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Summary
One hundred and four Staphylococcus aureus strains isolated from cows affected with mastitis from 19

herds in six different provinces of Poland were examined for the production of staphylococcal enterotoxins
(SEs) A, SEB, SEC and SED and toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) production by reversed-p,assive latex
agglutination (RPLA) method. The presence of genes coding the production of these toxins was determined by
PCR. TwenĘ three of the isolates produced one or two toxins. Nine strains produced SEA, 1 produced SEB,
four produced SECbovine, seven produced SED and 2 produced TSST-1 and SEC. The resu|ts indicated
a complete correlation between the amplification and RPLA. Two multiplex polymerase chain reactions were
developed to shorten the time of detection of toxigenic strains of S. aureus.
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Staphylococcus aureusjest groźnym patogenem dla
ludzi i mvterząt. Patogenność tego gronkowcajest skut-
kiem ekspresji szeregu czynników wirulencji, które
pr ow adzą do adhezjt, uc i e c zki pr ze d syst emem obron-
ny m or az r ozpr ze str zeni ani a s i ę w organ izmie go sp o -
darza (20,31). Prawie wszystkie szczepy wytwarzają
ęnzymy i cytotoksyny, takie jak: hemolirryny, nukle-
azy, pr ote azy, Iip azy, hi aluroni daz y or az kolagenazy.
Głównym zadaniem tych białek jest przekształcanję
tkanek gospodarza w składniki pokarmowe potrzebne
do wzrostu bakterii. Częśó szczepów wytwatzatakże
jednąlub więcej dodatkowych egzoprotein, do ktorych
należą enterotoksyny (staphylococcal enterotoxins :

SEs), toksynę zespołu wstrząsu toksycznego (toxic
shock syndrome toxin-1: TSST-1), eksfoliatyny (exfo-
liative toxins: ET$ i leukocydynę (11). Enterotoksyny
oraz TSST-I należądo pirogennych egzotoksyn (py-
rogenic egzotoxins: PTs) i posiadają właściwości su-
perantygenów. Prowadzą one do masowej akĘwacji
limfocytów T i uwolnienia ólżej ilości cytokin odpo-
wiedzialny ch za objawy wstrząsu toksycznego (I2, 34).
Enterotoksyny gronkowcowe są to białka względnie
termo stabi lne, op orne na dzlałanie enzymów trawi en-
nych, które po podaniuper os wywołująintoksykacje
pokarmowe. Obecnie znanychjest 9 antygenowych
łpów enterotoksyn gronkowcowych: SEA, SEB, SEC,
SED, SED, SEE, SEG, SEH, SEI oraz SEJ. Serotyp

SEC jest heterogenny i składa się z kilku podtypów:
SEC1, SEC2, SEC3, SECbovine oraz SECovine, któ-
re wykazują silne reakcje Wzyżowe iróżniąsię punk-
tem izooelekĘ cznym (2 2 ). Spo śro d wielu p o znany ch
enterotoksyn, 9 5Yo przypadków gronkowco vnry ch za-
truć pokarmowych wywołują enterotoksyny SEA,
SEB, SEC, SED lub SEE, czyli enterotoksyny,,kla-
syczne" (Bergdoll, cytat za 26). Najwięcej szczepów
iz o lowanych z pr zryp adków zatruć p okarmowyc h łvy-
twarza SEA lub SEA w kombinacji z innymi entero-
tokslmami (3, 4, ż7,33). PozostaŁę 50ń przypadków
zatr:uó wywoĘwanych j est prawdopodobnie przez jed-
ną z enter otoksyn nowo opis anych ( SEG- S EJ) . W 32%
przypadków gronkowcov,y ch zatruć pokarmowych we
Francji (18) i 8Yow Wielkiej Brytanii (33)przyczyną
było mleko i produkty mleczne zawierające gronkow-
cowe enterotoksyny. Mleko (wydzielina zapalna) od
Iłów zmastitis możę zawlęrac bakterie, które wywo-
łaĘ zapalenie. Gronkowiec złocisty jest najczęściej
izolowanym drobnoustr ojem z takich przypadków ( 1,

2I,29).Zpracy Larsena i wsp. (16) wynika, ze odse-
tek enterotoksycznych szczepów S. aureus izolowa-
nych z mastitis u krów waha się w róznych krajach od
poniżej 5%o do ponad 60oń.Różnice doĘczątakżeĘpu
wytwarzanych toksyn (7, 14, 16, 25).

Celem pracy było określenie zdolności wytwarza-
nia SEA-SED oraz TSST-1 przezszczępy gronkowca



złocistego wyizolowan e z vr,ydzielt-
ny zapalnej grlczołu mlekowego
krów oraz porównanie wlmików uzys-
kanych metodą serologiczn ą z wyni-
kami uzyskanymi przy zastosowaniu
techniki PCR.

Matetiał imetody
Badania pTzepTowadzono na I04

szczepach gronkowca złocistego wyizo-
lowanych z klinicznych i podklinicznych
przypadkow mastitis u krów pochodzą-
cych z 19 gospodarstw połozonych w 6
woj ewództwach. Identyfikacj ę gronkow-
ca prowadzono metodami tradycyjnymi
oTaz przez stwierdzenie techniką PCR
genu nuc w genomie bakterii (6).IzolaĘ
gronkowca przechowlłvano w bulionie
mózgowo-sercowym z dodatkiem ż0%o

glic erolu w t emp er atur ze -20' C. Entero-
toksynyA, B, C, D oraz TSST-1 wykry-
wano metodą odwróconej, biernej aglu-
tynacji lateksowej (reversed passive latex agglutination:
RPLA) przy lżycilszestawów SET-RPLA oraz TST-RPLA
(Oxoid, Ltd, Basingstoke, U.K.), zgodnie z za|eceniami
producenta. Geny enterotoksyn A-D (entA-D) oraz gen
TSST-1 (tst) identyfikowano przy pomocy techniki PCR.
Surowe DNA izolowanopoprzez odwirowanie 1 ml (12 x g
przez l0 min.) 18 godzinnej hodowli gronkowca w bulio-
nie z wyciagiem mózgowo-sercowym, jak opisano wcześ-
niej (15). W pracy zastosowano 5 par oligonukleoĘdowych
starterów, specyficznych dla poszukiwanych genów
(ab. 1), syntetyzowanych (Integrated DNA Technologies,
Inc) w oparciu o sekwencje podane w publikacjach. Reak-
cje dla poszczegóInych genów wykonyvvano oddzielnie przy
użycil odpowiednich par stańerów w 50 pl mie szaniny re-
akcyjnej zawierającej 1,5 mM MgClZ,10 mM Tris-HCl
(9,0 pH), 50 mM KCl, 0,1%o Triton@X-100,200 pM mie-
szaniny nukleotydów (każdy), 0,2 pM o dpowiednie go star-
tera, oraz 0,0ż5 ulsl"I Thq po|imerazy (wszystkie odczynni-
ki z Promega Corp., Madison, Wis.) oraz 1 pl matrycowe-
go DNA. Amplifikację prowadzono w termocyklerze T-1
(Biometra) w 30 cyklach składających się z denaturacji
w temp, 94"C przez 2 min., przyłączania startera w temp.
5 5" C przez 2 min. or az wy dŁażania nici DNA w temp . 7 2' C
przez 7 min. Produkt amplifikacji poddawano elektrofore-
zie w I,5oń żell agarozo\Mym zawierĄącym 0,5 mg/ml
bromku etydyny (wszystkie odczynniki pochodziĘ zPro-
mega Corp., Madison, Wis.), a następnie wizualizowano
i fotografowano przy pomocy Image Master VDS (Phar-
macia Biotech). Wielkość produktu amplifikacji określano
przez porównanie z wzorcem masy molekularnej, 50 par
zasad (pz) (Promega Corp., Madison, Wis.).

Szczepy S. aureus posiadające geny ent/tst wytwarzają-
ce odpowiednie toksyny poddano dodatkowo badaniom
techniką multip leks owe go PCR, p ozw a7ającąna wykrycie
5 genów: entA, entB i entD oraz genów entC i tst w czasie
2 amplif,rkacji. Oprócz enterotoksycznych szczępow wy-
krytych w czasie badańwłasnych (entA, entB, entC, entD,
oraz entC ltst), lżyto równiez szczepu entA/entD, otrzyma-

Tab. 1. Sekwencje nukleotydów starterów stosowanych w badaniach i przewidy-
wana wielkość produktu amplifikacji genów PTs wg różnych autorów

sea
sEA-1

sEA-2

cct tlo gaa acg gtl aaa acq

lcl Uaa cct tcc cal caa aaa c
'l27 pz Beckel i wsp.

(5)

seb
sEB-1

sEB-2

icg cat caa acl gac aaa cg

oca g0l acl cla taa otg cc
478 pz

Johnson i wsp.
(13)

sec
sEc_1

sEc-2

ctt gta lgt atg gag gaa taa caa

tqc ago cat cat atc ata cca
283 pz

Monday i wsp.
(23 )

sed
sED-1

sED-2

cla gtt tgg laa lat ctc Gt

taa lgc lat atc lla lag gg
317 pz

Monday
i Bohach (23)

lst
TsT-1

TsT-2

ltc act att tgl aaa agt gtc aga ccc act

tac laa lga att ttt tla tcg laa gcc cll
179 pz

Takeuchi i wsp.
(32)

seb/§ec
s EBc-1

sEBc_2

atg taa ttl loa lat lcg cag lg

lgc agg cat cat alc ata cca
643 pz

Monday
i Bohach (23)

nego zZaWadlt Mikrobiologii PIWet w PułaŃach. Multi-
pleksowy test prowadzono dodając do opisanej wyżej mie-
szaniny reakcyjnej PCR 3 p,I (ż0 pM każdy) mieszaniny
starterów SEA-1,-2, SEB-1,-2, SED-1,-2, lub 2 pl starte-
rów SEC-1,-2 i TST-1,-2 (w równych ilościach). Dodatko-
wo przeprowadzono PCR szczepów entC dodatnich ze star-
terami SEB/SEC- 1 ,-2 w celu odróznienia szczepów produ-
kujących SECbovine od szczepów produkujących inne
podtypy tej enterotoksyny (24).

Wyniki i omówienie

Wyniki badania szczepów na enterotoksyczność
przedstawiono w tab. Z.Dwadzieściatrzy izolaĘ S. au-
reus (22,Ioń) wytwarzŃy jedną lub dwie poszukiwa-
ne toksyny: SEA wytwarzało 9 szczepow, SEB -
I szczep, SEC - 4 szczepy, SED - 7 szczepów oraz
TSST-1 i SEC - 2 szczepy. Podobnie jak w innych
pracach (5, 23, 28) stwierd zono pełnązgodność mię-
dzy wynikami badań serologicznych i PCR.

Multipleksowy PCR dał produkty amplifikacji
o przewidywanej dla kazdego genu wielkości (entA -
I27 pz, entB - 478pz, entC- 283 pz, entD - 384pz

Tab.2. Wytwarzanie enterotoksyn i toksyny zespołu wstrzą-
su toksycznego-| przez §zczepy Staphylococcus aureus izolo-
wane z mastitis u krów

Entelotoksyna A

Entelotoksyna B

Enterotoksyna C

Ente]oloksyna D

Enleroloksyna C +TSST-1

Bazem

39,13

4,35

17,39

30,43

8,69

100%

8,65

0,96

3,84

6,73

1,92

22,10o/o



Ryc. 1. Andrizaw żelu agarozowym produktów multiplekso-
wej amplifrkacji genów toksy l. Scieżka M - wzorzec ma§y

molet<uiarnej (50 par zasad), ścieżka 1 - entA, 2 - entB, 3 -
entD, 4 - entA ł entD, 5 - entA + entB + entD (wzorzec robo-
czy), 6-entC +tst, 8 i 9- amplifikacje szczepów: entC dodat-
ni -'ścieżka 8 i entB dodatni - ścieżka 9 ze starterami SEB/
/SEC-1, -2

or az tst I7 9 pz) w po staci j edne go pr ęka w przypad,-

ku obecności jednógo genu, dwuprĘków w przypad-
ku istniejącej kombinacji genów (entA l ęntD, oraz
entc i l.st) Ót az tr zech prązkow, kie dy maĘc owy DNA
stanowiła mieszanina DNA, w ktorej byĘ obecne geny
entA, entB, entD (ryc. 1). Róznice w wielkości pro-
duktów amplifikacji genów poszczegóInych toksyn
pozwalały n} łatwąich identyfrkację. Wyniki badania
nietoksyno tw órczych szczępów S. aureus byĘ zawsze
ujemne.

Ze startęrami SEB/SEC produkt wielkości 643 pz
generowałtylko szczep entB dodatni, natomiast szczę-
py posiadające gen entC daĘ \łyni\ uj9mny (ryę. tl
ÓÓ Żgodnie zpricąMonda5 a i Bohacha (24) świadczy,
że ńzystkie izolowane przęz nas szczępy entC do-
datnie produkowaĘ enterotokryrrę SECbovine. Po-
twtętdzatowcześniejszespostrzezenia(22),żeszczepy
S. aureus pochodzące od bydła produkują SECbovine,

Odsętek szczepów gronkowca złociste go izolowa-
nychzwydzielin}zapalnelgruczołumlekowegok,ó*,
w któryóh stwiórdŹono geny PTs, był wyższy od
wyników uzyskanych pTzęz Lopes i wsp, (I9) oraz
LÓresna (17) na szczepachizolowanych odkrów z Nie-

kujące także SEC.
Ń ZOOZ roku zanotowano w Polsce 27 000 przy-

nia z mlekiem.
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Ksiązka ukazała się nakładem Światowej Organizacji
ZdtowtaZwierząt (OIE) przy współpracy WHO (Swiato-
wej OrganizacjiZdrowia) i Veterinary Laboratories Agen-
cy w Wielkiej Brytanii, gdzie znajdlje się laboratorium
referencyjne dla wścieklizny. KsiĘkę ocenić mozna jako
wyjątkowo cenne i solidne opracowanie monograficzne.
W 25 rozdziałach, opracowanych prz ez czołorych świato-
wych specj alistów ds. wściekli zny, pr zę dstawiono b o dajże
wszystko co aktualnie wiadomo na temat wŚcieklizny.
Pierwsze rozdziały to przegląd historyczny wścieklizny, od

pierwszych obserwacji jej przypadków 1eszcze w starozyt-
ności. Była to wówczas jedna z najbardziej złowrogich
chorób przenoszony ch przez zwięrzęta naczłowieka. W dal-
s zy ch r o z działach prz e ds tawi ono występ ow anie i rc zpr ze -
strzenienie wścieklizny we \Mszystkich bodajze krajach
Europy i Basenu Morza Sródziemnego. Informacje na te-
mat wścieklizny w Polsce razem z Czechami i Słowacją
podał dr O. Matouch zLlberca,Czechy. Szkoda, że nie opra-
cował tego rozdziŃu, polski specjalista.

Wreszcie przedstawiono nowsze dane, począwszy od
przełomowych osiągnięć L. Pasteura, az do obecnych cza-
Sów.

Ksiązka jest zespołowym dziełem wielu doskonaĘch
specjalistów i przedstawia doprawdy dobrą wiedzęi zro-
zumienie przebiegu tej wyjątkowej w swym charakterze
ZoorLoZY' 
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