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Summary
The purpose of the study was to find similarities and differences between Yersinia enterocolitica, Salmonella

Choleraesuis, Salmonella Derby, Citrobacter freundii and Klebsiella ozaenae strains using the PCR-RFLP
method. Trials were carried out on the DNA chromosome leve| using the malZ gene which is associated with
conservative sequences.The malZ was found in all of the analyzed strains. Genotype analysis demonstrated the
presence of the same restriction model consisting of 2 DNA fragments with a size of 330 bp and l80 bp in all the
Y. enterocolitica strains. The study also revealed the presence of the same restriction model consisting of 3 DNA
fragments with a size of 220 bp, 160 bp and 130 bp in all Choleraesuis strains and in the S. Derby strain. 2 DNA
fragments with a size of 363 bp and l47 bp were found in the case of K. ozlenae. Only the amplicon (510 bp) of
c. lieundii strain remained undivided.

The results of the study confirmed that no differences exist between Y. enterocolitica strains and S. Choleraesuis
and S. Derby strains. It also showed that differences do exist betłveen Y. enterocolitica, Salmonella spp. and
C. freundii K. ozaenae strains.

Kepvords: PCR-RFLŁ Yersinia enterocolitica, Salmonella sp., Citrobacter, Klehsiella

Pałeczki zrodzajuSaLmonellu naleządonajważniej- lrodowlane, będące niekiedy przyczynąinfekcji czło-
szych czynnikow powodujapych na całym świecie za- wiel<a (3).
każeniapokarmowe ludzllzachorowania zwierzaj (13, Stosowane dotychczas fenotypowe metody diagno-
16, l7). Liczba zachorowań ludzi w naszylTl kraju na styczne dotyczące Salmonella spp,,oparte nahodowli
odzwierzęce salnronellozy od wjelu lat obejmuje w skali bakteryjnej, badaniach biochemicznych i serologicznych
locznej populację przekraczającą20 tys. osob (6). są czasochłonne i nic zawsze prowadzą do uzyskania
W 2000 r. stwierdzono w Polsce 22 199 zachorowań wiarygodnych wynikow. Jest to szczególnie uciązliwe
(zapadalność 59,0 na 100 000 mieszkańców), tj. nie- podczasocenyczystościmikrobiologicznejproduktów
wiele mniej aniżeli w 1999 r. (23 436 zachorowań, za- spozywczych pochodzenia zwierzęcego olaz w profi-
padalność 60,6). W 2000 r. z powodu salmonelloz od- laktyce i leczeniu infekcji powstajapych na ich tle. Od
zwierzęcych znrarło 6 osob (w l999 7). Natomiast drugiej połowy lat 80. ubiegłego wiekrr obsel,wuje się
spoŚród 87 clrorych na pozajelitowe postaci salmone]- na świecie wzrost znaczeniaaltematywnych nretod diag-
loz znarŁo 12 osób (6, 15). W całym klaju dominował nostycznych, unrozliwiających szybkie uzyskiwanie
typ serologiczny Enteritidis (91,2oń). Pałeczkijelitowe wiarygodnych wyników, w kontekście prowadzonych
Citrobacter .fi,eundii stanowią grupę drobnoustrojów dochodzeń epidemiologicznych salmoneIloz (9, 22).
oportunistycznych, wywołujących zakażenia ludzi Dlatego teżcorazwiększym uznanieln ciesząsięmetody
z upoŚledzonym systemem odpomościowym (immuno- genetyczne, takie jak: PCR czy RT-PCR (4, 10, 12,2l).
supresja). Są one izololvane często z plwocin, kału i rno- W przypadku Y. enterocolitica, C..fi,etmdii czy K. ozct-
czu, niekiedy wywołrrją zakażenia ran. Patogenne dla enae takżc od rvie]u 1at prowadzone sąbadania genoty-
człowieka i rzadziej dla zwterza3 są szczepy Kleb,siella powe, mające na celu identyfikację i dokładniejsze po-
ozaenle wywołujape zanikowy (cuchna.cy) niezytnosa znanie tych patogenów. Oprócz wymienionych wyko-
(ozena) lub ropne zapalenie błony śluzowej nosa (23), rzystuje się w tym celu takze takie metody, jak: RFLŁ
Przyczynąwielu schorzeńczłowiękaizwięrząt, głow- PCR-RFLŁ FP-PCR, ERIC-PCR (1, 5, 7, 8).
nie ŚwińjesttakżeYersinia enterocolitica.Zasadniczym Metoda PCR-RFLP umozliwia poszukiwanie podo-
rezerwualem tego zatazka sągryzonie, ktore zanieczysz- bieństw l rożnic na poziomie DNA chromosomalnego
czająśrodowisko, tj. wodypowierzchniowe, glebę oraz szczepów bakteryjnych, ktore nalezą do tego samego
roŚliny. Ten pozazwierzęcy rezcrwuar możebyć żród- gatunku, rodzaju lub rodziny i na wyodrębnienie tym
łem kontaminacji paszy spozywanej przez zwierzęta samym podgrup, wykazujących homologię w obrębie



Tab. l. Wykaz szczepów bakteryjnych użytych w badaniach własnych

Miejsce izolacji

Yersinia
enlerocolitica

8 kał człowieka
Zakład Higieny
Weterynaryjnej, Łomża

salnonella
choleraesuis

salnonella
choleraesuis

salmonella
Derby

2

1 szczep
WzOrcOWy

1

nanądy WeWnęllzne
padłei świni

bmk danych

mięso wieprzowe

Kaledn lmmunologii
i Mikrobiologii AB, §zczecin

PaństwOWy lnstylut
Welerynaryiny, Puławy

Kaledra lmmunologii
i Miklobiologii AB, Szczecin

citŻbactel
heundii 1

wycinki narządów
wettlnętlznych szynszyli

Katedla lmmunologii
i Miktobiologii AR, Szczecin

klehsiella
0zaenae

1
wycinki narządów
wewnętrznych szynszyli

Katedla lmmunologii
i Mikrobiologii AR, Szczecin

określonego genu (18, 19). Moze to w istotny sposób
ułatwiac dochodzenie epidemiologiczne zachorowah
w}a]voływa ny ch pr zez p ato geny b akteryj ne (2 0). I stotą
tej metody jest trawienie za pomocą enzymów restryk-
cyjnych uzyskanego w wyniku amplifikacji produktu
(PCR) na fragmenty DNA bakteryjnego. Fragmenty te,
odzwi erc iedlaj ąc liczb ę i r o zmieszczen i e mi ej s c re stryk -
cyjnych w chromosomie bakteryj nym tw orząwzorce
restrykcyjne, mogące w obrębie tego samego gatunku,
rodzaju czy rodziny wykazywać identyczność lub róż-
nice w wielkości sekwencji nukleotydowych, składaja.-
cych się nawzorzec.

Analizie restrykcyjnej mozna poddawać, między in-
nymi, geny bakteryjne odpowiedzialne za wirulencję
szczepów, za ich oporność na antybiotyki oraz właści-
wości metaboliczne. Analiza polimorfizmu długości
fra gmentów re strykc yj nych produkfu amp li fi kacj i daj e
ponadto większą specyficzność niż sam produkt PCR
( 18). Poza dużą specyficznością metoda ta charaktery-
zuje się tez wysoką czułością a także krotkim czasem
jej wykonania.

Celem badań było określenie róznic i podobieństw
między gatunkami Y. enterocolitica, S. Choleraesuis,
S. Derby, C. freundii i K. ozaenae na poziomie DNA
chromosomalnego, w oparciu o metodę PCR-RFLP
w obrębie genumalZ,składającego sięz sekwencji kon-
serwatywnych, występuj ących u wszystkich szczepow
wymienionych gatunków.

Ryc. 1. Wyniki reakcji PCR-RFLP amplifikowanego fragmentu genu
malZ szczepów Y enterocolitica z zastosowaniem enzymu HpaII
Od lewej: M - wzorzec masy molekularnej DNA marker pUC l9lMspl;
0 próba kontrolna ujemna; 1,2,3,4,5,6,7, 8 - profil restrykcyjny
szczepów Y en te rcco litica

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na 8 szczepach Y. en-

terocolitica,3 S. Choleraesuis,l szczepie S. Der-
by, l szczepie C. freundii oraz 7 szczepie K. oząe-
nąe. Dane szczegółowe dotyczące wszystkich
szczepów umieszczono w tab. l.

Ocenę morfologii kolonii przeprowadzono na
podstawie obserwacji wzrostu bakterii na podłozu
MacConkeya firmy Oxoid. Badane szczepy posie-
wano redukcyjnie na płytki z tym podłożem, na-
stępnie inkubowano je w temperaturzę pokojowej
(20'C) przez 48 godzin oraz w temperaturz e 3'7 " C
przez 24 godziny.

Izolacji chromosomalnego DNA dokonano, wy-
korzystując zestaw do izolacji DNA genomowego
firmy A&A Biotechnology zgodnie z protokołem.

lzolację genomowego DNA poprze dzlłal4-godzinna hodow-
la bakteryjna, przeprowadzona w bulionie TSB (Oxoid)
w temperaturze37"C.

Proces amplifikacji przeprowadzony został przy użyciu
termocyklera firmy Eppendorf. Do reakcji PCR - do identy-
fikacji genu determinującego syntezę maltazy (maIZ) wyko-
rzystan o primery zaproj ektow ane i pr zy gotowan e przez ftr -
mę A&A Biotechnology. Amplifikację bakteryjnego DNA
wykonywan o w standardowych warunkach przewi dzianych
dla reakcji PCR, Reakcję przeprowadzano w objętości 25 pL,
w mieszaninie reakcyj nej zawi eraj ącej na stępuj ące składni-
ki: wodę dejonizowaną 10* stęzony bufor do Taq polimera-
zy,25 mmol MgClr, 2 mmol dNTŁ parę stafterów (malZ,
i maIZ.),specyficznych dlamalZ,Taq polimerazę (5 u/1 pL).
Substraty reakcji stanowiĘ produkty firmy Fermentas oraz
A&A Biotechnology. Do każdej mieszaniny reakcyjnej
(ż3 1lL), dodawano 2 p,Lroztworu zawierającego wcześniej
wyizolowany ioczyszczony DNA bakteryjny. Wykonano 35
cykli amplifikacji, Denaturacja wstępna obejmowała I20 s

w temperaturze 94"C, ponadto na każdy cykl składały się:
denaturacja - w temperaturzę 94"C przez30 s, wiązanie pri-
męrów w temperaturzę 60"C przez 30 s, wydłużanie
w temperaturze J2"C przez 60 s. Wydłużanie końcowe na-
tomiast przeprowadzono w temperaturze'72"C przez |20 s.

()trzymane produkty amplifi kacj i anal izowano poptzez
elektroforezęw 20ń żelu agarozowymz bromkiem etydyny.
Wielkość produktów wynosiła 510 pz.

Test PCR-RFLP przygotowano na podstawie opracowań
Kura (l l). Do zamplifikowanej próby PCR (15 pL) doda-

wano 1,5 pL l0 x stęzonego buforu Y /TangolM do
trawienia enzymem restrykcyjnym HpaII i 0,5 pL tego
enzyrnu firmy Fermentas. Próby poddawano inkuba-
cji w cieplarce (3 hl37"C). Strawione produkty PCR
analizowano poprzez elektroforezęw 4Yo żelu aga-
rozowym z bromkieln etydyny.

Wyniki i omówienie

Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdzono, ze wszystkie szczepy Y. enteroco-
litica charakteryzowŃy się tym samym wzorcem
restrykcyj ny m, złożony m z 2 fragmentów DN A
o wielkości 330 pz i 180 pz (ryc. 1). Podobnie
wszystkie szczepy S. CholeraesrlJ i ,S. Derby nie
wykazyw ały żadny ch różnic na poziomi e DNA ;
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Rl,c. 2. W_v"niki reakcji PCR-RFLP amplifikowanego fragmen-
tu genu ma|Z szcl,cpóly S. Clloleraesłis, S. Derby, K. o7,aenae,
C. freundii z zastosowaniem enzymu HpaII.
Od lewej: M wzorzęc tnasy lnolekularnej DNA - rrrarker pUC l 9i

"MspI; 
0 - próba kontrolna ujemna; l. 2, 3 profil restrykcyjny

szczcpów S. Choleraesuis;4 profil rcstrykcyjny S. Derby:5
profi1 restrykcyjny szczepu K. ozaenae;6 profil restrykcyjny
szczcptl C. fi,eundii

charakteryzowały się bowiem wzorcem restrykcyjnym,
złożonym z 3 fragmentów DNA, tj. z 220 pz, 160 pz
i l30 pz. W przypadku K. ozaet?de stwierdzono obec-
ność 2 fragmentow DNA o wielkości 363 i 14] pz, na-
tomiast amplikon (510 pz) szczcpu C. fl,eundii nie uległ
trawieniu (ryc.2). Uzyskane rezultaty badań pozwoliły
na stwierdzenie, iz wszystkie przebadane szczepy wy-
kazują wewnątrzgatuŃowe podobieństwo genoĘpowe
w o bręb i e genu malz, c o p otwierd za ich p r zy nalr e żno śc
do badanych gatunkow na pozionrie DNA chromoso-
malnego i jednocześnie pozwala na weryfikację popraw-
ności przeprowadzonej amplifikacji w obrębie genu
malZ. B adan ia wykazały j ednocze śn i e występowanie
honrologii nukleotydowej zarówno w przypadku szcze-
pow ,S. Choleraes,u.is, jak i S. Derby oraz występowallie
różnjc sekwencji nukleotydowej w obrębie badanego
genu rniędzy analizowanyni rodzajami bakterii.

Przydatność metody PCR-RFLP w poszukiwaniu
różnic i podobieństw Ll wybranych pałeczek rodziny
Ent erob a ct er iac eae potwierdzaj ątakże badani a innych
autorów. Aarts i wsp. ( l) wykryli bowiem róznice na
poziornie DNA chromosomalnego rniędzy gatunkami
bakterii, nalezącymi do tego samego rodzaju oraztoż-
nice wewnątrzgatunkowe w obrębie genu Hsp60. Cha-
nawong i wsp. (2) wykorzystali metodę PCR-RFLP do
analizy Gram-ujemnych bakterii w obrębie genow
blarnu. blar*,,,, bla..* czy blaroo. Do restrykcji uzyli,
między innymi. enzymów takich jak: Alul, BclI, BpmI,
Bsmal, HhaI, HpaII, DdeI i NheI. Wykazali szeregroż-
nic oraz podobieństw między szczepami tego samego
gatunku, rodzaju,atakżę między rodzajaml. Nair i wsp.
(14) natomiast badali polimorfizln między 10 serowa-
ramirodzaju Salmonella w obrębie genu groEl, zwy-
korzystaniem enzymu HaelII. Analiza PCR-MLP po-
zwollła im na zakwalifikowanie badanych serowarów
do 5 grup o róznym profilu restrykcyjnym.

Nalezy podkreślić, ze metoda PCR-RFLP dzięki uzy -
skiwaniu różnychprofili resĘkcyjnych w obrębie ana-
lizorł,anego genu, daje rnozliwość analizy porównaw-
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czej zarowno wewnątrzgatunkowej, jak i między bada-
n ym i gatunkami czy r o dzaj ami b akteryj ny m i na p oz i o -
mie DNA. Metoda tamożezatęmw sposób istotny przy-
czyniac się do szybkiej analizy zachorowań wywoły-
wanych przez patogenne bakterie, zwłaszcza w kon-
tekście dochodzeń epi demiolo giczny ch.
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