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Sunlrnary

The purpose of the study was to discover why Yersinia pseudotuberculosis and Yersinia enterocolitica'do
not uti|ize lactose in comparison łvith Escherichia co|i rvhich does utilizes this disaccharide.

The studl,included 16 Escherichia co|i strains, 16 Y.enterocolitica strains and 15 Y. pseudotuberculosis
strains. Genotypic analysis demonstrated the presence of the lacY gene (encoding the lac permease which
catalyses transport of lactosc through the plasma mcmbrane of the cell) in l6 strains of E. coli and in 15 of
Y. pscudotuberculosis as well as the lacZ gene (encoding B-galactosidase that cleaves lactose sugar into galac-
tose and glucose) in a|l the analyzed strains.

No Y. enterocolitica strains contained the lacY gcne, and its lack may be proof that it is impossible for
Y. enterocolitica to synthesize B-galactosidase permease and that this, in turn, may be one of the reasons why
these bacteria do not destroy disaccharidc lactose. Lactose is also not utilized by Y. pseudotuberculosis strains,
probably due to the lack of expression of lacY gene.

Ke1,lvords: Yersinia pseudotuberculosis, Escherichia coli, Iactose permease, B-galactosidase, B-galactosi-
dase permease, lacY, lacZ

M e c h an izm fermentacj i laktozy pr zez pałe c zki E s c h e -
ric,llia coli jest dobrze poznanym procesem. Laktoza jako
disacharyd ulega rozłozeniu pod wpływem działania
enzymu P-galal<tozydazy na dwa cukry składowe ga-
laktozę i glukozę. W szlak laktozowy zaangażowane są
ponadto inne enzymy,każdy z nich jest kodowany przez
oddzielny gen. Ekspresja Ęch genów ulega jednak wspól-
nej regulacji (9, l2, I3). Geny strukturalne enzymow
szlaku laktozowego skupione są w tzw. operonie lakto-
zowylx. Nalezą do nich: |acZ- gen kodujący B-galakto-
zydazę, tj. enzym hydrolizujący wiązania B-galaktozy-
dowe rniędzy resztami glukozy i galaktozy; lacY gen
detenninuj ący syntezę permeazy B - galaktozydowej od-
powicdzialnej za transport laktozy do wnętrza komórki
bakteryjnej, oraz IacA gen kodujący transacetylazę
galaktozydową katalizuj apą acetylację tiogalakto zy dów
z acetylo-CoA jako donorem acetylowym, której fizjo-
logiczne funkcje nie zostały dotychczas poznane (6-8,
l0). Ekspresja wszystkich trzech genow podlegac moze
jednoczesnej indukcji przez cząsteczkęlaktozy. Na tej
podstawie założono, że przed tymi genami musi znajdo-
wać się niezależny element genetyczny, który reguluje
ich ekspresję. W regulacji tej bierze ldziałkilka genów:
gen regulatorowy (gen lacl), ktory koduje cząsteczkę re-
presora zdolnądo przejścia w inne miejsce, do operato-
ra, gdzie indukuje ona sygnał wyłączający operon; ope-
rator, który otrzymuje sygnał wyłączający z represora;
trzy geny kodujące enzymy szlaku laktozowego, które
są transkrybowane na jedno mRNA oraz promotor bę-

dapy miejscem, gdzie przyłag,za się polimeraza RNA
indukująca syntezę mRNA (2, 9, 12-14).

Aby drobnoustroje mogły rozłożyć laktozę, musząpo-
siadać dwa z wymienionych enzymów, tzn. B-galakto-
zydazęorazperTneazęP-galaktozydową.P-ga|aktozydaza

j e st di s a c h a ry daząkatal i zuj ąc ą hy d r olizę l akto zy do g l u -
kozy i galaktozy, które bakteriamożę wykorzystać jako
żrodło węgla (5), natomiast permeaza P-galaktozydowa
jest waznym białkiem transportującym, ktore przenosi
B-galaktozydy i protony przez błonę cytoplazmatyczną
( 1 6, 1 8). Każdy drobnoustrój niezdolny do rozkładu lak-
tozy ni e po s i ada P- g alaktozy dazy. B akterie okre ś lane j ako
póżno fermenĘące laktozę wykazują normalną aktyłv-
nośc P- galaktozy dazy, natomi ast aktywno ść permęazy
B-galaktozydowej jest u nich niska (17).

Trzy gatunki bakterii, tj. E. coli i Yersinia pseudottL-
berculosis oraz Yersinia enterocolitica należądo Gram-
-uj emnych p ałeczęk rodziny E nterob acteriac eae. Gatan-
ki te obejmuj ąszczepy chorobotwórcze dlaladzii zwię-
rzaJ, a także szczepy uznawanę za niepatogenne (3).
Charakteryzują się one wzrostem zarówno w warunkach
tlenowych, jak i beztlenowych (17). Na podłożu Mac-
Conkeya szczepy Y. pseudotuberculosis oraz Y. entero-
colitica rosnąw postaci laktozoujemnych kolonii, nato-
miast szczępy E, coli w postaci kolonii laktozododat-
nich. Wymienione gatunki reagują dodatnio w teście
ONP G (r o zl<ład O - n i tro feny lo - B -D - galakt op i rano zydu) .

Rozkład tego substratu świadczy o obecności B-galakto-
zy dazy, en zymu o dp owi e dzi alne go za r o zkład Lakto zy (4) .



Mimo pozytywnego wyniku testu ONPG ani szczepy
Y. pseudotuberculosis, ani Y. enterocolitica nie rozkła-
dająjednak tego cukru. Brak tej cechy, pomimo syntezy
B - galaktozydazy nasuw a pr zypuszczenie, że szczepy ty ch
g atunkó w nie zaw i er Ą ą p er me azy B - galakto zyd o w ej .

Celem badań była próba określenia przyczyny braku
fermentacji Laktozy przez szczepy Y. pseudotuberculosis
oraz Y. enterocolitica za pomocą metody PCR. Metodę
tę zastosowano ze względu na jej czułość i wysokąswo-
i stośc.

Materiał imetody
Materiał do badań stanowiło 16 szczepów E. coli,16 szczę-

pów Ł enterocolitica i 15 Y. pseudotuberculosis. Szczepy te
wyizolowano od zwtęrząt takich, jak: prosięta, cielaki, źre-
bięta, gołębie, konie oraz szynszyle, a także od człowieka.
Dane szczegółowe dotyczące wszystkich szczepów umiesz-
czono w tabeli (tab. l).

Ocenę morfologii kolonii przeprowadzono na podstawie
obserwacji wzrostu bakterii na podłozu MacConkeya firmy
Oxoid. Badanę szczepy posięwano redukcyjnie na pĘtki z tym
podłozem, następnie inkubowano je w temperaturze pokojo-

Tab. 1. Wykaz szczepów bakteryjnych użytych w ekspery-
mencie

Lp Rodzai/galunek
L iczba

szcze p ów

/se totyp

M ejsce zo acj

1
Yersinia

pseudotuberculosis

12lO:1
1/ llA

1/ O:9

1/ llA

Kaledra
lmmunologii i

Mikrobiologii AR
Szczecin

Zakład Higieny
Welerynaryinei

Łomża

Pańslwowy
lnstylul

Weterynaryjny
Puławy

uzyska ne

z kolekcji
Kated ry

uzyska ny

z kolekcii
Katedry

uzyska ny

z kolekcji
Kate dry

2. Escherichia coli

,|/o149

1lo141
3l,

1l*

1l*

1/o138

1lo15l
2lo157H7
1io149
1/o8

1lo14,|
1/o101
1lo147

Katedra
lmmun0l0gii i

Mikrobiologii AR
Szczecin

Pańslwowy
Zakład Higieny

WarszaWa

Państwowy
lnslylut

Weterynaryjny
Puławy

ce ntra ln e

Laboratoriu m

Weterynaryjne
Weybridge

uzyska n e

z kolekcji
Kaledry

uzyska ny

z kolekcji
Katedry

uzyska n e

z kolekcji
Kaledry

uzyska n e

z kolekcji
Kaledry

3
Yersinia

enIerocoliIica
16 / O:3

Zakład Higieny
Welerynaryjne j

Łomża

uzyskane
z kolekcji
Katedry

Objaśnienia: * - szczep ntę oznaczony serologicznle

wej (20'C) przez 48 godzin oraz w temperaturze 37oC przez
24 godziny.

Identyfi kacj ę biochemiczną wymienionych szczepów prze-
prowadzono w oparciu o analizę l1 cech, Wstępną diagno-
stykę wykonywano stosujap testy API (BioMórieux) obejmu-
jape l0 reakcji pTzęznaczonych do identyfikacji poszczegol-
nych gafu nkó w z r o dztny E nt ero b a c t e r i ą c e a e. P onadto, w c elu
określenia zdolności szczepów do fermentacji laktozy, posie-
wano je na podłoze OF Basal Medium (o składzie: Bacto-
-Trypton - 2 g, Sodium Chloride - 5 g, Dipotassium Phos-
phate 0,3 g, Bacto-Brom Thymol Blue - 0,08 g, Bacto-Agar

2 g), zalecanę przęz firrnę Difco, z Ioń dodatkiem cukrrr.

Szczepy inkubowano w temp, 37oC przez 96 h, odczytując
wyniki co 24h.

Izolacji chromosomalnego DNA dokonano, wykorzystu-
jąc zestaw do izolacji DNA genomowego firmy A&A Bio-
technology zgodnie z protokołem, Do reakcji PCR do iden-
tyfi kacj i genu p ermeazy lakto zowej (1 acY) or az Iaktazy (IacZ)
Y. pseudotuberculosis, Y. enterocoliticą i E. coli wykorzysta-
no primery zaprojektowane i przygotowane przez finnęA&A
Biotechnology. Startery opracowano z uwzględnieniem se-
kwencji nukleotydowej Yersinia pestis, E. coli oraz innych
bakterii z rodziny Enterob acteriaceae.

Amplifikację bakteryjnego DNA wykonywano w standar-

dowych warunkach przewidzianych dla reakcji PCR. Reak-
cję przeprowadzano w objętości 25 sl,L, w mieszaninie reak-
cyjnej zawierającej substraty: wodę dejonizowanąJ 10* stęzo-
ny bufor do Taq polimerazy, 25 mmol MgClr, 2 mmol dNTŁ
P ,),S IacZ,

i lac p.L).

S yp oruz
A&A Biotechnology, Do każdej mieszaniny reakcyjnej
(23 p,L), dodawano 2 p,L roztworu zawierającego wcześniej
wyizolowany i oczyszczony DNA bakteryjny. Proces ampli-
fikacji przeprowadzono przy uzyciu termocyklera firmy
Eppendorf, Wykonano 35 cykli amplifikacji, tak dla lac! jak
i dlaIacZ, Denaturacja wstępna obejmowała 120 s w tempe-
ratutzę 94oC, ponadtonakażdy cykl składały się: denaturacja

w temperaturz e 9 4" C przez 30 s, wiązani e primerów - rv tem-
peraturze 56"C przez 30 s (lacZ) i 5]'C przez 30 s (lacY).
wydłuzanie w temperaturzę J2"C przez 60 s. \\'ydłuzanic
końcowe natomiast przeprowadzono w tempefaturze 7]'C
przez 720 s.

Elektroforetyczny rozdział DNA przeprowadzono tl, ]o o

żelu agarozowymzbromkiem etydyny (2,5 p,L / 50 mL żelu).
Próbkę (9 pL) produktu amplifikacji mieszano z 6-krotnie stę-

zonym buforem stosowanym do nanoszenia probek DNA do

studzienek żelu (0,25Yo błękit bromofenolowy, 0,25o^ ksylen
cyjanu FĘ 30% glicerol w wodzie) według Kura (11), po czym
nanoszono na żeL Do identyfikacji produktów PCR stosowa-
no marker PCR firmy DNA - Gdańsk Ml (pUC19/MspI).
ŻeIę analtzowano, obserwując prążki DNA i porównując je
z markerem M1 w iluminatorze UV (TL 1, Biometra),

Wyniki iomówienie
Wszystkie szazepy char aktery zowały się wzro stem

typowym dla gatunku Y. psewdotuberculosis, Y. entero-
colitica t E. coli; wyrastały na pozywce MC już po ż4
godzinach, zarówno w temperatlrze 31oC,jak i w tem-
peTatnrze 20"C (Y. pseudotuberculosis, Y. enterocoliti-
ca). Identyfikacja biochemiczna oparta na ana7izię Il
re akcj i p otwierdził a pr zynależno ść szc zepow do gatun-



kow E coli, Y pseudotuberculosn i I enterocolitica (1,, 4,
1 7). Uzyskano jednakową aktywność biochemiczną
(I 00% reakcj i pozytywny ch ba!ź 1 00% negatywnych)
w odniesieniu do wszystkich badanych cech. Potwier-
dzono ponadto brak fermentacjiIaktozy pTzez szczępy
Y. p s eu do tub ercul o s is oraz Y. enetro c o l iti c a or az jej r oz-
kład przez pałeczki E. coli.

Analiza genotypowa pozwollła na stwierdzenie u 16
badanych szczepów gatunkuE. coli,15 szczepów Y. pseu-
dotuberculosis oraz 16 szczepow Y. enterocolitica frag-
mentu chromosomalnego DNA o wielkości 207 pz,bę-
dącego genem 7acZ determinuj ącym syntezę B - galakto-
zydazy (ryc. 1). Obecność genu7acZ u gatunku E. coli
wykazali inni autorzy (5-8). Wszystkie badane szczepy
wykazały także reakcję dodatnią w teście ONPG już po
Z4-godzinnej inkubacji, co świadczy o ekspresji genu
IacZ w postaci produktu, tj. B-galaktozydazy.

Odnotowany brak fermentacji laktozy przez Y, pseu-
dotuberculosis i Y. enterocolitica pomimo syntezy B-ga-
Iaktozydazy nasunął przypLlszczenie, że gatunki te nie
wy tw ar zaj ą p etneazy B- gal akto zydowej .

Analtza mo lekulam a wykazała ob e cno ś ć fragmentu
chromosomalnego DNA o wielkości 468 pz, będącego
genem lacY kodującym syntezę permeazy B-galaktozy-
dowej u 16 badanych szczepow z gatunkl E. coli i 15
szczepów Y. pseudotuberculosis. Genu lacY nie wykry-
to u zadnego szczepu Y. enterocolitica (ryc. I, tab. 2).

Ryc. l. Detekcja produktów PCR - obecność genów |acZ
i IacY w DNA chromosoma|nym szczepów Y pseudotubercu-
losis, Y enterocolitica i E. coli
Objaśnienia: M wzorzec masy molekulamej DNA - marker
pUC19/MspI, 0 - próba kontrolna ujemna, 1 produkt PCR -
genlacZ,2 produkt PCR - gen lacY

Tab.2. Analiza fenotypowa i genotypowa szczepów Y. pseu-
tlotuberculosis, Y enterocolitica i E, coli

Objaśnienia: I IacZ - obecność genuIacZ w DNA chromoso-
malnym badanych szczepów,2 lacY obecnośc genu lacY
w DNA chromosomalnym badanych szczepów

Obecność genu lacY u gatunku E, coli wykazali inni
altorzy (5-8). Opisany we wcześniejszej pracy ( 15) brak
występowania wymienionego genu u pałeczek Y. pseu-
dotuberculosis, przy zastosowaniu pary starterów kom-
plementarnych do fragmentu DNA zdefiniowanego jako
lacY, konserwatywnego dla bakterii z gatunkl E. coli,
a jednocześnie wykazującego 94oń homologii z regio-
nem genomu Y. pestis, wywołany był prawdopodobnie
uzyskaniem fałszywie negatywnych wyników. Przy za-
stosowaniubowiem innej pary komplementarnej do sek-
wencji nukleotydowej DNA uniwersalnej dla Y. pestis,
E. coli oraz innych bakterii z rodziny Enterobacteria-
ceae okazało się, żę analizowany gen lacY występuje
u wszystkich badanych szczepów Y. pseudotuberculosis,
które poprzednio wykazywały pod tym względem reak-
cję negatywną.

Reasumuj ąc, możnadomniemylv aó, że przyczynąbra-
ku fermentacji laktozy przez szczepy Y. pseudotubercu-
losis oraz Y. enterocolitica może byc niezdolność tych
bakterii do syntezypenneazy B-galaktozydowej, co z ko-
lei moze wynikać z niewystępowania genu lacY uY. en-
t ero c olitic a, względnie z brakl ekspresj i wymienionego
genu u Y. pseudotuberculosts.

Ponadto wydaje się bardzo istotne, iz zastosowana
technika PCR w kierunku identyfikacji genow lacZ tlacY,
umożliwia da|szą analtzę ne gatywnych wyników uzys -
kiwanych na poziomie fenotypowym.
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