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surowców i czych pochodzenia
zwierzęcego i leczeniu infekcji u
zwterząt. Ob nwencjonalna diag-
nostyka mikro i materiału
biologicznego arla na ho-
dowli bakterii kreślonych
cech biochemicznych oraz serologicznych, jest czaso-
chłonna i nię zawsze prowadzi do otrzymania miaro-
dajnych wyników. Stąd rosnące w ostatnichlatachza,
interesowanie bardziej czułymi i szybszymi technika-
mi diagnostycznymt jak: test ELISA, immunodyfuzja
w zelu, test immunofluorescencyjny, metoda hybry-
dy zacji DNA- DNA, łańcuchowa re akcj a p olimer azy

uzasadnione (7, żI, 26).

W Polsce pietwsze dane wania tech-
niki PCR w badaniu żyw ili Kotłow-

nia technik biologii molekularnej w diagnostyce cho-
rób wirusowych i bakteryjnych zwierząt. Celem ba-
dań własnych było określenie praktycznej przydatno,
ści techniki PCR w identyf,rkacji różnych serotypów
salmoneli.

Materiał imetody

Badania przeprowadzono na 54 szczepachpałeczek Sal-
tllt:ne]]anależących do 1 5 r,óżnych serotypów wyizolowa-
nych z produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz

wymazów od ludzi l zwierząt (tab. 1). Do badań porów-
nawczych i optymalizacji reakcji amplifikacji użyto szcze-

py standardowe: .9. enteritidjs, S, cho]eraesuis i S. typhi-
muriunl,uzyskane z Krajowego Ośrodka SalmonelIi lnsty-
tutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Jako kon-

trole użyto szczepy bakterii innych rodzajów rodziny En-
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S. agona

s. choleraesuis

S. derby

S. dublin

s. enteritidis

S. gatlinarum

S. hadar

S. heidelberg

S. inlantis

S. koftbus

S. mhandaka

S. paraUphiB

S. pullorum

S. thompson

S, Ęphimurium

Razem

Tab. 1. Zestawienie szczepów rodzaju Salmonella użytych do
reakcji PCR

terobacteriaceae (Citrobacter spp., E. coli, Klebsiella spp,,

Proteus spp., Shigella spp., Yersinia spp.) otrzymane zZa-
kładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycz-
nej w Gdańsku.

Izolację DNA z badanych szczepów bakterii wykony-
wano metodąprzy zastosowaniu minikolumn (prod, A&A
Biotechnologia, Gdynia) (13). Po przesianiu każdego szczę-
pu na bulion zwykŁy i 18 godz. inkubacji w temperaturze
37'c bakterie wirowano i zawieszano w roztrvorze pBs o

pH 7,0 (17). Następnie dodawano proteinazę K i roztworu
lizującego zawierającego sole chaotropowe i detergenty
niejonowe. Po inkubacji w temperaturze37oC i odwirowa-
niu supernatant przenoszono na minikolumnę. W następ-
nym etapie minikolumny wirowano i przemywano bufo-
rem. Po osuszeniu, eluowano bakteryjne DNA. I1ość wy-
izolowanego DNA określano spektrofotometryczni e przy
długości falt260 nm. Próbkę DNA w ilości nie mniejszej
niż I 1lg pTzeznaazaflo do reakcji PCR. Amplifikację wy-
branego fragmentu genu invA unikalnego dlarodzĄu Sal-
m on e 1 } a przeprowadzan o z wykor zystaniem dwó ch starte -

rów komplementarnych do sekwencji nukleotydowej do-
celowego DNA (ryc. 4), Oligonukleotydy zostały zsynte-
tyzowane przez flrmęGenomed Biotechnologies Inc. (USA)
na podstawie danych Galena i wsp, (10) oraz Rahna i wsp.
(19). Przed wykonaniem PCR opĘmalizowano warunki re-
akcji pod kątem doboru właściwego stężeniaroztworu star-
terów, Mg- , temperatury hybrydyzacji i czasu przyłącza-
nia starlerów. Próbki umieszczano w termocyklerze (prod.

Perkin-Elmer 2400, USA), zaprogramowanym w następu-
jący sposól_l: denaturacja wstępna; 94"Cl3 min., denatura-
cja; 95"C/5 sek., dołączanie starterow 60'C/30 sek., wy-
dłuzanie łańcucha DNA; 12"Cl40 sek. i ostateczne wydłu-
żanie;72"C/3 rnin. Reakcja amplifikacji przebiegała w 40

cyklach. Powstałe produkty reakcji PCR analizowano elek-
troforetyc zn i ę w 20ń żell agar ozowym z dodatki em brom-
ku etydyny. Elektroforezę prowadzon o przez 1,5 godz. w
buforze TAE (pH 8,0). Jako markera masy molekularnej
uzywano wzorcaMl(puC 19/Msp1) (prod. DNA Gdańsk).
Specyfi czność produktów amplifikacj i potwierdzano anali-
zą restrykcyj ną sto suj ąc enzym re strykcyj ny N c i I rozpozna-
j ący i pt zecinaj ący sp e cyfi c zną s ekwencj ę nukleotydową:

5,...CC,, (C/G) GG,..3'
3',..GG (G C)l CC...5'
W tym celu wyizolowane z żelu agarozowego produkty

P CR o czysz czano pr zy uzyciu ze stawu DNA G e0-0ut (prod.

A&A Biotechnology, Gdynia) i trawiono endonukleaząre-
strykcyjną, Trawione produkty reakcji wraz z 0,ż5oń roz-
tworem błękitu blomofenolowego nanoszono na Boń żęl
poliakrylamidowy i przeprowa dzano elektroforez ę przez 3

godz. w buforze TAE (pH B,0). Wielkość wykrytych frag-
mentów DNA porównywano do wzorca masy molekular-
nej Ml (prod. Terpol, Sieradz). Po elektroforezie żeI aga-
rozowy i poliakrylamidowy fotografowano w świetle lam-
py UV (transiluminatot, Fotodyne, USA).

Wynikii omówienie

W wyniku zastosowania techniki łańcuchowej re-
akcji polimera ent
genu invA 15 aju
Sa]mone]]a. U se-
roĘpów przedstawiono na ryc. 1. Produkty amplifika-
cji miały wielkość 284 pz i były identyczne u wszyst-
kich badanych szczepów. W celu potwierdzeniawy-
stępowania specyficznej sekwencji nukleoĘdowej pro-
dukty P CR trawiono endonukle azą r estrykcyj ną Nci l
r o zp o znaj ąc ąt pr ze cinając ą p owi e 1 ony fra gment DNA
w jednym Ęlko miejscu. W wyniku tego otrzymywa-
no dwa rożnę odcinki DNA o wielkości I59 pz i I29
pz (ryc.3). W prz a pozostałychrodza-
jów bakterii wcho d rodziny Enterobac-
teriaceaeużytych kontrole nie stwier-

284 pz

Ryc. 1. Wyniki elektroforetycznego rozdzialu produktów
amplifikacji PCR. Scieżki: M marker masy molekularrrej; nu-
mery ścieżek 1-7 odpowiadająbadanym niektórych serotypom
pałeczek Sa]monel]aw tab. 1,8 E. co]i
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Ryc. 2. Wyniki elektroforetycznego rozdziała produktów
amplifikacji PCR. Scieżki: M marker masy molekularnej; 9

Shigella spp.;10 K]ebsie]la spp; l Proteus spp.;12 - Yersi-
nia spp., 13 - Citrobacter spp; 14 ,16 szczepy standardowe
Sa]mone]]a

Ry c. 3. Wyniki trawienia produktów a mplifrkacj i fragmentu
genu invA,Salmonella enzymem restrykcyjnym Nci l. Scieżki:
M - marker masy molekularnej; Numery ścieżek 1 -8 odpowiada-
jąniektórym badanym serotypom Sa]mone]]aw tab. I.

geny: invE invA invB invC

.: 28402 ;++
startel 51 starter S2

s1 5--GTGAAATTATGG ccAcGTTcGGGcAA-3,

s2 5,-TcATcGcAcGTcAAAGGAcc-3,

Ryc. 4. Stuktura fragmentu genomu Salmonella oraz sche-
mat amplifikacji wybranego odcinka genu invA przy użyciu
starterów S1 i S2. Opracowano wg 2.

dzono produktów PCR (ryc. I i 2). Ujemne wyniki
amplifikacji wskazywały, że genom tych bakterii nie
posiadał poszukiwanej sekwencj i nukleotydowej , a §,łrn
samym nie należał do rodzaju Sa]mone]]a.

Uzyskane wyniki badań własnych potwierdzaj ą dane
piśmiennictwa (1 ,5,19,23). Kwang i wsp. (14) am-
plifikując fragment genu ampc uzyskali pozytywne
wyniki identyfikacj t 3 5 r óżny ch s erotypów s almone 1-

li. Biilte i Jakob (3) w podobnych badaniach zidenĘ-
fikowali tą techniką połączonąz sondą molekularną
3 I 2 r óżny ch s zczep ów . Z kolei wnikliwe b adania wy-
konane tą techniką z wykorzystaniem oligonukleoty-
dów komplementarnych do sekwencji różnych genów
u 13 patogennych bakterii w tym pałeczek Sa]mone],
la,przeprowadzili Wang i wsp. (24). Z danych piśmien-
nictwa wyrrika, że w reakcjach PCR stosowano starte-

ry zaprojektowane dla sekwencjirożnychgenów i ich
fragmentów (4, 6, 15, 16,27). Można tu wymienić
geny: spvR, fimA, selfA, iaAA, gapA. Jak wiadomo
w obrębie r óżny ch genów bakteryj nych występuj ą wy-
sokokonserwaĘwne sekwencje nukleotydowe poprze-
dzielane regionami o znacznym polimorfizmie (25).
Z Ęch względów w badaniach własnych zaprojekto-
wano oligonukleotydy komplementarne dla regionu
DNA \eżącego w końcowyrrr wysokokonserwatywnym
odcinku genu invA pozycja287-57I. Gen ten wraz z
innymi genami invB, invB, invC i invD koduje sekrven-
cj e o dp owi edzialne za ekspre sj ę pr oteaz b akteryj nych
powoduj ących uszkodzenie komórek nabłonkowych
jelit. Osobnego omówienia wymaga potwierdzenię
specyfi czności otrzymanych produktów amplifikacji.
W przyp adku ni ewłaś c iw ej hybry dy zacj i starterów do
badanego kwasu nukleinowego w czasie łańcuchowej
reakcji polimerazy możę mieć miejsce tworzenie się
strŃfur drugorzędolvych DNA na końcach 3' i 5' pro-
duktu PCR. Utwolzonę w ten sposób artefakty podob-
ne do produktu mogąbyć mylnie interpretowane jako
wynik dodatni. W związku z tym dalsze postępowa-
nie wymaga potwierdzenia występowania specyficz-
nych sekwencji nukleotydowych w produkcie PCR
przy pomocy sondy molekulamej lub metody and'tzy
restrykcyjnej (8) W badaniach własnych posłużono
się metodą przy użyctu enzymu restrykcyjnego. Nale-
ży podkreśIić, że identyfikacja bakterii technikąPCR
skróciła czas wykonywania badania do 5-6 godzin od
momentu namnozęnia czystej hodowli bakterii do uzy-
skania wyniku.

Reasumuj ąc na\eĘ stwierdzić, że zasto sowana tech-
nika PCR w oparciu o amplifikację bakteryjnego DNA
pozw alana szybkie zidentyfi kowanie pałeczek r odza-
ju Salmonella. Może być ona równiez lżyta jakolzu-
p ełniaj ąc a meto da w lab oratoryj nym r ozp oznaw anlu
zakażeńwywołanych przez te bakterie.

piśmiennictwo

I Aabo S., Andersen J, K., O]sen J. E.: Research note: Detection of Salmonęlla

in minced meat meat by the polymerase chain reaction method Lett. Appl,
Microbiol. 1995, 21, 180-182

2.Beunler R. R., Brinkman E., Rombouts E M: Enzyme-linked immuno as-

says for the detection of Salmonella spp , a comparison with other nrethods

Int. J. Food Microbiol 1991, 12,363-374.
3 . Bijlte M., -Iakob P: The use of a PCR.generated invA probe for the detection

of Salmonella spp in adificiatJy and naturally contaminated foods Int. J.

Food Microbiol. 1995. 26, 335-344.
4.Cohen H. J., Mechanda S, M., Ljn Iłl: PCR amplification of fimA gene

sequence of Salmonella typhimurium, a specific method for detectjon of Sal-

monel]a spp. Appl. Environ Microbiol. 1996, 62, 4303-4308.

5. Cohen N. D,, Mańh L. J., Simpson R B , Deeann E. W., Neibergs H. L :

Comparison of polymerase chain reaction and microbiologicak culture for

M16

676
517

396
322
241

75

159 oz
125'pz



detection of salmonellae in equine feces and environmental samples. Am. J.

Vet Res. 1996, 57, 780-786.
6 Coquard D., Exinger A: Routjne detection of Salmonella species in water:

Comparative evaluation of the ISO and Probelia polymerase chain reaction
methods. J AOAC Int 1999,82,871-876

'7. Er]ich H.: PCR Technology W. H Freeman and Company New York, ]992.
8 F]owers R S., Mozo]a M. A., Curiale M. S., Gabjs D A., SjlikerJ.1{: Com-

parative study of a DNA hybrydization method and conventional culture pro-
cedure for detection ofSalrnonella in foods. J Food Sci 1987, 52, 78] -785

9 F]owers R. S., Klaft M. l: Immunodiliusion screening method for detection
of motille Salmonella in foods: Collaborative study J. AOAC Int 1989,'72,
303-3 l l .

l0 Oa]an J. E., Ginocchio Ch, Costeas P: Molecular and functional characteri-
zation of the Salmonella invasion gene invA: Hornology of invA to members
of a new protein family. J, Bacteriol. 1992, I]4,4338-4349.

l1. Kotłowski R., Czaplicka L, Kur J.: Detection of Salmonella in powdered
eggs, sweets stufFrng and sweets by combining of the sample enrichment
incubation with the PCR assay. Proc. VII Europ Symposium Quality ofEggs
and Eggs Products. Poznań 1997, s 350-356

lż. Kotłowski R: Zastosowanie techniki PCR w badaniu żywności. Praca dokt
PG, Gdańsk, 1999.

l3. Kur J., Burkiewicz A , Samet A , Sjenkiewicz I.,. Identification of Serratia
marcescens on basis of polymerase chain reaction-amplified ribosomaI DNA
spacer polymorphisms. Acta Microbiol Pol 1995, 44.3l4,219-225.

14. Kwang J., Li|tjedike E. T, Keen J. E: Use of the polymerase chain reaction
for SalmoneLla detection. Lett. AppJ. Microbio]. 1996,22, 46-5l

15 Machon J., Lax A. l: A quantitative poJymerase chain reaction method lor
the detection in avian faeces of salmonella carrying the spvR gene. Epide-
miol. Infect l993, l1l, 455-464

].6.Ne]son K' Selander R.: Analysis of genetic variation by polymerase chain
reaction - based nucleotide sequencing. Methods Enzymol 1994, 23 5, ],1 4-

] 83.
17.Polska Norrna PN-ISO 6579 Ogólne zasady wykrywania pałeczek Salmo-

nella.
I8.Prost E.,K: Higiena mięsa. PWRiL, Warszawa 1985

19 Rahn K., De Grandis S. A., C]arke R. C., McEven S. A., Oalan I E., Gjnoc-
chio C., Cuńiss R., Gyles C.,L.: Ampliircation of an invA gene sequence of
Salmonella typhimurium by polymelase chain reaction as a specific method
of detection olSalrnonella. Mol Cell Probes 1992, 6,2'7I-219,

20. Rodrlgues U. M,, Kro]] R G: Rapid detection of salmonellas in raw meats

us ing a fluoroscent antibody-microcolony technique. J. Appl, Bacterio1. 1 990,
68.213-233

2l Rodriguez J. M.: Detection of animal pathogens by using the polymerase
chain reactjon (PCR) Vet 1.199'7, I53,287-305

22.Rzedzicki ]., Kowa]ska M: Metody typowania pałeczek Salmonella Medy-
cyna Wet 1995, 5l, 501-504.

23 Van Lith L. A I. T, Aańs H. J. M.:Polymerase chain reaction identification

, of Salmonella serotypes Lett, Appl Microbiol 1994, 19,2]3-216
24 Wang R. F., Cao W W, Cemiglia ć E: A universal protocoJ for PCR detec-

tion of 13 species offoodborne pathogens in 1bods J Appl. Microbiol. 1997,
83, 121 -736

25.Węgleński P: GenetykamoJekulama. PWN, Warszawa 1995

26, Winiarczyk,S.: Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce
weterynaryjnej Medycyna Wet. 1993, 49,ż60-264.

ż7 . Woodward M. ]., Kirwan S.,8. ,_9.: Detection of Salmonella enteritidis in egg

by the polymerase chain reaction Vet Rec 1996, 138, 4lI-413.

Adres autora: dr hab. Andrzej Salwa, ul. Chałubińskiego 6/32,80-807
Gdańsk

{.rl.rl.{.{.rtrl. Ll STY DO RE DAKCJ I rl.rl.{.{.Są.rl.

Puławy 20.03.200I

Redaktor Naczelny
,,Medycyny Weterynaryj nej "
Lublin

W marcowym numerze Medycyny Weterynaryjnej uka-
zał się arlykuł Pana profesora B. F. Kani pt,. ,,Działanie,
stosowanie i dawkowanie antybiotyków polipeptydowych
llzwietząt" (Medycyna Wet, 57 (3) I1LI74, 2001). Opu-
blikowany tekst zawiera szereg danych odnoszących się
zwłaszcza do zaleceń stosowania i dawkowanialzwierząt
antybiotyków polipeptydowych, które mogą wprowadzić
w błąd czytelnika, w tym przede wszystkim lekarzy wol-
nopraktykuj ących.

Stosowanie antybiotyków polipeptydowych w profi lak-
tyce i lecznictwie weterynaryjnym uległo w ostatnim okIe-
sie pewnemu ogTaniczeniu a zwłaszcza Jako stymulatorów
wzrostu. Do wprowadzenia ograniazęń w stosowaniu an-
tybiotyków jako dodatków paszowych doszło w wyniku
licznych doniesień naukowych o narastaniu opomości bak-
teryjnych. Szczególnie niepokojące były doniesienia o po-
jawianiu się krzyżowych oponlości np. enterokoków na
wankomycynę u ludzi co wiązano ze stosowaniem wirgi-
niamycyny u zw ierząt. Ltczne organizacje międzynarodo-
we takie jak Swiatowa Organizacja Zdrowia czy Kodeks
Zywnościowy postulują całkowite wycofanie z hodowli
zw ierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu.

W tym duchu Unia Europejska wydała Rozporządzenie
Rady 282Il98lEC z dnta I'7 grudnia 1998 r. w sprawie wy-
cofania ańoryzacJi na stosowanie niektórych antybiotyków
zgodnie z Dyrektyłvąkady 70l524|EF,C adotyczącej dodat-
ków paszowych. W świetle tego Rozporządzenia z dniem l
srycznia 1999 roku zakazuje się stosowania jako dodatków
paszowych następuj ących antybiotyków: cynk bacytracyna,
spiramycyna, wirginiamycyna i fosforan tylozyny. Podobne
oglaniczenie z póh ocznąz\Nłoką wprowadziło Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki Zyrvnościowej w Polsce.

Nigdy w Polsce wirginiamycyna nie była zarejestrowa-
na jako lek weterynaryjny, natomiast prystynamycyna jak
rórvnież wankomycyna mogąbyc stosowane tylko u ludzi.
P o dobne r ozw iązania i stniej ą w kraj ach Unii Europ ej skiej,
gdzie wymienione antybiotyki nie znajdują się w wyka-
zach Aneksów I, II i lII Rozporządzenia 23'7'7D)IEEC z
dnia26 czerwca 1990 roku określającego procedurę wspól-
noty dla ustalenia najwy ższy ch dopuszczalnych pozo stało-
ści leków weterynaryjnych w zyvności pochodzenia zwie-
Tzęcego,co oznacza, Że leki te nie sądopuszczone do stoso-
wania l zwierząt ptzeznaczonych do produkcj i ż}rvności.

Mam nadzieję, ze powyzsze informacj epozwolączytel-
nikom Medycyny Weterynaryjnej szerzej spojrzeć na za-
gadnienia stosowania i dawkowania antybiotyków polipep-
tydowych uzwierząt.
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