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lamej. Szczególnyrn zainteresowaniem cieszy się przede
wszystkim metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (po-
lymerase chain reaction - PCR). Przewaga tej techniki
nad pozostałymi rnetodami wynika, między innymi,
z faktu, że do jej wykonania wystarcza niewielka ilośc
tnateriału biologicznego, któryrn rnoze być zeskrobina
z nabłonka oddechowego, wydzielina z oskrzeli, wy-
filaz z nosa lub wycinek płuca. Na wyniki badania nie
ma istotnego wpływu ewentualna terapia antybiotyko-
wa. Teoretycznie minimalna jest równiez mozliwość
wy stąp i eni a reakcj i nie specyfi c zny ch lub krzyżowych.

Celern badań było opracowanie, na podstawie dostęp-
nych danych, rnetody PCR do wykrywania zakażehświń
Mhp oraz porównanie jej z najczęściej stosowaną do-
tychczas w laboratoriach techniką IF.



Ryc. 1. Kolonie Mycoplasma hyopneumoniae po 7 dniach in-
kubacji na podłożu stałym Veterinary Mycoplasma Medium
Solid (Anglia) widziane pod mikroskopem przy powiększe-
niu S0-krotnym

Materiał imetody
Próbki. Do badań wykorzystano 342 próbki pobieranę z na-

rządów wewnętrznych świń, nadsyłanych do rutynowych ba-
dań bakteriologicznych w Państwowym lnstytucie Wetelyna-
ryjnym w latach 1998-2001. Matęriał do badań sta-
nowiĘ wycinki zmienionych chorobowo płatów do-
czaszkowych płuc.

Ponadto do oceny swoistości metody wykorzysta-
l1o szczepy referencyjne Mhp (5 szczepów) oraz inne
bakterie, izolowane z tkanki pfucnej (7 izolatów). Ich
listę oraz żródło pochodzenia przedstawiono w tab. l.

Wykrywanie materiału genetycznego Mhp tech-
niką PCR. Ekstrakcja DNA. DNA ekstrahowano
z 10-15 mg wycinków tkanki płucnej przy użycluze-
stawu Genomic DNA Prep Plus (A&A Biotęchnolo-
gy, Gdynia), zgodnie z procedurą podaną przez pro-
ducenta. Rozdrobnioną mechanicznie próbkę tkanki
umieszczano w 1,5 ml probówce i dodawano 100 pl
buforu Tris (l0 mM, pH 8,5), 50 pl uniwersalnego
buforu lizującego LI (zawierającego sole chaotro-
powe i detergenty niejonowe) oraz 20 pl roztworu
proteinazy K, Całość mieszano przez wytrząsanie i in-
kubowano w temperafurze 50oC, az do całkowitego
strawienia tkanki, Po inkubacji do probówki doda-
wano 150 pl buforu lizującego. wyIrząsano przęz
20 sekund i wirowano przez 3 minuty przy 12 tys.
obr./min. na wirówce eppendorf Centrifuge 5415R,
Supernatant nanoszono na minikolumnę do oczysz-
czania genomowego DNA i wirowano 1 minutę przy
12 tys. obr./min,, dzięki czemu DNA obecne w roz-
tworze osiadało na zawaftym w minikolumntę zŁożu
kzęmionkowym, natomiast mieszanina i zanteczy sz-
czenia przenikaĘ przez złoże, nie wiąząc się z nim.
W kolejnym etapie do minikolumny dodawano 500 pl
roztworu płuczącęgo z dodatkiem etanolu (A&A Bio-
technology, Gdynia) i wirowano 1 minutęprzy l2 tys.
obr./min, Przesącz usuwano, a minikolumnę przeno-
szono do nowej probówki o pojemności 1,5 ml, do-
dawano 300 pl roztwolu płuczącego i ponownie wi-
rowano przez 2 minuty przy 12 tys. obr,/min. Osu-
szoną minikolumnę przenoszono następnie do nowej
probówki 1,5 ml. Do złoża znajdującego się na dnie
kolumny dodawano l00 pl buforu elucyjnego
(l0 mM Tris.HCI, pH 8,5), uprzednio ogrzanego do

temperatury 75'C. Po 5 ninutach inkubacji w tempęraturze
pokojowej rninikolumnę wirowano 1 minutę przy 12 tys.
obr./min. Oczyszczone DNA znajdujące się w probówce prze-
chowywano do czasu dalszych analjz w temperaturze 20"C.

Amplifikacja DNA. Do amplifikacji fragmentów DNA ga-
tunkowo specyficznych dla Mhp zastosowano dwa zestawy
starterów, które zsyntetyzowano w firmię,,DNA Gdańsk II",
zgodnie z sekwencjami nukleotydowymi opublikowanymi
przez Aftiushina i wsp, (2) - zestaw I oraz Verdina i wsp, ( 13)

- zęstaw II.
Parę starterów, wchodzącą w skład zęstawu I, opracowaną

na podstawie wysocę konserwat}łvnego fragmentu chromo-
somalnego DN A Mhp,wykorzystano do przeprowadzenia jed-
noetapowej reakcji PCR, w której otrzymywano produkt
o wielkości 456 pz (par zasad).

Zęstaw II, umozliwiający detekcję gafunkowo specyficz-
nego dla Mhp fragmentu DNA o wielkości 1618 pz, wykorzy-
stano do reakcji dwuetapowej, W pierwszym etapie PCR am-
plifikowano DNA używając starterów zewnętrznych Hpl/
/Hp2, natomiast w etapie drugim (nested PCR) przeprowa-
dzano reamplifikację produktu pierwszej reakcji o wielkości
I561 pz, używając startęrów Hp4lHp6 połozonych wewnętrz-
nie (nested) w stosunk-u do zastosowanych w pierwszyrn etapie.
w efękcię czego uzyskiwano produkt reakcji o wielkości 706 pz

Tab. 1. Szczepy bakteryjne wykorzystane przy ocenie swoistości reak-
cji PCR

k

Gatunek bakterii Nazwa szczepu pothodze n ie

Mycoplasna
hyopneumoniae

M. hyopneunoniae

M. hyopneumoniae

M, hyopneunoniae

M, hyopneumoniae

M. hyorhinis

Aclinohacillus
pleuropneumoniae

shept|cOccus suis ll

Pasleurella mullocida

Haemophilus parasuis

SIaphylococcus aureus

ErysipeloIhrix
rhusiopaIhiae

A-94

B-,l5

W-1147

Mhp-007 (szczep lelenowy)

Mhp-0,1 1 (szczep terenowy)

A_90

App-1 1 7 (szczep terenowy)

Ss-15 (sztzep terenowy)

Pm-20 (szczep lerenowy)

Hp-7 (szczep lerenowy)

Sa-6 (szczep terenowy)

Er-4 (szczep terenowy)

Mycoplasma Expirience, UK

Mycoplasma Expirience, UK

lnst, Wel. Węgierskiei Akademii
Nauk

izolai własny, PlWet

izolat własny, PlWet

izolat własny, PlWet

izolat własny, PlWel

izolat własny, PlWet

izolat własny, PlWel

izolat własny, PlWel

izolat własny, PlWel

izolal własny, PlWet

Tab.2. Sekwencje starterów wykorzystanych w badaniach

Zestaw
Nazwa
slańeła

Sekwencja nukleotydów
5'- 3'

Loka lizacja

I

Mhp3

Mhp4

AAGTTCATTCGCGCTAG CCC

G CTCCTACTCCATATTG CCC

81 0_829

1 265-1 246

lragment DNA
o długości 2334 pz1.

(sekwenc|a nukleolydowa
dostępna w GenBank pod

numetem l81890)

ll

Hp1

Hp4

Hp6

Hp3

AG CAAATTTAGTCTCTCTGC

G GCATTCG CTTATATG GTGA

CG CTTTAGTACCGATATGGG

TTCAAATTATAACCTCGGTC

51-70

638-657

1343-1324

,l6,11-1592

sonda DNA l 141

o wielkości 1618 pz;

(sekwencja nukleotydowa
dostępna w GenBank pod

numelem U02537)
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Sekwencje nukleotydou,e zastosowanych w badaniach star-
terów oraz ich lokalizację w genomie przedstawiono w tab. 2.

Przed wykonaniem amplifikacji zoptymalizowano warun-
ki reakcj i PCR, okrcślaja.c doświadczalni e najkorzystni ej szc
stęzenie jonów magnezowych, dezoksynuklcotydów (dNTP)
i starterów, a także tcmperaturę hybrydyzacji starlerów oraz
liczbę cykli. Reakcję PCR przcprowadzono w probówkach
typu cppendorf o pojernności 0,2 rnl, uzyrvajap terrnocyklera
PTC-l00 (MJ Research, USA). Mieszaninę do reakcji PCR
trł,orzyło: 5 pl 10 x bufotu dla polimerazy Taq (Fenncntas,
Litwa), 1 pl l0 mM mieszaniny każdego z deoksynukleoty-
dow (Sigma), 1,1 pl l0 pM roztworu kazdego z odpowiedniej
pary starlcrów, 5 pl 25 rnM roztwol-tl MgCl,, 0,3 pl roztworu
polimerazy Taq o aktywności 5 U/pl (Fennentas) oraz 5 pl
roztworu badanego DNA (rcakcja jcdnoetapowa oraz I etap
nested PCR) lub 2 pl produktu pierwszego PCR (Il etap ne-
stcd PCR), Po uzupełnieniu wodą objętość mieszaniny wyno-
siła 50 pl, Podczas amplifikacji mieszanina była przykyta
\\,arstwą olej u mineralnego.

Reakcję PCR ze starterami Mhp3/Mhp4 prowadzono przez
30 cykli według następuja.cego programu termicznego: dena-
furacja - 1 min. w temp. 92'C (w pierwszym cyklu 2 min.);
wiązanie starterów - 1 min, w temp. 56'C; elongacja - 1 min.
w tenrp. ]2'C.W ostatnim cyklu elongacjęprowadzonoprzęz
3 minuty.

Reakcja nested PCR zę startęrami Hpl/Hp3 przebiegała
podczas 20 cykli, zgodnie z następującym programem: dena-
turacja - 45 sekund w temp. 92"C;hybrydyzacja 45 sekund
w temp. 58'C; elongacja 90 sekund w temp. 72"C. Drugi
etap reakcji nested ze starterami Hp4/Hp6 prowadzono przez
.10 cykli według takiego samęgo programu tennicznego, skra-
cając jedynie czas elongacji do 45 sekund.

Analiza produktów amplifikacji. Produkty PCR analizo-
wano po przeprowadz enil r ozdziału e lektro forctyczne go l 0 p l
mieszaniny poreakcyjnej w 2oń żelu agarozowym z dodatkicm
bromku eĘdyny o koncentracji l pglml. Elektroforezę pro-
wadzono przęz40 min. w buforzę 1xTBE (90 mM Tris, 90 mM
kwas bomy, 2 mM EDTA),pr.y stałym natęzeniu prądu elck-
trycznęgo, równym 350 mA. Jako markera masy molękular-
nej uzyłvano GeneRulerTM l00 bp DNA Ladder Plus (Fermen-
tas). Wynik reakcji PCR uznawano za dodatni, jeżeli w żęlu,
w świetle UV transiluminatora był widoczny prążek DNA
o spodziewanej dla danej pary stafterów wielkości.

Oznaczanie czułości reakcji PCR. W cęlu określcniaczu-
łości wykrywania mykoplazm tęchniką PCR przygotowano
serie l0-krotnych rozcieńczeń bulionowej hodowli Mhp o za-
wartości około 1 x 108 CFU/mI. Zkażdego rozcieńczenia po-
bierano l00 pl hodowli do izolacji DNA oraz l00 pl do izola-
cji kolonii na podłozu stĄm Veterinary Mycoplasma Mędium.
LiczbęCFU oznaczano po 10 dniach inkubacji posianych pły-
tek w temperaturze 37"C, w atmosferze z dodatkiem 8oń CO..
DNA izolowanoprzy użyciu zestawu Genomic DNA Prep Plus
(A&A Biotechnology, Gdynia).

W celu oszacowania poziomu wykrywania materiału ge-
netycznego mykoplazm przygotowano szęreg dziesięciokrot-
nych rozcieńczeń genomowego DNA Mhp o początkowej
koncentracji 200 nglpl. Następnie wszystkie próbki podda-
wano amplifikacji z uzyciem poszczególnych par staderów,
zgodnie z warunkami reakcji PCR przedstawionyrni uprzednio.

W celu oszacowania swoistości wykorzystanych w doświad-
czeniach starterów, reakcji amplifikacji poddano DNA wy-
ękstrahowane z komórek wszystkich drobnoustrojów wyszcze-
gólnionych w tab. l.

Wykrywanie antygenu M hp metodąimmunofl uorescen-
cji bezpośredniej. Pobrane do badania wycinki zmienionych

Ryc. 2. Obraz immunofluorescencyjny wycinka tkanki płuc-
nej. Na błonie śluzowej oskrzelika widoczne charakteryst.vcz-
ne świecenie antygenów Mycoplusma hyopneumoniae

chorobowo płatów doczaszkowych płuc cięto w kriostacie
(Reicherl-Jung Cryocute), w temperaturze -I9oC, na skrawki
o grubości 4 pm (mikronow) i nakładano na szkiełko podsta-
wowęJ odtłuszczone uprzednio w 960ń alkoholu etylowym
przez 3-4 godziny, Przygotowany w ten sposob preparat su-
szono w temperaturze 4"C przez 30 minut, następnie utr-wala-
no przez 5 minut w acetonie i ponownie suszono w tempela-
turze pokojowej az do zupełnego odparowania acetonu. Po
dwukr-otnym przepłukaniu preparatu roztworem PBS nakła-
dano koniugat Mhp (Ploufragan, Francja) rozcieńczony wja-
łowej wodzie destylowanej w stosunku I : 32 i umieszczano
w komorze wilgotnej, w temperaturze 3'7"C na l godzinę.
Następnie preparat płukano trzykrotnie w roztworze PBS przez
10 rninut, suszono i nakładano 4-5% błękit Evansa (Sigma).
Barwienie prowadzono przez 15 minut w temperaturze poko-
jowej, Po dokładnym osączeniu preparat dwukrotnie przepfu-
kiwano w roztworze PBS i jednokrotnie w wodzie destylowa-
nej, po czym suszono w temperafurze pokojowej. W dalszej
kolejności na prcparat nakładano koplę entęllanu i przyky-
wano szkiełkiem nakrywkowym, Przygotowanę w ten sposób
preparaty oglądano w mikroskopie fluorescencyjnym (Nik-
kon, Japonia). Wynik badania uznawano za dodatni, jeżelina
wewnętrznej powierzchni światła oskrzelików widoczne byĘ
jasnozielone fluoryzujące punkty, wskazujące na obecność
Mhp (ryc.2).

Uzyskane w badaniach wyniki zostały opracowane statys-
ty cznie testem niezależnośc l, y) wykorzystaniem programu
komputerowego Statgraphics 1.4.

Wyniki i omówienie

Produkty amplifikacji o wielkości spodziewanej dla
odpowiedniej pary stafterów, tzn. 456 pz w konwen-
cjonalnej, jednoetapowej reakcji z zęstawem I starte-
rów (ryc, 3) oraz produkt wielkości 706 pz w reakcji
nested PCR z II zestawem starterów (ryc. 4) uzyskano
w przypadku próbek DNA pochodzących ze wszyst-
kich poddanych badaniu szczepów Mhp,łącznię zkra-
jowymi izolatami terenowymi. Badając szczepy bakte-
rii nie należących do rodzaju Mycoplasma w żadnym
przypadku w produktach reakcji PCR nie wykryto po-
szukiwanych fragmentów DNA, co wskazuje, że za-
stosowane w doświadczeniach zestawy stafterów ce-
chowaĘ się wysoką swoistością gatunkową.

W dalszej kolejności anal:.ziepoddano czułośc dwóch
ocenianych w doświadczęniach metod PCR (reakcji



V 456 pz

Ryc. 3. Swoistość jednoetapowej reakcji PCR przy zastoso-
waniu I zestawu starterów: Mhp3/Mhp4. Obraz elektrofore-
tycznego rozdziału produktów PCR uzyskanych w wyniku
amplifikacji DNA różnych szczepów Mycoplasma hyopneu-
moniae oraz innych gatunków bakterii izolowanych z układu
oddechowego świń
Sciezki: M wzorzec masy molekularnej GeneRuler 100 bp DNA
Ladder Plus (Fermentas), K ( ) - kontrola ujemna, K (m) kon-
trola mieszaniny reakcyjnej PCR, 1 M. hyopneumoniae A-94,
2 M. hyopneumoniae B-l5, 3 M. hyopneumoniae W-l14],
4 M. hyopneumoniae Mhp-007 (szczep terenowy), 5 - M. hyo-
pneumoniaeMhp-O11 (szczep terenowy), 6 M. hyorhinis A-90,
'7 - Actinobacillus pleuropneumoniae,8 Streptococcus suis II,
9 - Pąsteurella multocidct, 10 - Haemophilu,s parasuis,11 Sta-
phylococcus altreus, 12 - Erysipelothrix rhusiopathiae. Strzałka
wskazuje wielkość swoistych dla M. hyopneumoniae produktów
PCR.

v 706 pz

Ryc. 4. Swoistość reakcji nested PCR przy zastosowaniu II ze-
§tawu starterów: Hpl/Hp3 (startery zewnętrzne) orazHp4l
/Hp6 (startery wewnętrzne). Obraz elektroforetycznego roz-
działu produktów PCR uzyskanych w wyniku amplifikacji
DNA różnych szczepów Mycoplasma hyopneumoniae oraz
innych gatunków bakterii izolowanych z układu oddechowe-
go świń
Sciezki:jak na ryc, 3.

jednoetapowęj oTaz nested PCR). Wyniki przedstawio-
nonaryc.5i6.

Amplifikuj ąc kolejne dziesięciokrotne rozcień czenia
genomowego DNA Mhp widoczne plodukty reakcji
PCR o wielkości 456 pz (PCR jednoetapowy zIzesta-
wem starterów) stwierdzano pTzy rozcieńczeniu 10 Ó,

czyliprzy obecności w próbce 1 pikograma (pg) DNA
(ryc. 5) W przypadku nested PCR (II zestaw starte-
rów) czułość reakcji była 10O-krotnie wyzsza; produkt

amplifikacji o wielkości706 pz stwierdzano w lozcień-
czeniu 10 8, przy obecności 10 femtogramow (fg) DNA
Mhp (ryc.6). Przyjmuj ąc, żę genom Mhp ma wielkość
około 1140 tysięcy par zasad. co stanowi ekwiwalent
I,2 fg DNA (5) oszacowano, że czuŁość ocenianych
w badaniach metod PCR kształtowała się na poziomie
8,3 x 102 komórek Mhp w reakcji jednoetapowęj oTaz
około 8 komórek w przypadku nested PCR.

W przeprowadzonych doświadczeniach dokonano
ponadto oceny czułości techniki PCRnapodstawie ana-
lizy wynikow amplifikacji materiału genetycznego wy-
ekstrahowa ne go z ko l ej nych, 1 0 -krotnych r ozcięńczęh

? 456 pz

Ryc. 5. Czułość jednoetapowej reakcji PCR przy zastosowa-
niu I zestawu starterów: Mhp3/Mhp4. Obraz elektroforetycz-
nego rozdziału produktów PCR uzyskanych w wyniku am-
plifikacji różnych ilości genomowego DNA Mycoplasma hyo-
pneumoniae
Scjezki: M wzorzęc masy molekularnej GeneRuler l 00 bp DNA
Laddęr Plus (Fermentas), K (+) kontrola dodatnia, K ( ) - kon-
trola ujemna, K (m) kontrola mieszaniny reakcyjnej PCR. Scież-
ki; 1-10 przedstawiają produkty amplifikac.ji kolejnych dziesię-
ciokrotnych r ozcl,eirczei genomowego DNA M hyopneumoniae,
odpowiednio: 1 1 pg DNA, 2 100 ng DNA, 3 10 ng DNA,
4 l ng DNA, 5 100 pg DNA, 6 t0 pg DNA, 7 1 pg DNA,
8 100 ig DNA, 9 10 fg DNA, 10 1 lg DNA. Strzałka wska-
zu j e wiel ko ść swoistych dla M. hy o p n eum oni a e pr o dul<tów P CR.

? 706 pz

Ryc. 6. Czułość reakcji nested PCR przy zastosowaniu II ze-
stawu starterów: Hpl/Hp3 (startery zewnętrzne) orazHp4l
/Hp6 (startery wewnętrzne). Obraz elektroforetycznego roz-
działu produktów PCR uzyskanych w wyniku amplifikacji
różnych ilości genomowego DNA Mycoplasma hyopneumo-
niae
Ściezki:jak na ryc. 5.



Tab. 3. Wyniki badania 342 wycinków tkanki płucnej meto-
dami immunofluorescencii bezpośredniei i pcR

Wyniki
iednoeta powy

PcR

I nesteO

DOdalnie

U|e mne

86 (25,15%)

256 (74,85%)

208 (60,82%)

134 (39,18%)

230 (67,25%|

112 (32,75,/Ą

Tab. 4. Wyniki badania 342 próbek tkanki płucnej jednoeta-
pową metodą PCR oraz techniką nested PCR

bulionowej hodowli Mhp, o wyjściowej zawartości
około 108 jtk/ml.

W jednoetapowej reakcji PCR produkt o spodziewa-
nej dla I zestawu starterów wielkości 456 pz stwierdza-
no przy obecnoŚci 2,7 CFU Mhp w badanej próbce,
natomiast w reakcji nested PCR charakterystyczne pro-
dukty amplifikacji widoczne były przy obecności 0,27
CFU. Uwzględniając trudności w hodowli mykoplazm
w warunkach in v itro, wynikaj ące z występowania w ba-
danym materiale komórek uszkodzony ch bądż niezdol-
nych do wzrostu na podłożach stałych, a takżę biorąc
pod uwagę predyspozycje tych drobnoustrojów do two-
rzenia polim orftcznycŁ,1 agregatow komórkowych uzna-
no, żę jednej jednostce tworzącej kolonie (tk) odpo-
wiada około 100-1000 komórek mykoplazm (11). Na
podstawie przyj ętego założenia oszacowano , że poziom
wykrywania Mhp techniką PCR wynosi około 2,7 x 1 02-

-2,7 x 103 komórek (2,7 CFU) w reakcji jednoetapo-
wej oraz 2,7 x I01 2,7 x I0ż komorek (0,27 CFU)
w nested PCR.

W kolejnym etapie doświadczeń analizlę poddano
efektywność obydwu metod PCR w zakresie wykry-
wania materiału genetycznego Mhp w 342 pobranych
do badania wycinkach płuc. Wyniki przedstawiono
wtab.3i4.

Przy zastosowaniu konwencj onalnej, j edno etapowej
metody PCR obecność Mhp w tkance płucnej stwier-
dzono w 208 probkach, co stanowiło 60,82%o, podczas
gdy w reakcji nested PCR charakterystyczne dlall zę-
stawu starterówprodukty amplifikacji wykazano w 230
próbkach (67,25%). Wśrod probek dodatnich w nested
PCR w 2ż przypadkach (6,430ń) nie wykryto swoistej
dla Mhp sekwencji nukleotydowej metodą jednoetapo-
wą (tab. 4). Spośród 342 poddanych badaniu wycin-
ków tkanki płucnej w II2 przypadkach (32,7 50ń) uzy s-
kano wynik ujemny równocześnie w jednej i drugiej
metodzie PCR (tab. 4). Analtza statystyczna nie wyka-
załaistotnychrożnic (p > 0,05) w zakresie wykrywania
materiału gęnetycznego Mhp między jednoetapową
metodą PCR a techniką nested PCR.

Wśród 34ż wycinków płuc poddanych badaniu me-
todą IĘ 86 próbek uznano za dodatnle (25,I5Yo), pod-
czas gdy w 256 probkach (7 4,85%) nle wykazano obec-
ności antygenow Mhp (tab. 3).

W tabelach 5 i 6 przedstawiono porównanie wyni-
kow PCR (metody jednoetapowej oruz nested PCR)
z wynikami uzyskanymi w badaniu tych samych pró-
bektechnikąIF. Wyniki dodatnie, zatówno w metodzie
IF, jak i w technice PCR, uzyskano w 72 próbkach
(2I,05%) w przypadku jednoetapowej techniki PCR
(tab, 5) oTaz w 76 próbkach (22,ż2%) w metodzie ne-
sted PCR (tab. 6). Wyniki ujemne w badaniu dwiema
metodami uzyskano odpowiednio w przypadku 120
(3 5,09%) (tab. 5 ) i I 0ż (29,8ż%) probek (tab. 6). Wśrod
wycinków tkanki płucnej, uznanych w IF za dodatnie,
nie wykryto specyf,rcznej dla Mhp sekwencji nukleoty-
dowej w 14 probkach (4,090ń) metodą jednoetapową
(tab. 5) orazw 10 próbkach (2,9ż%) metodąnestedPCR
(tab. 6).

Analiza statystyczna uzyskanych wyników w ykaza-
ła, ze odsetekpróbek, wktorychwykryto antygeny Mhp
metodą IF był statystycznie istotnie niższy (p < 0,05),
w porównaniu z odsetkiem próbek, w których wykryto
materiał genetyczny tych drobnoustrojow, zarówno jed-
noetapową metodą PCR, jak i techniką nested PCR.

Przeprowad zona analiza wykazała, że stattery zasto -
sowane w badaniach powodowały amplifikację jedy-
nie DNA należącego do szczepów Mhp,co potwierdzi-
ło opisaną p r zez inny ch autorów wysoką swoisto ść ga-
tunkową tych oligonukleotydów (2, r3). Uzyskane
wyniki dowiodły ponadto, że wykorzystane w pracy
startery mogą być równiez stosowane do specyficzne-
go wykrywania materiału genetycznego Mhpw warun-
kach krajowych.

Drugi etap doświa dczehobejmował porównanie czu-
łości PCR przy zastosowaniu amplifikacji pojedynczej
z I zestaw ęm starterów or az r eakcji po dwoj nej (ne ste d)
PCR z II zestawem stafierów. Określenie czułości PCR

Tab. 5. Wyniki badania 342 próbek tkanki płucnej jednoeta-
pową techniką PCR oraz metodą immunofluorescencji bez-
pośredniej

lm mu nofluorescencja

-| Razem

+

Razem

72 (21,05,/"|

14 (4,09%)

86 (25,14%)

136 (39,7i%)

120 (35,09%)

256 (74,86%)

208 (60,82%)

134 (39,18%)

342 (100,0%)

Tab. 6. Wyniki badania 342 próbek tkanki płucnej techniką
nested PCR oraz metodą immunofluorescencji bezpośredniej

Nested PCR

+

Razem

76 (22,22,/"|

10 (2,s2./Ą

86 (25,15%)

154 (45,03%)

102 (2g,82"/")

256 (74,85%)

230 (67,25,/Ą

112 (32,15%|

342 (100,0%)



mozliwe jest na podstawię oznaczenia minimalnej iloś-
ci DNA lub minimalnej liczby komórek zarazka,która
j e st wy star czaj ąc a do przeprow adzęnia reakcj i amp li fi -
kacji (11). Badając szereg rozciehczęi oazyszczonego
genomowego DNA Mhp wykazano, że reakcja jedno-
etapowa pozwoliła na wykrycie 1 pg DNA, co stano-
wiło ekwiwalent 8,3 x 102 komorek Mhp, podczas gdy
w przypadku nested PCR amplifikacja mozliwa była
już przy obecności 10 fg DNA, czyli 8 komlrek Mhp.
Podobne wyniki uzyskano, określając najmniejszą wy-
krywalną badaniem, liczbę komórek zarazka uzyska-
nych zkolejnych rozciehczeńbulionowej hodowli Mhp,
przy czym w reakcji jednoetapowej czułość kształto-
wała się na poziomie 2,7 x I02 2,'7 x 103 natomiast
w nested PCR2,7 x I0I 2,7 x 102 komórek Mhp.

Uzyskane wyniki zbliżone są do opisanych przez in-
nych autorów (4, 13).

Analiza porównawcza wyników uzyskanych w ba-
daniach własnych wykazała, ze wykrywalność mate-
riału genety cznego Mhp w próbkach tkanki płucnej świń
metodą nested PCR kształtowała się na poziomie
o 6,43%o wy ższymniz w metodzie j ednoetapowej . Róz-
nice, jakie wykazano między technikąjedno- i dwueta-
pową nie były jednak istotne statystycznie. Potwier-
dzato pogląd, żew przypadku poubojowej diagnostyki
MPS wystarczajapy poziom detekcji Mhp w tkance płuc-
nej zapewnia reakcja jednoetapowa (5, 9, 11).

Odnosząc czułośó techniki PCR do metody IF moż-
na stwierdzic, że reakcja polimeryzacji łańcuchowej
DNA jest zdecydowanie bardziej czuła. Do wykrycia
antygenów Mhp metodą IF niezbędna jest obecność co
najmniej 10a komórek Mhp w jednym gramie badanej
tkanki płucnej, podczas gdy technika PCR wymaga
obecności 8 komórek Mhp do amplifikacji.

Wielu autorów w badaniach nad przydatnością PCR
do wykrywania zakażęń Mhp porównywało omawianą
technikę z metodą IF, najczęściej stosowaną w rutyno-
wej diagnostyce tej choroby. Baumeister i wsp. (3)
stwierdzili wysoką korelację między wymienionymi
metodami, przy czym w badaniu odczynem IF obec-
ność antygenow Mhpwykazaliw 58% wycinków tkanki
płucnej, natomiast techniką PCR wykryli materiał ge-
netyczny zatazka w 55oń próbek wydzieliny oskrzelo-
wo-pęcherzykowej, pochodzącej od świń z chroniczną
postacią MPS oraz w 30%o homogenizatów płuc, po-
branych po uboju od tych samych osobnikow.

W innych doświadczeniach Blanchard i wsp, (a) pod-
dali analtzię p opfu c zynę tch awi c z o - o s krz e l ową p o c ho -
dzącąod świń zdrowych i od chorych na MPS. Spo-
środ 143 przebadanych próbek, wynik dodatni w kie-
runku Mhp stwierdzono technikąPCR w 70,63%oprzy-
padków, przy czym wszystkie dodatnie probki pocho-
dzlły od chorych prosiąt, ale tylko u94 (65,7%o) z nich
obserwowano charakterystyczne zmlany sekcyjne
w płucach. Metodą IF wykazano obecność antygenów
Mhp w 59,44o/o próbek. Zgodnośc w zakresie uzyski-
wania wyników dodatnich i ujemnych uzyskano w I2I
przypadkach, co stanowlło 84,60ń. Autorzy cytowanej

pracy podkreślaja, ze jakkolwiek w niektórych sytu-
acjach obserwuje się korelację między porównywany-
mi testami, to jednak technika PCR charakteryzuje się
wyższą czułością nl,ż IF, zwłaszcza w początkowym
okresie infekcji, kiedy w płucach nie są jeszcze Tozw7-
nięte zmiany anatomopatologiczne.

Reasumując należy stwierdzić, ze technika PCR jest
wysoce czlłą i swoistą metoda. umozliwiaj ącą szybkie
wykrywani e zŃażęi świń drobnoustroj ami Mhp. Zgod-
nie z danymi piśmiennictwa moze być ona stosowana
zarówno pośmiertnie, do wykrywania materiału gene-
tycznego mykoplazm w tkance płucnej (I2), jakiprzy-
zyciowo, w popłuczynie tchawiczo-oskrzelowej (4, 13),
wwydzielinie oskrzelowo-pęcherzykowej (3) lub w wy-
mazach pobieranych z zatok nosowych (5, 6, 9).

Biorąc pod uwagę powszechne występowanie MPS
należy uznać, ze testem za|ecanymw rutynowych bada-
niach winna byó jednoetapowa metoda PCR. Technika
nested PCR, z uwagi nawyższączułość, moze stano-
wić metodę z wyboru w zakresie wykrywania i elimi-
nacji bezobjawowych nosicieli zarazka. Wydaje się, ze
ta odmiana PCR powinna być rowniez stosowana w tych
przypadkach, w których istnieje koniecznośc potwier-
dzenia skuteczności programu zwalczania Mhp w sta-
dach wolnych od omawianej jednostki chorobowej.

piśmiennictwo

1 Amanfil W, Weng C N, Ross R F, Barnes H. -/.: Diagnosis of mycoplasmal
pneumonia ol swinc: sequential study by direct imlnunofluorescence Am
J Vet Res. 1984,45, l349-1352

2.Arliusl,Lin. S , Stipkol)ils L, Minion,E C: Development of polymerase chain
reaction primers to detect Mycoplasma hyopneumoniae. Mo], Cell, Probes
1993, 7, 38 ] -385

3 Batłmeister A K, Runge M., Ganter M-, Feenslra A A , Delbeck F, Kirch-
hofl H.: Detection of Mycoplasma hyopneumoniae in bronchoalveolar lava-
ge fluids ofpigs by PCR. J Clin Microbiol 1998,36, l984-]988.

4 Blal,Lchard B , Kobi.tcll M., Bovć J. M , Saillard C.: Polymerase chain reac-

rion for Mycoplasrna hyopneltnroniae detection in tracheobronchiolar rł,a-

shings from pigs Mol. Cell, Probes 1996, 10, 15-22

5,Calsamiglia M., Pijoan C , Trigo,4.: Application of nested polymerase chain
leaction assay to detect Mycoplasnla hyopneumoniae lrotn nasal srvabs J Vet

Diagn Invest. ]999, l1,246-25l.
6 Cal.sanliglia M., Piloan C , Trigo A : Detection of Mycoplasma hyopneutlo-

niae from swabs using a nested PCR technique Proc 15'|' International Pig
Veterinary Society Congress, Birmingbam, England l998, s 292

7.Kobisch M., Blanchard B , Le Potier M. F: Mycoplasma hyopneumoniae
inlection in pigs: duration olthe disease and tesistance to reinfection Vet.

Res 1993, 24,6]-11
8.Kołodziejczyk P : Ocena metod rozpoznawania zakażeń świń Mycoplasma

hyopnerrmoniae. Praca dokt PIWet, Puławy 2003,

9.Matt.yyon J. G , Bergstróm K., Wallgren P., Johan,sson K E: Detection of
iVlycoplasma hyopneumoniae in nose swabs from pigs by in vitro amplifica-
tion ofthe 16S rRNA gene, J. Clin. Microbiol. 1995, 33, 893-897

70 Pilaszek J.: Właściwości antygenowe i toksyczne kilku gatunków Mycoplas-
ma wyosobnionych od śrł,iń Rozprawa doktorska, Puławy 1972.

11 Razin S.: DNA probes and PCR in diagnosis of mycoplasma infections. Mol
Cell. Probes l994, 8, 497-5l1

\2 Sórensen V., Ahrens P., Barford K., Feenstra A A, Feld M C, Frls,s M fl,
Bille-Hansen V, Jensen N. E , Pedersen M. I'I/.: Mycoplasma hyopneumo-
niae infection in pigs: duration ofthe disease and evaluation oflour diagno-
stic assays. Vet. Microbiol 199],54,23-34.

l3.Verdin E, Saillard C, Labbć A, Bovć J. M., Kobisch M.: A nested PCR
assay lor the detection ofMycoplasma hyopneumoniae in tracheobronchio-
lar washings from pigs Vet Microbiol. 2000, 76, 31-,+0.

Adres autora: dr Piotr Kołodziejczyk, Usługi Weterynaryjne,,ANIMAL",
ul. Boczna Lubomelskiei l/6, 20-070 Lublin


