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Summary
The paper gives an insight into the genetic background of molecular diversity at the DNA levet of the

Streptococcus species. It pays particuIar attention to the specific molecular marker system of capsular types
of Streptococcus suis, which have caused economically significant and widely spread outbreaks of swine
disease. The paper presents a general overview of the most important sequences respon§ible for genetic
variabi|ity, such as: genes encoding 165 rRNA, 23S rRNA, virulent factor genes, and sequence of the gene
encoding the chaperon protein of 60kDa (cps) as well as RITS sequences. It compares the diversiĘ of these
sequences and their efficacy in genetic identification and describes the expediency of selected molecular
techniques such as the polymerase chain reaction, enzymatic restriction analysis, hybridization methods as
well as pulsed field ge| e|ectrophoresis. Finally, it discusses research which has investigated links between
molecular markers system, virulence and geographic source of isolation.
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W celu identyfikacji paciorkowców, podobnie jak
innych bakterii, wykorzystuje się najczęściej metody
ich charakterystyki fenotypowej. Bantjąone na wy-
krywaniu obecności specyficznych polisacharydów
otoczkowych (capsular polysaccharide - CPS), przy
uĄ cttt swoisĘch surowic hiperimmunizowanych or az
na ocenie właściwo ści biochemic zny ch drobnoustro-
jów, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych sub-
stratów (1). Wymienione metody cechują się jednak
dużym prawdopodobieństwem błędu, przęzco nie jest
możliwe zakwalifikowanie badanych drobnoustroj ów
do zadnego ze znanych typów.

Rozwoj biolo gii molekulamej, op artej na te chnikach
analtzy kwasów nukleinowych, w tym reakcji łańcu-
chowej polimeryzacji (polymerase chain reaction -
PCR), hybrydyzacji czy analizie polimorfizmu długoś-
ci fragmentów reshykcyjnych (restriction fragments
length polymorphism - RFLP), stworzył nowe mozli-
wości róznicowania mikroorgantzmów,nie Ęlko w ob-
rębie rodzaju i gatunku, ale równiez w obrębie całego
genomu. Róznicowanie genetyczne drobnoustrojów
odbyłva się takze na podstawie oceny wybranych mar-
kerów genetycznych, które są łatwo tozpoznawalny-
mi s ekwencj ami, spr zejonymi z c e chamt feno§p owy-

mi, charakterystycznymi dla danego gafunku (5). Do
najb ar dziej p opul amych markerów wykorzystywanych
do celów identyfikacji mikroorganizmów, w tym pa-
ciorkowców, należąsekwencje 165 rDNA oraz gęny
koduj ące czynniki wirulencji.

Spośród paciorkowcowych chorób świń największy
problem stanowią infekcje wywoływane przez Strep-
tococcus suis Ęp 2, dlatego na tym drobnoustroju sku-
piła się uwaga wielu zespołów badawczych, dĘących
do ustalenia jego patogenności oraz wektorów zaka-
żeh, m.in. popIzęz zainfekowane środowisko.

Po!imoilizm sekwencji 16S rDilA
Zgodnte z danymi opublikowanymi przęz Bentleya

i Leigha (6), do określenia poszczegóInych drobno-
ustrojów w obrębie rodzaju Streptococcus możę zo-
stać wykorzystany gafunkowo specyficzny region ko-
duj ący mniej szą podj ednostkę rybo somu - 1 6 S rRNA.
Region ten j est na Ęle stabilny i konserwaĘwny, a j ed-
nocześnie specyficzny gatunkowo, ze jest najczęściej
wykorzystywanym markerem genety cznymdo charak-
terystyki genomowej tego rodzaju bakterii. Można go
powielać np. techniką PCR. Wysoka liczba kopii se-
kwencji repe§,tywnych regionu 165 rDNA (heterogen-



ny obszar Y2) pozostająca w komórce bakteryjnej rów-
nteż przyczynia się do jego wykorzystania do celów
identyfikacyjnych (7).

W badaniach prowadzo ny ch przez Drancourt i wsp.,
zsekwencjonowano obszar 16S rDNA szeregu gafun-
ków szczepów bakteryjnych, należących do 47 roż-
nych rodzajóW w tym 4 gatunków rodzaju Strepto-
coccus (12). Wymienieni badacze wykazali wysoką
stabilnośc geneĘcznąi konserwaĘwność badanej sek-
wencji, zarejestrowali oni podobieństwo geneĘczne
na poziomie powyzej 97ońw odniesieniu do 159 spo-
śród I77 badanych izolatów. W innych badaniach Ka-
wamura i wsp. (16) zsekwencjonowali fragment 165
rDNA 34 gatunków bakterii w obrębie rodzaju Strep-
tococcus i przy pomocy programu komputerowego
okre ś lili pokrewieństwo filo g enety czne b adanych
szczepów. W ten sposób stwierdzono obecność sześ-
ciu grup filo genetyc zny ch oraz okre ś l ono, że homo lo-
gta mtędzy grupą fi lo genetyc zną mi ti s a p ozo staĘmi
grupami (anginosus, salivarius, bovis, mutant oraz
pyogenic) kształtowała się na poziomie 93,80ń, nato-
miast pomiędzy gafunkami tej samej grupy filogene-
Ęcznej stopień homologii byłbardzo wysoki, po!\ry-
żej 99oń, jaknaprzyl<ładw grupie mitis między gatun-
kami,S. oralis i S. mitis, gdzie stwierdzono aż99,93%o
homologii. Bentley i wsp. na podstawie wykrycia obec-
ności 4 mutacji punktowych w sekwencji 165 rDNA
szczepów S. uberis t S. parauberis zakwalifikowali je
do dwóch odrębnych gafunków Kawamura i wsp. (16),
b anlj ąc na wynikach wc ze śni ej s zych analtz, pr zepr o -
wadzonych ptzęz Stackerbrandta i Goęlba, sugerują
że dla określenia filogenetycznych zależności wśród
gatunków p rokańoĘ cznych homologia zapisu sekwen-
cji 1 65 rDNA powinna byó niższa niż 97oń.

Grupa badaczy japońskich lznała, ze mutacje nu-
kleotydowe urykryte w obrębie genu kodującego 165
RNA nie są wystarczającąpodstawą dla typowania
w obrębie gatunku (24). Rozszerzyli oni obszar 165
rDNA o sekwencję dla dużej podjednostki rybosomo-
wej - 23S rDNA, wykorzystując jąjako matrycę dla
stworzenia gatunkowo specyficznych sond oligonukle-
otydowych do s charak tery zow ania prze dstawi c ie l i
szczepów z gatunku S. anginosus. W przeprowadzo-
nych badaniach 2I szczepów, spośród 28 poddanych
hybry dy zacji, zo stało wyodrębnionych j ako daj ące
pozytywne sygnały reakcj i, Hybry dy zacj a pozwoliła
na określenie pokrewieństwa filogenetycznego i wy-
odrębnienie szczepow spoza gatunku. Umożliwiło to
równiez usystemaĘzowanie dwóch nie typuj ących się
w sposób biochemiczny grup szczepów do dwóch
gatunków: S. anginouszs i ,S. parasąnguls. Dzięki
wykorzystaniu sekwencji 23S rDNA w omawianych
badaniach mozliwe było taksonomiczne przypisanie
badanych szczepów do odpowiedniej gałęi drzewa
fi 1o genetyc znego, pomimo ni skie go poziomu zr ożni-
cowania, kształtującego się na poziomie zaledwie
I,5oń, w obrębie genu kodującego małąpodjednostkę
165 rRNA.

Heterogennośó sekwencji 165 rDNA okazuje się
najczęściej zby niska, by na poziomie DNA określić
przyna\eżność danych szczepów do określonych sero-
typow w obrębie badanego gatunku. Chatellier i wsp.
analinljąc stopień analogii sekwencji genów 165
rDNA 

^§. 
sr.łls (10) wykreślili dendrogram dla 34 ty-

pów serologicznych. Wyodrębnili oni trzy klastery
(grupy filogenetyczne). W obrębie dwóch pierwszych
grup stwierdzili identyczność między niektórymi se-
rotypami (6, I 6, I8, 23, 29 i 3 I w pierwszym klasterze
oraz2,12,14 i 15 w klasterze drugim), arozbieżność
między wszystkimi szczepami w obydwu grupach
wahaŁa się od 0,0104 do 0,0188. Wskazuje to jedno-
znacznię na wysoki stopień homologii nukleotydów
w obrębie badanej sekwencji, w porównaniu z pozo-
stĄmi serotypami, gdzie rożnicę między serotypem
22 i26, zakwalifikowanymi do trzeciej grupy filoge-
netycznej, a serotypem 1, reprezentującym grupę
pierwszą zaw arte byĘ w pr ze dziale o d 0,02 6 do 0, 0 3 3 .

W omawianych badaniach wyodrębniono dodatkowo
trzy sero§py (32,33,34), które w rwiązkazrozbież-
nością w sekwencji 165 rDNA, na poziomie 0,0449
i 0,057, uniemożliwiaĘ zakwalifikowanie ich do głow-
nej grupy dendrogramowej.

Wynikiprezentowanychpowyżejbadańpotwięrdzili
także inni uczeni,którzy wykazali, że zbyt duza kon-
serwatywność sekwencji 165 rDNA w obrębie innych
rodzajów bakterii uniemozliwia wykorzystanie jej jako
narzędzia różnicowania szczepów w obrębie jednego
gatunku.

Badania nad sekwencją 165 rDNA prowadzili tak-
że m.in. Wenner i wsp. (Z7),którzy donieśli o istnie-
niu bloków insercyjnych między transkrybowanymi
regionami rybosomalnego DNA (ribosomals internal
transcribed spacer - zuTS). Są to regiony repetyfine
ułozone tandemowo, cechujące się wysoką heterogen-
nością sekwencji. Ze względu na brak działania selek-
cji, mviązany z niekodującym charakterem tych miejsc
genomu, stopień utrwalenia się mutacji jest porówny-
walnie wy ższy niż w przypadku sekwencj i uj awniaj ą-
cych się fenotypowo, tak jak ma to miejsce w przy-
padku genu podjednostki 16S rRNA. Akumulacja
mutacji nukleoĘdo\\ych sprawia, ze sekwencje RITS
są o wiele bardziej heterogenne, a zatem mogą one
być wykorzysfi ane j ako alternatywn e narzędzie prry
określaniu zależności wewnątrz gafunkowych bakte-
rii (13),

Takie insercyjne sekwencj e między transkrybowa-
nymi regionami rybosomalnego DNA, 16S-23 S rDNA
p o ddano analizię p o dczas i dentyfikacj i p ac iorkowc ow
w obrębie grupy filogeneĘcznejmitis (17). Baele i wsp,
(3), badając rożnice geneĘczne między gatunkamitej
grupy paciorkowc ów wykor zy stali s ekwencj e RIT S,
powielając je metodąPCR i poddając otrzymane am-
plikony trawieniu enąmami resĘkcyjnymi. Najwięk-
szy p olimo rftzm fragmentów re strykcyj nych odnoto -
wano po cięciu enzymem AluI. Na podstawie rozŁJa-
du elektrofo rcĘ cznego fragmentów trawionych kom-



binacj ą pięciu enzymów restrykcyjnych (AluI, MboI,
CfoI, Hinfl, MaeII) wykreślono dendrogram dladzie-
sięciu roznych gafunkow w obrębie badanej grupy bak-
terii. Wszystkie analizowane szczepy zostaĘ zakwa-
lifikowane do wyraźnię zróżnicowanych, indywidual-
nych klasterów. Nawet gatunki S. oralis t S. mitis,
wcześniej charaktery zujące się wysoką homologią
fragmentu 165 rDNAuformowaĘ sięw dwie oddziel-
ne grupy (17), Ponadto, wysoki dystans genetyczny
zostałprzypisany j ednemu ze szczepów S. s an guis, co
p otwierdzałoby wcze śniej s z e analtzy porównawcze
struktury białek tego szczepu i stanowiło podstawę
w yłączenia go z grnpy charaktery s ty c znej dl a te go g a-
tunku (25).

Niektorzy b adacze, pomimo wys okie go podobień-
stwa sekwencji 165 rDNA wśród poszczegolnych ga-
tunków r o dzaju Strep t o c o c cu s, wykor zystuj ą j ą nadal
do badań molekularnych, mających na celu różnico-
wanie szczepów bakteryjnych . DIa przykJadu: Rasmus-
sen i wsp., prowadząc badania nad epidemiologtąza-
kńeń wywoĘwanych przez S. suis, wykorzystując
odpowiednio dobrany zestaw enzymów resĘkcyjnych
oraz specyficzne sondy dla regionu 165 rDNA, opisa-
Ii zależno ści mie dzy geno Ęp em, wirulencj ą leko op or-
nością i rozmieszczeniem epidemiolo gicznym seroty-
pu 2 §. suis (20). Stwierdzili oni m.in. obecność dwóch
głównych rybotypów, ściśle związany ch z odmiennyrrr
obrazem klinicznym oraz występowaniem streptoko-
kozy u świń, od których wyizolowano omawiane pa-
togeny. Gottschalk i wsp., analizuj ącprrypadkiklinicz-
ne infekcj i wlłvołanych przez,S. szls oraz pr ow adząc
immunizacj ę zwierząt, stworzyli mapę rozprzestrze-
niania się p aciorkowc a o okre ś lonyrrr ryb otypte, zj ad-
liwo ści or az antybioĘkoop orno ś ci ( 1 5 ). Przedstawio -

ne badania pozwoliĘ na określenie relacji między wi-
rulencj ą geograf,rcznym pochodzeniem szczepów oraz
ich pro f,rl em geneĘ czny m.

Polimorfizm długości regionu 165 rDNA jest ko-
lej nym naruędziem badaw czym umozliwiaj ącym wy-
krycie i identyfikację gatunków paciorkowców. Tra-
wiąc amplikonmatrycy 165 RNAjednymtylko ęnzy-
mem restrykcyjnym BpiI, odrózniono gatunek S. por-
cinus od innych gatunków bakterii, wykorzystanych
w badaniach jako kontrola, a mianowicie: ,S. suis,
S. dysgalactiade i S. uberis (1). Obecność charaktery-
s§cznych prĘków, odpowiadaj ących dhrgości stra-
wione go amplikonu, wykazano we ws zystkich o śmiu
przebadanych serotypach ,S. porcinus, podczas gdy
w przypadku szczepów kontrolnych nie stwierdzono
obecności prązków świadczących o reakcji trawienia
enzymaĘ cznę go. Wys oko hetero genny ob s zar Y 2 r ę -

gionu 1 65 rDNA wyk azŃ zatemgatunkową specyficz-
ność. Podobne wyniki uzyskano po trawieniu produk-
tow amplifikacji regionu 165 rDNA szczepów pacior-
kowców grupy B wg Lancefielda, powodującychza-
palenie wymion u krów. Obecność charakterysĘcmych
produktow trawienia wykryto w odniesieniu do 14 se-
rotypów streptokoków grupy B, natomiast nie wykry-

to ich w przyp adku szczepów kontrolnych (paciorkow-
ców grup A i C) (2).

Białka Dhapelonowe

AlternaĘwnym markerem genetycznym, na które-
go podstawie sekwencji określono zróznicowanie fi-
logenetyczne serotypów ,S. sałzs, był region kodujący
jedno zbiałękchaperonowych, o masie 60 kDa, znal:.e
również pod nazw ami Cpn60, HSP60 lub Grobel (9).

Peptyd ten, kodowany przęz gen cpn, lczestntczący
w fałdowaniu pozostałego łańcucha polipeptydowego,
cechuj e się wysoką konserwatywnością(22). Dendro-
gram sp orz ądzony na po dstawi e p orównani a nukle oty-
dowego zapisu tego genu uwidocznił wyraźnie więk-
szą odrębność między badanymi serotypami niz den-
drogram sporządzony na podstawie sekwencji 165
rDNA.

Na podstawie porównania 595 par nukleotydów
w obrębie genu kodującego białko chaperonowe i tej
samej liczby par nukleotydów w obrębie genu kodują-
cego podjednostkę 165 rRNA określono maksymalną
liczbę zasad DNA o wysokim stopniu idenĘczności
między tymi samymi serotypami,S. szis. Dla genu cpn
wynosiła ona 355, zaś dla genu 16 rDNA - 532 pary
zasad. Potwierdzałoby to większą przydatność genu
cpn ntż genu p o dj edno stki 1 6 S rRNA w róznic owaniu
szczępow w obrębie gatunku ,S. szls oraz jego więk-
szą przy datno ść j ako markera genetyczne go (9).

Elekttof oteza w zmiennym
pulsacyinym pOlu elektrycznym

(Pulsed Field Gel Electlopho]esis - PFGE)

Coraz więcej uwagi w badaniach z zaktesl epide-
miologii molekulamej poświęca się rozkładowi frag-
mentów resĘkcyjnych w zrniennym pulsacyjqlrn polu
elektrycznym. Metoda ta lzależnia średnią ruchliwość
fragmentu DNA w polu elektrycznym, wzdłuż prze-
kątnej ze lu, o d j e g o ciężaru cząsteczkowe go. P ozw ala
to na uzyskantę rozkŁadu o bardzo wysokiej rozdzie|-
czości (I9).Zmtenrte napięcie wpĘrvana czas reorien-
tacjt cząstek DNA, nawet powyżej 50 kb i decyduje
o jego dokładnym rozdzięIeniu. Właściwość ta, nie-
możliwa do uzyskania przy zastosowaniu klasycznej
elektroforezy, dostarcza nowych informacji na temat
or ganizacjt c ały ch g enomów wi e lu gafu nków drobno -

ustrojow.
GeneĘczna homolo gi a między wybranyrrri seroty-

p ami,S. s ui s, zdeftniow ana pr zy p omo cy meto dy PF GE,
zostałaopisana na poziomię 44oń (8). Daje to odmien-
ny obraz fi logenetycznej integr acji p oszczególnych
szczepów ,S. sais, w porównaniu z wcześniejszymi
badaniami przeprowadzonymi ptzy użyciu metod ry-
bo§powania (18).

Vela i wsp. (26) oszacowali staĘstyczntę rozbież-
ność między wzorami elektrofore ty cznymiuzyskany-
mlprzy rozdzialę DNA wyizolowanego od świń cho-
rych na streptokokozę oraz zdrowych, na podstawie
analizy pr oduktów trawi eni a DNA przy u ży ciu dwo ch
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enzymów resĘkcyjnych (Apali SmaI). Okazało się,
ze zastosowanie kombinacji tych 2 enzymów umozli-
wiło lepsze zróżnicowanie genomów badanych szcze-
pów paciorkowców świń. Wymienieni altor zy wyod-
rębnili dwie podgrupy PFGE, charakterystyczne dla
zjadliwej i awirulentnej populacji paciorkowców. Za-
1 emo ś ć mtędzy w zor ami pr Ęków a s eroĘp ami stwi er-
dzili oni w odniesieniu do większości przebadanych
szczepów,S. srzls. W dalszych badaniach nad analizą
genoĘpu, opartą o PFGE, potwierdzili oni ńytecz-
ność wymrenionej metody w badaniach epidemiolo-
gcny ch s zc zep ów,S. s r.ł ls i zo l owanych z r o żny ch r e -
jonów Hiszpanii. Uznali jąza cnlłę narzędzte docho-
dzęńa epidemiolo gicznego na poziomie genetycznym,
w badaniach nad rozptzestrzenieniem się streptoko-
kozy u świń.

W doświadczeniu identyfikującym szczępy Strep-
tococcus pneumoniae serotypu 6B, izolowanę z tóż-
nych regionów Stanó w Zjednoczony ch, wykorzysta-
no ten sam zestaw enzymów, co w przedstawionej
porłyzej analizie.§. sr.łls (2I). Otrzymane pulsotypy
PFGE szczepów nie pozwoliĘ jednak na jednoznacz-
ne zdefiniowanie powiązań między wirulencją opor-
no ś c i ą antybi oĘkową p o ch o dz eni em ge o gr aftcznym
a mapą restrykcyjną genomu. W wielu przypadkach
stwierdzono koniecznośc wykorzystania kombinacji
większej liczby enzymów (minimum trzech), co, jak
potwierdzono w badaniach nad innymi patogenami,
pozwo liło na wyr aźne zwiększenie mo zliwo ś ci r ó żni-
corvania molekularnego szczepów.

0dmiana multiplex
leakoii łańcuchowej polimeryzacii Dl{A

(multiplex polymelase chain ]eactiOn - mPCRl

IdenĘfikacj a pato genó w p oprzez łańcuchową poli-
m eryzacj ę DNA j e st j e dn ą z najb ar dzi ej ro zp ows zęch-
nionych metod diagnostyki molekularnej. Cechuje ją
duża srybko ś ć i sp e cy ftc zno śc wykrywani a fra gmen-
tu DNA, wykorzystywanego j ako gatunkowo-specy-
ftczny marker wirulencji, lub jak w przypadku reakcji
RAPD - specyficzność dla wielu miejsc rozpoznawal-
nych w genomie. Obok klasycznej reakcji PCR coraz
częściej znajdlĄą zastosowanie testy określane jako
multiplex PCR, w ktorych wykorzystuje się dwie lub
więcej par starterów, umożliwiających równoczesną
amplifrkację kilku markerów genotypowych dla da-
ny ch szczepów b akterii.

W Holandii opracowano test multiplex PCR do
wykrywania genu koduj ąc e go c zynnik pozakomórko -
wy (extracellular protein factor) (epf) gatunku 

^S. 
sazs

(2 8). Metoda ta umozliwiała również wykrywanie frag-
mentu odpowiadaj ąc e go s ekwencj i genu sp okrewnio -
nego z epf, zwanego genem epfx. Jest to gen zawiera-
jący kilka kodujących motywów repe§rtywnych )przęz
co niesie informację o syntezie białka o zwiększonej
masie cząsteczkowej od dzikiej formy białka EF.
Z uw agi na występowanie o dmiany wys oko cząstecz-
kowej białka EĘ głównie w populacji słabo wirulent-

nego serotypuZ S. suis, sugerowano początkowo wy-
korzystanie go jako cechy odróżniającej ten serotyp
od wirulentnych serotypów 1 i 2.

Staats i wsp. próbowali znalęźć zwtązek między
wirulencją szczepów S. sais, ich serotypem apolimor-
ftzmem odcinka genu sly kodującego suilizynę (24).
Jest to sekrecyjna toksyna bakteryjna, o zdolnościach
hemolitycznych. We wcześniej szych eksperymentach
wymienienibadacze odnotowali brak obecności genu
sly w niektorych szczepach S. suis, stąd początkowo
wiązanowystępowanietegogenllzwirulencjąpacior-
kowców. Jednak poptzez zastosowanie testu mPCR,
zużyciem 15 par starterów swoistych dla rożnych
miejsc sekwencji sly (głównie miejsc okalających se-
kwencję) oraz metody RFLP wynienieni badacze scha-
rakteryzowali region koduj ący suilizynę. Okazało się,
ze w obrębie badanego genu występuje niewielka he-
terogennoś ó geneĘczna, na poziomie zaledwie I,7 90ń,
wporównaniuz8OońzróżnicowaniemnukleoĘdowym
innych bakteryj nych czynników wirulencj i. Nie udało
się jednak jednoznacznie określić korelacji między
obecnością lub brakiem genu sly a danym serotypem
§. sals lub zjadliwością szczepu.

Podobnie fingerprinting opaĘ o RAPD, przepro-
wadzony dla izolatów S, suis pochodzących od zdro-
\\ych i chorych świń nie odzwierciedla rozbiężności
nukleotydo!\rych genomu mtędzy wirulentnymi i nie-
zjadliwymi szczępaml (11). Bliską korelację stwier-
dzono natomiast mtędzy wzorami prązków RAPD
a wirulencjąinnego gatunku paciorkowcow, 

^9. 
gallo-

ly t i c u s (4) . Mo żna zatęm pt zy plJszczać, że,S. s u ls j e st
gatunkiem, którego zjadliwość nie koresponduje z ge-
noĘpem.

podsumowanie

W przedstawionym skrótowym przeglądzie metod
rożnicowania geneĘ cznego uwzględniono naj częściej
wykorzystywane kierunki badania genoĘpu pacior-
kowc ów. Prz e de w s zystkim można tu zalicql c ryb oł-
powanie, jednakże takie metodyjak PFGE, mPCR czy
RAPD s ą c oraz powszechniej uznaw anę za równie lub
nawet bardziej różnicujące i miarodajne. Ostatnia de-
kada ubiegłego stuleciaprzyczyniła się do epidemio-
1o gi c zne go of az wewn ątr zgatutkow e g o zt ó żnic ow a-
nta r o dzaju S trep t o c o c cu s, szcze gólnie ro zbiezno śc i
genomowej mtędzy 35 serotypami S. szzs. Określono
pochodzeniefilogenetycznęznaczrrejliczbyszczepów
chorobotwórczychpaciorkowcóworazzidenĘflrkowa-
no niektóre zalężnościmiedzy genotypem danego ga-
tunku S t rep t o c o c ctł s a wirulen cją czy występowaniem
geograftcznym. Wytypowano sześć grup rybotypo-
wych, takich jak: mitis, anginosus, salivarius, bovis,
mutant oraz pyogenic. Określono przynależnośc ga-
funkową m.in. szczępl S. iniae (I4) oraz wykazano
stosunkow o óią r ozbieżnośó poza gatunkową sero-
łpów 33,34 i 35 .l, szl's. Wykryto alternaĘwne regio-
ny DNA genomu rodzaju Streptococcus pomvalające
na osiągnięcie większego stopnia zrożnicowania ge-



netycznego, takie jak: sekwencja genu cps oruzregio-
ny RITS. Dobierając odpowiednie narzędzia biologii
molekularnej, takie jak startery reakcji PCR, enzymy
re sĘkcyj ne czy s ondy diagno styc znę przy rybotypo-
waniu, oszacowano ich czułośó i siłę idenĘfikacji,
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LETELLIER C., KERKHOFS P.: Wpływ hiper-
wakcynacj i przy użyciu 1 gE delecyjnych szczepio-
n€k markerowych przeciwko herpeswirusowi
bydła Ęp 1 na odpowiedź s€rologiczną i stan wiru-
sologiczny cieląt poddanych sztuczn€mu zakźeniu
dzikim Ępem wirusa. (Effect of hypervaccination
with bovine herpesviru§ type lgE-deleted marker
vaccines on the serological response and virolo.
gical status of calves challenged with wild-Ępe
virus). Vet. Rec. 155,553-558,2004 (18)

W krajach, gdzie występują często zakażenia herpeswirusem bydła qp l
(BHP-1), zwalczaliezakażnegozapalenianosa i tchawicy bydła polega rr-pienr-
szej fazie na stosowaniu szczepieńprzy użycitt szczepionek markerorrl,ch rv ce-

1u uzyskania zwierząl hiperimmunizowanych IgE seronegaty\\,nych. \a ]-ł cie-
1ętach w wieku 1-2 miesięcy zbadano wp\,w małej dawkj zakaźnej zjadlirr ego

szczepu BHP-1 na odpowiedź serologiczną cieląt z solidną odpornością indŃo-
waną4-kotqłnpodaniem markerowej szczepionki delecyjnej IgE. Cie|e.q z gnrp

A i B otrzymałyjednorazowo żywą atenuowaną szczepionkę donoso§o. ru§Ięp
nie trzykrotnie podskómie szczepionkę inaktywowaną. Cielęta z grup C i D on4.
mĄ czterokrotnie podskómie szczepionkę inakĘłvowaną. Po 4 Ęg. po osiat-

nim szczepieniu cielęta zakażono donosowo teręnowym szczepem BHP-1 w iloś-

ci 7xlOr TCID5o (gnrpy A, C, E) lub 9x102 TCIDso (grupy B, D, F). Cielęta
z gnlp E i F nie szczepione stanowiĘ kontrolę. Czterokrotne szczepienie indu-

kowało odpowiedź immunologiczną hamującą replikację wirusa w organizmie

i serokonwersję gE u większości zakażonych cieląt. 
G.
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