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Summary
The Mu|tiplex PCR test has been developed in order to identify Streptococcus suis (S. suis) using primers

defining the conservative region of the gene encoding 165 rRNA which is characteristic for this pathogen.
A modification of the classic multiplex test was app|ied allowing variability in genomic divergence (poly-
morphism) of the 165 rRNA g€ne among the 35 existing serotypes of S. suis. In addition the tested sample
inc|uded an amplicon of the 23S rRNA sequence, characteristic for most bacteria, as an internal control for
the presence of bacteriat DNA. The primer sets were highly sensitive and, 542 out of 584 tested samples (95%)
were positive. No PCR products were observed in the other bacterial respiratory pathogens included in the
test, nor were there any un§pecific bands. The analytical sensitivity of the test was estimated as being approxi-
mately 2x105 cfu/ml. The obtained results indicate that elaborated tests may be a speedy, sensitive and specific
too| in routine diagnosis of infections caused by S. suis.
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Infekcje świń wlłvoĘwane ptzezpaciorkowce z ga-
tunku Streptococcus suis (,S. sul-s) Ilznawane s% szcze-
gólnie w ostatnim dziesięciolecil, za jeden z ważniej-
szych prclblemów zdrowotnych występujapych we współ-
czesnych systemach produkcji trzody chlewnej w Pol-
sce oraz na świecie (] , 14,19). Ostry przebieg choroby
objawia się zwykle zapaleniem opon mózgowych, sta-
wow, ws i er dzia, pŁtlc, a także po s o cznic ą z tow ar zy szą-
cymi jej nagłymi padnięciami zwierząt (7).

Naturalnym miejscem bytowania ,S, słis jest górny
odcinek dróg oddechowych, głównie migdałki i zatoki
nosowe, a ponadto układ rozrodczy i przewod pokarmo-
wy (3). Drobnoustrój ten izolowany jest coraz częściej
od wielu gatunków ssaków, głównie hodowlanych, pta-
ków orazludzi (szczególnie mających na co dzień kon-
takt z trzodą chlewną - hodowców, Iekarzy weterynarii
oraz pracowników rzeżni).

Do identyfikacji §. suls wykorzystuje się głównie se-
rotypowani e, bazljące na obecno ści specyfi cznych po-
lisacharydów otoczkowych (capsular polysacclraride,
CPS) oraz ocenęwłaściwości biochemicznych tych drob-
noustrojów (1). Wymienione metody cechują się jednak
duzym prawdopodobieństwem błędu, pozostawiaj ąc ba-
dane patogeny jako nieĘpujące się. W celu wyelimino-
wania ograniczeń wynikających z niedoskonałości me-
tod fenotypowej charakterystylci bakterii, obecnie w diag-
nostyce weterynaryjnej coraz powszechniej stosuje się
czułe i specyficzne metody biologii molekularnej, opar-
te na technikach analizy kwasow nukleinowych, w tym
reakcj i łańcuchowej polimeryzacji (PCR). Umożliwiaj ą

one szybką i czułąidentyfikacj ę oraz róznrcowanle ml-
kroorganizmóq nie tylko w obrębie rodzaju i gatunku,
ale równiez całego genomu bądżwybranych markerów
genety c znych, któ re s ą łatwo t o zp o znaw alnymi s ekw en-
cj ami, sprzęzonym i z c echami fenotyp owymi, charal<te-
rystycznymi dla danego gatunku (2).

D o naj b ardziej p opularnych markerów genetyc zny ch
wykorzysty,wanych do iden tyfikacj i mikro o r ganizmów,
w tym paciorkowcow, nalezą sekwencje genu kodujape-
go mniejszą podjednostkę rybosomalną 165 rRNA (1,
I5), z tego powodu, ze jest to region bardzo stabilny
i lconserwatywny, a jednocześnie specyficzny gatunko-
wo, ponadto w komórce bakteryjnej obecna jest znacz-
na liczba kopii sekwencji repetytywnych tego regionu
(heterogenny obszar V2) (3).

Celem badań była identyfikacja molekrrlarna ,S. słis
w oparciu o oplacowany test multiplex PCR (mPCR)
oraz porównanie uzyskanych wyników w zakresie czu-
łości i swoistości z dotychczas stosowanymi metodami
diagnostycznymi.

Matetiały imetody
Szczepy bakteryjne. Poddane badaniu izolaty S. sals po-

cho dzlły .z materiału pato 1o gic zn ego prze słane go do Zakładu
Clrorób Swiń PIWęt do badań diagnostycznych z ferm trzody
chlewnej zlokalizowanych na obszarze całego kraju w latach
2001-2004. Ogółem przebadano 584 izolaty terenowe, zakwa-
1ifikowane na podstawie wstępnych badań bakteriologicznych
(typowej dla,S. .suls morfologii, z uwzględnieniem charakte-

rystycznej hemolizy typu a na podłozu agarowym z dodat-
kiem krwi baraniej) oraz biochemicznych do gatunku S. słis.



Szczepy referencyjne ,S, słis pochodziły z Duńskiego
Instlutu Weterynaryjnego w Kopenhadze oraz z Wydziału
Medycyny Weterynaryj nej Uniwersytetu w Montrealu.

Amplifikacja materiału genetycznego. W celu ekstrakcji
matrycowego DNA badane l,zolaty terenowe namnazano
w 8 ml podłoza Todd Hęwitt z dodatkięm 50ń surowicy koń-
skiej, przez 24 godz., w temp. 37"C, w atmosferze 8oń CO2.
Następnego dnia hodowlę odwirowywano przez 20 min.,
w temp. 4oC, stosując 2500 r.p.m. Osad komórek zawieszano
w 100 pl l0 mM roztworu TE. Ekstrakcję prowadzono zwy-
korzystaniem elucji przez kolumny zę złożęm krzemionko-
wym (A&A Biotechnology, Polska). Produkt ekstrakcji za-
wieszano w l00 pl 10 mM roztworu TE.

Do opracowania testu PCR wykorzystano starlery definiu-
jące konserwatywne fragmenty genów kodujących mniejszą
rybosomalną podj ednostkę 1 6 S rRNA charakterysty czną dla
gafunku ,S. sais. Zastosowano modyfikację klasycznej meto-
dy mPCR, uwzględniającąpolimorfizm genu l6S rRNA wśród
i stniej ących 3 5 s erotypów,S. su ls, po le gaj ąc ą n a lży cil dwóch
starterów dla końca 5' (SUIS 10F i SUIS 15F) i czterech star-
tęrów dla końca 3' (SUIS 20R, SUIS 25R, SUIS 26R, SUIS
3KR). Dodatkowo do każdego testu włączono parę starterów
um ozliwiaj ących amp lifi kacj ę większej podj edno stki rybo so-
mu, 23S rRNA, specyficznej dla większości patogenów.
Stanowiła ona wewnętrzną kontrolę prawidłowoś ci przepro,
wadzonego testu PCR oraz kontrolę obecności bakteryjne-
go DNA. CharakterysĘkę użytych starlerów przedstawiono
w tab. 1.

Amplifikację fragmentów genomowych wykonywano
w mieszaninie reakcyjnej o objętości 50 pl, zawierającej:
5 mM MgClr, 40 pM każdego z nukleotydów, 0,5 U polime-
razy Taq DNA oraz stafiery. Reakcję PCR wykonano w ter-
mocyklerze produkcji Biometra, przy lżycitl programu o na-
stępujących parametrach,. 94"C 5 min. (denaturacja wstęp-
na), a następnie 35 cykli składających się z: denaturacji
w temp. 94"C przez 1 min., przyłączania stafierów w temp.
5I"C przez l min. i procesu elongacji w temp. 72"C przez
1 min. Końcowy etap wydŁużania przeprowadzono w tempe-
rafitrzę 72"C przez 10 minut. Wyniki reakcji analizowano po
r ozdzialę elektroforety cznym uzyskanych produktów DNA,
w I,5%o że7u agarozowym w buforze lX TBE, barwionym
bromkiem etydyny, po wizla|izacji w świetle UV.

Do okręślenia limitu detekcji DNA wykorzystano komórki
bakteryjne referencyjnego szczępl] S. słis serotypu 2, które
nulnażano w 300 ml podłoza Todd Hewitt z dodatkięm 50ń
surowicy końskiej. Hodowlę prowadzono w termostacle zwy-
trza1arkau przez 24 godz., w temp. 37'C, w atmosferze 80ń

Tab. 1. Charakterystyka starterów wykorzystywanych do amplifikacji
materiału genetycznego S. słis testem mPCR

CO,, Przygotowano zawiesinę bakteryjną o gęstości 2 x I09
jtk/ml, po czym wykonyrvano kolejne rozcięilczęnia dziesięt-
ne zawiesiny w 10 mM Tris HCl, które wykorzystano do eks-
trakcji oraz amplifikacji DNA zgodnie z procedurąprzedsta-
wioną powyżej.

Do l<ontroli swoistości testu wykorzystano materiał gene-
ty czny, wyekstrahow any i zamplifikowany anal o gic zni e
z przedstawionym powyzej sposobem postępowania, z nastę-
puj ących drobnoustroj ów wlłvołuj apych infekcj e układu od-
dechowego świfi Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella
bronchiseptica, Pasteurella multocidą oraz Actinobacillus
pleuropneumoniae.

Wyniki iomówienie
Wynik reakcji PCR uznawano za dodatni w przypad-

ku, gdy uzyskiwano dwa prązki'elektroforetyczne,. na
wysokości 959 pz, flankujące obszar między pozycją1 5

a 1034 w przypadku amplikonu 165 rRNA oraz 66ż pz
(dla amplikonu 23S rRNA) (ryc. 1). Nalezy podkreślić,
że długość sekwencji amplikonu odgrywa znaczącąro|ę
w stabilności nici DNA - dŁlższa sekwencja jest mniej
wrażliwa na działanie czynników degradujących (18).

Gatunkowa specyficznośó sekwencji 165 rRNA oka-
zała się w naszych badaniach wystarczającym narzę-
dziem do zidentyfikowania gatunku,S. szis i potwierdzi-
ła swoj ą wys oką zachowawczo ść genety czną stwierdzo-
ną we wcześniejszych doniesieniach (4,'7 , 15).

Zastosowany zestaw starterów charakteryzował się
duzą swoistością. Spośrod 584 badanych izolatów po-
zytywne wyniki reakcji PCR stwierdzono w 542 przy-
padkach (95%). Czterdzięści dwa izolaty charŃteryzl-
jące się brakiem amplifikacji ze starterami dla genu 16S
rRNA uznano w chwili obecnej za szczepy nie nalezące
do gatunku .S. słis (dla przykładu ryc. 1 ściezka 10).
Poddano je ponownie charakterystyce fenotypowej,
z lwzględnieniem określenia serotypu. Sześć spośród
wspomnianych 42 izolatów (lYo badanych szczepow)
charakteryzowało się typowymi dla paciorkowców właś-
ciwościami biochemicznymi, a na podstawie wyniku tes-
tu koaglutynacjizakwalifikowano je do seroĘpów:Y2 i'7
(po 2 szczepy) oraz 1 i 2 (po 1 izolacie). Prawdopodob-
nie doszło w nich do mutacji punktowych w obrębie sek-
wencji lżytego w badaniach genu, w związkLl z czym
w badaniu metodąPCR uzyskano wynik fałszyrvie ujem-

ny, Celem ostateczne go zakwalifikowania
wspomnianych izolatów do określonego gafun-
ku bakterii konieczne byłoby zastosowanie bar-
dziej zaaw ansowanych technik diagnosĘcznych,
jak np. sekwencjonowania.

Nalezy podkreślić, żę nie stwierdzono pozy-
tywnych wyników reakcji amplifikacji w odnie-
sieniu do żadnego ze wspomnianychpatogenów
odpowiedzialnych za infekcje w obrębie układu
oddechowego świń, co potwierdziło swoistość
uzytych w teście starterów. Nie odnotowano tak-
ze niespec yftczny ch prążków świadczących
o kontamin acji b ądż nie stab ilno ś c i starterów.

Cnlłość opracowanego testu oszacowano na
poziomie 2 x l05 jtk/ml (rozcieńczenie zawiesi-
ny 10+). Wartość eksĘnkcji zawiesinywyjścio-
wej pzy OD 600 nm wynosiła 7,'73 (ryc. 2).

ACT AGA CGG ATG AGT TGC GA

ACC ATT AAT CAT GAG TCG GGA

GAT GCT CCG AAG AGA AAC C

CCA GTG ATC CGA AGA AAA ATC

CCA GTG TTC CGA AGA AAA ATC

CGC ATG TAG CGA AGT AAA ACT

CGA CGT TCT AAA CCC AGC TC

GCG AAA TTC CTT GTC GGG
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Sekwencja genu koduja§ego podjednost-
kę rybosomalną 1 6S rRNA była wykorzysty-
wana j ako marker geneĘ czny przez wielu ba-
daczy. Między innymi Chatellier i wsp. (4)
amplikonem sekwencji 16S rRNA posłużyli
się jako matrycą dystansu genetycznego
między 35 serotypami tego gatunku pacior-
kowca świń. Stwierdzone wysokie podobień-
stwo gatunkowe ,S. suis ksztŃtowało się na
poziomie od 93"ń do 100%, Jednocześnie
marker genetyczny 165 rRNA nie kwalifiku-
je §. słls jako blisko spokrewnionego z sze-
ścioma opisanymi grupami f,rlogenetycznymi
paciorkowców występujapych u świń, a mia-
nowicie: mitis, anginosus, salivarius, bovis,
mutans, pyogenic (10). Jako znaczntk gene-
tyczny, fragment 165 rRNA róznicuje zatem
gatunek w obrębie rodzaju, a zarazem pozo-
staje konsetwatywnyw obrębie gatunku, speł-
niajap tym samym podstawowe cechy mar-
kerów genetycznych (2).

W badaniach prowadzonych przez Dran-
court i wsp. (6) zsekwencjonowano obszar
165 rRNA szeregu gatunków szczepów bak-
teryjnych, należących do 47 różnychrodza-
jó*, w tym 4 gatunków rodzajl Streptococ-
cus (6). Wymienieni badacze wykazali wy-
soką stabilność genetyczną i konserwatyw- 959 Pz >

ność badanej sekwencji. Stwierdzili oni po- 662pz>
dobieństwo genetyczne na poziomie powy-
żej 97% w odniesieniu do 159 spośród 177
badanych izolatów. Wyniki ich dalszych ba-
dań sugerow Ńy, iż podobieństwo poniżej 91 %
sekwencji 165 rRNA daje podstawy do uzna-
nia izolatów bakteryjnych za odrębne gatun-
ki (5). Nie oznacza to jednak, jak podkreśla-
ją wspomniani altorzy, ze homologia genu
165 rRNA na poziomie > 9]oń jednoznacz-
nie klasyfiĘ ę szczepy do jednego gatunku,
Polimorfizm sekwencii 165 występuj enatóż-
nym poziomie, w zależności od rodzaju i gatunku. Gen
kodujący 165 rRNA nie jest zatemperfekcyjnym wskaź-
niki em r ozb ieżności mi ędzygatunkowej . I stniej e p ewna
liczbaszczepów, gdzie homologia całego genomu na po-
ziomie poniżej 50% wskazuje na klasyfikację do oddziel-
nych gatunków, mimo wyrażnego podobieństwa (w gra-
nicach 99-100%) w obrębie genu 165 rRNA (16). Jest
to jednak sekwencja na tyle konsetwatywna i dobrzę
poznana wśród opisanych i zdeponowanych w banku
genow izolatów bakteryjnych, że pozwa|a na szerokie
wykorzystaniejej do badań identyfikacyjnych danego ga-
tunku, opartych na metodzie PCR.

Czułośó opracowanego testu jest zadowalajapa, acz-
kolwiek nie jest ona zbyt wysoka, co jest często stwier-
dzanym problemem w odniesieniu do testów mPCR. Nie-
wiele danych publikowano dotychczas 17a temat opty-
malizacji czynnikow decydujących o wydajności proce-
su amplif,rkacji w teście mPCR, takich jak np. koncen-
tracja buforu, równowaga między stęzeniem magnezul
a nukleotydów czy parametrów temperaturowych po-
szczególnych cykli (9). Kluczowym elementem wpły-

M K(+) 1 12 K()

959 pz >

662 pz >

Ryc. 1. Obraz elektroforetyczny produktów amplifikacji PCR uzyskanych
ze starterami flankującymi geny: 165 rDNA (959 pz) oraz 23S rDNA
(662pz) wybranych szczepów.§. sals. Poszczególne ścieżki: M - 100 pz,
standard masy molekularnej; K (+) szczep referencyjny serotypu 2;1,12
izol'aty terenowe S. słls; K (-) kontrola reakcji PCR (H,O)

MK(+)I23 6 7 8 K()

Ryc. 2. Ocena czułości testu multiplex PCR dla kolejnych rozcieńczeń wyjś-
ciowej zawiesiny komórkowej referencyjnego szczepu §. słl's serotyp 2 olicz-
bie CFU :2,7 x 109/ml. Poszczególne ścieżki: M - 100 pz, standard masy
molekularnej; K (+); 1-8 kolejne rozcieńczenia od 100 do 10 7; K (-) kon-
trola reakcji PCR (HrO)

wającym na wydajność procesu amplifikacji regionu ko-
dującego obydwie jednostki rybosomalnego RNA jest
ich koncentracja w reakcji PCR (9). Jedną zteoriluztl-
p ełni aj apych tę zal e żnoś ć j e s t r ó żna lic zb a kop i i re g i o nu
1 6 S -2 3 S l r óżny ch gatunków bakterii, co r ów nież przy -
czynia się do rozbiężności wyniku (17).

Niektórzy autorzy donosząo dziesięcio- lub nawet stu-
krotnym spadku czułości testu mPCR w porównaniu
z simplex PCR, wykorzystywanym do detekcji tego sa-
mego docelowego DNA (17). Powodem jest najpraw-
dopodobniej współzawodnictwo o wykorzystanie wol-
nych nukleotydów oraz polimerazy Taqw sytuacji, gdy
w jednej reakcji uzyto złożonychstarlerów (11). Dla przy-
kładu w teście simplex PCR, bazującym na markerowej
sekwencji 165 czułość metody została oszacowana na
granicy 633-403jtklml. Test został opracowany do wy-
krywania gatunku Streptococcus canis, gdzie równo-
le gle prowadzono analizęsekwencj i re gionu interstycj al-
nego między blokami kodujapymi mniejszą i większą
podjednostkę rybosomalnego RNA, 165-23S rRNA (ri-
bosomals intemal transcribed spacer - RITS) oraz gę-
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nem czynnika CAMP (CAMP factor gene - cfg) (8).
Czułość w testach PCR wynosiła dla tych markerów
odpowiednio: dlaregionu 165-23S 107-300jtk/ml oraz
dla genu cfg - 92-143 jtk/ml, co wskazuje na mniejszą
efektywność arnplifikacji odcinka kodującego 165
rRNA.

Inni badacze (13) opracowali test simplex PCR, w któ-
rym, amplifikując region 163 genomu Streptococcus aga-
lactiae, uzyskali produkt reakcji przy koncentracji bak-
terii 1 j tklml, natomiast przy bezp ośredniej izolacji z za-
infekowanego materiału wykrywali DNA przy Iiczbie
bakterii w granicach od 10a do 105 jtk/ml. Analogiczne
wyniki w zakresie czułości uzyskali Phuektes i wsp. (17),
którzy wykrywali materiał genetyczny Staphylococcus
aureus metodą mPCR przy koncentracj i bakterii 1 04 j tk/
lml, a stosując namnażanię wstępne nawet 1 jtk/ml.

Z kolei w teście wykorzystującyrn tylko jedną parę
stafierów dla odcinka genu oksydazy mleczanowej do
identyfikacj i Streptococcus iniae granica wykrywal-
ności DNA mieściła się na poziomie 62-31 komórek na
reakcję PCR (12).

Wisselink i wsp. (19), prowadząc badania z zabesl
epidemiologii, opracowali test mPCR, pozwalajapy na
róznicowanie szczepów,S. szls serotypów I, 2, I12,'7, 9,
14, jakrowniez wirulentnego serotypu 1 i wysoce zjad-
liwego serotypu 2. Test bazował na amplifikacji genu
kodujapego czynnik pozakomórkowy EF (extracellular
protein factor, epf) oraz genu kodującego polisacharyd
otoczkowy (CPS). Autorzy ci określili r6żnicę w wiel-
kości prążków charakterystycznych dla regionu cps zjad-
liwego serotypu 9 i mniej zjadliwego serotypu 7 S. suis.
Opracowana przez nich metoda umozliwiała także wy-
krywanie fragmentu odpowiadającego sekwencji genu
spokrewnionego z epf, zwanego genem epf*. Jest to gen
zawierający kilka koduj ących motyłvów repetytywnych,
ptzez ao niesie informację o syntezie białka charaktery-
zljącego się większą masą cza5teczkową od typowej
formy biaŁka EĘ powszechnie występującej w warun-
kach naturalnych. Z uwagi na występowanie odmiany
wysoko cząsteczkowej białka EĘ głównie w populacji
mało zjadliwego serotypttż S. suis, sugerowali oni moz-
liwość wykorzystania testu do odrozniania tego seroty-
pu od wirulentnych serotypow l i ż. Czułość metody
określono na poziomie 10 fg materiału genetycznego.

Region cps jako marker genetyczny wykorzystali tak-
żę badaczę amerykań scy do rózni cowania wewnątrzga-
tunkowego serotypów I,2, Il2, ] ,9 i l4,S. stt ls, na pod-
stawie długości amplikonu w danym serotypie (14),
W reakcji mPCR wykorzystali oni zestawy starterów
odpowiednie dla róznicowanych serotypów, flanĘące
sekwencj ę koduj apą pol i sacharyd otoczkowy. Jako kon-
trola reakcji wykorzystana została konserwatywna dla
wszystkich serotypów,S. słls sekwencja kodująca dehy-
drogenazę glutaminową (GDH).

Główną zaletą testów mP CR j est ich efektywno ść ( 1 7).
Użycie kilku par stafterów pozwala na jednoczesną de-
tekcję kilku patogenów w jednej reakcji, dzięki czemu
ogranicza się zużycie reagentów, takich jak np. polime-
raza Taq. Tego typu test wymaga także mniejszych na-
kładów zwięanych z preparatyką biomolekuł oraz ich
analizą.

Podsumowujap, można stwierdzić, ze opracowany test
multiplex PCR umożliwia identyfikacj ę paciorkowców
świń na podstawie markera genetycznego 165 rRNA.
Zastosowana w nim kombinacja wielu stafierów dla tej
sekwencji, pozwala na amplifikacjęróżnych jej odmian
występujapych w obrębie poszczególnych 35 serotypów
gatunku,S. sr.r is. Je st on pr zy datny m te stem diagno stycz-
nym umozliwiajapym identyfikację wymienionego ga-
tunku bakterii.
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