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f three DNA-fingerprinting groups. Three main DNA-
of 10 strain§, group II consisting of 10 strains and
inting method verifies differences in the DNA pat-

Keywo rdś : Staph-ilo coccu § a u reu §, PCR-fi ngerprińting

Proces róznicowaniaszczepów S. aureus w obrębie
danego gatunkujest bardzo istotny w dochodzeniach

to trojowopie-
n logicznych,
b jednak nie-

pełne metody ich identyfikacji. Jedynie analizamate-
riału genetycznego jednoznacznie określa zbiór cech
charakterystycznych dla danego gatunku bakterii. Co-
raz częściej przedmiotem badań nad bakteriami będą-
cy mi czy nnikam i zachor ow ah ludzi t zw i er ząt je st i c h
chromosomalne i plazmidowe DNA. Perspektylvicz-
ną techniką szybkiego subtypowania jest analiza ge-
nomowego DNA metodą fingerprinting (5, II,12,
19,22). W metodzie tej starter jest wykorzystany do
zaap li fi kow ania pr zyp adkowych, ni e c i ągłych s ekwen -
cji chromosomowego DNA. Ponieważ starter jest do-
wolny, nie wiadomo, które sekwencje w chromoso-
mie będą skopiowane. W określonych jednak warun-
kach, zawsze te same sekwencje są kopiowane, co
pozwala wykorzystać tę metodę do określania iden-
tyczności szczepów oraz ich dróg rozprzestrzeniania

s ię w śro dowisku. Meto da DNA-fingerprinting pr zede
wszystkim idenĘfikuje trwałe zmiany w genomie bak-
tęrii t z tego punktu widzenia jest techniką wskazują-
cą w sposób znacznie doskonalszy różnice między
szczepamibez wzg|ędu na środowisko z jakiego po-
chodzą.

Celem badań było określęnie zróżnjcowania geno-
mowego wśrod szczepow S. aureus izolowanychzroż-
ny ch żr o deł pr zy wykorzystaniu techniki P CR- fing er-
printing.

Mateliał imetody
Materiał do badań stanowiło 48 szczepów S. aureus po-

dzielonych napięć grup. 10 szczepów wchodzących w sliład

pobranego ze zmian chorobowych występujących na skó-
rze psów, 10 szczepow grupy czwartej z próbek farszu mię-
snego oraz wędlin, Oddzielną grupę stanowiło 8 szczepów
S. aureus zakwalifikowanych do 4 biotypów (I, II, III, iV),
po 2 szczepy w każdym biotypie.

Izolacji i oznaczenia szczepów S. aureus z grwy pier-w-
szej dokonano według Instrukcji PIW w Puławach (7),
z grupy drugiej i trzeciej metodąKędzi (10), z grupy czwar-



tej wedfug PN-94/A-82055-9 (16). Bio-
typowania badanych szczepów 

^S. 
aureus

szczepów dokonano wedfug Umeki (20).
Izolacja genomowego DNA. Materi ał

wyj ściowy stanowiły hodowle poszcze-
golnych izolatów S. aureus namnozo-
nych w bulionie BHI firmy Difco ptzez
24 h. Genomowe DNA izolowano z od-
wirowanej masy komórkowej wykorzy-
stując zestaw Genomic DNA Prep Plus
A & Biotechnology (Gdynia, Polska),
stosuj ąc do ltzy komórek er.zym lizosta-
finę (Lysostaphin, Fluka nr kal 62965).
Izolację przeprowadzon o zgodnie z pr o-
cedurą podan ą przez producenta,

PCR przeprowadzano w 50 pl objęto-
ści próby, w termocyklerze Perkin Elmer,
mode l 2400 . DIa każde go szczeplu przęprowadzono co naj -
mniej dwie reakcje PCR celem potwierdzenia powtarza7-
ności wyniku.

Sprawdzono 4 startery: starter zastosowany do genotypo-
wan i a A c i n e t o b a c t e r 5' - atggtctactggac gac g-3', staller za-
sto sowany do genoĘpo w ania E. c o l i 5' -ttagctccct agatggg-3',
startery zastosowane do genoĘpowania Pseudomonas aeru-
ginosa i jako najlepiej rożnicujący został wybrany stańer
gfaseq4 : 5' -cccactgt ggtgttcata-3' .

Skład mieszaniny reakcyjnej (50pl) był następujący:
DNA matrycowe (5 p1), bufor reakcji dla polimerazy Del-
ta2 x 10:100mM Tris-HCl (pH 8,8), 500 mMKCl, 20 mM
MgCl., l% Triton X-100 (5 pl), dNTPs: 2 mM każdy (5pl),
polimeraza DNA Delta2 (Pwo), DNA-Gdańsk (1pl), star-
ter: gfaseq4 - 10 pM (4 pl), r,voda dejon7zowana (30 pl).

Warunki reakcji amplifikacji były następujące: wstępna
denaturacja przez 2 min. w 93oC, 10 cykli - denaturacja
przez 30 sęk. w 93"C, przyłączanie startera przez 60 sek.
w 33oC, wydłużanie nici DNA przez 60 sek. w 72"C. Na-
stępnie 30 cykli - denaturacja DNA przez3) sek. w 93oC,
dołączanie staftera przez30 sek. w 50oC, elongacjaprzez
40 sek. lv 72"C i wydłużanie końcowe przez2 min.w 7ż"C.
Zawsze wykonywano kontrolę negatywną reakcji PCR.
Próbka kontroli ne gatywnej zaw ier ała wszystkie składniki
reakcji PCR z wyjątkiem matrycy DNA. Produkty reakcji
rozdzte7ano elektroforetycznie w 80ń żelu poliakryloami-

Ryc. 1. Rozdział elektroforetyczny w 80ń żelu poliakryloamidowym produktów
PCR uzyskanych z DNA szczepów S. aureus:A i B - profil nr 1, C - profil nr 2,
D, E i H - profil nr 3, F - profil nr 4, G - profil nr 5, I - profi| nr 6, J - profil nr 7

Tab. 1. Analiza wyróżnionych metodą PCR-fingerprinting profili DNA szczepów S. au-
reus w zależności od ich pochodzenia.

dowym (bufor TBE) zgodnie z ogólnie przyjętymi proce-
durami, przy napięciu 5 V/cm. Na żel nanoszono od 5 do
20 pl mieszaniny reakcyjnej. Po elektroforezie zel wybar-
wiano przez2) min. w wodzie zawierającelbromeketydyny
o stęzeniu 0,5 pglml.

Wyniki iomówienie
W wyniku reakcj i amplifi kacj i otrzymano, niezalęż-

nie od żrodła pochodzenia izolatu, bardzo zrożntco-
wane proflle amplifikacyjne - 48 zbadanych szczepow
S. aureus reprezentowało J profili amplikacyjnych
(ryc. l). Liczbaprązków DNA uzyskanych dla jedne-
go izolatu wahała się od 3 do 7, 29 z 48 szczepów
(ponad 60oń) reprezentowało jeden z trzech dominu-
jących profili, zawierających odpowiednio 10, 10 i 9
szczepów. Zakwalifikowanie poszczególny ch szcze-
pow do danego profilu przedstawia tab. 1.

Szczepy S. aureus pochodzące z żyrvności reprezen-
towały 5 profili amplifikacyjnych, z mleka od krów
z mastitis - 6 profili, od psów - 5 , od ludzi- 6, a sto-
pień struktury profilu zamykał się odpowiednio w prze-
dziale od 3 do 6, od 3 do 7, od 3 do7, od 3 do 7 prąz-
ków. Produkty ampli fikacji szczepow p o ddanych bi o -
typowaniu reprezentowaĘ 6wzorów profili o roznych
składach wzoru od 3 do 6 prĘków.

Pomimo, że szczepy należa-
Ę do tego samego biotypu dĄ
różnę wzory elektroforetyczne,
po dwa wzory w każdym bio-
typie. Wzory dla izolatów bio-
typu pierws zego r epr ezentowa-
ły wzory elektrofor ety czne
o liczbie prązków 3 i 6, bioty-
pu drugiego 7 i 3, biotyputrzę-
ciego 5 i 6, biotypu czwartego
5i6.

4 szczepy S. aureus pocho-
dzące od psów (40%) r epr ęzen-
towaĘ j ede n w zór elektrofore-
tyczny - ff 5, pozostałe z tej
grupy występowały w 4 profi-



lach, odpowiednio w liczbie szczepów: I,2,2 i I.
Szczepy z żywności reprezentowały pięć profili po 3,
2, I,2, t 2 szczepy w profilu. Szczepy od ludzi wystę-
powaĘ wkażdymz sześciuprofili po2,2,3, 1, 1 i 1 .

Szczepy pochodzące z mleka krow dotknięty ch mastitis
występowały w sześciu profilach po 2,2,2, I,2 i I
w profilu.

Wzory elektroforeĘcznęrlr 4 i 6 nie zawierały szcze-
pów pochodzących od psow, wzór nt 2 ntę zawierał
szczepow z żywnośct i mleka, wzór nr 4 z żywności
i od psów, nr 6 - od psóą nr 7 - od ludzi. Wzory nr 1,

3 i 5 zawtęrały szczepy zewszystkich grup.
Wyniki badań wskazują na znac7l\ę zrożnicowanie

na poziomie genomowym szczepów S. aureus. Naj-
prawdop o dobni ej wynika to z p owo du r o żny ch żr o deł
p o cho dzen ta szczep ów or az ich adaptacj i do śro dowi -
ska bytowania.

Wyniki prac wielu autorow wskazują na przydat-
ność techniki PCR-fingerprinting w subtypowaniu
gronkowców (11). Lipman i wsp. (13) przeprowadzili
genotypowanie metodą PCR-fingerprinting 7 I szcze-
pow ,S. aureLłs wyizolowanych z wymienia krow po-
chodzących ze stada ze stwierdzonym zakażęnjęm
gronkowcowym. Otrzymane profile amplifikacyjne
wykazaĘ, że za zakażenia w stadzie odpowiedzialny
był ten sam szazęp S. aureus. Podobne wyniki otrzy-
mał Lam i wsp. (11) , ktorzy tą samą techniką PCR-
fingerrintin g wykazalt, tż mas titis stwierdzone w 7 sta-
dach krow wywołane zostało jednym dominującym
szczepem S. aureus, co potwierdzateorię, że zapale-
nie wymienia na tle gronkowcowym jest wysoce za-
r aźliw e. Metodą tą udowodniono, ze uporczywo ść in-
fekcji wymienia krów spowodowanych przez S. au-
reus wynika z trudności eliminacji zakaźnego szcze-
pu, który wywołał mastitis. Dowodem na to było
stwierdzenie szczepów o takim samym genoĘpie wy-
izolowanych z ż0 ćwiartek z ostrym zapaleniem wy-
mienia na początku choroby i potem w 3 Ęgodniu po
leczeniu ( 1 4). Metodą PCR-fi ngerprinting przeprowa-
dzono badania 45 szczepów methicillin resistant Sta-
phylococcus aureus (MRSA) wyizolowanych od 28
pacjentow i 12 pracowników szpitala, w którym wy-
buchła epidemia. Klonalne podobieństwo szczepów
było wyrażne wobec czego zastosowano drastyczne
metody izolacji zakażonych pacjentow i wyelimino-
wano nosicielstwo u pracowników szpitala co pozwo-
liło na zlikwidowanie epidemii (4).

Wyniki badania 77 szczepow S. aureus wyizolowa-
nych od ludzi i ze środków spożywczych z użyciem
2rożnychstańeróww2niezalężnychbadaniach,poz-
woliły na określenie 10 profili DNA-frngerprinting
o róznym stopniu pokrewieństwa (6). Natomiast Zhou
i wsp. (22) użyli 3 rożnych starterów w 3 niezależ-
nych b adani ach g eno typ ow ani a 2 6 kltnic zny ch s zcz e -
pow i stwierdzili odpowiednio 9, 6 i 10 profili.

Reasumując należy stwierdzić, że zastosowanie
metody DNA-fingerprinting pozwoliło na potwierdze-

nie występowania rożnic w profilu DNA szczepów
S. aureus pochodzący ch z r ożny ch żr odęł.
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