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Summary

The aim of the study was to characterize S. aureus strains isolated from mastitis milk. A total of l43 strains
were studied in order io characterized coagulate activity using the tube method and human and bovine Plasma,
the presence of the clumping factor, mańnitol fermentation, fibrinolysin production in human and bovine
plasha, hemolysis of sheóp erythrocytes, egg yolk reaction, tellurite reduction, phosphates production, and
growth with crystal violet and acid productión from ribose and mannose. The study classified the total amount
Óf strains into 4 bioĘpes based on acid production from mannito|, mannose and ribose. The majoritY of
strains were classifiealnto the 4 biotypes. Alt isolates were tested for antibiotic resistance: Penici|lin, amoxicillin,
cefalexin, gentamicinr lincomicin, eńrbfloxacin, erythromycin, bacitracin and tetracycline. Over half the strains
*".e ,esińnt to penicillin - 54.5% and most strains were susceptible to cephalexin - 78.30^.20 strains were
tested for inductión to L forms with antibiotics: penicillin, ampicillin, amoxicillin - clavulanic acid and streP-
tomycin. penicillin, ampicitlin and amoxicillin - clavulanic acid induced L forms from some of the strains.
Moie L forms were induced with ampicillin - 11 strains. Streptomycin did not result in the transition of
vegetative ce|ls of S. aureus into L forms. Some strains also produced reversible colonies. Subcultures of these

coionies to blood agar resulted in reversion to the parental form. 10 strains of S. aureus were tested used PCR
_ fingerprinting. Tńis DNA-based method was enab|ed 6 different banding patterns to be discriminated amongst
the 2-6 bands produced.
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S t ap hy l o c o c cus aul,eu s j est j edną z najczęściej izolo-
wanych bakterii zmlekakrów chorychna mastiris (1, 6,

I0-I2,18). W obliczu masowego rozpowszechnienia się
gronkowc ów b ędapych j ednym z ną gr o źntejs zych p ato -

genów, zasadnejest dokładne poznanie tych bakterii, ich
właś c iwo śc i fi zj o|o gicznych, genety czny ch, warunków
umozliwiaj apych ich namnazanie, przetrwani e I zaTazerl
czynników hamujących ich rozwój.

Badania miały na celu opracowanie fenotypowej i ge-
notypowej charakterystyki szczepów S. aureus pocho-
dzagych z mleka krów chorych na zapal'enie gruczołu
mlekowego oraz ocenę przydatności fenotypowych i ge-
notypowych metod typowania szczepów S. aureus.

Matetiał i metody

Badaniami objęto grupę ),43 szczepów S, aureus wyizolo-
wanych z rnleka krów chorych na mastitis wg (7). Szczepy
pochodziły z Pracowni Bakteriologicznej Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Łomzy i z Pracowni Chorób Wyrnion Wo-
jewódzkiego Zakładu Weterynarii w Siedlcach. Wyizolowa-
nę szczępy identyfikowano wykorzysĄap test API - STAPH
firmy bio Merieux, 1ako szczep kontrolny wykorzystano
S. ąureus ATCC 9144 PIWET Nr 661.

Okręślono właściwości biochemiczne wszystkich badanych
szczepów S. atu,eus, zbadano wrazliwość tych szczepów na
wybrane antybiotyki oraz określono ich metycylinoopomość,
Następnie zbadarro wpływ wybranych antybiotyków na wy-
twarzanię form L szczepów najbardziej zróżnicowanych bio-
chemicznie oraz 10 wybranych szczepów zróznicowano mę-
todą PCR-fingerprinting.

Test na koagulazę przeprowadzono w dwóch niezależnych
badaniach, z osoczęm ludzkim i bydlęcym, oznaazol7o czyn-
nil< zlepiający CF (clumping factor), zbadano produkcję alka-
1 iczn ej fo sfatazy oraz ob e cno ść fi bryno Iizy ny. Zdolno ść szcze -

pów do hemolizowania erytrocytów badano na podłozu aga-

rowym z krwjnkami baranimi, natomiast akt}rvność lipolitycz-
ną szczepów oznaczano na podłozu stałym Baird-Parkera
(BBL) z dodatkiem 50ń żółtka kurzego. Redukcję tellurynu
potasu oznaczano na podłozu Baird-Parkera (BBL). Zdolność
szczepów do fermentacji mannitolu badano na podłożu Chap-
mana. Zbadano takżę zdolność wzrostu szczepów S. aureus
na podłozu agarowym z fioletem krystalicznym oraz określo-
no rozkład mannozy i rybozy na podłozu płynnym ( 1 0),

Określenie wrazliwości na wybrane antybiotyki przępro-
wadzono metodą dyfuzji krążkowej wg Kirby'ego i Bauera

@y| 23). Metycylinooporność (MR) określono na podłozu
TSA (agar tryptozowo-sojowy) z 25 mg metycyliny na litr.



Wzro st p oj edynczych, zr óżnic owanych morfolo gicznie ko 1o -

nii, jak i wzrost zlewny, świadczył o opomości szczepu na
metycylinę. Szczepy MRSA dające wzrost policzalnych ko-
lonii uznano za heterogennie oporne na metycylinę, a szcze-
py rosnącę w sposób zlewny po 18 h inkubacji. uznano za
homogennie opome na metycylinę (20)

Szczepy poddano biotypowaniu na podstawie fetmentacji
mannitolu, mannozy irybozy wg Umeki i wsp. (21).

Do wytwarzania w warunkach in vitro form L uzyto peni-
cyliny (Polfa-Tarchomin) w stęzeniu 100 j,m./ml, ampicyliny
(Bremer Phama GMBH) - l00 pg/ml, amoksycyliny zkwa-
sem klawulanowym (Pfizer) p 100 pglml i streptomycyny
(Polfa-Tarchomin) l00 pg/ml. Do hodowli form L uzyto
agaru BHI (z wyciagiem mózgowo-sercowym) i bulionu BHI
firmy Difco z dodatkiem 5% NaCl, 5oń sacharozy, 10% suro-
wicy końskiej i 0,5oń ękstraktu drozdzowego przygotowane-
go wg Owensa (l6). Za*rynlkdodatni przyjmowano dominu-
jący lub jednolity wzrost kolonii typowych dla forrn L (15).
W tym zakresię zbadano 20 szczepów.

Genomowe DNA wybranych 10 najbardziej zróżnicowa-
nych biochemicznie szczepów izolowano z odwirowanej masy
komórkowej wykorzystując zestaw Genomic DNA Prep Plus
A&Biotechnology (Gdynia, Polska), stosując do lizy komó-
rek enzym lizostafinę (Lysostaphin, Fluka nr l<at. 629 65). Izo-
lację przeprowadzono zgodnie z procedurą podaną przez pro-
ducenta,

PCR przeprowadzano w 50 pl objętości próby, w tęrmo-
cyklerze Pęrkin Elmer, model 2400. Dlakazdego szczępuptze-
prowadzono po dwie reakcje PCR celem potwierdzenia
powtarzalności wyniku. Jako najlepiej róznicujapy został wy-
brany starter gfaseq4 : 5' -cccactgtggtgttcata-3'. Warunki reak-
cji amplifikacji były następujape: wstępna denaturacja przez
2 min, W 93'C, 10 cykli - denaturacjapTzęz 30 s w 93oC,
przyłączanie slatleraprzez 60 s w 33'C, wydhrzanie nici DNA
przez 60 s w 72oC. Następnie 30 cykli denaturacja DNA
przez 30 s w 93oC, dołączanie staltera przez 30 s w 50oC,
elongacja przez 40 s w 72oC i wydłuzarrie końcowe przez
2 min, w JZ"C. Zawszę wykonywano kontrolę negatywną re-
akcji PCR. Próbka kontroli negatywnej zawięrała wszystkie
składniki reakcji PCR z wyjaJkiem matrycy DNA. Produl<ty
reakcji rozdzielano elektroforetycznie w 8oń żęIl poliakrylo-
amidowym (bufor TBE) zgodnie z ogólnie przyjętymi proce-
durami, przy napięciu 5 V/cm. Na zel nanoszono od 5 do 20 pl
mieszaniny reakcyjnej , Po elektrofor ezię żęIwbarwiano przez
20 min. w wodzie zawierającej bromek etydyny o stęzeniu
0,5 pglrnl.

Wyniki iomówienie
W tab. 1 przedstawiono właściwości fizjologiczne

szczepÓw S. aureus wyizolowanych z mleka. Wszystkie
I 43 szc zepy wy tw ar zaĘ ko a gul azę zw lązaną c 1 ump in g
factor. Prawie wszystkie szczepy (97 p%) fermentowały
mannitol. 108 (75,5%) szczepów koagulowało plazmę
ludzka, a 116 (81,1oń) plazmębydlęcą. Wystąpiły row-
nież różnice w wytwarzaniu f,rbrynollzyny przez S. au-
reus w zależności od uzytej plazmy ludzkiej lub bydlę-
cej , odpowiednio 5 3 szczepy (31 ,I%) i 62 (43 ,4%). Wię-
cej szczepów wytwarzało hemolizynę B 4ż (ż9,4%)
ntż hemolizynę a 22 (1 5,4%). Aktywność lipolityczną
wykazały aż I24 szczepy (86,7%). Fosfatazę wytwarza-
ło 95 szczepów (66,4%\ Próba z fioletem krystalicznym
dała pozytywne wyniki u I23 szczep1w (86%), Dość
duże różnlce wystąpiły w fermentacji 2 cukrów, a mia-

Tab. 1. Charakterystyka fenotypowa 143 szczepów S. aureus
izolowanych z mleka krów chorych na mastitis

Tab.2. Wyniki badań wrażliwości na
pów.S. aureus wyizo|owanych z m|eka
chorych la mastitis

AntybiOtyk

Liczba szczepów (%)

wrażliwychl"#,iliXrIooo,nv,n

Pe n icylina

Amoksycylina

C ela le ksyna

G entamycyna

Lin ko mycyn a

E n10ll0 ksa cyn a

Erylromycyna

B a cylracyn a

Telracykl i na

24 (16,8)

96 (67,1)

112 (78,3)

52 (36,4)

62 (43,3)

32 (22,4|

67 (46,8)

48 (33,6)

64 (44,7\

41 |28,1|

39 (27,3)

13 (9,1)

56 (39,2)

38 (26,6)

61 (42,6)

44 (30,8)

22 (,l5,4|

23 (16,1 )

78 (54,5)

8 (5,6)

1 8 (12,6)

35 (24,5)

43 (30,1)

50 (35,0)

32 (22,4|

i3 (51,0)

56 (39,2)

nowicie mannozęrozl<ładało 116 szczepów (8I,7oń), ary-
bozę 84 szczępy (58,7%).

W wyniku biotypowania naj więks ząIiczbę szczepów

- 84 (58,1oń), zakwalifikowano do biotypu IV, do które-
go należą szczępy wykazuj ące fermentacj ę mannitol u,

mannozy i rybozy. Najmniej szczepów zakwalifikowa-
no do biotypu II 3 (żJoń), do którego zaltcza się szczepy
fermentujące mannozę, a nie fermentujące mannitolu
irybozy. Do biotypu I, w którym znaj&lją się szczepy
fermentujące mannitol, anie fermentujape mannozy i ry-
bozy, zakwalifikowano ż7 szczepów (I8,9o/o), a do bio-
typu III, do którego należąszczepy fermenĘące manni-
tol i mannozę, anie fermentujące rybozy ż9 (20,3%),

Wrazliwość szczepów S. auretLs na wybrane antybio-
tyki przedstawiono w tab.2,

Antybiotykiem najbaldziej skutecznym w stosunku do
badanych szczepów okazała się cefaleksyna I 12 szcze-

1lt71,,.

antybiotyki l43 szcze-
pochodzącego od krów

Badana cecha Liczba szczepów (%)

Wytwatzan ie koagulazy z plazmą,.

- ludzką
- bydlęcą

Wytwarzanie librynolizyny z plazmą:

- ludzką
- bydlęcą

Hemolizyna:
-a

Bedukcia tellurynu pOtasu

Wytwarzanie lipazy

Wylwatzanie CF

Wylwarzanie loslalazy

Fermentacja mannitolu

Próba z lioletem kryslalicznym

Fetmentacja cuktów
- mannOza

- ryboza

108 (75,5)
1 66 (81,1 )

53 (37,1)
62 (43,4)

22 (15,4|
42 (29,4\

108 (75,5)

124 (86,7|

143 (100)

95 (66,4)

140 (97,9)

123 (86,0)

11 6 (81 ,7)
84 (58,7)



Tab.3. Liczba szczepów S. aureus wytwarzających formy L nieodwracalne
i odwracalne spośród 20 zbadanych, w zależności od rodzaju antybiotyku

Tab. 4. Analiza wyróżnionych metodą PCR - fingerprinting
profili DNA 10 szczepów S. aureus

Numer prolilu

1l2l3l4l5l6
Liczba przynależnych szczepów do poszczególnych profili

2\1
Liczba prążków DNA w prolilu

Meil}cyna Wetll

nikow niszc zący chkomórki gospodarza, po-
zwollły poznać czynniki warunkujące ich
zdolnośc do wywoływania chorób. W opi-
nii wielu autorów, czynniki zwiagane zwt-
rulencją S. aureus to wytwatzanie koagu-
|azy, dezoksyrybonuk|eazy, hemolizyn,
hialuroni dazy, eks foliatyny, fo s fata zy, Iip a-

zy, ftbrynollzyny, enzymów proteolitycz-
nych, białka A i produkcja toksyn (ż3,24).

pów wrazliwych (78,3oń). Najwięcej oporrrych szczepów
było na penicylinę 7B szczepów (54j%). Wysoka opor-
nośó wystąplłatakże na bacytracynę - 73 szczepy opor-
ne (51,0%).

B adan ię w kierunku metycyl inooporności wyl<azało
obecność szczepów metycylinoopornych (MRSA)
ime ych(
pow nnyc
lrete %).
w liczbie l30, to szczepy MSSA (90,9%).

nieodwracalne i odwracalne, w zależności od rodzaju
antybiotyku.

W wyniku reakcji amplifikacji otrzymano bardzo zroż-

przedstawia tab.4.
Prowadzone od szeregu lat badania nad zmiennością

gronkowców wyrazoną, między innymi, szerokim spek-
trum produl<owanych toksyn, enzymów i innych czyn-

W niniejszych badaniach uwzględniono 6 czynników

cyrni o chorobotworczości tych bakterii (8),

Badania własne nad wpływem wybranych antybioty-
fotm L,l<o badań
16). Wyk ak i w

16), że szc zecho-
dzlły w formy L, tylko i wyłapznie w wyniku kontaktu
z antybiotykiem P-laktamowym. Po przepasazowaniu
form L odwracalnych na agar krwawy, obserwowano
wzrost form wegetatywnych S. aureus. Także formy I

nieodwracalne, kilkakrotnie zawieszane w bulionie dla

wrazliwość na ten antybiotyk.

Pe n icylina

Folmy I rorry
nieodwlacalne I odwmcalne

Ampicylina

Folmy I ro,ry
nieodwlacalne I odwtacalne

Amoksycylina z kwasem
klawulanowym

Folmy l rorry
nieodwlacalne I odwtacalne

5 3 11 3 4 10



Wyniki b adań doty czące metycylino oporno ści wska-
zuj ąna obecno ść MRSA wśró d szczep ów S, aureu s wy -

izolowanych z mleka krów chorychnamastitis -9,Ioń.
Rozbiezne są wyniki badań innych autorów: od braku
stwierdzenia MRSA wśród 1,03 szczepów (18) oraz
wśród I72 szczepów (9), do stwierdzenia3,9oń szcze-
pow MRSA w badaniach 5I szczepów S. aureus (19),
aż do wyizolowania 68 szczepów MRSA z 20 stad krów
mlecznych (3).

Powszechnie stosowane metody typowania drobno-
ustrojów opierają się głównie na badaniu cech morfo-
logicznych, serologicznych i biochemicznych. Sąto jed-
nak niepełne metody ich identyfikacji. Jedynie ana|iza
materiału genetycznego j ednozn acznlę określa zbiór
cech charakterystycznych dla danego gatunku bakterii.
Perspektywiczną techniką szybkie go subtypowania j est
anallza genomowego DNA metodą fingerprinting.
Celem metod zastosowanych w niniejszych badaniach
molekularnych było okre ślenie zr óżnic ow ania genomo -

wego wśród szczepów S. aureus izolowanych z mleka
krow chory ch na m a s til/J. W wyniku re akcj i amp lifika-
cji otrzymano, pomimo takiego samego żródła pocho-
dzenia izolatów, zr ó żntc ow ane pro fi 1 e amp li fikacyj ne,
co wskazuj e na znacznę zróżntcowanie na poziomie
genomowym szczepów S. aureus.

Wyniki badah innych autorów wskazują naprzydat-
ność techniki PCR - fingerprinting w subtypowaniu
gronkowców. Przeprowadzono genotypowanie meto-
dąPCR - fingerprinttng7l szczepów S. aureus wyizo-
lowanych z wymienia krów pochodzapychzę stada ze
stwierdzonym zakażęniemgronkowcowym ( 1 2). Otrzy -
m ane pro fi 1 e amp li fi kacyj n e wyka zały, że za zal<ażęnta
w stadzie odpowiedzialny był ten sam szczęp S. au-
r e u s . P o dobn e wyniki otr zy mali autor zy, ktor zy tą s amą
techniką PCR - fingerprinting wykazali, iż mastitis
stwierdzone w 7 stadach krów wywołane zostało jed-
nym dominuj ąaym szczepem ,S. aureLłs, co potwierdza
teorię, że zapalenie wymienia na tle gronkowcowym
jest wysoce zarażIiwę (11). Metodą tą udowodniono,
że uporczywość infękcji wymienia krów spowodowa-
nychprzez S. aureus wynika z trudności eliminacji za-
kaźnego szczepu, który wywołał mastitis (14). Dowo-
dem na to było stwierdzenie szczepów o takim samym
genotypie wyizolowanych z 20 ćwtartek z ostrym
zapalentem wymienia na poczaJku choroby i potem
w 3. Ęgodniu po leczeniu.

Biotypowanie szczepów ,S. aureus na podstawie
ferm entacj i mannito lu, manno zy i ryb ozy ma pr akty cz -

nę znaczęnie w określaniu potencjalnej chorobotwór-
czości szczepów zakażający ch gruczołmlekowy bydła.
Stwierdzono zdolność do przechodzenia pod wpływem
antybiotyków B-laktamowych kolonii szczepów S. au-
reus w formy L, co moze być jedną z przyczyn niepo-
wodzeń w antybiotykoterapii grlczołll mlekowego
krów. Po zastosowaniu do typowania molekularnego
metody DNA-fingerprinting stwierdzono występowa-
nie różnic w profilu DNA szczepów §. aurebls, pomi-
mo pochodzenia lch z tego samego żrodła.
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