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Review

Rodzaj Serpulina (S.) wraz z rodzajami Borrelia,
Br achy spira, Cris tispir a, L ep t onema, Lepto sp ir a, Sp i-
ro ch a et a i Trep o n ema na|eży do rzędu Sp iro c h a e t a l e s
(4). Dotychczas wyodrębniono trzy gatunki należące
do tego rodzaju: S, hyodysenteriae (B78 - szczep te-
ferencyjny) , S. innocens (.szczep referencyjny -B256)
i S. pilosicoli (szczep referencyjny P43l6l78) (17).
Ostatnio, na podstawie badań fenotypowych i gene-
ty c zny cb, zaplop onowano utworzeni e n owych gatun-
ków krętków słabo hemolizujących: Serpulina inter-
medius - produkującego indol i S. murdochil - nie
wykantjące go aktywno ści a - galaktozy dazy (32, 33,
45). Serpulina innocens powszechnie uznawana jest
za niepatogenny krętek występujący endemicznie w
większości stad świńskich. Niektórzy badacze uwa-
żają iż S. innoc:ens może mieć wpływ na rozwój dy-
zentęrliu świń (43). .1 pilosicoli jest niedawno ziden-
tyfikowanym krętkiem odpowiedzialnym za występo-
wanie spirochetozy (IS- intestinal spirochaetosis) (a9).

Choroba ta występuje głównie u prosiąt w okresie po-
odsadzeniowym, choctaż zanotowano przypadki IS u
warchlaków i tuczników (48). Oprócz tego S. pilosi-
coli izolowano od ludzi, ptaków, psów, małp i wielu
innych gatunków zwierząt (19). Niewątpliwie jednak

kilku do 30-50% w zależności od ich wieku i warun-
ków środowiskowych, w których przebywają. Istotne
sąrównież koszty poniesione na leczenie i profilakty-
kę. W wielu regionach dyzenteriapo kolibaktertozie,
j e st naj czę ś ciej diagno zow anąchorobą układu pokar-
mowego świń (26). Sąjednak kraje (np. USA, Dania,
Szwecja), w których po wprowadzeniu do praktycz-
ne go wyko r zy stania nowych systemów pro dukcj i pro -

blem dyzenterii świń został wyrażnte ograniczony.
Pomimo stosowania rozmaitych programów zwalcza-
nia i zapobiegania, zasięg i częstotliwość występowa-
nia tej choroby w naszym kraju raczej się zwiększa, a
nie ogranicza. Wynika to między innymi z komasacji i
intensyfikacj i produkcj i trzody chlewnej . Istotnym pro-
blemem jest brak nowych leków przeciw dyzenterii



runkowany ch na poznanie właściwo-
ści biochemtcznych i genetycznych
S. hyodysenteriae. Celem tych prac
jest opracowanie pewnych i szybkich
metod diagnosĘcznych oraz uzyska-
ni'e skutecznej szczeptonki przeciw
dyzenterii.

Nilri ej sza publikacj a przedstawia
niektóre wyniki wykonanych w okre-
sie ostatnich kilku lat badań zprzed-
stawionego w tytule zakresu.

Serptt l in a hyodys enteriae jest
Gram(-), łatwo ulegającym wysre-
brzeniu t zabarwieniu barrł,nikiem
Victoria Blue, beztlenowym kręt-
kiem. Jego wielkość określa się na
6-25 p,mdfugości i270-3]0 nrn śred-
nicy. Bakteria ta zbudowana jest z
pojedynczej komórki helikalnie skrę-
conej o jednym lub więcej skrętach.
Strukturę komórki tworzy ściana
komórkowa i leżący pod nią falisty
lub spiralnie skręcony cylinder pro-
toplazmatyczny spleciony 7 do 9
włóknami osiowymi, ktore wycho-
dząz obu biegunów i układają się li-
niowo według wzoru 7-14-] 1ub 9-
-18-9 (w części środkowej włokna
nakładaj ą się). Cały mikloorganizn
otoczony jest luzną błoną zewnętrz-
ną. Serpu l in a hyodys en t eriae rośnie
na podłożu z dodatkiem krwi. Dzię-
ki zdolności do wytwarzania cytoli-
zyn o dzlałaniu hemolitycznym wy-
kazĄe silną aktywność B-hemolityczną. Większośc
szczep ow pro dukuj e indo l, w y tw ar za B- glukozydaz ę,
natomiast nie wytwarza a-galaktozydazy. Szczepy ,§.

hy o d1l s ent er i ae nie hydrol izuj ą h ippuranu (9, I], 26).
Na podstawie właściwości biochemicznych i anali-

zy sekwencji DNA genu kodującego małąpodjednost-
kę rybosomu (16SIRNA) gatunki należące dę Serpu-
lina podzlelono na sześó grup (I, il, IIIa, b, c,IY), za-
wierających przynajmniej 12 serotypów. Szczepy .S.

hyodysenteriae zaltczono do grLlpy I (15, 76, 20, 28,
39) (tab. 1). KlasyfikĄąc Serpulina spp. Fellstróm i
wsp. (14) analizowali fragment U2 do U5 genu dla
1 6 SrRNA zaw ier ający ewol ucyj n i e zmi en ne re giony
Y6,Y] i V8 zdefiniowane przęz Graya i wsp. (18). W
zsekwencjonowanym fragmencie o długości 532pz.
znaleziono cztery nukleotydy w pozycjach 564,603,
62 1, 8 l 4, char aktery styczne dla p o szczegó lnych grup
krętków (tab . 2) . J edno cze śnie stwierdzo no, że na po d-
stawie powyższej analizy sekwencji nukleotydów
16SrDNA nie można odrożnić grupy I od II (tab. Z1.

Genetyka i biologia molekularna Serpulina spp. w
tym ,S. hyodllsenteriae jestwctĘmało poznana. Brak
jest danych nt. wymiany materiału genetycznego po-
między komórkami krętków. Dopiero niedawno na dro-
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Tab.2. Oznaczenie pozycji nukleotydów we fragmencie U2-U5 genu kodującego
165 rRNA szczepów Serpuli.na wykorzysĘwanych do idenĘfikacji poszczegól-
nych grup krętków; rłyróżniono nukleoĘdy użyteczne w klasyfikacji

dze homologicznej rekombinacji z wykorzystaniem
wprowadzo ne go pr zez el ektroporacj ę rnateriału gene-
tycznego udało się uzyskac mrrtanty nie wytwarzające
hernolizyny o masie molekularnej 26,9 kdal (TlyA).
Gen dla tej hemolizyny (tlyA) występuje w pojedyn-
czej kopii ijest obecny we wszystkich enteropatogen-
ny ch szczepach S. hy o dy s e n t e r i a e, w skazuj ąc na j ego
istotne znaczenie w procesie infekcji. Inaktywacja genu
tlyA powoduje drastyczne obniżenie zjadliwości szczę-
pu, co przemawia za słusznością wcześniej przedsta-
wionej hipotezy (23). Huurne i wsp. (2a) podjęli pró-
bę wykorzystania mutanta delecyjnego S. hyodysente-
riaeB204 nie wytwarzĄącego hemolizyny A jako an-
tygenu do produkcji szczepionki przeciwko dyzente-
rii świń. Wyniki przeprowad zony ch pTzęz wspomnia -
nych autorów doświad czeń w skazlĄą, iż wcześniej sza
kolonizacja jelttprzez mutanta tlyA indukuje częścio-
wą ochronę przed zakażeniem zjadliwym szczępem
S. hyodysenteriae B2a4. U uodpornionych świń nie
tylko obj awy kliniczne i zmiany chorobowe byĘ mniej -

sze, ale takze okres siewstwa byłznaczniekrótszy niż
u zw ter ząt ko ntro lny ch. P ó źn i ej s ze b adania w ykazaŁy,
żęhemolizyna TlyA o masie 26,9 kdal nie jest jedyną
cy.tolizyną produkowan ąpTzęz S. hyo dys enteriae. Bak-

Tab. l. Właściwości biochemiczne szczepórv Serpulina

Objaśnienia: a-gal a-galaktozydaza,cl-glu a-glukozydaza,B-gfu |3-gllkozydaza.



terie te wytwarzająprzynajmniej dwie inne hemolizy-
ny TlyB i TlyC o masie cząsteczkowej odpowiednio
93,9 kdal oraz 30,8 kdal, które kodowane sąprzęz geny
tlyB i tlyC (25). Analiza sekwencji genów wykazała
brak homologii między TlyA i TlyC a innymi znany-
mi białkami hemolityc znymi. Sekwencj a aminokwa-
sów hemoli zyny TlyB je st homolo g iczna do białek Clp,
które stanowiąrodzinę białek pełniących funkcje we-
nątrzkomórkowych regulatorów proteolizy lub mole-
kularnych chaperonów (25, 44).

Badania Zuęrnera i Stantona (50) wykazaĘ, że ge-
nom 

^S. 
hy o dy s ent eri a e jest kolistą cząsteczką wielko-

ści 3,2 Mpz. Jest to wielkość zbliżona do genomów
wielu innych wolno żyjącychbakterii. W porównaniu
z chromosomami innych spirochet Serpulina hyody-
senteriae ma średni tozmiar, np. B. burgdorferi i T.

pallidum mają genom wielkości ok. 1 Mpz, podczas
gdy L.interrogans 4,75Mpzdo 5 Mpz. Genom S. hyo-
dysenteriae ma niską zawartośc par G+C (26-280^),
dlatego też szereg enzymórł,restrykcyjnych nie trawi
DNA tego krętka. Na podstawie wynikow badań z
użyciem elektroforezy pulsowej (PFGE) określono
położenie niektorych genów na chromosomie. w tym
genów dla rRNA, genów hemolizyn (tlyA, tlyB i tlyC),
genu oksydazyNADH (nox), genów flagelli (fla) oraz
gęnngyrazy.OkazaŁo się, ze S. hyodysenteriae posia-
da tylko po jednej kopii genów dla rRNA (r:rs kodują-
cy podjednostkę 165, nl dla podjednostki 23S i rrf dla
55 rRNA). Nietypowe jest ułozenie tych genów na
chromosomie geny rtf i rrl sąpołożone w odległości
ok. 860 kpz od genu rrs (ryc. 1). U większości bakterii
geny te występująw wielu kopiach i sązorganizowa-
ne w operon rrn (rrs-rrl-nf) (29). Dotychczas nie wy-
kazano obecności pozachromosomalnego DNA w re-
ferencyj nym szczepie S, hy o dy s ent eri a e B 7 8 

T, Niektóre
szczepy Serpulina innocens i S. hyodysenteriae obok
chromosomalnego DNA zawierajątakże pozachromo-
somalne cząsteczki DNA w postaci plazmidów Wy-
odrębniono trzy grupy plazmidów- o masie cząstecz-
kowej 66,J Mdal,4,] MdaIoraz2,l Mdal. Do tej pory
nie udało się jednak określić ich funkcji (3).

Konwencj onalna diagnostyk a zakażeń S erpul ina
hyodysenteriae opiera się na potwierdzeniu obecności
krętków p oprzez i ch izol acj ę z matęr iaŁu b io 1o gi c zne-
go i hodowlę na podłożu sztucznym,bądźteż w mniej-
szym stopniu na wykrywaniu przeciwctał skierowa-
nych przeciwko temu krętkowi. Wykorzystuje się tak-
że test enteropatogenności na myszach lub świniach.
H o dow l a na p o dł o żach s ztlc znyc h z krwi ą o r az o c erIa
wzorcai intensywności hemolizy może sprawiac wie-
le trudności, ponieważ często jej charakterystyka jest
b ar dz o zbliż ona do tej j aką d aj ą słab o B -he mo lityc zne
szczępy (weakly B-haemolytic intestinal spirochetes -
WBHIS), w tym niepatogenna S. innocens. Ostatnie
badania wskazują że sama hemoliza jest zawodnym
wskaźnikiem patogenności, gdyż od tuczników z bie-
gunkąo charaktęrzę typowym dla dyzenterii izolowaó
mo żna zar ów no s ł ab o hemo llzlą ąc e e nte ro p ato g enne
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Ryc. 1. Mapa genetyczna.§. hyodysenteriae szczep B78. Jako
punkt ,,0" przyjęto miejsce rozpoznawalne przez restryktazę
NotI. Na schemacie zaznaczono kolejne segmenĘ genomu
krętka o wielkości 500 kpz oraz wskazano położenie niektó-
rych genów: tly - geny hemolizyn, fla - geny flagelli, nox -
gen oxydazy NADH, gyr - gen gyrazy

krętki, jak i silnieB-hemolizujące niepatogenne spiro-
chety. Czułość metody hodowli bezpośredntej zależy
od ilości organizmów obecnych w próbce, a to z kolei
zmienia się w zalężnośct od stadium choroby (11).
Istotny jest fakt, że S. hyodysenteriaebardzo szybko
ginie w podwyzszonej temperaturze, np. w 37"C już
po 24 godzinach (9). Dokładniejsze odróżnienie nie-
patogennej S. innocens od S. hyodysenteriae umożli-
wiaj ą testy określaj ące właściwo ści biochemic znę ba-
danego organizmu (np, API ZYM Test). Niektórzy
b adaczę do charakterystyki S. hy o dy s en t er i a e pr eferu-
ją metody immunologiczne wykrywające antygeny i
przeciw ctaŁa przectwko S. hy o dy s e n t e r i ae,. ELI SA,
RPLA (reverse passive latex agglutination test), czy
też mikroaglutynację płytkową ( 1 0).

Wyniki tych odczynów mogąbyó fałszywie dodat-
nie lub ujemne poprzęz silne reakcj el<rzyżowe będą-
ce wynikiem podobieństwa antygenowego ,S. hyody-
senteriae i innych krętków jelitowych. Dlatego też
wymaga się użycia wysoce swoistych przeciwciał i
antygenów. Wielu badaczy podjęło próbę uzyskania
przeciwciał monoklonalnych (MAb) swoistych dla S.
hy o dy s e n t e r i a e . Analiza otr zy manych MAb w ykazała
istnienie klonu reagującego swoiście z białkiem mem-
branowym 30 kdal w 15 badanychszczepach S. hyo-
dysenteriae należących do różnych serotypów. Reak-
cji takiej nie obserwowano w przypadku innych kręt-
ków jelitowych (31, 35). Przeciwciała monoklonalne
specyficzne dla gatunkl Serpulina hyodysenteriae
wykorzystuje się do detekcji antygenów krętka w hy-

3235/0

3 oD0
t]yĄ l

r lllE I

t rabł

2 50D
f IaB3

I..=

\ 10Do



bry dy zacji kolonij nej (c olony b lot) i hybrydy zacji Ępu
Western ( 1, 2, 1 0). Należy podkr eśIić, żę testy immuno-
Io giczne są czasochłonne, pracochłonne i ko sźowne.

Do charakterystyki szczepów S. hyodysenteriae
można wykorzystać równięż technikę MEE (multilo-
cus enzyme electrophoresis). Lymbery i wsp. (37) opta-
cowali system Ępowania szczepow S. hyodysenteriae
na podstawie profilu etektroforetycznego pięciu bia-
łek enzym aty czny ch: lzomer azy fo sforanu glukozy
(GPI), fo sforylazy nukleozydowej §P), L- leucylo - gli-
cylo-glicynopeptydazy (PEP), fosfoglukomutazy
(PGM) oraz dysmutazy nadt|enkowej (SOD). Postę-
powanie takie umożliwiło rozróżntenię izolatów wcze-
śniej zakwalifikowanych do tej samej serogrupy. Nie-
ki edy stwi erdzan o, że tzolaty z r o żny ch s ero grup mi a-
ły te same allele dla wszystkich pięciu badanych en-
zymów, częgo rezultatem było uzyskiwanie identycz-
nego profilu elektroforetycznego dla tych szczepow.
W celu poprawy swoistości odczynu zwiększono licz-
bę analizowanych białek enzymaĘcznych. Lee i wsp.
(3 4) zaproponowali określanie profi lu elektroforeĘcz-
nego aż piętnastu enzymów komórkowych. Oprócz
uprze dni o wymienion y ch, analizie p o ddawano fo s fa-
tazę kwaśną (ACP), fosfatazę alkaltczną (ALP), de-
hydrogenazę alkoholową (ADH), klrtazę adenylową
(AK), esterazę (EST), heksokinazę (HK), lzomerazę
fo s foranu manno zy (MP I). Wyniki MEE, p orównywa-
no zrczultatami analizy restrykcyjnej (REA) oIaz se-
rologicznego typowania badanych szczępow i wyka-
zano, że jest to wysoce czila i specyficzna metoda ty-
powania blisko spokrewnionych izolatów (3a).

W ostatnich latach coraz częściej stosuje się techni-
ki diagnostyczne wykorzysfujące w ocenie właściwo-
ści biologicznych bakterii analtzę kwasów nukleino-
\\y ch. Z alic zy c tu mo ż e my analtzę re strykcyj n ą szc ze -

pów (REA - restriction endonuclease analysis), anali-
zę profilu plazmidowego (plasmid profile analysis),
rybotypowanie, losową amplif,rkacj ę polimorficznych
s ekwencj i DNA (RAPD- random amp lific ati on of po -
lymorphic DNA), hybrydyzację z użyciem specy-
ftcznych sond molekularnych oraz reakcję łańcucho-
wąpolimerazy (PCR) - która wydaje się być metodą
najb ańzie j ob i e cuj ąc ą.

Wykazano, że jedna z najprostszych metod biologii
molekularnej jakąjest analtza restrykcyjna DNA jest
bardziej efektywna w różnicowaniu szczepów w po-
równaniu z fagotypowaniem, serotypowaniem, czy też
badaniem antybiotykooporności, Analizę restrykcyj -

ną stosuje się do identyfikacji wielu patogennych mi-
kroorganizmów, m.tn. Leptospira interrogans (I3),
My co b act erium p aratub erculo s is (6), B orrelia burg-
d orfe r i (3 6), N e i s s er i a m en in gi t i d i s (3 0), S t ap hy l o c o c -
cus aureus (5), Staphylococcus epidermidis (40), Le-
gion el l a pn eumo p hil a (4 8 ). Analizę resĘkcyj ną pró-
bowano zastosować takżę do identyfikacji S, hyody-
senteriae. W pierwszym etapie sprawdzono zdolność
różnego rodzaju enzymów restrykcyjnych do trawie-
nia chromosomalnego DNA S. hyo dys enteriae. Zasto -

sowano ęnzymy r ozpoznające sekwencj e sze ścionu-
kleotydowe, tj. Bg1II, Smal, BamHI, EcoRI, HindIII,
PłuII, or az cztęr onukle oĘdowe : H aeIII, Mb o I ( S au3 a),
RsaI, HhaI. Oprocz tego przetestowano restryktazę
Asp7 0 0 r ozp oznaj ącą s ekwencj ę 1 0 nukleotydów. Naj -
lepsze wyniki - wyraźne prĘki wielkości od 40 do
ok. 0,5 kpz i poniżej - otrzymano w wyniku dziaŁania
endonukleaz Asp700 i Sau3a. Obecność tak dużych
fragmentów powstających po cięciu enzymem Sau3a
rozpoznającym sekwencj e czteronukleotydowe j est
dość niespo dziew ana,ponieważ statystycznie powsta-
jące fragmenty powinny mieó wielkość kilkuset pz.
Ni e stety, analiza r e strykcyj na j e st te chniką nie pr akĘ cz-
nąi zbyt skomplikowaną do rutynowego stosowania
w diagnostyce. Ze względu na dużąliczbę fragmen-
tów DNA powstałych w wyniku trawienia endonukle-
azami, po elektroforęzię w żelu uzyskuje się trudny
do interpretacji i porównań układ prążków (7,42).

Znacznię kosztowniej szą a\e zarazęmbardziej spe-
cyftczną i łatwiejszą do oceny metodą roztożniania
krętków jestpołączenie REA ihybrydyzacji typu Sou-
therna. Sondami molekularnymi używanymi w tej me-
todzię są regiony DNA charakterystyczne d|a S. hyo-
dy s e n t e r i a e, np . 2,2 kp z fragme nt zaw ter aj ący gen b iał-
ka flagelli o masie molekularnej 43 kdal (sonda Fla),
fragmenty DNA o wielkości I,4kpz zawierający gen
hemolizyny (sonda Tly), czy tęż inne przypadkowo
wyklonowane fragmenty DNA charakterys ty czne d|a
tego gatunku (22).

Czlłą i swo i stą metodą umożliwi aj ąc ą r ozr ożnie -
nie szczepow S. hyodysenteriae jesthybrydyzacja Sou-
therna, Przydatnośc tej techniki wynika z wysokiej
homologii między DNA S. hyodysenteriae i DNA ,§.

innocens (40% homologii). W związku z tym wielu
badaczy zaczęŁo poszukiwać regionów DNA specy-
fi czny ch dla S, hy o dy s e nt er i a e mo gących spełniać rolę
sond molekularnych dla tego drobnoustroju. Sekwen-
cje charakterystyczne tylko dla S. hyodysenteriae wy-
izolowano popTzezprzeszukiwanie fragmentów DNA
zawartych w bibliotece genomowej. Uzyskuje się to
między innymi poprzęz kolonijną lub punktową hy-
brydyzację sondy z chromosomalnego DNA rożnych
gatunków Serpulina i innych patogennych bakterii z
klonami w bibliotece genomowej (colony, dot, slot,
spot blotting). Klony, które hybrydyzujątylko z chro-
mosomalnym DNA S. hyodysenteriae stanowią ideal-
ną sondę w diagno sty c ę zakażeń Ęm krętkie m (2 I, 42).
Metodę tę wykorzystał m.in. Sotiropoulos i wsp. (41).
Zbiblioteki genomowej wybrali oni losowo czteryklo-
ny zawterające fragmenty DNA S. hyodysenteriae o
wielkości 3,8;5,3;7,0 oraz I0,2kpz. Klony te podda-
no hybrydyzacji zwyznakowanym chromosomalnym
DNA S. hyodysenteriae szczep 5380, a następnie 

^9.

innocensB256. Do dalszej analtzy wykorzystano zre-
kombinowany plazmid z insertem l},2kpz, który hy-
bry dy zow ał silnie z DNA S. hy o dy s en t er i a e, natomtast
słabo z DNA,S. innocens. Klon ten poddano trawieniu
endonukleazami restrykcyjnymi HindIII i EcoRI. Po-



wstałe podklony wyznakowano i poddano hybrydyza-
cji z DNA genomowym różnych szczepów enteropa-
togennych bakterii. Okazało się, ze dwie sondy (frag-
menty o wielkości 0,7 5 kpzi 1, 1 kpz) nie reagowały w

S. innocens, Leptospira
,ł,łć;!;^t€!,1;{ł,Z?,ł;.łk

do Streptococcl,ts, Salmonella, Shigella, Proteus , Cam-

sobą" W warunkach wysokiej specyficzności czułośó
hybrydyzacji określono na 103-105 komórek lub 7,82
ng czystego DNA krętka (4I,42).

Wyniki doświadczeń wymienionych autorów wska-
zują że lżycie metody hybrydyzacji Southerna może
mieć istotne znaczęnlę w badaniach epizootiologtcz-
nych i typowaniu szczepow S. hyodysenteriae. Umoż-
liwia ona równteż identyfikację nowych szczepów
powstałych w wyniku rearanżacjt genomu, integracji
bakteriofaga lub transpozonu w specyficznych regio-
nach DNA. Hybrydyzacja może być także lżywana
do wykrywania i śledzenia dróg szęrzenia się patogen-

;ilT ?;;,2:',
metod hodowla-

nych opartych o izolacj ę,namnażanie i określanie wła-
ściwości szazepu S. hyo dys enteriae.

Często stosowaną metodą roztóżniania i charakte-

rystyki krętków jest badanie polimorfizmu długości
fragmentów re strykcyj nych DNA ko duj ące go rybo s o -

malne RNA (rybotypowanie). Genomowe DNA S.

hyodysenteriae poddąe się trawieniu przez endonu-
kleazy restrykcyjne np. Bg1II, Sau3A, Sspl. Rozdzie-
lone elektro foretyc zni e fragmenty re strykcyj n ę prze -
nosi się na membranę nylonowąi poddaje hybrydyza-
cji wyznakowanyrybosomal-
ny Wynikiprzeprowadzonych
do rybotypowaniemożebycz
p owo dzeniem wykorzystyłvane do iden§fikacjt i r oz-
r ożntanta szczepów S. hy o dy s enteriae (27, 46).

Amplifikacja specyficznych sekwencji w reakcji
łańcuchowej polimerazy (PCR) jest wysoce swoistą i
czułąmeto dą wykrywania enterop ato gennych b akte -

rii bezpośrednio zkaŁu,bezpotrzeby tchlzolacji i ho-
dowli. Metoda ta jest z pewnościąszybsza i dokład-
niejsza od beztlenowej hodowli na podłożu selekcyj-
nym, czy też hybrydyzacjt. Wykrywanie obecności
krętka w próbce z zastosowaniem PCR trwa kilka go-
dzin. Technika ta może być stosowanaprzyżyciowo.
Startery do PCR opracowano na podstawte analizy
sekwencji genomowego DNA zawatltych w klonach
biblioteki genomowej S. hyodysenteriae. Matrycę do
amplifikacji stanowi całkowite DNA ekstrahowane z
próbek kału, wymazlz odbyta oraz zęsk<robin z błony
śluzowej okrężnicy pochodzących od zwterząt zklt-
nicznymi obj awami dyzenterii. Jednocześntę z bada-

przeprowadza ntrolne
takie same prób wierząt
oczyszczonę ge S. hyo-

dysenteriae. Czułośc reakcji PCR określanajest na 1-

-10 organizmów w 0,1 g kału co ozl7acza ze jest ona
około tysiąc razy czlllsza od hodowli na sztucznym

Odczynopracowany przęzCombsa i wsp. (8) pozwa-
Iał na wykrycie 10 ng czystego DNA S. hyodysente-
riae.W o ów wa-
runkach 1 hyody-
senteriae, wytwa-

ny m z 3 0 izolatów słabo B-hemolizuj ących, z który ch

wnętrznej (8, 11).
Elder i wsp. (12) opracowali metodę M-PCR (mul-

tilocus - wielofragmentowy PCR) pozw alającą na
określenie w jednej reakcji PCR obecności trzech czyn-
ników chorobowych S. hyodysenteriae, Lawsonia in-
tracellularis oraz salmonele (S. typhimurium, S. cho-
leraesuis, S. derby, S. branderburg, S. cubana). Star-
tery do M-PCR przygotowano tak by były one kom-
plementarne do precyzyjnie wytypowanych fragmen-
tOw ONł wymienionych drobnoustroj ow zaś wielkość
zamp lifikowanych o dc inków DNA była zr óżntc owa-
na (w przypadku S. hyodysenteriae - 1550 pz, L. in-
tracellularis - 457 pz otaz salmonele - 3I9 pz). Cztt-
łość i swoistość przedstawionej techniki potwierdzo-
no innymi metodami (hodowla i/lub histopatologicz-
nie, hybrydyzacja). M-PCR pozwala na znaczną
oszczędnoś ó czasu, pracy i kosztów wykonywanych
badań.

Reasumując, kluczowym elementem w skutecznej
terapii i kontroli zachorowań świń na dyzenterię jest
szybka i dokładna identyfikacj a czynntka patogenne-
go oraz określenie jego antybiotykowrażliwości. Me-
tody konwencjonalne - hodowla napodŁożach selek-
tywnych, testy biochemiczne, są zazwyczaj czaso-
chłonne i często obarczone dużym błędem. Wyniki
b adaiserolo gicznych mo gą być fałs zywie dodatnie lub
uj emne ze w zględu na dużę pokrewieństwo anty geno -

we jelitowych spirochet świń. W związku z tym w
badaniach tych postuluje się ltżycie przeciwciał mo-
noklonalnych swoistych dla określonych epitopów,S.
hy o dy s ent eri ae. Rozwój technik biologii molekular-
nej umożliwiaj ących analtzę kwasów nukleinowych
p o zw ala na pr ecy zy 1ne wykryci e or az okre ś leni e wła-
ściwości molekularnych tego drobnoustroju. Biorąc



pod uwagę naMady finansowe potrzebne na wyposa-
żenie laboratorium w specjalistyczny sprzęt diagno-
styczny oraz prostotę oznaczenia, aktualnie najbardziej
przydatne w diagnostyce zakażęń świń S. hyodysente-
riaewydająsię metody PCR, M-PCR lub hybrydyza-
cj a z lży ciem znac zników ni eizotop owych.
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HARRUS S., WANER T., KEYSARY A., AROCH
I., VOET H., BARK H.: Badanie funkcji sledziony
w monocytarnej erlichiozie psów. (Investigation of
splenic functions in canine monocytic ehrichiosis).
Vet. Immunol. Immunopathol. 62, I 5 -2J, 1 998 ( 1 )

Monocytarna ęrlichioza psów (CME) jest chorobą wywołana przez Ehrli-
chia canis, którą przenoszą kleszcze. Celem wyjaśnienia roli śledziony w pato-
genezie CME, przeprowadzono badania na splenektomizowanych psach z ostrą
fazą choroby Psy zdrowe i psy splenektomizowane, nie zawierające w surowicy
przeciwciał dla E canis zakażono 5 ml heparynizowanej klwi pochodzącej od
psa zalaźonego E cani,s szczep 6 1 1. Serokonwersja w teście immunofluorescen-
cji wystąliła u wszystkich psów w okresie 1 0-1 7 dni po zarażenil Nie występo-
wały różnice pomiędzy psami splenektomizowanymi i nie splenektomizowany-
mi w czasie pojawienia się przeciwciał w klasie IgG. Natomiast wykorzystanie
pokarmu, wańość hematokrytu, poziom hemoglobiny, liczba płytek klwi w ostrej

fazie choroby byłaniższa w gnrpie psów nie poddanych splenektomii. Usunię-
cie śledziony pociągało za sobą eliminację makrofagów śledzionowych, reduk-
cję składników dopełniacza i opsonin, powodując tym sam}łn osłabienie proce-

su fagocytozy. Sledzionajako główny producent przeciwciał oraz źródło makro-

fagów wpływa na patogenezę i przebieg zakażęnia E. cani.s u psów 
G.

ALDRIDGE B. M., MC GUIRK S.M., LUNN D.
P.: Wpływ siary na immunoglobulino-pozytywne
komórki u cieląt. (Effect of colostral ingestion on
immunoglobulin-positive cells in calves). Vet. Im-
munol. Immunopatho|. 62, 5I-64, 1 998 (1)

Siara krów zawiera wiele składników takich jak immunoglobuliny, cytokiny
(IL-2, TNĘ IL-1, IL-6), laktoferyna, leukocyty, które mogą interferowaó z od-

pornościączynnącieląt. W ce]u określenia wpływu siary na subpopulacje limfo-
cytów B cielęta u,wieku 6 godzin otrzymały dwa razy dziennie siarę (grupa A),
preparat zastępczy siary (grupa B), siarę zamrożoną (-700'C) lub napromienio-

waną (2000 radów) (grupa D) Grupę kontrolną (grupa C) stanowiły cielęta (3

noworodki, 2 przedwcześnie urodzone) nie karrnione siarą, Wszystkie zwierzęta
poddano ubojowi w okresie 6 godzin po urodzeniu Krezkowe i regionalne wę-

zły chłonne badano immunocytochemicznie na obecność komórek produkują-

cych lgA, IgG,, IgG, i IgM. W grupie B i C komórki IgG, i IgG, pozytywne

występowały pojedynczo lub w skupiskach w części korowej węzłów chłon-

nych, okolicy przykorowej oraz na przejściu kory w rdzeń Nie stwierdzono ich

natomiast w węzłach chłonnych cieląt z grupy A i D Liczba komórek produku-
jących immunoglobuliny klasy IgM i IgA była identyczna w badanych węzłach

chłonnych we wszystkich grupach. 
G.


