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Gompalison of Yercinia entelocolitica sttains isolated flom human and animals using the RFLP method

Summary

The purpose of the study was to compare the similarities and differences between Y. enterocolitica strains
using the PCR-RFLP method. Investigations were carried out to determine the chromosome DNA leve| using
the yad gene composed of conservative sequences. The yad gene may be found in all strains belonging to the
Y. enterocolitica species. Genotype analysis of l5 Y. enterocolitica strains isolated from humans (8 strains)
and pigs (7 strains) indicated the presence of the same restriction mode| consisting of 2 DNA fragments mea-
suring 269 bp and 46 bp.

The PCR-RFLP method may facilitate uncovering simi|arities and differences between Y enterocolitica
strains on the bacterial DNA level which, in turn may be useful in epidemiological diagnosis.
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Yersi n itl ente1,oc:olitic,a jest bakterią będącą przyczy -

trą wielr.r schorzeń człowieka i zwierza3.. Choroba wy-
u,oływana przez tępałeczkę, tzw. jersinioza, występLrje
przede wszystkim u świń, bydła, owiec, drobiLr, psów,
l<otow i małp. Głównyrn rezefwuareln zarazka są jed-
rrak gryzonie, które z kolei zakażająśrodowisko (wody
powierzchniowe, glebę. rośliny). Telr lezerwLlar poza-
ztł,ierzęcy moze być źrodłem zakażenla pasz: spozy-
rvanej przez zwlerzęta hodowlane (ssaki i ptal<i) będą-
cc niekiedy przyczynąinfekcji człowieka (2). Dlatego
tez od wielLr lat prowadzone są badania rl-rające na celu
identyfikację i dokładnie_jsze poznanie tego patogenu
w oparciu o metody zarówno fenotypowe, jak i genoty-
powe (1,4-10, 13).

Metodą ulnozliwiąącą analizę spccyficznych poli-
morfizllów długości fragnrentow restlykcyjnych jest
metoda RFLą ktora w połączeniu z metodą PCR zna-
lazła zastosowanie szczególnie w dochodzeniach epi-
demiologicznyclr. Pozwala ona na wyodrębnienie z fe-
notypowych jedlrostek klasyfikacyjnych podgl,up, sta-
nowiącyclr podrzędne, pod wzgl ędem taksonolrriczllytn,
grllpy szczcpów o określonym znaczeniLr epidemiolo-
gicznym, oraz wy|<azanie roznic na pozionrie DNA
chromosomalnego szczepów nalezących do tego salne-
go gatrrnku, rodzaju bądż rodziny i na wyodrębnienie
tym samym podgrup wykazrrjących identyczność w ob-
rębie określonego gerru (te sa|ne wzorce restrykcyjne
uzyskane w elektroforezie) ( 1 5, l 6). Metoda charakte-
ryzule się duzą specyficznością i mozliwością wyko-
nania jcj w bardzo krotkim czasie.

Każdy chromosom bakteryjny, oprocz regionów wy-
soce stabilrryclr, zawiera regiony ztnienne, w ktorych
dochodzi do reor_Ęanizacli i rnutacji, czego wynil<iern
są zmiany w sekwencjacli nukleotydowyclr, trwidacz-

niatre we wzorcll restrykcyjnym chromosomalnego
DNA. W celu identyfil<acji tych zml,an przeprowadza
się arralizę polimorfizmu długości fragnrentow restfyk-
cyjrrych (restriction fl-agment length polyrrrorphisrrr -
RFLP) (l1).

Istotą metody RFLP jest wyl<orzystanie enzymów
restrykcyjnych, rnających zdolność trawienia uzyska-
nego w wyniku amplifikacji produktu (PCR) na frag-
mcnty DNA bakteryjnego. Fragrnenty te, odzwiercied-
lając 1iczbę i rozmieszczenie nliejsc restryJ<cyjnych
w chrollosornie bakteryjnyrn. twolzą wzorce restryk-
cyjne. ktore w ramach tego samego gatunku, rodzaju
bądż rodziny mogą być identyczne lub różnic się wiel-
kością sekrł,encji nukleotydowych, s|<ładającyclr się na
wzorzec, widocznyclr w obrazie elektroforetycznym
w postaci prązkór.ł,. Analizie restrykcyjnej poddaje się
tfanspozony, sekwencje insercyjne, sekwencje rRNA,
rDNA (rybotypowanie ), sekwencj e konserwatywne ge-
no|Tlu, geny odpowiedzialne za wilulencję szczepów,
za ich oporność na antybiotyki oraz właściwości meta-
boliczne. Analiza pol irnorfi zmu dłu gości fragm entow
restrykcyjnych produktu anrplifikacji daje większą spe-
cyficzność niz sam produkt PCR (15). Rozwój i zasto-
sowanie metod molekulatnych, będących podstawąbez-
po średn i ej an a\tzy genomowe go po l i rnorfi zmL1 przy -

czynlły się do poprawy znajomości epidemiologii clro-
rób zakaźnych (l 1, 15).

Celern badań było stwierdzenie występowania roż-
nic wewnątrz gatunku szczepów Y. enterocolitica na
poziornie DNA chrornosomalnego w obrębie genu yad,
składającego się z sekwencji konserwatywnych, wystę-
pujących u wszystkiclr szczepów, nalezących do wy-
mienionego gatunku, z wykorzystaniem nletody PCR-
-RFLP.



Mateliał imetody
Materiał do badań stanowiło 15 szczcpów Y. enterocoliti-

ca, wyizolowanych od człowieka (8 szczcpów) i świni
(7 szczepów).

Do tlamnazania i selekcjonowania badanych drobnoustro-
jów uzyto podłozy MacConkey'a i CIN-Agar. Badane szcze-
py poddano następnie identyfikacji biochemicznej. Wykona-
no testy na bcta-galaktozydazę, hydrolizę mocznika, sorbito-
lr-r, sorbozy, wytwarzanie oksydazy, katalazy, DN-azy i indo-
lu, syntezę H,S, fetmentację eskuliny, laktozy, salicyny, ga-
laktozy, dekarboksylację lizyny i ornityny oraz redukcję azo-
tanów.

Izolacji genomowcgo DNA dokonano w oparciu o zestaw
do izolacji DNA genomowego firnry A&A Biotechnology.
Izolację genomowego DNA poprze dziła 24 - godzinna hodowla
baktcryjna, przeprowadzona w bulionie w temperattlrze 25"C.
Proccs arrrplifikacji przeprowadzony został przy użyctu ter-
mocyklera firmy Ependorf. Do reakcji uzyto primerów,przy-
gotowanych przez firmę DNA GDANSK, Temperatura przy-
ła3,zania primerów dla genu yad wynosiła 5loC. Otrzylrranc
produkty amplifikacji analizowano poptzęz elektroforezę
w 20ń żęlu agarozowym z bromkiem etydyny. Welkośc pro-
duktów wynosiła 315 pz.

Test PCR-RFLP przygotowano na podstawie opracowań
Kura ( l l ). Do zamplifikowancj próby PCR ( 1 5 pL) dodawa-
no 1,5 pL l0 x stężonego buforu G* do trawienia enzymeln
restrykcyjnyrn PvuII i 0,5 pL tego enzymu firmy Fetmentas.
Próby poddawano inkubacji w cieplarcc (3 h/37'C). Strawio-
nc produkty PCR analizowano poprzez elektroforezęw 40ń
żelu agarozowym z bromkiem etydyny.

Wyniki i omówienie
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzo-

no, że wszystkie szczepy Y. enterocolitica charaktery-
zowały się tyrn samym wzorcem restrykcyjnym, złożo-
nym z 2 fragmentów DNA wielkości ż69 pz i 46 pz
(ryc. 1). Uzyskane rezultaty badań pozwoliły na stwier-
dzenie, iz wszystkie przebadane szczepy wykazują po-
dobieństwo genotypowe w obrębie genu yad, co po-
twierdza ich przynalezność do gatunku Y. enterocoliti-
ca na poziomie DNA chromosomalnego i jednocześnie
pozw ala na weryfi kacj ę poprawności przeprowadzonej
amplifikacji w obrębie genu yad. Podobne rezultaty
badań uzyska]i Aarts i wsp. (1). Przy pomocy metody
PCR zidentyfikowali oni u wybranych bakterli z rodzi-

Ryc. l. Uzyskane
wzorce restrykcyj-
ne szczcpów Y en- 269pz
terocoIilica
Objaśnienia: M
wzorzcc lnasy tnolc- tt Pt

kulamej DNA nrar-
l<er pUC l9lMspl;
1 ,2,3,4,5,6,7 ,8 -
wzorce restrykcyjne
szczepów Y elttero-
colitic:a wyizolowa-
nych od świń; 9, l0,
11, 12, l3, l4, 15 -
wzorcc rcstrykcyjne 269 pz

szczepów Y. entero-
c,olitica wyizolowa- 16 pz

nych od człowieka
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ny Enterobacteriaceae, m.in. u szczepów należących
do gatunku Y. enteroc,olitica getHsp60, który poddany
następnie trawieniu enzymami restrykcyjnyrni umożli-
wił im otrzymanie wzorcarestrykcyjnego i dziękitemu
wykrycie rożnic na poziomie DNA chromosomalnego
między gatunkami bakterii nalezącymi do tego salTlego
rodzajll oraz różnic w obrębie tego samego gatunku.
McDonough i wsp. (12) w oparciu o test RFLP ziden-
tyfikowali w DNA szczępów Y. pseudotttberculosis se-
kwencje ISl00, odpowiedzialne u szczepów Y. pestis
za produkcję pestycyny. Metoda ta umozliwiLa im uzy-
skanie niezwykle istotnego dowodu na istnienie podo-
bieństwa ewolucyjnego pomiędzy badanymi gatunka-
mi bakterii. Saken i wsp. (14) wykorzystali metodę
RFLP do wykrycia rożnic w obrębie wysoko konser-
watywnego fragmentu DNA chromosomalnego NotI
szczepów Y. enterocolitica wyizolowanych od ludzi,
zwlerzal i ze środowiska pozazwierzęcego.

Dzięki metodzie PCR-RFLP istnieje mozliwość
stwierdzenia zarówno różnic,jak i podobieństwa we-
wnątrzgatunkowego na poziornie DNA bakteryjnego,
co powinno ułatwić dochodzenie epidemiologiczne
w zakażeniach wyw oływ anych pr zez p ato genne szcze -

py Y. enterocolitica.
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