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Rozrostowa enteropatia świri (Proliferative Entero-

ztlżyci hlaki i tuczni ż8,
33). O wskazują, że nie
często przypadki P ujc
się w chlewniach o stosunkowo dobrym poziomie hi-
gieny, atakże tam gdzie wartość genetyczna zwl,erząt
jest wysoka (28').

Czynrrikiem etiologicznym PE są namnażające się
w komórkach enterocytów Gram-uj emne drobnoustro-

siątych ustalono, źe mikroorgalizmy te rożntąsię an-

*rBadania zrealizorł,ano u, Lamach pro_jektLr badarł,czego nt 5 POóK 0l0 ] 8

lrnansowanego przcz KBN

(13). W warunkach in vitro namnażają się tylko w
hodowli komórek nabłonka jelit cienkich szczura (li-
nia komórkowa IEC 1 8) (2, 9, I2, 13, I7,I9,23,24,
29,30,32 wymienionej hodowli komór-
kowej wy fery zoglaniczonąilościątle-
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Tab. 1. Sekwencje oligonukleotydou,ych starterów reakcji
PCR lvvkorz_vstyrvane w badaniach

Umożliwia ona wykrycie 103 bakterii L. intrace]]u]a-
nb w j ednym gramie kału (4, 1 0, 1 5). Czynnikiem ogra-
nlczającymwykorzystanie tej techniki, jest jej podat-
ność na pojawienie się wyników fałszyłvie dodatnich
co zwlązane jest z dwuetapowościątestu i mozliwością
zanteczyszczęnla za-wartości probówek w trakcie ob-
róbki na poszczegolnych etapach jego wykonyłvania.

Celem pracy była modyfikacj a techniki PCR, do diag-
nostyki PE, poprzez przęprowadzenie dwóch etapów
PCR - amplifikacja DNA ptzy użyctu stafierów ze-
wnętrznych i reamp lifi kacj a produktu pierwszej reakcj i
z wykorzystaniem starterów wewnętrznych (nested) w
jednej, zamkniętej podczas całego procesu probówce.

Matetiał imetody
Próbki do badań. Materiał pobierano bezpośrednio z

prostnicy od zwierząt chorujących z kJinicznymi objawa-
mi PE, Zwracano szczego7nąuwagę aby pobrane próbki
ni e zawi erał y zanieczy szczeń o rgani c zny ch. Materi ał trans -

portowano w stanie scbłodzonym, a następnie przechowy-
wano w temperaturze -20'C. W badaniach wykorzystano
491 próbek kału pobranych z gospodarstw,

Przygotowanie materiału biologicznego, W celu oczysz-
czenia kału z zani eczy szczeń organicznych i m echan i cznych
odwazano 100 mg kału zawieszając go w 900 pl wody. Za-
warlość probówki intensyvnie wytrząsano, a następnie pod-
dawano sedymentacji. Tak przygotowanąjednorodną zawie-
sinę kału w ilości 100 pl przenoszono do 1,5 mI probówki.

Ekstrakcja DNA z próbek kału. Całkowite DNA ekstra-
howano przy użycitt zestawu Genomic DNA Prep Plus@
(Heliconius, A&A Biotechnology, Gdynia) według zale-
ceń producenta. Do 100 pl zawiesiny kału, znajdującej się
w 1,5 m| probówce, dodawano kolejno: 100 pl roztwotu
elucyjnego RE (10 mM Tris.HCI, pH 8,5), 50 pl buloru
lizującego (LT) oraz 20 pl roztworu Proteinazy K. Zawar-
tość probówki intensywnie wytrząsano i inkubowano w
temperaturze 50'C przez 60 minut, Następnie do probó-
wek dodawano l50 pl buforu LT, wytrząsano 20 sekund i
wirowano przez 3 min. w temperaturze pokojowej , przez
13 000 x g. Zebrany supernatant nanoszono na minikolum-
nę i wirowanoprzez 1 min, w temperaturze pokojowej przy
13 000 x g. Po wyjęciu mirrikolumny z probówki i przenie-
sieniu jej do kolejnej probówki dodawano 500 pl roztworu
płuczącego z dodatkiem 96% alkoholu etylowego. Próbki
ponownie wirowano przez I min. w temperaturze pokojo-
wej przy 13 000 x g. Następnie minikolumnę umieszczono
w kolejnej probówce 1,5 ml, dodawano do kolumny 300 pl

Tab.2.
nested

Warunki przeprowadzenia konwencjonalnej reakcji
_ PCR

Tab. 3. Warunki przeprowadzenia jednoprobówkowej reak-
cji nested - PCR

roztworu płuczącego i wirowano jak poprzednio. Osuszo-
nąminikolumnę przenoszono do nowej 1,5 ml probówki, a

do złożakrzemionkowego znajdującego się na dnie kolum-
ny dodawano 100 pl roztworu RE uprzednio ogrzanego do

temperatury 75'C. Próbkę inkubowanoprzez 5 min. w tem-
peraturze pokojowej i wirowano 1 min. przy 13 000 X g.

O statn i ą c zynno ści ą było usunięcie mini kolumny. O czy sz-

czol1y, znajdujący się w probówce DNA przetrzymywano
do czasu dalszych analiz w 4oC.

Startery PCR. W badaniach wykorzystano dwa zestawy
stafterów określanych odpowiednio Ajon i Bjon oraz Cjon
i Djon (6). Sekwencja starterów (tab. 1) zgodnabyła z sek-

wencjąDNA kodującego białko p78 organizmu wewnątrz-
komórkowego potocznie nazwanego l1eal Symbiont Intra-

cellularis (lSI), podanąprzęz Gebhańa i wsp. (5) i odpo-
wiadała pozycji nukleotydów 5-24 oraz 304-323.

Amplifikację wykonywano w dwóch niezaleznych re-

akcj ach nested PCR: metodą konwencj onalną dwuetapo-
wą oraz zmodyfikowanąjednoprobówkową.

TATGG CTGTCAAACACTCCG

TGAAG GTATTG GTATTCTCC

TTACAGGTGAAGTTATTG G G

CTTTCTCATGTCCCATAAG C

wprowadzenie 5 ul

95"C 5 min.

94"C 40 sek.

55'G 40 sek.

72"C 40 sek.

72"C 7 min,

ds. DNA do PCR

PcR
35 cykli

wprowadzenie 2 pl ptoduktu PGR

nested - PCR

95"G 5 min.

94"G 40 sek.

55"C 40 sek.

72"G 40 sek.

72"C 7 min.

35 cykli

95"C 5 min.

94"G 40 sek

55"C 40 sek. | 35 cykli

72"G 40 sek

72"C 7 min,

Nesled - PCR I Wytrząsanie i wirowanie probówek

72"C 40 sek.

72"C 7 min,



270bp +

Ryc. 1. Produkty jednoprobówkowego ne§ted - PCR. M-l00
bp standard masy molekularnej (Fermentas); Ścieżki 1-8
przedstawiaj ą wyniki enzymaty cznej amplifi kacj i DNA ekstra-
howanego z próbek kafu od warchlaków i fuczników z objawami
klinicznymi biegunki; 9 (+) kontrola dodatnia; 10 - (-) kontro-
la ujemna; 11 kontrola mieszaniny reakcyjnej PCR.

Metoda konwencjonalna. Amplifikację matrycowego
DNA, uzyskanego w rezultacie opisanej uprzednio ekstrak-
cji, przeprowadzano w dwóch etapach. W pier-wszym am-
plifikowano DNA używając starterów zewnętrznych, w
drugim etapie (nested - PCR) wykonywano reamplifi kacj ę
pro duktu pierwszej reakcj i, używaj ąc staft erów połozonych
wewnętrznie (nested), w stosunku do zastosowanych w
pierwszym etapie. Obie reakcje przeprowadzano w probów-
kach o pojemności 0,5 ml lżywając termocyklera PTC
100 (Polygen). Do reakcji użyto mieszaniny zawierającej:
5 pl buforu PCR (10x skoncentrowany), 5 pl MgCl, (kon-
centracja 25 mM), 4 pl 10 mM roztworu kazdego z trójfos-
foranów dezoksyrybonukl eozydów, ż pI starter ów (konc en-
tracja ż0 pmoli), 0,2 p,l termostabilnej polimerazy DNA
Taq (SU/pl, Fermentas, Litwa) i 5 pl DNA otrzymanego po
wykonanej ekstrakcji (I etap) lub 2 pl produktu pierwszego
PCR (II etap - nested PCR). Po uzupełnieniu wodąobjętość
mieszaniny wlmosiła 50 pl. SzczegóĘ czasl ttwania i tem-
peratury poszczególnych cykli przedstawiono w tab. 2.

Metoda zmodyfikowana. Do wieczek probówek o po-
jemności 0,ż ml wprowadzano B,25 pl roztworu zawieru-
jącego 5 p"I2ż% trehalozy (Sigma), 20 pmoli każdego ze
starterów wewnętrznych, 1 pl mieszaniny 10 mM trójfos-
foranów dezoksyrybonukleozydów oraz I,ż5 U termosta-
bilnej polimerazy DNA Taq. Probówki pozostawiono w
temperaturze pokojowej przez 2 godziny do wyschnięcia
zawartości wieczek. Do probówekzawierających w wiecz-
kach wymienione reagenty wprowadzono,.3 pl DNA, 5 pl
10x buforu dla polimerazy Taq,2 pI mieszaniny l0 mM
trój fo sforanów dezoksyryb onukl eozydów, 5 pmo li każde-
go ze starlerów zewnętrznych (ab. 1), 12 p"l25 mM roz-
tworu wodnego MgCl,, I pl I0% wodnego roztworu Tri-
ton X 1 00 (Sigma), 2,5 U polim erazy Taq oraz 26 pl wody.
Mieszaninę przykrywano warstwąoleju mineralnego i pod-
dawano amplifikacji lżywając termocyklera PTC - 100.
SzczegoĘ czasu trwania i temperatury poszczególnych cykli
przedstawiono w tab. 3. Po zakończeniu pierwszego etapu
amplifikacji probówki kilkakrotnie obracano w celu rekon-
stytucji wysuszonej zawartości wieczek i jej wymieszania
z mlęszaniną reakcyjną po czym krótko wirowano ( 10 se-
kund) i podawano ponownej amplifikacji.

Analtza uzyskanych pro duktów amp lifi kacj i. Pro dukty
PCR analizowano po przeprowadzeniu rozdziału elektro-
foretycznego z 10 pl mieszaniny poreakcyjnej w I ,5oń żelu
agarozorymw buforze TAE przy stałym napięciu 120 Volt.
Zel b arwiono w bromku eĘdyny i foto grafow ano pr zy uży -

ciu zestawu BioPhotonics oraz Mighty Bright (Hoefer
Scientific Ins.). Wynik PCR uznawano za dodatni, jezeli w
żelu, w świetle trasiluminatora, widoczny był prążek DNA
o spodziewanej dla danej pary stańerów wielkości 3I9 par
zasad (pz) w PCR ze starlerami zewnętrznymi i 27 0 pz w
PCR ze stafterami wewnętrznymi ryc. 1.

Wyniki i omówienie

Obecnośó materiału genetycznego L. intrace]]u]ańs
wykazano zarówno metodąkonwencj onalną dwuetapo-
wą j ak i zmodyfikowaną j ednoprobówkową. Spośród
49 I b adanych próbek k ń) 126 było dodatrrich, w pozo -
stałych 365 próbkach nie stwierdzono obecności mate-
riału genetycznego dla L. intrace]]u]ańs. We wszystkich
przypadkach dodatnich wyniki PCR konwencj onalne-
go były zgodne zrezultatami zmodyfikowanego PCR.

Brak zdolności namnażania się L. intrace]]u]arisna
znany ch p o dło żach b akteryj nych, w sp o s ób zasadni-
c zy utrudnia di agno stykę laboratoryj ną p o dej r zany ch
o zakażenię §m drobnoustrojem świńoraz ocenę sta-
tusu zdrowotnego stad. W większości laboratoriów
rozpoznawanię zakażęn L, intrace]]u]aris oparte jest
na badaniu histopatolo gicznym skrawków materiału
biologicznego pobranego od zwierząt padĘch (25),

Ęlko b arwienie srebrem p ozw ala na wykrycie bakterii
w świetle mikroskopu (35). Również barwienie zeskro-
bin błony śluzowej zmodyf,rkowaną metodą Ziehl-Ne-
elsena daje szanse potwierdzenia postawionego na pod-
stawie badań klinicznych i sekcyjnych podejrzenia (1a).
Obecnośó L, intrace]lu]ańs może być też v,rykazana za
p omocą immunonofl uore scencj i po średniej z zastoso -
waniem przeciw ciał monoklonalnych (22). Wymienio-
ne techniki wykorzysĘwane są stosunkowo rzadko i
mogą byó zastosowane wyłącznie do materiału biolo-
giczne go uzyskanego o d rwier ząt po śmiertnie.

Technika PCR jest więc obecnie jedyną jakąmożna
aĘć w przyĘciowyrn rozpoznawaniu PE. Po raz pierw-
szy zastosowali jąw wykrywaniu wymienionego drob-
noustrojuJones iwsp. (10). Wykor^]stując opisane star-
tery (tab. I) autorry ci wykazali, że metodata daje wy-
niki porówny\,valne zĘmi, jakie otrTvrrywano w bada-
niach histologicznych skrawków jelita biodrowego,
barwionych srebrem, Wykazano równocześnie, że tech-
nika PCR jest czulsza od techniki hybrydyzacyjnej w
odmianie dot-blot (11). Dowiedziono też, że cnilość
metody nested - PCR jest 1 00-krotnie vłyższa od tech-
niki PCR zwykorzystaniem jednej pary starterów (1).
Przydatność PCR do wykrywania stad zakażonych L.
intrace]]u]aisopisali również Holyoake i wsp. (8) oraz
Duinhof i wsp, (3). Opracowano już technikę M - PCR
(multiplex PCR) umożliwiaj ącą prowadzenie równo-
czesnych badań w kierunku wykrywania drobnoustro-
j ów będący ch przy czyną enteropatii krwotocznych u



świń to jest L. intracellularis, Brachyspira hyodysen-
teriae i Sa]mone]]a cho]erae suis (4).

Z asto s owana mo dyfik acj a zo stała p o r az pierw szy
opisana przęz Wolffa i wsp. (3

wykrywan ia i r óżnicowania p e st
staniem techniki Taq Man. W
modyfikację tę opisali Stadejek i Pejsak (31), prowa-
dząĆ b adanta doty c zące di a gno styki ró żni c ow ej p e sti -

kowana metoda jest pewniejsza (zewzględuna mniej-
sze możliwości zanieczyszczenia próbki), a tym sa-

m diagnostyce
m rzeprowadze-
ni jednocześnie
do około 6-8 godzin całąprocedurę diagnostyczną.

Wnioski

nej zakażeń świń Z. intrace]]u]aris.
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