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O znaczanię pokrewieństwa genotypowego pato gen-
nych bakterii, izolowanych z rożnych przypadkow
chorobowych, posiada istotne znaczente dla jedno-
znacznej idenĘfikacj i czynnika etiologiczn ego, źrodła
infekcji, drogszerzenia się choroby jak tez skuteczno-
ści stosowanych szczepień profilaktycznych. Jest tez
istotn e dla p orównania mikroorganizmów, należący ch
do tego samego gatunku (szczepu, serotypu), wyosob-
nionych z różnych miejsc i w różnym czasie. Stoso-
wane konwencj onalne (fenotypowe) meto dy Ępizacji
szczepów bakteryjnych, oparte m,in. na testach ze
sw o i s Ęmi pr ze ciw ci ałami (Ę ptzacj a s ero 1o gi czna) lub
na wrazliwości na bakteriofagt (izolacja fagowa), nie
zawszę mogąbyć wykorzystane w praktyce, Wiąze się
to np. z brakiem reakcji części szczepów bakteryjnych
(Escherichia coli, Mycobacterium avium, Sa]mone]-
la) z dostępnymi swoistymi przeciwciałami diagno-
sĘcznymi czy też nieobecnością u niektórych izola-
tów swoi sĘch rec eptorów fagowy ch. Z te go też w zg7ę-
du w ostatnich latach wprowadzono do badań epide-
miologicznych szereg metod opaĄch na ocenie ma-
teriału geneĘcznego Ępowanych bakterii. Większość
zĘch technik opartajest na analtzie porównawczej
fragmentow bakteryj nego DNA, uzyskanych różnymi
metodami l rozdzielonych następnie w żelu agarozo-
wym w stałym polu elektrycznym (I5, I],26), Pomi-
mo, iż w testach tych uzyskuje się szereg znaczących
inforrnacj i, pomv aląących na molekularn ę zrożnlco -
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wanie analizowanych drobnoustroj ów, ich praktyczne
zastosowanie ograniczone jest zwykle dostępnością
specj alisĘc znej apar atary. c zaso- i pracochłonnością
oraz wysokim kosztem . Z tych też wzg\ędow, w wielu
laboratoriach prowadzone są badania zmterzające do
uproszczenia metod §powania genetycznego szcze-
pów bakteryjnych i wprowadzenie ich do ruĘnowej
diagnostyki mikrobiologicznej. Milowym krokiem w
Ęm kierunku było opracowanie metody amplifikacji
in vjtro fragmentów DNA drobnoustrojów przy po-
mocy polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR).
Wykorzysfując tę technikę, w 1990 r., ntezależnlę od
siebie, Williams i wsp. (28) oraz Welsh i McClelland
(27) opisali metodę typizacjt molekularnej drobno-
ustrojów, oparlą na amplifikacji przypadkowych (lo-
sowych) fragmentów genomu bakteryjnego, określo-
ną terminem,,Arbitrarily Primed" (AP) lub,,Randomly
Amplified Polymorphic DNA" (RAPD), ZaŁożenie
teoreryczne lego testu opiera się na zastosowaniu po-
jedynczego startera (oligonukleotydu) reakcji PCR,
ktory łączy się losowo (przypadkowo) z mniej lub bar-
dziej homologicznymi sekwencjami bakteryjnego
DNA i po amplifikacjt in vitro prowadzi do wytwo-
rzęnia okre ślone go pro irlu genoĘpowe go, pozwalaj ą-
cego następnie na analizę i porównanie poszczegól-
nych izolatów.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono teore-
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Summary

Arbitrary amplification (AP), also called random amplification of polymorphic DNA (RĄPD), has been
widely reported as a rapid, sensitive and inexpensive distinguishing assay for molecular characterization of
different microorganisms. The method uses sing|e short primers that target unspecific genomic DNA sequences
in order to generate a genetic profile that is unique for the different bacterial isolates tested. Several factors
effect the RAPD fingerprints; among them the most important seem to be the annealing temperature, DNA
template purity and concentration, primer sequence, as we|l as the PCR equipment and reagents. These fac-
tors can have an influence on the reproducibility and discriminatory power of RAPD-based tests utilized for
molecular characterization of related bacteria. Ilowever, a precise optimization procedure facilitates suffi-
ciently reliable conditions for using this technique in microbiological laboratories for epidemio|ogical typing
of an ever-expanding range of bacteria. There are several commercially available computer programs for
RAPD fingerprints which allow simultaneous analysis of agarose gels obtained in dilTerent laboratories. The
data obtained may bring new opportunities for the comparison of generated RAPD profiles and for further
studies on establishing standardized methods and systems for genotlpic analyses of microorganisms.
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tych na amplifikacji losowych fragmentów DNA oraz
możliwości zastosowania tej techniki w typizaĄi i ńż-
nicowaniu molekulamym szczepow bakteryjnych . Przy -
jęto, że oznaczenia AP PCR i RAPD PCR są równo-
znacznę, a podstawowarożnicamiędzy nimi polega na
długościach używanych starterów DNA, które wyro-
szą odpowiednio 1 8-24 zasad (AP) i 9- 1 0 zasad (RAPD).

Zasada testu RAPD (APl PCR

Istotną różnicąmiędzy,,klasycznym" testem PCR,
stosowanym do amplifikacji określonego fragmenfu
badanego genu bakteryjnego a analiząopartąna RAPD
(AP) PCR jest, ze w tym drugim przypadku lżywany
jest zwykle tylko jeden starter DNA, o losowej sekwen-
cji, nie będącej komplementarną do znanego odcinka
poddawanego powielaniu in vitro.Inaczej mówiąc, do
wykonania testu RAPD PCR nie jest konieczna zna-
jomość sekwencji genomu badanego drobnoustroju i
dlatego może być on użyĘ w stosunku do wszystkich
bakterii, u których istnieje możliwość izo\acjt DNA.
Stwierdzono, ze oligonukleo§dy używane do tesfu AP
(RAPD) PCR, zawierające zwykle 40-60% zasad C i
G, sąw stanie hybrydyzowaczmntej lub bardziej kom-
plementamą sekwencj ą analizowanego DNA, a tym
samym zapoczątkować reakcję PCR, zwłaszcza gdy do
kilku pierwszych cykli używa się stosunkowo niskiej
temperatury przyłączania (1, 3, 7).Takpołączony star-
ter, a ściślej mówiąc wiele jego kopii hybrydyzujących
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w różnych miejscach podwójnej nici bakteryjnego
DNA, p omv ala na uzyskanie amplikon ow o r óżnej Iicz-
bie i długości, charakterys§cznej dla danego drobno-
ustroju, szczepu lub klonu bakteryjnego. Uzyskany po
rozkładzię w żelu agarozowym obraz RAPD PCR,
zawięra produkty o zrożnicowanej masie molekular-
nej, zależnej od odległości wjakich starter przyłącza
się do rożnte oddalonych od siebię miejsc analizowa-
nego DNA. Liczba Ęch prążków może zwykle wyno-
sić od kilku do kilkudziesięciu i powstają one wtedy
gdy odległośó między miejscami, zktorych hybrydy-
zuje starter na przeciwlegĘch niciach matrycowego
DNA nie przekracza kilku Ęsięcy par zasad (1, 3, 15,
2I,24).

Jak stwierdzono wcześniej, startery testu AP PCR
nie są całkowicie komplementarne do żadnego specy-
ficznego odcinka genowego i przez to posiadaj ązdol-
ność hybrydyzacji z różnymi, przypadkowo położo-
nymi sekwencjami analtzowanego DNA bakteryjne-
go.Uważa się, ze aby doszło do skutecznej amplifika-
cji niezbędna jest komplementarność 5-7 zasad oligo-
nukleoĘdu z matrycowym DNA bakteryjnym (2, 8,
2l), Proces ten zależny jest w największym stopniu
od uzytej w reakcji PCR temperatury przyłączania (an-
nealing), jak również od innych parametrów, które
zostaną pokrótce scharaktery zow anę.

Gzynniki wpływaiące
na wyniki ]eakDii RAPD (AP} PCR

Startery DNA. Do testu RAPD PCRużyrva się zwy-
kle oligonukleoĘdów o długości 9-I0 zasad, o dowol-
nie dobranej sekwencji, unikającej jednak układu pa-
lindromowego (27). W wielu pracach wykorzystują-
cych tę technikę genotypowania, podano szereg se-
kwencji oligonukleotydowych, generujących z bakte-
ryjnym DNA amplikony o różnych masach moleku-
larnych, umożliwiających ich analtzę w konwencjo-
nalnym żelu agarozo\\rym, Najczęściej sąto startery o
sekwencjach: CCGCAGCCAA, GTGGATGCGA,
GCGGAAATAG, TCTCACCGTC, CTGGCGGCTG,
GCCTGGTTGC lub innych, dobranych i poddanych
standaryzacji w poszczególnych laboratoriach (1, 3,
4, 8, 15, 20,21). Oprócz uzycia jednego Ęlko startera,
analiza genotypowa bakterii wykonywana jest także
przy ldziale dwóch lub trzech starterów RAPD PCR.
Uzyskane wtedy wyniki cechują się większą powta-
rzalnością a ot-rrymany obraz elektroforetyczny składa
się z większej liczby aplikonów, umozliwiaj ącbardzie1
dokładną ana|izę, stanowiącą podstawę różnicowania
genotypowego badanych izolatów (1, 15, 20,24).

W przypadku techniki AP PCR, w której znajilĄą
zastosowanie startery oligonukleoĘdowe o większej
liczbie zasad, występują najczęściej następujące ich
sekwencje: TTATGTAAAACGACGGCCAGT (star-
ter M13), GGAACAGCTATGACCATG (starter
M l 3r), CCCATGTGTACGCGTGTGGG (starter KZ)
lub ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC (starter
ERIClR) (8, l7, 18).
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Ryc. 1. Uproszczony schemat metody RAPD PCR, wykorzys-
tanej do analizy pokrewieństwa moleku|arnego dwóch izola-
tów bakteryjnych (oznaczonych jako A i B). Pojedynczy star-
ter o krótkicj sekwencji hybrydyzuje losowo w różnych nliejscach
dwóch nic,i nratrycowego DNA, uzyskanego z izolatów A i B.
Otrzymane produkty amplifikacji RAPD PCR, cechujące się od-
mienną masą molckulamą ( ozrraczone odpowicdnio kolorem nie-
bieskim dla szczepu A i zielonym dla szczcpu B), sąrozkładane
w zelu agarozowyln, a ich profile ana|izowane przy użyciu pro-
gramu komputerowego (w g 24, zmodyfikowane).
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Oprócz sekwencji, istotnąrolę w metodzie losowej
amplifikacji DNA odgrywa długość llżytego startera
DNA. Najczęściej sąto oligonukleoĘdy o 9-10 zasa-
dach (test określany jest wtedy mianem RAPD PCR)
lub też takie, które składają się z ok. 20 zasad (test
oznaczany jako AP PCR). Optymalna liczba zasad star-
tera zależy m.in. od badanego drobnoustroJu l powm-
na być dobrana t standaryzowana w lokalnych warun-
kach laboratorium. Jak wynika zbadań własnych i in-
nych autorów (4, 10, l6, l8-20), w przypadku E. co]i
najlepsze wyniki, biorąc pod uwagę ich powtarzalność
or az liczb ę i wi elko ść uzyskanych amplikonów, otrzy -
mano ze starterami o dfugości l0 zasad, zprzewagą
cytozyny i guaniny, np. CCGCAGCCAA lub GTG-
GATGCGA. Zadawalające rezultaĘ wykazano też w
testach RAPD PCR w przypadku ana|lzy szczepow
Salmone]la z ldziałem oligonukleotydów GTT-
TCGCTCC lub GTAGACCCGT (5). Do oceny geno-

Ępowej innych drobnoustrojów, np. Toxoplasma gon-
dii, większe zastosowanie znajdują startery DNA o
długości ok. 20 zasad (12),

Duże znaczenie dla opĘmaltzacji metody ana|izy
genotypowej drobnoustrojów, opartej na RAPD (AP)
PCR posiada używana w reakcji koncentracja starte-
ra, a zwłaszcza jego stosunek do obecnego w miesza-
ninie PCR matrycowego DNA (6, I2-I4). Podobnie
jak w poprzednim przypadku, zaleĘ ona od testowa-
nych drobnoustrojów oraz sposobu przygotowania do
badań bakteryjnego DNA. Stwierdzono, że zbyt wry-
soka koncentracja oligonukleotydow prowadzi do
arnplifikacji krótkich fragmentów DNA, często cechu-
jących się niską koncentracją które sąprzez to sto-
sunkowo trudne do końcowej analtzy w zelu agarozo-
wym. Dodatkowo, nadmiar startera w stosunku do
matrycowego DNA może wpĘrvać na tworzenie się
niespecyficznych ich połączeń,aĘm samym na gene-
rowanie amplikonów nie występujących w optymal-
nych warunkach amplif,rkacji (13, 14,25). Z doświad-
czeń własnych wynika, że optymalna konc entracj a star-
terów o krótkich sekrvencjach powinna wynosić 0,1-
0,5 pM w 50 pl mieszaniny PCR zawierającej 10-50
ng izolowanego DNA (16, 18, 19).

Matrycowy DNA. Ilość i jakość materiału geneĘcz-
nego uzytego do reakcji losowej amplifikacji posiada
istotne znaczenie dla uzyskania właściwego rezultatu,
tzn.liczby i masy produktów reakcji RAPD (AP) PCR.
W piśmiennictwie istnieją dane o możliwości zasto-
sowania, jako maĘcowego DNA, wodnej zawiesiny
komórek bakteryjnych, poddanych działaniu tempera-
fury 95'C przęz 10-15 min. (1, 3,2I).Ztakprzygoto-
wanym DNA otrzymywano dobre wyniki testu RAPD
PCR w przypadku analiry szczepów K]ebsie]]a, Pseu-
d om on as, niektórych E s c h eri c h i a c o l i, natomiast inne
drobnoustroje, jak np, Setratia, Candida, \\ymagĄ
izolowania i oczyszczenia maĘcowego DNA (24), Z
badań własnych wynika, że do testowania niektórych
patogennych szczepów E. co]i (np. grupy O157) nie-
zbędne jest przeprowadzenie procesu tzolacji DNA,

Medycyna Wet. 2ll{l3, 59 (1}

np. przy pomocy szeregu dostępnych handlowo zesta-
wów, oraz j ęgo oznaczenie ilościowe, np. metodąspek-
trofotometry czną (I9). Ten sposób postępowanja za-
pewnia powtarzalność uzyskanych wyników i umoz-
liwia przeprowadzenie badań przęz różne laboratoria
i w różnym czasie. Dodatkowo ,llżywając izolowane-
go kwasu nukleinowego zamiast caĘch komórek, eli-
minuje się możliwy wpł}.w nukleaz bakteryjnych lub
inhibitorów polimerazy DNA, które mogąpowodować
degradację matrycowego DNA lub hamować reakcję
PCR, a przez to istotnie wpĘrvać na uzyskany obraz
RAPD PCR (1, 6,8,2I).

W większości przypadków podaje się, że opĘmal-
na ilość izolowanego DNA, jaka powirrnabyc uĘtaw
testach RAPD PCR, wynosi 10-50 ng(2,6, 10, 14).
Mniej sza konc entracj a maĘcowe go DNA (poniżej 5 0
pg) nłlzkle znacząco wpĘrva na uzyskane produkty
PCR, a szczególnie na zmniejszenie liczby prążkow o
niższych masach molekularnych (I2, 13,24). Podob-
ny efekt obserwowano, gdy do badań uzyłvano znacz-
nie większych (powyżej 100 ng w 50 pl mieszaniny
reakcyjnej PCR) koncentracji izolowanego i oczysz-
czonego DNA bakteryjnego (7, ż4),

Parametry amplifi kacj i. Przypadkowa amplifika-
cja fragmentów DNA, do jakiej dochodzi w trakcie
reakcji RAPD PCR, zaleĘ w istotnej mięrzę odlĘ-
tej temperatury przyłączania startera DNA. W niektó-
rych testach uż.rwa się PCR obejmującej dwie fazy: 3-
5 początkowych cykli, o rela§wnie niskiej tempera-
turze przyłączania i często wydfużonym jego czasie
(nawet 20-25"C przez 5 min.), a następnie 30 cykli o
wy ższej temperatur ze przyŁączania (np. 3 6-40'C),
trwającej 1-2 minut (3, 10, 13, 15, 2I,ż5). Ten dwufa-
zowy proces ma na celu zainicjowanie reakcji amplifi-
kacjt pr zez łatwiej sze połączenie się startera z matry co -

wym DNA, uzyskanie szeregu kopii wstępnych, a na-
stępnie ich powielenia zuĘciem ,,klasycznych" para-
metrów PCR. Wykazano jednak także, że ta dwufazo-
wośc nie zawsze jest konieczna i równie dobre rczulta-
ty uzyskuje się przy użyciu reakcji z 1edną relatywnie
niską temperaturą i jednym czasem prryłączania starte-
ra DNA (np. 3 0-3 6 " C pr zez 2 min.), wy dłużając j edno -

cześnie cĄ proces PCR do 35-40 cykli (15, 21,24).
Polimeraza Taq. Kolejnym cz)Imikiem, mającym

istotny wpływ na uzyskane wyniki amplifikacji testu
RAPD PCR, jest polimeraza Taq DNA t ,zvvtązany z
nią skład buforu enzymaĘcznego, a zwłaszcza kon-
centracja jonów magnezu, Tyler i wsp, (25)badając 6
polimeraz Taq pochodzących od różnych dostawców
(Promega, Gibco-BRL, Appligene, Boehringer-Mann-
heim, Stratagene i Perkin-Elmer), stwierdzlli znacznę
różnice w uzyskanym obrazie produktów amplifikacji
oraz występowanie w niektórych przypadkach niespe-
cyftcznych amplikonów w probówkach nie zawiera-
jących żadnego matrycowego DNA. Obecnośc Ęch
dodatkowych prążków zalężała od koncentracji uży-
tej polimerazy imiałaniewątpliwy wpb.w na interpre-
tację uzyskanych wyników amplifikacjt z ldziałęm
badanego maĘcowego DNA bakteryjnego.



Istniejące różnice uzyskiwane w obrazach RAPD
PCR po zastosowaniu odmiennych polimeraz mogą
wynikać z właściwości i jakości stosowanego enzy-
mu. Niektóre polimerazy Taq, zwłaszcza uzyskiwane
bezpośrednio z bakteńi Thermus aquaticus \llb Ther-
mus thermophilus, zawierają śladowe ilości innych
enzymów modyfrkujących, np. odwrotnej transkryp-
tazy. Enzym ten możę wpĘwać na jakość otrzyma-
nych wyników RAPD PCRpoprzęztworzenie z RNA
obecnego w analizowanym DNA niespecyficznych
fragmentów DNA, biorących następnie ldziałw reak-
cj i amplifi k acji z ldziaŁem lżyw anego startera oligo-
nukleotydowego (1 3, 22, 25).

W badaniach własnych obserwowano także dość
dlże różntce w liczbie i masię molekularnej ampliko-
nów RAPD PCR, gdy do wykonania testu używano
polimeraz Taq pochodzących od IBM Fermentas, Sig-
ma, F innZyme, Roche lub Eurogenetęc. Stwierdzono
równiez, że na stałośc tpowtatzalność wyników duży
wpĘw miała koncentracja w mieszaninie reakcyjnej
PCR jonów Mg*'. W przypadku polimeraz, dla któ-
rych dostarczany przęzproducenta bufor enzymaĘ cz-
ny zawiera jużMgCl, (lub irurą sól magnezu), nie ma
możliwości zmiany jego koncentracji i opĘmalizacji
RAPD PCR. Z tego też względu, w testach typu AP
(RAPD) PCR korzystniejsze efekty uzyskuje się uzy-
wając polimeraz Taq, których załączony bufor reak-
cyjny nie zawiera jonów magnezll Jak wynika zbadań
wykonanychze szczepami E. coli, opĘmalne stężenie
MgCl, dla testu RAPD PCR wynosiło w granicach2-S
mM, Ćlając najbardziej klarowny obraz amplikonów i
wysokąpowtarzalnośc wyników (16, 18, 19).

W ostatnim okresie zwiększenie swoistości testów
opaĘch na RAPD PCR uzyskano poprzez zastoso-
wanie handlowo dostępnych, przygotowanych specj al-
nie do tego testu, poltmeraz lub teZ gotowych miesza-
nin reakcyjnych PCR, zawierających wszystkie (oprócz
matrycowego DNA) komponenty (24). Takie zestawy
gwarantują powtarzalność wyników otrzymywanych
przęz rożne laboratoria i są niezwykle pomocne do
przeprowadzania badań porównawczych bakterli izo-
lowanych w różnych miejscu i w różnym czasie. Z
badań Caetano-Annolesa i wsp. (3) wynika również,
tżdllżąpowtarzalnoścrenitatówzapewniamieszani-
na polimerazy Taqz rekombinowaną wysoce termo-
stabilną polimerazą określaną jako fragment Stoffela.

Termocykler PCR. Istnieje szereg danych wska-
zujących, że na powtarzalność i standaryzację wyni-
ków reakcji losowej amplifikacji DNA znaczny wpływ
ma rodzaj uĄĄego do wykonania reakcji PCR termo-
cyklera (9). Szczególnie doĘczy to starszych modeli,
w których regulacj a i czas zmiany temperatury poszcze-
gólnych cykli przebiegająw dłużsnlm okresie. Wyka-
zano np., żę rożntce między próbkami położonymi na
obrzeżach i w środku bloku grzewczęgo mogą sięgaó
nawet 5"C (11), ale w obecnych aparatach, posiadają-
cych nłykle nowoczesne systemy regulacyjne (np. łpu
Peltiera) i górnąpĘtę grzewczą nie jest to większym

problemem. Niemniej, należy liczyc się z uzyskiwa-
niem odmiennych wyników w badaniach wykonywa-
nych przez rożnę lńoratoria, stosujące termocyklery
pochodzące od różnych producentów.

Analiza wyników

Pierwszy etap oceny uzyskanych wyników testu
RAPD PCR polega na wykonaniu standardowej elek-
troforezy produktów w żelu agatozorym, Większośc
wytworzonych amplikonów PCR obejmuje fragmen-
ty o masie w granicach 100 par zasad (pz) do 2500-
3000 pz, które najłatwiej jest analizować w 20ń żelu
agar ozorym. El ektroforezę wykonuj e się naj częś ciej
w żelu o długości 10-15 cm,przy staĘm napięciu 50-
100 V w buforze TAE lub TBE (l7,24).Istotnym ele-
mentem, wpływającym na możliwość standaryzacji i
porównania wyników testów uzyskanych w róźnym
czasie, jest dokładne ustalenie procedur postępowa-
nia przed i po wykonanej elektroforezie, tzn. użycie
tej samej objętości próbki PCR (zwykle 10-15 p"l) oraz
sposobu barwienia (czas, koncentracja bromku etydy-
ny) i odbarwiania żelu po elektroforezie. Ten ostatni
proces odgrywa dużąrolę, gdy obraz elektroforetycz-
ny zawiera amplikony posiadające rożną zdolność
wyb arwi an ia się (zależną o d i ch konc entracj i ) or az gdy
analizowane są próbki badane w różnych żelach, po-
równywalnych następnie ze sobą.

Obr az elektroforetyczny RAPD PCR można oc eniać
wzrokowo, oznaczając liczbę i masę molekularną po-
szcze góInych amplikonów (odn iesioną do standardu
DNA włączonego do każdego żelu), a następnie po-
równac dane uzyskane dla każdego zbadanych szcze-
pów bakteryjnych. Ten sposób interpretacji wyników
możliwy jest zwykle przyuzyskaniu 10-15 produktów
amplifikacji RAPD (AP) PCR, W przypadku oceny
żęlt zawterających większą liczbę próbek lub tez po-
równaniu obrazów otrzymanych w różnych żelach
agar ozory ch, b ar dzo p omo cn e j e st zas to s owani e kom -
putera, wyposazonego w odpowiedni skaner i opro-
gramowanie, pozwalające na akwizycję cyfrowych
obrazow w formacie PICT lub TIFF, niezbędnym do
dalszej ich analizy. Istnieje obecnie szereg handlowo
dostępnych programów komputerowych, pomvalają-
cych na przechowywanie i analizę obrazów RAPD
PCR, np. Molecular Analyst (Bio-Rad, USA) lub Gel
Compar (Applied Maths, Belgia) (I7 ,23). Umożliwiają
one standaryzację (w stosunku do uzyĘch markerów
masy molekularnej DNA) uzyskanych w rożnym cza-
sie wyników, lokalizację położenta poszczególnych
amplikonów, ich intensywność oraz porównująte dane
w zakresie wszystkich badanych próbek. Najczęściej
stosowaną metodą oceny uzyskanych rezultatów jest
test par skojarzonych z zastosowaniem średniej aryt-
metycznej (UPGMA), z poprawkąJaccarda, Dice lub
Pearsona (23,24). Wynik ten jest podstawą do auto-
maty cznego kreślenia drzew a fi logenetycznego (den-
drogramu), obranljącego (nvykle w procentach) sto-
pień w zajemnej korelacj i (pokrewieństwa genoĘpo-
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wego) badanych szczepow bakteryjnych. Interpreta-
cja tych wyników należy jednakzawsze do wykonują-
cego badanie, a określenie sztywnych kryteriów, po-
zw alĄący ch stwierdzi c czy testowane drobnoustroj e
sąrzęczywiście różne (i w jakim stopniu), napotyka
na szereg trudności. Z większości wykonanych meto-
dą RAPD PCR badań, przy zastosowaniu testu UPG-
MA wynika, że dlauznania całkowitej różnorodności
genotypowej badanych szczepów bakteryjnych nie-
zbędne jest wykazanje rożnicy między nimi na pozio-
mie co najmniej 70% (24), Taka wartość eliminuje
ewentualne błędy wynikające z poszczególnych eta-
pów reakcji RAPD PCR, analizy żelowej uzyskanych
produktów or az ich o ceny z uĘ ciem pro gramów kom-
puterowych.

podsumowanie

Technika RAPD (AP) PCR, używana do typowania
ep idemi o lo giczne go szczepow b akteryj nych, po si ada
szereg istotnych zalet, pozwalających na jej szerokie
stosowanie w identyfikacji i określaniu polimorfizmu
mlędzy bl i sko spokrewnio nymt izolatami : j e st sto sun-
kowo łatwat szybka do wykonania, relatywnie tania i
mozliwa do przeprowadzęnia w większości laborato-
riow zaopatrzonych w podstawowy sprzęt do PCR.
Cechuj ą j ąj ednak równiez pewne ograniczenia. wyni-
kające głównie ze względnie małej powtarzalności
uzyskiwanych wyników j ak równi eż braku j asnych kry-
teriów pozwalających na ich interpretację. W trakcie
wykonyrvania testów losowej amplifikacji DNA nale-
ży tabe brać pod uwagę szereg czynników, które po-
tencjalnie mogąmieć wpł}.w na standaryzacje tej pro-
cedury typowania molekularnego drobnoustrojów,
Należą do nich zwłaszcza,. ilość i jakośc matrycowe-
go DNA, dobór właściwego dla danego drobnoustro-
ju startera DNA (długość, sekwencja, stopień oczysz-
czenia, procentowa zawał1.ośc zasad C i G), opĘmal-
ny stosunek molarny maĘcowego DNA i startera oli-
gonukl eoĘdowe go, właś ciwa p olimęr aza Taq (do staw-
ca, seria, obecność,Ąrak fragmentu Stoffela i/lub śla-
dowych ilości odwrotnej transkryptazy), optymalne
stężenie jonów magnezu, dobór termocyklera i para-
m etrów re akcj i P C R (te mp er atur a pr zyłąc zani a starte -
ra,liczba, czas i temperatura poszczęgólnych cykli
PCR). Mając na uwadze te wszystkie elemenĘ zmie-
rzające do pełnej standaryzacji metody RAPD (AP)
PCR, należy przyplszczać, że znajdzie ona 1eszcze
bardziej powszechne zastosowanie w szybko rozwija-
jącej się gńęzi mikrobiologii - epidemiologii mole-
kularnej.
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