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determinantpatogenezy, m.in. genów yop, yadA (8).
Stwierdzono, że szczepy Yersinia enterocolitica po-
s i adaj ąc e plazmi d pYV charaktery zuj ąs i ę feno typ em
CRMOX+ (19). Według niektórych autorów (9, 13,
23) wykrycie genów yadA lub virF z\okalizowanych
w plazmidzie pYV może świadczyć o zjadliwości ba-
danych pałeczek Yers ini a entero c o] i ti c a.

Celem badafi była ocena chorobotwórczości szczę-
p ow Yers i n i a en tero c o ] i ti c awyo s obnionych o d l'udzi i
świń przy użyciu techniki polimerazowej reakcji łań-
cuchowej (PCR), wktórej zastosowano dwiepary star-
terów: yadA-l, yadA-2 oraz virF-l ,vtrF-2.

Matefiał imetody
Przedmiotem badań były szczepy Yersinia enteroco]iti-

ca wyosobnione od ludzi z typowymi objawami zakażenia
przewodu p okarmowe go (3 8 s zczepów) or az z w ymazów z
jamy gębowej, powierzchni półfusz świń i kału prosiąt (84
szczepy). Szczepy pochodzenia zwierzęcego izolowano w
latach 1994-96,20 szczepów Y enteroco]itica pochodzą-
cych z materiału klinicznego od ludzi wyosobniono w
1996r., a pozostałe 18 w 1998 r. Metodę tzolacji szQze-
pów, sposób identyfikacji biotypu i grup serologicznych
opisano wcześniej (II, 14, 15). Różnicowanie badanych
szczępow Y enteroco]iticanaszczepy o fenoĘpie CRMOX+
lub CRMOX- przeprowadzono zgodnie z metodykąpoda-
nąprzez Riley i Toma (19). Badane szczepy posiewano na
podłoże CRMOX i inkubowano w temperailrze37oCprzez
48 godzin. Wzrost w postaci drobnych, czerwono zabar
wionych kolonii świadczył o fenotypie CRMOX+, nato-
miast duze, jasne i przeźroczyste kolonie reprezentowaĘ
fenotyp CRMOX-.

W celu uzyskania czystej linii szczepu Y entroco]itica
charakteryzującego się fenotypem CRMOX+ szczepy po-
siewano na podłoże CRMOX, inkubowano w temperatu-
r ze 37 " C przez 48 godztn, następnie przenoszono kilka drob-
nych, czerwono zabar-wionych kolonii na podłoźe TSA.
Posiewy inkubowano w 25"C przez 48 godzin, po czym
materiał pobrany z pojedynczych kolonii przesiewano rów-
nolegle na podłoże CRMOX i TSA. Posiewy na podłożu
CRMOX inkubowano w 37oC przez 48 godzin, a na TSA
w 25"C przez 24 godziny. Izolowane na TSA kolonie Ł
enteroco]itica. które w równoległych posiewach na podło-
żu CRMOX wyrastały w postaci drobnych, QzęTwono za-
bar-wionych kolonii (CRMOX+) służyły do dalszych ba-
dań w celu stwierdzenia obecności genów yadA i virF.

Do wykrywania poszukiwanych genów u badanych
szczepów zastosowano polimerazową reakcj ę łańcuchową

- multiplex PCR. Preparatplazmidowego DNA przygoto-
wywano zgodnie z procedurą podaną przez ptodlcenta,
wykorzystując zestaw do izolacji plazmidowego DNA,,Pla-
zmid Miniprep Plus" firmy A & A BIOTECHNOLOGY -
Gdynia.

Mieszaninę reakcyjną PCR przygotowywano jednora-
zowo w objętości pozwalającej na przeprowadzenie ż4
oddzielnych reakcji amplifikacji,każda w objętości 50 pl.
W tym celu do 426 p,l sterylnej wody destylowanej doda-
wano 120 pl 10X stęzonego buforu reakcyjnego DyNA
zymeTM (10 mM Tris-HCl, pH : 8,8; 1,5 mM MgClr; 50
mM KCl iOJoń TritonX-100) dla termostabilnej polime-

razy DyNA zymerM II DNA Polymerase (firmy Finnzy-
mes) mieszano, a następnie dodawano 96 pl roztworu o

stęzeniu 0,2 pM każdego zpary oligonukleotydów starte-
rowych wykonanych przez DNA Gdańsk (tab. 1) oraz I20
;rl roztworów deoksynukleotydów (firmy Fermentas) o stę-

żeniu końcowym 200 pM. Ostatnim etapem przygotowa-
nia mieszaniny reakcyjnej było dodanie 30 pl roztworu po-
limerazy DyNA zymeTM II DNA Polymerase (f,rrmy Finn-
zyme s) o aktywno śc :, 2U l p,l. Mieszaninę re akcyj ną ro zdzie-
lono po 45 pl do 24 osobnych probówek Eppendorfo po-
jemności 0,2 m| do których następnie wprowadzono po 5

pl preparatu plazmidowego DNA. Probówki umieszczono
w termocyklerze typu Gene Amp PCR-system ż400 ftrmy
Parkin Elmer, w którym prowadzono reakcję amplifikacji
DNA. Zastosowane warunki amplifikacji: wstępna dena-
turacja w temp. 94oC przez 3 min. 30 s., denaturacja w
94"C - 1 min., przyłączanie stańerów w 58oC - 1 min.
30 s. oraz syntezałańcucha w 72"C - 1 min. 30 s. Cykl ten
powtarzano 35x. Całą reakcję multiplex PCR kończono
synteząłańcucha w 72'C - 5 min. Mieszaninę poreakcyjną
zaw ier aj ąc ą zamplifi kowane DNA p o ddawano elektro fo-
rezie. W tym celu pobierano 10 pl produktu amplifikacji i
3 pl buforu obctĘającego (0,25%" błękit bromofenolowy,
40oń sacharoza,40 mM Tris-HCl, pH: 8,0) i przenoszo-
no do studzienki w 20ń żelllagarozowym (Ampli Size Aga-
rose Bio-Rad) zawierającym bromek etydyny w ilości 10

pllml.
ko zdział e lektroforetyc zny prowadzono w buforz e TB E

(0,89 mM Tris, 0,89 mM kwas borowy, 0,08 mM EDTA,
pH : 8,0) w temperaturze pokojowej przez I,5 godz. przy
przyłożonymnapięciu 80V. Po zakohczenilrozdziału elek-
troforetycznego produkty amplifikacji DNA oglądano w
świetle lampy UV. Wielkość uzyskiwanego produktu PCR
oceniano przez porówtanię ze standardem mas marker
M, (firmy DNA Gdańsk). Wyniki elektroforezy archiwizo-
wano przy uzyciu zestawu komputerowego z programem
Bio-Rad przeznaczonego do cyfrowego zapisu i analizy
obrazu.

Wyniki i omówienie

W łańcuchowej reakcji polimerazowej z lżyciem
plazmidowego DNA badanych pałeczek Yersini a ente -

roco]itia zastosowano dwie pary starterów yadA-l, -2
i virF-1 , -2 (tab. 1). Poszukiwano produktów reakcji
amplifikacji, tj. fragmentów o wielkości 747 p.z. cha-
rakterystycznych dla genu yadA oraz fragmentów o
wielko ś ci 5 9 0 p.z. charakterys Ę czny ch dla genu virF.
Wyniki poszukiwania technikąPCR obecności genów
yadA i virF zamięszczono w tab. 2.

Obecność cząsteczęk DNA o wielkości odpowia-
dającej poszŃiwanym fragmentom genów yadA i virF
stwi erdzono w pro duktac h amp l i fi kacji z pr ep ar atami
DNA 14 szczepów Yersinia enteroco]iticagrupy sero-
logicznej O:3, które zostały wyosobnione z materiału
klinicznego w 1998 r. oraz 9 szczepów grupy serolo-
glcznej O:3 wyizolowanych od ludzi w 1996 r. Nato-
miast wśród szczepów Yers in i a en tero c o] i ti c awyo sob-
nionych w latach 1994-95 od świń tylko w przypadku
12 szczepów grupy serologicznej O:3 (7I szczepów



Tab. 1. Startery PCR użyte w reakcji identyfikacji chorobotwórczych szczepów
Yersinia enterocolitica (3, l3)

Tab. 2. występowanie produktów amplitikacji dla genu yadA i virF badanych
drobnoustrojów z rodzaju Yersinia

W oparciu o metodykę PCR po-
szukiwano dwóch podstawowych
genów związanych z chorobotwór-
czością Yersinia enteroco]itica, któ-
rc zlokaltzowane są w plazmidzie
wirulencji pYV a mianowicie genu
virF i genu yadA (8, 2l). Posłuzono
się metodą PCR ponieważ pozwa|a
ona na szybkie wykrycie w genomie
bakteryjnym odcinkow DNA ograni-
czonych określonymi sekwencjami
nukleotydów (i6, 17).

W niniejszych badaniach do wy-
krywania genu virF zastosowano
startery F 1 ib-Z zaproponowane pTzęz
Wren i Tabasqchali (23), ktore były
również stosowane pIzez Feng i wsp.
(3). Wyniki uzyskane przez tych au-
torów świadczyły o swoistości star-
terów F1 i F2, gdyż produkty ampli-
fikacji o oczekiwanej wielkości wy-
krywano jedynie w badanych i kon-
trolnych szczepach Yers inia entero -

co] i tica oraz Yersinia ps eudotubercu-
losis mających plazmid pYV. Do
wykrywania genu yadA zastosowa-
no starteryYI IY2 opracowanęptzęz
Kapperud i wsp. (13). Amplikony
uzyskiwanę przez nich były swoiste
dla genu yadA występującego wy-
łącznie w plazmidzie pYV pałeczek
Y enteroco]itica. Ogółem przebada-
no 122 szczępy Yersinia enteroco]i-

badanych) i 1 szczepu grupy serologicznej O:9 (10
szczep ów b adanych) uzy skano pro dukty amp lifi kacj i
o wi elkości odpowiadaj ącej po szukiwanym fragmen-
tom genów yadA i virF. Ponadto obecność ampliko-
now o wielkości 590 p.z. stwierdzono w produktach
PCR uzyskanych w przypadku 1 szczepu Yersinia
pseudotuberculosis, który pocho dzlł odtrzody chlew-
nej (ryc. 1). Poszukiwanych fragmentów genu yadA i
virF nie wykryto w produktach amplif,rkacji zprepa-
ratami DNA pozostałych szczepów Yersinia entero-
co]i ti ca, Yersinia pseudotubercul osi s i Yersinia kristen-
senii. Obęcność amplikonów o wielkości odpowiada-
jącej poszukiwanym fragmentorn genów yadA i virF
wykryto tylko w produktach amplifi kacj t z pr ep ar ata-
mi DNA szczepow wykazujących fenotyp CRMOX+;
nie stwierdzono ich w przypadku szczepow o fenoty-
pie CRMOX-.

p lazmidowe go DNA ty ch szczepów stwierdzono ob ec-

ność cząsteczęk DNA o wielkości odpowiadającej
genu virF i yadA. Obec-
stycznej dla genu virF
uktach PCR uzyskanych

w przypadku 1 szczepu Y pseudotubercu]osis. Gier-
czyński (5) wykorzysfując te same startery FI,F2 oruz
Y I, Y 2 uzyskał produkty amplifi kacj i odpowiadaj ące
fragmentom genu virF i yadA zpreparatami DNA aż
l3O szczepów klinicznych Yersinia enterocohtica,
mających plazmldwirulencji pYV. Ęlko 22 szczepy
Yers i n i a en t er o c o ] i ti c a char aktery zowały s i ę fenoĘp em
CRMOX-, nie wykryto u nich poszukiwanych genów
virF i yadA. Szczepy te izolowano w latach 1996-98,
wszystkie reprezentowały grupę serologiczną O:3.
Gierczyński (6) podaje , że do identyfikowania choro-
b otwórc zyc h szczep ow Yers i n i a en t ero c o ] i ti c a naj b ar-

dziel przydatne wydają się być markery zwtązane z
obecnościąplazmidu wirulencji pY! spośród ktorych

stosowane
fenotypie
badanych

Ryc. 1. Rozdział elektroforetyczny w 2oh
agarozie produktów reakcji multiplex
PCR uzyskanych z DNA szczepów Y en-
terocolitica i Y, pseudotttberculosis
Objaśnienia: ścieżka M2 marker 1008,

883, 615, 5|1, 466, 396 p.z, (DNA -
Gdańsk), ścieżka I Y enteroco]itica 0:3,

ścieżka 2 Y. psudotubercu]osis
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szczępów obecności genu virF iilub genu yadA. Nato-
miast poszukiwanie chromosomalnych genów ail i yst
zw lązany ch z chorobotwórc zo ś c ią Yers i n i a en t ero c o -
]itica, wydaje się być celowe tylko wtedy, gdy u bada-
nego szczępu nie udało się stwierdzić obecności pla-
zmidowych markerów wirulencj i.

W prezentowanych badaniach uzyskano jednak nie-
wielką grupę szczepów, u których stwierdzono obec-
ność poszukiwanych genów virF i yadA. Natomiast w
badaniach wykonanych wcześniej (22), gdzie również
zastosowano technikę łańcuchowej reakcji polimera-
zowej (PCR) stwierdzono obecność genu ail i yst w
genomi e wszystkich I 22 b adany ch szc zep ow Y. ente -
rocolitica bez wzg\ędu na podział serologiczny, po-
chodzenie szczepów oraz rok izolacji. W badaniach
prowadzonychprzez Feng i wsp. (3) w gęnomowym
DNA wszystkich 7 szczepów klinicznych Yersinia
en tero col i ti c a, które wyizolowano z krw i stwierdzono
obecność produktów amplifikacj i o wielkośc i 430 p ,z.,
co odpowiada fragmentowi genu a1l, podczas gdy w
genomie tylko jednego szczepu Yersinia enteroco]iti-
ca(O:7,2,3) uzyskano amplikony o wielkości 590 p.z.

- odpowiada to fragmentowi genu virF. Przeprowa-
dzone badania przez Feng i wsp. (3) wskazują że 6 z
7 klintcznych szczepow Y enteroco]itica nie miało
plazmidu pYV odpowiedzialnego za wirulencję. Feng
(3), Harnett (9), Kapperud (13) podają że plazmid pYV
rodzajl Yersinia nie jest trwale zachowywany i może
być łatwo utracony na skutek wielokrotnego pasażo-
wania, przechowywania szczepow, czy też inkubacji
w 37'C. Potwierdzają to uzyskane wyniki w prezen-
towanej pracy, gdyż wśród szczepow Yersinia entero-
co l i ti c a najwcześniej wyizolowanych, tj, w I99 4 -9 5 r.
uzyskano naj mni ej sz ąIiczb ę szczep ów maj ących gen
virF i yadA w stosunku do liczby szczepow tlżytych
do badań. Natomiast w przypadku 18 badanychszcze-
pow Y enteroco]itica. które zostaĘ wyizolowane w
1998 r. aż 14 posiadało gen virF i yadA. Zdaniem wie-
lu autorów określanie chorobotwórczości pałeczek
Yersinia enteroco]iticawyłącznie w oparciu o marke-
ry plazmtdowe może prowadzić do uzyskiwania wy-
ników fałszywie ujemnych (2, I0, 12). Prezentowane
rezultaty badań sugerują że zastosowanie tylko pla-
zmidowych markerów wirulencji do iden§fikowania
chorobotw or czy ch szczep ow pałeczek Yers ini a ente-
ro c o] i ti ca ntę zaw szę j est wystar czające.

Wnioski

1. Metoda multiplex PCR ze swoistymi starterami
yadA-1, yadA-2 oraz virF-l ,virF-Zjest przydatna do
wykrywania chorobotworczych szczepow Yersinia
enteroco]iticabezpośrednio wyosobnionych zbadanę-
go materiału.

2. Zastosowanie reakcji multiplex PCR do wykry-
wania plazmidowych i chromosomalnych markerów
wirulencji Yersinia enteroco]iticamoze miec dużę zna-
czenię w dochodzeniach epidemiolo giczny ch.
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