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Metody laboratoryjne, których celem jest identyfi-
kacj a określonych cech badanych mikroorg anizmow,
znajdują szerokie i róznokierunkowe zastosowanie.
Służą genetycznej charakterystyce badanych popula-
cji bakterii, identyfikacji zachodzących zjawisk ewo-
lucyj nych, p ozw alaj ą okre ś lać wzaj emne pokrewień-
stwo drobnoustrojów w obrębie poszczególnych jed-
nostek taksonomicznych. W diagnostyce i epidemio-
lo gii chorob zakńny ch stanowią podstawę rozpozna-
nia pr zyp adków zachorowań (inc i de nc e) or az okre ś 1 a-
nia częstości występowania zakażęń ludzi lub zwię-
tząt w określonym regionie geograftcznym i punkcie
czasowym (prevalence). Często jednak identyfikacja
gatunku czy serowaru chorobo tw ór czy ch bakterii j e st
niewystarczająca dla określenia żródęł i drog szęrze-
nia się infekcji. W trakcie badań epidemiologtcznych
niezbędne jest bowiem wyróżnienie w obrębie gatun-
ku lub s erowaru niższy ch taks ono mi c znie grup b akte -
rit rożniących się określonymi cechami - markerami
epidemicznymi - dzięki którym mogą byc zidentyf,r-
kowane j ako wyka zające szcze góIną chorobotwór-
czośó,zarńIiwość lub inne cechy istotne z epidemio-
logicznego lub klinicznego punktu wtdzenta. Takwięc
typowanie tzolatów, schodzące poniżej gatutku czy
serowaru, umożliwia wykrycie klonów bakteryjnych
o szczególnyrrr nlaczęńu oraz określenie istlriej ących po-
między nimi relacji epidemicznych (3, II,12,I4-I7).

Obserwowany w ostatnich latach rczwój biologii
molekularnej i genetyki umożliwia doskonalenie me-
tod badawczych wykorzysĘwanych w badaniach epi-
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demiolo gic zny ch b akterii. Sto s owane indywidualnie
lub w połączeniu z innymi,lzupełniającymi się wza-
jemnie metodami, tworząone tzw, systemy typowa-
nia, które znajdująszerokie zastosowanie w epidemio-
logii chorób zakażnychzwierzątiludzi, atakżę w mi-
krobiologii zywności, w tym zapewnieniu jej bezpie-
czeństwa dla konsumenta i w mikrobiologii środowis-
ka (1 1-14).

Opracowanie lub adaptacja systemu typowania epi-
demiolo gic znę go do p o żądane go zasto s o w ania zalę -
ży od krytycznej analizy jej możliwości, charakteru
uzyskiwanych wyników i pĄmących z nich wniosków.
Dlate go też vłykor zystanie okre ś lonej techniki labora-
toryj nej powinno by ć p oprzedzonę oc eną j ej warto ści
diagnostycznej w odniesieniu do badanej grupy bak-
terii ( 1 1 ). Z regĘ bowiem meto dy badaw cze nie mogą
być bezl<rytycznte stosowane w odniesieniu do róz-
nych jednostek taksonomicznych bakterii (5, 11, 15,
16, 18), Obiektywna ocena wartości metod badaw-
czych jest szczegóInie istotna obecnie, gdy duząwagę
ptzyl<łada się do jakości prowadzonych badań, harmo-
ntzacjt t standaryzacj i metod b adawczych. Dlatego też
uzasadnione wydaj e się przybliżenie aspektów teore-
Ęcznych i kryteriów oceny metod róznicowania bak-
terii dla celów epidemiolo giczny ch.

Ocena metod typowania
Metody i systemy typowania epidemiolo gicznego

mikroorgantzmów można oceniać w kategoriach wy-
dajności (convenience, efficiency) i skuteczności (ef-



ficacy, performance) (2,Il). Wydajność systemow ty-
powania okre śla się p oprzez b ezpo średnie ich p orów-
n}r,vanie w skali jakościowej, podczas gdy kryteria
skutecznośct można wyrażaó w procentach lub przy
pomocy wspołczynnikow, których wartość mieści się
w zakresie od 0 do I. Ze względu na przyjmowany
w naukach biolo gicznych 9 5 -pro c entowy prze dziń uf-
ności, za wysokąprzyjmlje się wartość współczynni-
ków sięgaj ąc ą0,9 5 . W zalężności od założonego celu
prowadzonych b adań, wymagania doty czące skute cz-
ności i wydajności stawiane stosowanym metodom
mogąbyórożne. Dlatego teżnte ma idealnego i uni-
wersalnego systemu epidemiolo gicznego typowania
bakterii (2, 7, 9, 12, I4-I7),

Kryteria oceny wydajności

Analtzę warto ś ci systemu Ęp owania ep idemiolo -

gicznego należy rozpocząó od określenia charakteru
informacji, jaką daje uzyskiwany wynik badania (3,
7 ) . P r zyl<ład r óżnej wa gi informacj i stanowi ą meto dy
analtzlj ąc e wła ś c iwo ś c i fenotyp owe lub g enotyp ow e.

Metody fenotypowe pozwalają wnioskować o podo-
bieństwie lub braku podobieństwa pomiędzy badany-
m| szczępami bakteryjnymi w zakresie analizowane-
go markera epidemicznego. Nalezy jednak pamiętać,
ze podobieństwo to moze być warunkowane ńżnymi
determinantami genety cznymi, będącymi skutkiem
zbteżny ch pro c e s ów ewo lucyj nych lub rózną ekspre s -

j ą tych samych genów, warunkowan ąoddziaĘwaniem
środowiska. W odróznieniu od metod fenotypowych,
wnioski pĘnące z zastosowania metod geno§powych
doty czą stopnia pokrewieństwa mikroorganizmów.
Zważywszy na fakt, że kńda z cech fenotypowych
wynika z ekspresji właściwego sobie genu lub genow,
większą wartośó wykantją systemy oparte o analizę
materiaŁu geneĘcznego. Wśrod nich zwykle większe
znaczęrrtę dla prawidłowego wnioskowania epidemio-
logicznego mają metody analizujące caĘ genomniż
jego fragmenty (14, 16,I7),

Mozliwość zastosowania tej samej |ub ntęznaczntę
zmo dyfikowanej meto dy b adaw czej do typ owan ta r oż-
nych gatunkow lub innych grup taksonomicznychbak-
terii określa się mianem uniwersalności (fiexibility).
Większą uniwersalnośó wykazuj ę analiza makrore-
strykcyjna genomowego DNAw zmiennympolu elek-
trycznym lub techniki PCR, którę z łatwością mogą
byc zaadaptowane do rózrrych gatunkow bakterii niz
np. opracowany dla określonych bakterii system typo-
wania fagowego (5, 16, 18),

Ważnym aspektemjest czas konieczny do wykona-
nla oznaczenia (rapidity), Możliwie szybkie otrzyma-
nie wyrriku róznicowania szczepow, w czasie nie prze-
W aczaj ącym kilkudzie s ięciu go dzin, j est szczególnie
pożądane w trakcie badah prowadzonych w ognisku
epidemicznym, których celem jest wykrycie i likwi-
dacja źródŁa zakńenta. Kolejnym elementem wpły-
wającym na wydajność metod typowania tzolatów
bakteryjnych jest dostępność (availability), czyli po-

trzebny sprzęt i koszt wykonania ozrraczeflla. Pod po-
jęciem przystępności (accesibiliĘ) rozumie się moz-
liwo ś ć równo cz e s nę go pr zęprowadz eni a dużej liczby
oznaczeń, wymagany nakład pracy, łatwość odczytu
i interpretacji wpików, które zależą od umiejętności
operatora. Uogolniając można stwierdzić, ze metody
genotypowe są zwykle bardziej uniwersalne i szyb-
sze, ale mniej dostępne i przystępne niż metody feno-
typowe (5, 11, I3-I5, I7).

Kryteria oceny skuteczności

Kryterium p omvalającymwybrać i zastosować właś-
ciwy system typowania epidemiolo glcznę go drobno-
ustrojów jest stopień jego zdolności do scharaktery-
zowaniaizolatów obj ętych badaniami (Ępeability) (7,

11). Ocena ta polega na określeniuudziałutzolatów
zakwalifikowanych przęz meto dę do p o szcze golnych
łpów, w odniesieniu do wszystkich badanych tzola-
tów. Jest ona wyrażana wartością współcąmnika ty-
powalno śc i |Ą, wy znaczanę go z następuj ąc ej relacj i :

T: N'

M
gdzie:

N 
_ - Itczb a szczep ów z akwali f,rkow anych do w s zyst-

kich §pow reakcji wyrożnianychprzez system typo-
wania,

N - Iiczba badanych szczepów.
Moc różnicuj ącą systemu typowania (discriminato-

ry power, discrimination) wyraża się przy lżyciu
współczynnika róznorodności [D].

D:I---] _ Śni{nl-t)N(N- l) ,L'ul'z
gdzie:

N - Iiczba szczepów poddanych typowaniu,
S - Iiczba uzyskanych typów
n -Iiczba szczepów należący ch do Ępu7.
Ókreśla on prawdopodobieństw o, z jaktm dwa nie-

spokrewnio ne tzolaty poddane typowaniu przy lĘciu
danego systemu zostaną zakwalifikowane do odręb-
nych Ępow (6,7,I1), Pożądane jest, aby ocena mocy
różnicljącej systemu typowania była wykonana na
grupie liczącej około 100 szczepów, zwykle jednak
badanta takie obej muj ą mniej liczną ich reprezenta-
cję. Istotnym warunkiem wyboru izolatów słuzących
do oceny mocy rożnicującej metody jest brak ich po-
krewieństwa w aspekcie epidemiologicznym. Zńoże-
nie to jest często trudne lub niemożliwe do spełnienia,
szczegóInte gdy obiektem badań sąizolaty pochodzą-
cę z zakażeń szpitalnych lub z populacji o nieznanej
dynamice ewolucyjnej (7, 18). Dlatego teżanaltzyte są
zwykle prowadzone na grupie szczepów uzyskanych
z zakażęń sp oradyc zny ch, niezw iązanych o gni sk ep i -

demiolo gic zny ch lub izolowanych w r óżnym czasię.
Zgodność epidemiolo giczna(epidemiologic concor-

dance) określa zdolność systemu typowania do uy-
krycia relacji epidemicznych (podobieństwa lub po-



krewi eń s tw a) szc zep ow p o cho dząc y ch z te go s ame go
ogniska chorobowego i ich odróznienia od szczepów
tego samego gatunku bakterii izolowanych z innych
ognisk (11, 14). Dochodzenie w ognisku epidemicz-
nym zaMada, że wszystkie przypadkt zakażenia są
wywołane przez bakterie wywodzące się z tej samej
komorki macierzystej, dlatego tez powinny charakte-
ryzować sięidentycznymi lub zbltżonymi cechami fe-
notypowymi i genotypo\\rymi. Do wiarygodnej oceny
zgodności epidemiolo gicznej konieczne j est uj ęcie
w badaniach co najmniej po 5 izolatów z kilkunastu
ognisk(7,11).

Kryterium istotnym z metodologicznego punktu
widzenia jest ustalenie stopnia zgodności systemów
Ępowania (typing system concordance). Wyraża ona
zgodność klasyfikacji drobnoustrojów do określonych
kategorii, odmian czy Ępów przez oceniane systemy
Ęp owania. Sto s owanie w b adaniach epidemiolo gicz-
nych zgodnych systemów typowania podnosi prawdo-
podobieństwo wykrycia wzaj emnych relacj i b adanych
przy ichuzyciu drobnoustroj ów ( 1 1 ).

Z go dnośó okre ś la prawdopodobieństwo wyr ażane
wartością współczynnika zgodności [E], ze spokrew-
nione tzolaty przypuszczalnie pochodzące z ogniska
epidemiologlcznęgo wywołanego przęz ten sam klon
bakteryjny, zostaną przy uży ciu określonej metody
zaklasyfikowane do tego samego typu (zgodność epi-
demiologic zna) Itlb że izolaty zostanązaliczonę przęz
rożne techniki typowania do równoważnych łpów
(zgodność metod typowania).

E: N
N

gdzie:
N^ - liczba szczepów należących do klonu odpo-

wieózialnego 
"u -y*ołanie ogrriŚt u epidemiczne§o,

N ltczba badanych szczepów uzyskanych ztego
ogniska
lub:

N 
" 
- liczba szczepów zakwalifikowanych przez ba-

dane systemy do równowaznych typów
N -liczba szczepów badanych.
Ocenazgodnościwykazujeograniczonąprzydatnośc

w przypadku cech wynikających z ekspresji genów
podlegających szybkim zmianom ewolucyjnym lub
kodowanych na ruchomych elementach genetyc zny ch
(2, II). Niska zgodność nie oznacza jednak, że męto-
dy analinj ące c e chy p o dl e gaj ąc e dużej zmtenno ś c i s ą
nieprzydatne w badaniach epidemiologicznych, Mogą
być one bowiem z powodzeniem zastosowane do róż-
ni c owani a izolatów char aktery zuj ących s i ę wy s okim
stopniem pokrewieństwa klonalnego (3, 7), Zgodnośó
metod typowania jest równiez przydatnaprzy opraco-
wywaniu nowych systemów typowania. Pozwala ona
bowiem określić stopień, w jakim pokrywają się wy-
niki uzyskiwanę ptzy pomocy rożnych metod, a tym
samym wykluczyó ich wzajemne dublowanie się (14,
15).

Kryterium istotnym przy wyborze metody róznico-
wania bakterii jest stabilność (stability). Określa ona
stopień stałości (utrzymywania się) markerów epide-
micznych, które powinny charakteryzować się nieza-
leznościąod losowej zmienności bakterii podczas ko-
lejnych podziałów komórek (11, 14). Stabilność
markerów powinna być oceniana indywidualnie dla
każdego zbtoruizolatów danego gatunku bakteni, gdyż
mogą one charakteryzować się rózną częstością wy-
stępowania mutacji, rekombinacj i materiału geneĘ cz-
nego w obrębie genomu i między genomami, wymia-
ną plazmidóą tran sp o zonów c zy dziŃani a b akterio -
fagów. Brak zmtan markerów w trakcie przechowy-
wania i kolejnych pasaży szazepow na pozywkach
bakteriologicznych świadczy o stabilności in vitro.
Stabilność in vivo ocenia się w trakcie trwania zaka-
żenia w ognisku epidemicznym, na podstawie bada-
nia szeregu izolatów uzyskanych z pierwotnego po-
siewu lub p ocho d zący ch o d kolej nych, badanych rów-
nolegle przypadków chorobowy ch (2, 1 1, 1 5 - 1 7). Sta-
bilno ś ć wyt ażana j est warto ścią współczynnika stabil-
ności [§]:

s: Ą
N

gdzie:

Ą - liczba szczepów wykazujących utrzymyłvanie
się analizowanego markera epidemicznego,

N -Iiczba badanych szczepów.
Istotnym kryterium oceny skuteczności systemu ty-

powania jest uzyskanie idenĘcznych wyników ozna-
częh w serii eksperymentów. Parametr ten określany
w kolejnych, niezależnych od siebie oznaczęniach
wykonanych w laboratorium określany jest mianem
powtarzalności (repeatability) (7, 11). Analizowany
w aspekcie międzylaboratoryjnym nosi nazwę odtwa-
rzalności (reproducibili§) i jest wskaźnikiem standa-

ryzacjiprocedury oznaczenia(8). Warunkiem uzyska-
nia wiarygodnej oceny tego parametru jest stosowanie
wystandaryzowanego i zharmonizowanego protokołu
badawczego (16), Na powtarzalnośó wpĘwa szereg
czynników generuj ących zmienność : czynnik ludzki,
próbka badana, odczynniki, wyposazenie pomiarowo-
-badawczę, sposób analizy i interpretacji wynikóq
warunki środowiskowe panujące w laboratorium.
O graniczenie wpływu tak wielu elementów j est szcze-
gólnie trudne w przypadku badań prow adzonych w roż-
nych laboratoriach. Dużąwagę przykłada się do har-
moniz acj i i standary zacj i meto d na skal ę mię dzy nar o -
dową w których odtwarualność wyników moze sta-
nowić poważny problem (4, 13-15).

P owtarzalno ś ć i o dtw ar zalno ść mo żna wyr azić pr zy
uży ciu współczynn lka powtarzalności [R] . Zgodnie
z zalęceniami European Society for Clinical Microbio-
logy and Infectious Diseases (11), powtarzalnośó mb-
tody dopuszczonej do stosowania w badaniach epide-
miologicznych nie może byó ntższa niż 0 ,9 5 .



gdzie:
N,- Iiczba szczepów kwalifikowanych ptzez sys-

tem do tych samych Ępów w kolejnychoznaczeniach,
N - liczba badanych szczepów.
Oceny systemów typowania epidemiolo giczre go nie

da się wykonać wiarygodniębez uwzględnienia sze-
regu innych aspektów związanych z jakościąprowa-
dzonychbadah. Wykaczają one jednak poza obszar
tego opracowania i są przedmiotem szeregu norm
i standardów (8, 10). Laboratoria działające w syste-
mie jakości nie są w stanie zwalidować stosowanych
metod badawczych bęz ich charakterystyki, która
uwzględniał aby przynajmniej niektóre z wymienio-
nychkryteriów (14).

P r zyk<ład wi ary go dn ej analtzy ep i demi o 1o gicznej,
opartej na szeregu metod typowania epidemiologicz-
nego wykorzystanych do scharakteryzowania 136 izo-
latów Salmonella enterica serowar Ęphimurium
DT 1 04, przedstawiaj ą Baggesen i wsp. ( 1 ). Różną i sto-
sunkowo niską moc różnicującą stosowanych metod
altor zy tłumac zą wy s oką homo g enno ś c ią materi ału
geneĘcznego izolatóq ktora wynika z klonalne go roz-
przestrzentania tego typu fagowego. Homogenność
była równocześnie powodem stwierdzenia wysokiej
powtarzalności i zgodności zastosowanych metod ba-
dawczych. O wysokiej stabilności badanych marke-
rów epidem tczny ch świadczył fakt izolow anla przez
szereg miesięcy z tego samego stada zwierząt szcze-
pów o idenĘcznychwłaściwościach. Pomimo to, ana-
liza DNA genomowego przy użyctll elektroforezy
w zmi ennym p o lu e lektry c zny m or az pr oftl plazmtdo -
wy izolatów pozwoliły zr óżnicować poszc zególne
o gniska epidemiczne. Ob serwacj e te potw ier dzaj ąp o -
krewieństwo i wspólne pochodzenie szczepów S. ty-
phimurium DT104 izolowanych na całym świecie.
Analo giczn ąanaliząprzydatności metod stosowanych
do charakterystyki epidemiolo gicznej gronkowców
przedstawiająvandęr Zęę i wsp. (I5) orazvan Leeu-
ven i wsp. (16).

Reasumuj ąc, zastosowanie w badaniach epidemio-
logicznych wiarygodnych systemów typowania bak-
terli,przy zachowaniu zasad dobrej praktyki laborato-
ryjnej i kontroli jakości badah gwarantuje uzyskanie
p oprawnych wnio sków epidemiolo gtczny ch. P ozwa-
Ia poznać strukturę populacji drobnoustroj ów i me9h1-
nizmy szerzenla się patogenów. To zaś jest niezbęd-
nym warunkiem umo żIiwiającym opracowywanie
metod słuzących do zwalczania chorób zakażnych.
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Thelazia callipaeda (Thelaziidae) umiejscawia się pod trzecią powieką
w worku spojówkowym i w kanale łzowym psa. Po raz pierwszy opisano wystę-
powanie tego nicienia u szkockiego teriera w wieku 2 1at. U psa występowało
jednostronne ropne zapalenie spojówek przy braku zapalenia i zmętnienia ro-

gówki Pies przed zachorowaniem przebywał przez kilka Ęgodni we Włoszech.

Poprawy stanu zdrowia nie uzyskano mimo stosowania do worka spojówkowe-
go gentamycyny Dokładna oględzina trzeciej powieki przy zastosowaniu znie-

czulenia miejscowego wykazńa obecność Thelazia callipaeda. Wyzdrowienie
uzyskano po tygodniu po jednorazowej podskórnej iniekcji iwermektyny w dawce
0,2 mg,4<g łącznie z podaniem do worka spojówkowego kropli zawierających
chloramleniko1 
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