyo-
pneumoniae (2), Leptospira spp. (6), Salmonella spp.
(I0), E. coli (32) t Streptococcus spp. z grupy C (33).

Podobnie, do opisanej powyżej metody, wysokimi
właściwo śc tami r ożntcuj ącymi szczępy App charak-
teryzowało się rybotypowanie. Wykazano dużego stop-
nia heterologlę szczępów referencyjnych użytych w
badaniach. Jedynie serotypy wykazuj ące pokrewień-
stwo antygenowe (1, 9, 11) posiadały podobny profil
DNA kodującego rybosomowy RNA. Podobnie jak
e l ektro fore za w zmięnnym pul s owym p o lu elektry cz -
ny m analiza uzy skany ch e l ektro fore gramów p o zwo 1 i -

ła na zt ó żni c o wani e izo|atów t erenowy ch repre z entu-
jących ten sam seroĘp. Przykładowy elektroforegram
przedstawiaryc.3.

Analiza DNA ko duj ąc e go rRNA tzolatow reprez en-
tuj ących s eroĘp 4 p ozw ol1ła na zaszęr ę gowanie szczę -
pów wyizolowanych w woj. wrocławskim, poznań-
skim i bydgoskim do jednej podgrupy, natomiast szcze-
py pochodzącę z woj. pilskiego i elbląskiego utwo-
rzyły dwte odrębne podgrupy. W grupie szczepów te-
renowych App serotypu 2, pochodzęnta krajowego,
stwierdzono trzy podgrupy. Na uwagę zasługuje fakt,
że wśród tzolatów wyosobnionych w woj, koszaliń-
skim wykazano dwatypy genetyczne. Zlpełntę rożne
od polskich wzofce DNA kodującego rRNA uzyska-
no'dla szczepów niemieckich. Co więcej, charaktery-
zowały się one wysokiego stopnia polimorfizmem,
czego wyrazem było zakwalifikowanie ich do cńerech
podgrup. IzolaĘ reprezenĘące serotyp 6 utworzyły
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Ryc. 3, Profil DNA kodującego rybosomowy RNA szczepów tereno-
wych App serotyp 4 po trawieniu endonukleazą Hind III. Scieżki: 1

- szczep referencyjny serotypl 4;2-3 - szczepy wyizolowane od świń z
woj. pilskiego; 4 _ izol,atwyosobniony od świni z woj. wrocławskiego;
5 szczep pochodzący z woj. poznańskiego; 6 - szczep wyizolowany
od świni z woj. bydgoskiego; 7-8 izolaty wyosobnione od świń z woj.

elbla.sk iego.

trzy.
woJ,
grup
no dwa wzorce, które pozwoliĘ nazrożnicowanie App
wyosobnionych od świń z woj, koszalińskiego izielo-
nogórskiego.

Analtza chromo somalne go DNA nie j est j eszcze sze-
roko wykorzystywana w praktyce zewzględuna brak
dostępnych metod pozwalaj ących na łatwą interpreta-
cję wyników. o niektórych drobno-
ustrojów, np. metoda tamaograni-
czonemożliwościrożnicljącezewzglęól,namałąItcz-
bę kopii genów kodujących rRNA w ich genomie (39).

W dostępnym piśmiennictwie napotkano tylko jed-
no doniesienie na temat zastosowania rybotypowania
w badaniach epidemiologicznych nad App. Autorzy
duńscy (3) na podstawie analtzy polimorfizmu DNA
kodującego rybosomowy RNA szczepów App seroty-
pu 2, v,lyizolowanych w stadzie SPF oraz sąsiadują-
cych fermach tradycyjnych, wykazali istnienie różntc
między nimi, Ęm samym wykluczyli możliwośó sze-
rzenia się zakażeń App między poszczególnymi go-
spodarstwami drogą aerogenną. Stwierdzili równiez,
że rybotypowanie wydaje się byó bardzo użyteczną
metodą w analizie epidemiologicznej zakażęń śwtń
wywoływan y ch przez App. Ryb otyp owani e j e st te ch-
niką szeroko stosowanązarowno dla celów taksono-
mii jak t szczegółowej charakterystyki takich drobno-
ustrojów jak Streptococcus suis (20), Serpulina spp.
('7 ,35), Sa]mone]]a spp. (9, 37) i Pasteure]]a mu]toci-
da(aQ.

W badaniach własnych wykazano duzego stopnia
korelacj ę mtędzy rybotypowaniem a elektrofo rcząw
zmiennym pulsowym polu elektryczrlym w zakresie
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zdolności różnicowania i/lub grupowania szczepów
App. Ponadto, metody te uwidocznlły znaczną hete-
rologię na poziomie DNA, tak wśród szczepów refe-
rencyjnych, jak i w grupie izolatów należącychdo tego
s ame go serotypu. P rzy uĘ ciu obu wymienionych tech-
nik wykazano terytorialną odrębność szczepórv App.

Reasumując można stwierdzić, że metody genoty-
powe umożliwiaj ą przeprow adzenię dokładniej szej
charakterystyki różnicowej izolatów App, w porów-
naniu do serotypowania czy innych technik fenotypo-
lvych. Co więcej, pozwalająone ocenić stopień gene-
ty czne go zr óżntc ow ani a p omięd zy p o szczegó lnymi
szczepami, podczas gdy analiza fenotypowa wskazu-
je jedynie na występowanie takich rożnic. Ponadto,
cechy fenotypowe są dość zmienne i podlegają wpły-
wom róznorodnych czynników zewnętrznych i we-
wnętrznych. Metody genotypowe winny zatęm zna-
Ięźc zastosowanie jako uzupełnienie analizy fenoty-
powej,szczegóIniewĘchprzypadkach,gdzieniezbęd-
ne sąbadania epidemiologiczne zaŁażeń świń wywo-
ływanych przęz A ctin o bac i ] ] us pl europn e umoni a e,
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