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Summary

The purpose of the study was to find the toxA gene, encod,ing exotoxine A production in Pseudomonas
aeruginosa,strains isolated from boar semen by using the PCR method. The study investigated 30 strains of
Pseudomonas aeruginosa. Preliminary diagnosis was carried out using the 20NE (Biomerieux Api) test and
PCR method. Genotype anaĘsis demonstrated the presence of a2,2,5 bp fragment of DNA chromosome which
was the toxA gene in all the examined strains. This proved that all of these strains were capatrle of synthesizing
exotoxin A in optimal conditions.
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Psewdomonas aeruginosa, pałeczka ropy błękitnej
jest oporfunistycznym patogenem. Wywołuje szereg
zakażęiu ludzi tzwierząt. U człowieka jestprzyczyną
groźnych, często śmiertelnych zakażęń ran oparzenio-
\\ych i operacyjnych, zapalenia nerek, pęcherza moczo-
wego i cewki moczowej, zapalenia rogówki oTaz spo-
jowki oka, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
zwŁaszcza u noworodkow, a także zapalenia ucha ze-
wnętrznego (tzw. ,,ucho pływaka"). U zwierzątwywo-
fuje mcłstitis i metritis u bydła, zapalenie całej gałki
ocznej oraz otitis externa u psów i kotow, zamtęranie
zarodków kurzych o przebiegu enzootycznym. Ponad-
to j e st przyc zyną gt ożnych infekcj i gadów t płazów or az
niektórych zakażeh u owadów (]-I0, 16, 19). Wiele
innych szczepów tego gatunku wykazuje właściwości
chorobotwótczew stosunku do warzyw; określone bio-
typy izoluje się z roślin ozdobnych (20). Do głównych
czynników wirulencj i zalicza się adhezyny, Inw azy ny
i szereg toksyn. ZpośródĘch ostatnich najgrożniejsza
jest egzotoksyna A (letalna), kodowana przez chro-
mosomalny gentoxA (10, 16, I9),Uważa się, ze około
95oń szczępów izolowanych z różnych przypadków
klinicznych jest zdolnych do syntezy tej toksyny (4).
Posiada ona aktywność ADP-rybosyltransferazy. W ko-
mórkach eukarioĘcznych katalizuj e przeniesienie ADP-
-rybozy z NAD na 2 czynnik wydłuzania łańcucha
polipeptydowego. W rezultacie dochodzi do zahamo-
wania procesu biosyntezy białek (3, I 4, t 6, 19). Przed-
stawiony mechanizm przebiega w fizech etapach. Pierw-
szy to związanie toksyny ze specyficznym elementem,
który prawdopodobnie stanowi receptor dlaa Z-mal<ro-

globuliny (11). Kolejny etap to lntemaltzacja toksyny
przez komorkę docelową na drodze endocytozy. Na-
stępnie dochodzi do rozerwania toksyny przęz komór-
kowe proteazy, redukcji i przemieszczęnua do cytozo-
lu, gdzie zachodzirybosylacja czynnika wydłuzania (8,
16). Według Ochsnera i wsp. (13), czynnikiem przy-
czyntającymsię do ekspresji genu toxA jest niskie stę-
żęnte żelaza w środowisku. Egzotoksyna A, produko-
wana pTzęz pałeczkęropy błękitnej, poza zahamowa-
niem pro c e su b io synte zy bl,ałek wykazuj e toksyc zno ś c
dla makrofagow i limfocytow ! hamuje proliferację
granulocytów i makrofagoq a takze ekspresję recepto-
ra dlalL-2,ponadto zakJócaprocesy oddychania w mito-
chondriach w wielu komórkach eukari oĘcznych(l 8, 1 9).

B akterie r o dzajl P s eu d o m o n a s wyo s abnia się c zęsto
z nasięnia różnych gafunków zwterzal gospodarskich
(5, 6, I2). Z reguły na\eżąone do gatunku Pseudomo-
n a s a eru ginos a. Naj częś c iej drobnoustroj e te zaliczane
sądo flory fizjologicznej bytującej w nasieniu bezne-
gatywnych następstw (I,2,7, I5). Jednakze wśrod
szczep ów i zo lowanych z ej akllatów stwi erdza s i ę ob e c -

ność pałeczeko znacznymstopniu zjadliwości, co moze
by ó związane z produkcj ą egzotoksyny A ( 1 5). Według
niektorych autorów (2,7, I7) nadmierra liczba drob-
noustrojów w ejakulacie, nięzalężnie od stopnia ich
zjadliwości, przyczyniać się moze do obnizenia jego
jakości.

Celem badań było oznaczenie genu toxA, warunku-
jącego produkcję egzotoksyny Au szczepów Pseudo-
monas aeruginosa wyizolowanych z nasięnia knurów
przy zastosowaniu metody PC.R.



Matetiał imetody
Materiał do badań stanowiło 30 szczepów Pseudonlonas

aeruginosa wyizolowanych z nasienia knurów. Przynależ-
ność gatunkowa została potwierdzona w testach Api 20NE
(Biomerieux) oraz metodą PCR.

DNA bakteryjne wyizolowano w oparciu o zestaw Geno-
mic DNA Per Plus firmy A&A Biotechnology zgodnie z za-
leceniami producenta. Do reakcji PCR zastosowano parę
starterów komplementarnych do fragmentów genu toxA
wykonanych przez f,rrmę Metabion-GmbH. Starlery przygo-
towano na podstawie danych zawaĘchw pracy Khana i wsp.
(10) oraz w oparciu o sekwencję nukleotydową genu toxA
(GenBank NCBI). Amplifikację przeprowadzono w tenrro-
cyklerze firrny Eppendorf (Mastercycler personal) w opar-
ciu o profil tetmiczny: wstępna denaturacja - 94"C przez
2 min., następnie 35 cykli, na które składały się: denaturacja

- 9 4" C ptzez 30 s, przyłączanie starterów - 62" C przez 3 0 s
i elongacja 12"Cprzez 30 s. W ostatnim, 35 cyklu, \łydłu-
zono etap syntezy komplementarnego DNA do 2 min.
w JZ"C.

Produkty PCR analizowano poprzez elektroforezęw 20ń
żell agarozowym barwionym wodnym roztworem bromku
etydyny (2,5 ,p,1l50 ml zelu). Dla identyfikacji produktu
stosowano wzorzec masy molekularnej DNA pUC19/MspI
firmy Fermentas. Wizualizacji oraz archiwizacji wynikow
dokonano stosuj ąc transluminator Vilber Lourmat.

Wyniki iomówienie
W wyniku przeprowadzonej reakcji amplifikacji

u wszystkich szczepow stwierdzono produkt o wiel-
liości 225 pz. będący fragmentem genu toxA (ryc. 1).
Swiadczy to^ tż szczepy te posiadająpotencj alnązdol-
ność do syntezy egzotoksyny A (10).

Pałęczkaropy błękitnej u świń moze byó pTzyczyną
zapaleniapochwy i macicy oraz pęchef zamoczowego,
ponadto jest jednym z czynntków etiologicznych sto-
sunkowo rzadko występującej posocznicy prosiąt (9).
Odnotowuje się też częste tzolacje tego drobnoustroju
zarówno ze świeżego, jak i konserwowanego nasienia
knurow (I,2,7,15). Dlatego też wydaje się, iz insemi-
nacj a nasie niem zakażonym toksycznym t szczepami
Pseudomonas aeruginosa może prowadzić do wielu
stanów zapalnych narządów rodnych Ioch oruz zaka-
zeń prosiąt noworodków. W piśmiennictwie nie znale-
ziono prac dotyczących oznaczania genu toxA uszcze-
pów P. aeruginosa wyosobnianychz nasienia knurów,
Ten fakultatywny patogen w sprzyjających warunkach
jest zagrożeniem zdrowia także dla innych gatunków
ssaków. Furowicz i wsp. (4, 6) wyosobnili z nasienia
bydlęcego Ępy piocynowe P aeruginos aodpowiedzial-
ne za wywoływante grożnych zakażeń szpitalnych,
głównie na oddziałach noworodków i oparzeniowych
(20). Szczepy takie izolowano wcześniej w Indiach
i USA (2,5). Tak więc nie mozna wykluczyć pojawie-
nia s i ę zaka żęń o dzw ięr zęcy ch, zwłaszcza u o s ób z głę-
boką immunosupresją.

Sprawą istotną wydaj e się określenie innych elemen-
tów toksyczności or az inw azyjno ści P. aerugin o s a po -
przez fenoĘpową i genoĘpową idenĘfi kacj ę szczepów
wykazuj ących te właściwo ści.

Ryc. 1. Elektroforegram produktów PCR uzyskanych z DNA
szczepów wzorcowych i badanych, przy wykorzystaniu par
starterów amplifikujących fragment genu toxA: M - wzorzec
masy molekularnej DNA w zakresie 111-50lpz; 1 - DNA szcze-
pu Pseudomonas aeruginosa PCM 2058 - kontrola pozytyw-
na; 2 - DNA szczepu Pseudomonas fluorescens PCM 2123;
3 - DNA §zczepu Escherichia coli -kontrola czystości i swo-
istości testu; 4 - DNA jednego z badanych szczepów, iden-
tyczne produkty uzyskano w przypadku reakcji PCR z DNA
wszystkich badanych szczepów
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