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Applying the microanay (chipl ll]lA technique fol bacteilological examinations of foodstufls

Summary
Conventional methods used in bacteritllogical examinations of foodstuffs are time-consuming and do not

always res he correct identification of the microorganism. For this reason laboratories more and more
frequently v highly sensitive. molecular techniqueŚ. One of them is the microarray DNA method. The
aim of the study was to check the use of NUTRI@-Chip (GeneScan Europe AG, Germany) for the detection of
the following bacteria: Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, and Salmonella
spp. From the 20 foodstuffs examined, the presence of Campylobacter was affirmed in four cases and Listeria
monocytogenes in one case. Thanks to the existence of control spots on the chip, it was possible to avoid
adulterating results. MoreoveĘ,microarray technique made it possible to obtain the resultslof the study in
a relativelv short period of time.
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Rozwój biochemii kwasów nukleinowych umożliwił
opracowatrie rriezwykle czułych i wysoce selektywnych
metod wyl<rywania czynnikow chorobotworczych na
poziornie molekularnym. Do najnowocześniejszych
z nich należątechniki makro- i mikromacierzy. potocz-
nie zwanymi biocziparrii (5). Zasada działanta bioczi-
pórv polega na jakościowyrrr i ilościowym wykrywaniu
specyfi cznych sekwencj i kwasow nukleinowych. Wyizo-
lowane z badanego organizmu mRNA (lub fragrnenty
genomowego DNA) w trakcie bądżpo reakcji PCR pod-
daje się znakowaniu barwnikami fluorescencyjnymi lub
radioizotopem. Uzyskane klony poddaje się hybrydyza-
cji do krótkich fragmentów DNA (oligonukleotydów,
cDNA), tzw. sondmolekuIarnych unieruchomionych
na mikroskopowych szkiełkach podstawowych (mikro-
macierze) lub na membranach z nylonu bądź PCV (ma-
kromacierze). Za pomocą odpowiednich skanerów pro-
wadzi się odczyt danych, ktore ostatecznie poddawane są
analizie lv odpowiednim programie komputerowym (1).

Technika bioczipów znajduje coraz szersze zastoso-
wanie w róznego rodzaju badaniach naukowych, w tym
równiez w mikrobiologii (5). Jej za7etąjest skrócenie
czasu identyfikacji patogenu i obniżenie prawdopodo-
bieństwa popełnienia błędu (6). Juz obecnie metoda ta
umozliwia jednoczesne wykrywanie kilku, a w nieda|e-
kiej przyszłości kilkudziesięciu lub kilkuset gatunków
lub serotypów bakterii (9).

Celem badań było określenie przydatności techniki
mikromacierzy DNA do wykrywania bakterii chorobo-
twórczych, które są najczęstszą przy czynązatrLlc pokar-
mowych człowieka.

Matetiał imetody
W niniejszych badaniach w celu wykrycia patogenów

w produktach spozywczych wyl<orzystano technikę mikro-
macierzy DNA. Do badań zastosowano czipy firnly Gene-
Scan Europe AG (Nierncy). ktore urnozliwiają jcdnoczesną
identyfikację baktcril ; Salmonella spp., Calnpvlobuc,ter coli 

^

Campvlobac:tel, jej uni oraz Listericl monocrtogelle,s. Wybie-
rając artykuły spozywcze, którc zakupiono w jednym z hiper-
rnarketów, kięrowano się danymi piśmiennictwa, które wska-
zywały najczęstsze przyczyny zatruc pokarrnowych. 15 pro-
duktów badano pod kątem obecności wyłapznie jednego ro-
dzaju bakterii. PLóbki z mięsa wołowego, rlieloncgo mięsa
wieprzowego, wędzonego łososia, małży i sera typu brie
umieszczano w pozywce selcktywnej dla Listel,ią monoc))to-
genes. Próbki ze skóry, skrzydeł (przygotowanych na gri11),

podrobów z l<urczęcia, skrzydeł indyka oraz mielonego mię-
sa wieprzowcgo unrieszczano w pozywce przeznaczonej do
wzrostu Camp1,|obacter coli i C. jejuni. Próbki z mielonego
tnięsa wołowego (tatar-u), metki, majonezu, lodów oraz cias-
tek z kremern utnieszczano w pożywce dla salmonelli. W pię-
ciu produktach spozywczych badarro obecność jednocześnie
trzech rodzalów bakterii poprzęz dodanię probek z mielone-
go mięsa wołowego i wieprzowego, skrzydła z kurczęcia i in-
dyka oraz małży do wszystkich stosowanych typow pozywek,

Hodowla bakterii. W celu założcnia hodowli L. nlollocy-
togenes pobierano 10 g produktu, które umicszczano w kol-
bach zawierających 100 ml buliorru pół-Frasera (Merck). Prob-
ki inkubowano w termostacie przez 23 godz. w temp. 30"C,
W celu otrzynrania hodowli C. coli i C. jejmi do 50 ml bulio-
nu CASO (Merck) z kr-wią baranią (BTL) i dodatkiem wy-
biórczyn dla tcgo rodzaju bakterii (Merck) dodawano 5 g
(lub 5 mI) badanego produktu, Kolby wstawiano do anaero-
statu wraz z saszetką Anaerocult'C (Merck), aby zapewnic
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atmosferę zLLbożonąw O,, a wzbogaconą w CO,. Hodowlę
prowadzono w terlnostaiie przez 43 godz. w tólnp. 42"C.
W cclu wyhodowania bakteril Salnlonella spp.25 g produktu
umieszczano w 225 ml zbuforowanej wody peptonowej. Ho-
dowlę prowadzono w łaźni wodnej przez 24 godz. w temp.
3 7 

o C, pr zy 1 edno cze snym wytrząs an i u. Próbki każde go z p r o -
duktów przeznaczo|7ych dojcdnoczesnego badania L. mono-
cvtogene,s, C. coli i C. jejtuli oraz Sąlmonella spp. dodawano
równocześnie do wszystkich trzech stosowanych typów po-
zywek i hodowano w wyżej opisanych warunkach.

W wyniku hodowli Z. monocytogen.es i Ca mpylobącter we
wszystklch próbkach obserwowano charakterystyczną zmia-
nę barwy pożywki, świadczącą o nanlnozeniu się w nich bak-
terii. Rór.vniez dodatni wynik hodowli, w postaci zrnętnienia
roztwotu, był widoczrry w każdej próbce zawierającej podło-
ze do wzrostu rodzaju Salmonellą.

Izolacja DNA. Do probówki typu eppendorf przenoszono
l ml uzyskanej hodowli. Izolację przeprowadzano, stosując
zestaw Genomic DNA Prep Plus (A&A Biotechnology), Stę-
zenie i czystość wyizolowanego DNA określano poprzez elek-
troforezę horyzontalną na 70ń żelu agarozowym, wybarwio-
nych bromkiem ctydyny, przy napięciu 100 V. Po zakończe-
niu rozdziału clcktroforetycznego poziom DNA oznaczano,
porównując intensywność fluorescencli prĘka tego kwasu
nukleinowego wyizoIowanęgo zdrobnoustrojów z fl uorescen-
cją standardu DNA o znanym stęzeniu.

Łańcuchowa reakcja polimerazy. Reakcję PCR przepro-
wadzano w terrnocykl erze Mastercycler gradient (Eppendor1),
przy użycttt odczynnikow zestawu NUTRI,ŁChip (GeneScan
Europe AG). W skład jednej mieszaniny reakcyjnej wchodzi-
ło 19 pl Master-Mix NUTRI^-MP/A, I prl PCR Control
NUTRI'-MPlA oraz DNA o stęzcniu 0,1-]0 ng w objętości
5 pL Jeżeli próba wykazywała wyższe stęzenie niz podane,
przedużyciemrozcięńczano ją l0 mM roztworcrn Tris-HCl.
Po inkubacji mieszaniny reakcyjnej w telnp, 94oC przez
l5 nin. amplifikację przcprowadzano w 40 cyklach, w któ-
rych denaluracjazachodziła w temp, 94"C przez 30 s,, wiąza-
llic starterów w temp, 60oC przez 60 s. i elongacja w temp.
72"Cprzez 80 s. Końcowąelongacjęprzeptowadzono w temp.
72"C przez 7 min.

Hybrydyzacja. Do wykrywania nalnnozonego DNA uzy-
to odczynników i chipów DNA zawartych w komercyjnie do-
stępnym zestawie NUTRI--Chip (Gene-Scan Analytics
GrnbH, Niemcy), l5 pl produktu PCR przenoszono do nowej
probówki i dodawano 1 pl egzonuk\czy oraz 4 pl buforu. Po
krótkirl wirowaniu próbki inkubowano przez 15 minut
w te|Tp. 3]"C, a następnie przcz 5 minut w temp. 80oC. Mie-
szaninę schładzano na lodzic. Szęść mikrolitrów roztworu
przenoszono do nowcj probówki, do której dodawano tę samą
objętość ChipPurc Hybridization Solution NUTRI/A. Próbki
detlaturowano przez 5 minut w telTp. 80"C, po czym na ob-
szar llikromacierzy (oznaczonych jako HR - hybridization
rcgion) nakładano 10 pl mieszaniny. Hybrydyzację prowa-
dzono przcz 15 minut w przystawce do tennocyklera typu
Mastercycler gradierrt (Eppendort), w temp. 60'C. Po upły-
wie tego czasu czip płukano dwukrotnie po 5 minut roztwo-
rern ChipPure Washing Solution l/A, a następnic wodą dejo-
nizowaną. Powierzchnię macierzy suszono strumienicm helu.

Znakowanie. Znakowanie przeprowadzano w ciemności,
stosując odczynniki z zęstawv NUTRI'B]-Chip (GeneScan
Europe AG), Mikroczip krótko płukano rozlworem ChipPure
Washing Solution 2lB,po czym naobszarHR nanoszono 15 pI
ChipPure Staining Solution/A, w którego skład wchodzi fluo-
rescencyjny barwnik Cy5. Bioczip umieszczano w wilgotnej
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komorze i inkubowano 30 minut w temp. pokojowej. Następ-
nie pfukano go ptzcz 5 minut; dwuklotnic w roztworze Chip-
Pure Washilrg Solution 2lB oraz w wodzie dejonizowancj.
Powierzchnię suszono strumieniem helu.

Odczyt i analiza danych. Odczytu biochipów dokonano
przy użyciu urządzenl,a Biodetect 645TM Reader. Progt,alrr
komputerowy Signalyse Software posłuzył do analizy otrzy-
manych wyników. Oba etapy przeprowadzono w siedzibic f'jr-
my GeneScan Europe AG (Freiburg, Nierncy).

Wyniki i omówienie

Do niedawna diagnostyka mikroorganizmów polega-
łaprzede wszystkim naoznaczaniu ich cech: biochemicz-
nych, morfologicznych i serologicznych. Jednakże diag-
nostyka oparta tylko na oznaczarliu cech fenotypowych
nie zawsze prowadzi do prawidłowej identyf,rkacji bak-
terii. Jest to zwia7,ane, między innymi, z duzą zmiennoś-
ciąmikroorganizmów. Ponadto w przypadku wolno ros-
napych bakterii znacznym utrudnieniem jest czas ocze-
kiwania na uzyskanie odpowiedniej liczby bakterii do
dalszej analizy (10). Konwencjonalne metody oparte na
testach ze swoistymi przeciwciałami lub na wrazliwości
na bakteriofagi nie zawsze mogą być wykorzystane
w praktyce zę w zględl na brak reakcj i n iektóry ch szcze -
pów bakteryjnych (Escherichia coli, Salmonella) z do-
stępnymi przęciwciałami diagnostycznymi czy też nie-
obecnością u niektórych izolatów swoistych receptorow
fagowych (8). Obecnie badania nadal oparte są głownie
na metodach tradycyjnych, jednakże ze względu na ich
koszt, czasochłonność oraz niedokładność poszukuje się
innych technik wykrywania bakterii w zywności (ż). Za-
stosowanie technik biologii molekularnej do diagnosty-
l<i stworzyło mozliwośc szybkiej ijednoznacznej iden-
tyfikacji drobnoustrojów. W większości laboratoriów do
diagnostyki mikroorganizmów stosuje się już gotowe
zestawy ( l0).

Użytametoda izolacji pozwoliła na otrzymanie oczysz-
czonego DNA, który nadawał się do bezpośredniego wy-
korzystania w dalszych etapach badań, bez koniecznoś-
ci jego precypitacji. Najwyzszą zawartośc DNA wyizo-
lowanego z hodowli na bulionie pół-Frasera wykazała
próbka poch odzapaz hodowli na mielonym wieprzorvyln
(100 ng/pl) iwołowinie (50 ng/pl). Największe stęzellie
DNA bakterii wyhodowanych na bulionie CASO wyno-
siło 50 nglpl (mięso z indyka), zaś na wodzie peptono-
wej 40 nglp,l (tatar). Dla pozostałych probek zawat-
tośc kwasu nukleinowego była niższa od 20 nglpl.

E 1 ektro fore za w żelu agarozowym przeprowad zona p o
reakcji amplifikacji pozwoliła sprawdzić obecnośc pro-
duktow PCR w badanych próbkach. We wszystkichprzy-
padkach obserwowano od dwóch do pięciu fragmentów
DNA tej samej wielkości.

Po etapie hybrydyzacji i znakowania dokonano od-
czytu czipów ptzy użyciu skanera fluorescencyjnego
(Biodetect 64 5T M Reader), a otrzymanę warlośc i fl uores-
cencji przetwarzano na dane liczbowe za pomocą pro-
gramu komputerowego Signalyse Software. W tym celu
na uzyskany z czytnlka obraz komputerowy mikroma-
cieruy nanoszono specjalną siatkę (ryc. 1), pozwalającą
na interpret ację poszczególnych sygnałów.



Sa Sa camp camp LsA Lis A LsB Ls B
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Sa Sa camp camp Lis A Lis A LSB Ls B

Sallc Sa-c camp-lc camp-lC LiS A-lc Lis B-lc Lis B-lc
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Sc Sc PHc PHc NHc NHc

Rl,c. 1. Aranżacje sond molekularnych na NUTRI|o-Chip. Objaśnienia: SC -
kontrola znakorvania1 PHC - pozytyrvna kontrola h_vbrydyzacji; NHC - ne-
gat)u,na kontrola hybrydyzacji; Sal - obecność Salmonella spp; Camp -
obecność Campylobacter; Lis A i Lis B - obecność Listeria ,rro,tocytogenesa
SaI-IC, Camp-lC, Lis A-IC oraz Lis B-lC - kontrola amplifikacji. Porórvnaj
z ry,c.2 i tab. l.
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Ryc. 2. Obraz czipu przedstawiający wynik badania mięsa mielonego wie-
przowego na obecność Listeria n onocytoge,le.s. Lewy górny panel przedsta-
lvia wynik skanowania macierzy czytnikiem Biodetect 645TM Reader. Sygna-
ły z poszczególnych sond kontrolnych (Target) i wskazujących na obecność
bakterii (Mimic), wyrażające intensywność fluorescencji zostały przetwo-
rzone za pomocą programu Signalyse Software na pseudokolory (lewy dolny
panel) lub na wartości liczbowe (prarvy pane|). Aranżację poszczególnych
sond na czipie przedstawia rycina l, natomiast odczyt intensywności fluores-
cencji (rv postaci cyfrowej) zawiera tabela l. Dalszy opis w tekście.

miejsca przyłączania primerów (sekwencje
zewlętrzne) są u nich takie same, Dlatego
gdy w probce nie wykrywa się obecności
bakterii, fluorescencja w obszarze SaI-IC,
Camp-IC, Lis I-IC, Lis II-IC (Inhibition Con-
trol) stanowi dowód na poprawne wykona-
nie reakcji PCR (ryc. 2). Pojawienie się syg-
nału w obszatzę NHC (Negative Hybridi-
zation Corrtrol) lub jego brak w obszarze
PHC (Positive Hybridization Control) świad-
czy o nięptawidłowymprzebiegu procesu hy-
bry dyzacji lub niedostatęcznym odpłukania
czipl. Brak fluorescencji w obszarze SC
(Staining Control) oznacza wystąpienie za-
kłoceń w procesie barwienia sond Cy5.

Stosując nlikromacierze N UTRI o -Chip
w 5 przypadkach spośród badanych produk-
tów spozywczych stwierdzono obecnośc
drobnoustrojów chorobotwórczych. Obec-
ność Campylobacter wykryto w skórze,
skrzydle na grill i podrobach zkurczęcia,ba-
danych pod kątem tego patogenu orazw mie-
lonym mięsie wieprzowym badanym pod ką-
tem L. monocytogenes (ryc. 2 oraz tab. l).
Natomiast w skrzydle zindyka, które spraw-
dzano na obecność wszystkich trzech rodza-
jow bakterii, wykryto tylko Z. monocytogenes,

Rycina 2 przedstawia obraz,jaki uzyska-
no przy użyciu czytnlka Biodetect 645TM
Reader dla bioczipu, który posłuzył do wy-
krycia obecności Listeria monocytogenes
w mielonym mięsie wieprzowym. Analiza
sygnałow fluorescencyjnych w miejscach
sond specyfi czny ch dla poszczególnych bak-
terii wykazała obecność Campylobacter,
mimo ze do wstępnego namnażania stoso-
wano bulion pół-Frasera i warunki optymal-
ne do hodowli Listeria. Swiadczyć to moze
o wysokiej liczebności bakterii Campylobac-
/er w surowym mięsie, jak równiez o niedo-
statecznej selektywności stosowanej pozyw-
ki. Sygnały odczytano równiez w miejscach,
oznaczonych w protokole jako Camp-IC, Lis
I-IC, Lis II-IC i SaI-IC (Inhibition Control),
ktore stanowią pozytywną kontrolę reakcji
amplifikacji. Natomiast emisja z obszarów
PHC (Positive Hybridization Control) oraz
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Jeżeli średnia wartośc liczbowa obliczona z dwóch SC (Staining Control), świadczy o przeprowadzeniu po-
punktó,,v oznaczonych jako Sal, Camp, Lis A lub Lis B prawnej reakcji hybrydyzacji i znakowania (ryc, 2). Za
ptzekracza 1 000, wynik odczytu uznawany był zapozy- pomocą programu komputerowego Signalyse Software
tywny, gdybył niższy od 500 -zanegatywny, natomiast intensywność fluorescencji zposzczególnych sond ana-
gdy wahał się w zakresie od 500 do 1000 określano go lizowanego czipu przetworzono na dane liczbowe
jako niejednoznaczny (ryc.2). Naniesione na czipy kon- (tab. 1). Poniewaz średnia warlość odczytana dla sond
trole umozliwiły wykrycie błędów, które mogąpowstać charakterystycznych dlaCampylobacterbyławiększa od
nakolejnychetapachprzygotowywaniaDNAdo analiz. 1000moznauznac,zebakteriataznajdowałasięwmie-
Używane do reakcji PCR startery są specyficzne zarów- lonym mięsie wieprzowym,
no dla DNA badanych drobnoustrojów, jak i dla DNA W mielonym mięsie wołowym badanym na obecność
kontroli amplifikacji (PCR ControlNUTRI'-MP/A), któ- wszystkich trzechrodzajów patogenów wykryto sygnał,
re od bakteryjnego różni się wewnętrzną sekwencja_, zaś który mógłby świadczyć o obecności bakterii Campylo-



bacter,jednak był on zbyt sła-
by (średnia wartość - 575), by
został u.znany za wynik jed-
noznacznie pozyĘwny. W po-
zostaĘch probkach nie \Ąrystę-
powała żadna z trzech r odza-
jów bakterii.

Obecnie najnowocześn iej -

sze z metod stosowanych do
identyfikacji patogenow wy-
korzystują technikę multi-
pleksowego PCR. Pozwala
ona na znacznje szybsze ok-
reślenie gatunkowe izolowa-
nych bakterij (bez koniecz-
ności wykonania badań bio-
chemicznych) i różnicowanie
ich od innych gatunków drob-
noustroj ów mikroflory towa-
rzyszącej (7). Niewielka ilość
materiału genetycznego pato-
genów potrzebna do przepro-
wadzenia reakcji amplifil<acji czyni tę techrrikę bardzo
czułą w porównaniu z tradycyjnymi metodanri diagnos-
tycznymi (4). Ponadto stosując rózne jej odmiany moz-
na określić poziom zakażenta daną bakteriąbadanej prób-
ki żywności (2). Ograniczenia techniki multipleks PCR
polegają na konieczności optymallzacji warunków am-
plifikacji oraz stosowania primerów dla DNA kilku róz-
nych gatunkow bakterii. Pojawienie się na obrazie elek-
troforezy niespecyficznych prązków, lezących blisko
pozycji kontroli pozytywnej, moze spowodowac zafał-
szowanie wyniku. Aby tego uniknąć, konieczne staje się
sekwencjonowanie uzyskanych produktów PCR, które
jest kosztowne i czasochłonne (9). Analiza za pomocą
czipów DNA pozwala na szybszą i obarczoną znacznie
mniejszym błędem interpretację wyników. W stosowa-
nym do badań zestawie primery i pozostałe odczynniki
do amplif,rkacji były przygotowane w postaci gotowej
mieszaniny MasterMix NUTRI"-MP/A. Program prze-
biegu reakcji PCR podany był równiez w protokole, dzię-
ki czemu można było pominąć długotrwałe dobieranie
warunków arnpl i fi kacj i.

Niedoskonałośó tradycyjnych testów identyfikacji
bakterii jest wyraźna. Oparle jedynie na badaniu cech
morfologicznych uwidocznionych fenotypowo. a nie
utrwalonych w genomie b akteri i, utrudni aj ą j e dn ozn acz-
ną wykrywalnośc (2). Tego typu ograniczeń pozbawio-
na jest metoda mikromacierzy DNA. Upowszechnienie
technologii bioczipów zależec będzie w duzym stopniu
od obnizenia ich ceny. Mozna oczekiwać, ze nastąpi to
wkrótce, podobnie jak w przypadku innych zaawanso-
wanych technik (5). Spowoduje to powszechne stoso-
wanie techniki mikromacierzy (czipów) DNA w diagnos-
tyce m ikrobiologicznej.

W chwili prowadzenia badań koszt zestawu składaja.-
cego się z25 czipow (NUTRI''-Chip), odczynników słu-
żących do przeprowadzenia reakcji PCR (MasterMix
NUTRI'.'-MP), hybrydyzacji (ChipPure Hybridization

Tab. 1. Wartości liczbolve u,_vników skanowania mikromacierzy (ryc. 2), na której badano
obecność Listeria monocytogenes w mielonym mięsie rvieprzolvym

Solution) i barwienia sond Cy5 (ChipPure Staining So-
lution) wynisł około 2700 złotych. Po dodaniu kosztórł,
pozywek i zestawów do izolacji DNA oceniamy, ze koszt
wykonaniajednej analizy (na obecność czterech gatun-
kow bakterii) za pomocą omawianej techniki to około
] 5 0- 1 70 złoty ch. Nal ezy j ednak n adrnien l,ć, że w Polsce
nie posiadaliśmy czytnika Biodetect 645TM Reader d|a
bioczipów, a ich odczytu dokonano nieodpłatnie w sie-
dzibie firmy GeneScan Europe AG (Freiburg, Niemcy).
Mozna przypuszczać, że poprzez wzrost sprzedaży oraz
obnizanie kosztow produkcji czipórv i ich czytnikow juz
w najblizszych latach dojdzie do szybkiego wzrostu za-
interesowania stosowaniem bioczipow w badaniach bak-
teriologicznych.
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Syg nał
lła

0dchylenie
standardowe

Negatywna kOnłrOla hybrydyzacji

kontrola znakowania

Pozylywna konlrola hybrydyzacji

Salmonella spp.

Kontrola amplilikacji dla Salmonella spp,

Campylobactet

Kontrola amplilikacji dla Campylohacler

Lisleria monocytogenes A

Konlrola amplilikacji A dla Listeria
monocylogenes

Listeria mOnOcytogenes B

Kontrola amplilikacii B dla Listeria
monocylogenes

3

12

4

4

4

4

4

4

155

> 9975

6409

> 1,1 394

> 632,|

> 9626

> 13 249

> 13 085

1 893

2315

42,16

,l132

3329

84

1 283

1 633

9

> 244

,l25

> 212

> 210

> 231

> 242

> 228

8

0

40

63

46

27

5

32


