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Summary
The pathogenic strains of Verocytotoxin-producing E. coli (VTEC) are a real epidemiologica| threat for

humans and animals. It is verydificult to identify these yirulentstrains, so it very important to work out diag-
nostic methods which will detect these pathogens in the environment quickly and effectivel}. In the present
paper the virulence properties of 8 E. coli strains were analized. Determination of heatłabile enterotoxin LT
and vero-cytotoxins VT1 (SLT-II) and VTz (SLT-II) was accomplished in the reversed passive latex agglutina-
tion (RPLA). E. coli strains were also tested for verocy.totoxin production using an amplification of SLT-IA
and SLT-IIA genes by the PCR procedure. Its ability to decompose ut,ea and sorbitol (in order to identification
of O157:H7 E. coli strains) was defined as well as its capaciĘ to produce haemolysin: Biochemical tęsts of
PCR reaction and RPLA kits proved also useful to identify pathogens belonging to Verocytotoxin-producing
and enterotoxigenic Escherichia coli strains. These tests save time and give appropiate diagnostic efficiency.

Keywords: Verocytotoxin-producing E. coli, Enterotoxigenic E. coli, pathogenic strains, v€rotoxin§, entero-
toxins, diagnostics, monitoring, SLT genes, polimerase chain reaction.

Począwszy od 1982 r. obserwuje się wzrostliczby
sporadycznych zachorowań oraz przypadków epide-
mii krwawej biegunki u ludzi, wywołanychprze Vero-
cytotoksyc z ne szczepy E s c h er i c hi a c o l i (Y TEC) . P rzy -
padki tych zachorowań miały miejsce przede wszyst-
kim w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej
Brytanii i Japonii. Analiza możliwych źrodeł i drog
zakażenia pozwoliła uznać te szczepy za grupę zoo-
notycznych patogenow, wywołuj ących groźne zespo-
ły chorobowe człowieka. Naj częściej występuj ącyrni
u człowieka infekcj ami spowodowanymi przezYTEC
są krwotoc zne zapalenie j elita grubego (HC - Haemor-
rhagic colitis), hemolityczny zespół mocznicowy (HUS
- Haemolytic uraemic syndrome) oraz małopłytkowa
plamica zahzepowa (TTP - Thrombotic thrombocy-
topenic purpura). Z ptzeprowadzonych dotychczas
badań wynika, iż odpowiedzia7ne za te zespoły kli-
nicznę drobnoustroje to przede wszystkim pałeczki E.
coli, należące do serotypu O 1 5] :H7 . Niektórzy auto-
rzy wskazljąjednak na występowanie, u ludzi i zwie-
rząt, również innych serotypów E. coli o właściwo-
ściach vero-cytotoksycznych, m.in. 026:HII,
09 I :HZI, O :I28 :H2, O l 3 9 :H 1 ( 5, I 4). Przypadki za-
chorowań stwierdzano najczęściej po spozyciu zanie-
czy szczonej żywno ści zwierzęce go pochodzenia

mięsa, mleka i produktów mlecznych. Ponadto więk-
szość chorujących stołowała się w restauracjach, któ-
re specjalizowały się w przygotowywaniu prostych
i ,,szybkich" potraw mięsnych, takich jak np. hambur-
gery, beefbllrgery itp. (4, 5, 12, 14, 16, l7). Badania
epidemiolo glczne wykazały, że w ażnymrezelwuarem
szczepów VTEC są zwierzęta gospodarskie, w tym
głównie bydło i świnie, zarowno osobniki zdrowe, jak
i z objawami biegunki. Natomiast głównym źrodłęm
zakażęnia człowieka - produkty spożywcze, z tych
zwierząt uzyskiwane (1 3, 14, 16, l]).

Sp ecyficzne właśc iwo ści hodowlane i bioch ęmi cz-
ne szczepów VTEC, w tym głównie serotypu OI57:H]
(brak fermentacji sorbitolu podczas 24h inkubacji,
uj emna reakcj a z 4-metyl oumbel liferylo-B-D-glukuro-
nidem, wzrost w temperatulach +10oC, +44 + +45"C
i mi nus owy ch or az opomość na zmiaty pH) stanowią
obok metod immuno-serologicznych, podstawę dia-
gnostyki tej grupy drobnoustrojów chorobotwórczych
(5, 14). W diagnostycę szczepow VTEC i ETEC, waż-
ne wydają się tez cechy, których identyfikacja służy
nie tylko lvykryciu patogena, ale także określeniu jego
chorobotwórczości. Należądo nich m.in, właściwości
hemolityczne i ich związek z wytwarzaniem przez
szczepy ETEC toksyny W oraz zdolność do syntety-



togenów.
Żnucrnę trudno ś c i zw iązane z wy tzolowani em b ak-

gnostyce VTEC.

Materiał imetody

Badaniami objęto 8 szczepów ab. 1).

Dwa spośród nich wyizolowano bakte-

riozyprosiąt, natomiast sześćpoz zPZH
w warszawie oraz z plw w puławach.

Badania biochemiczne i serologiczne. Szczepy E. coli
ozflaczoflo serologiczni ę ptzy uzyciu surowic anty-OK,

(lzy-
Kate-
zakl-

wynikdodatni zo-

ści badanych s od-

stawie analizy ośc

do rozkładania mocznika badano na podłożu Urea Agar
Base (Oxoid) z dodatkiem 40oń tego substrafu. Posiane na

terminowan ą przez geny zlokalizowane w chromosomal-
nym DNA. Czułość tego testu wynosiła 1-2 ng toksyny w 1

ml;reakcji PCR- 1 pg DNA.
W testach RPLA opłaszczone przeciwciałami - anty-

ię
e-
w

20 min. i do dalszych analiz wykorzystyrvano supernatant,

Natomiast w celu wykrycia aktywności verocytotoksycz-
VTEC-RPLA. Wyizolowane szczepy

Zł:3,h:::i,lil:'i:ffii!:,l,*i.]
terie zawies zano w roztworze soli fizjologicznej, za-wiqa-

roztworu zllzow any ch komórek b akteryj nych dodawano
rzez20-30 sek-,
le przez 2 min.
000 tpm, auzry-

skany supernatant p 1,5 ml pr
pendorf) i dodawan mieszano
inkubowano przez7 22-ż5"C-

szano w buforze TE i inkubowano ptzez lZhw temp. ż2"-
-2 5" C. Izolacj ę t o czy szczanie b akteryj ne go DNA zmody-
fikowano, skracając czas wstępnego namnażania w bulio-
nie do 6hwtemp. 37"C orazinkubując wyizolowane DNA
w buforze TE przez 1 h w temp. 65oC.



Tab. l. Szczepy Escherichia coli nrybrane do badań

]] ]iiiiii ...| |1111 |1|||.:|

A-1/0157:H7* * *

01 57:H7 (345/96)- - -

G 1253-/0147:K89, K88ac

E 68ll-/0141:K85ab (725--)

E 68l-/0141 :K85ab, K88ab

G 205-/08:K87, K88ac (1565-*)

0157:H7 (1644- - 
)

E 68l-/0141 :K85ab, K88ab

PZH w Warszawie (wyizolowany od człowieka)

PZH w Warszawie (wyizolowany z mleka)

Katedta lmmunologii i Miklobiologii Akademii Rolniczej w Szczecinie
(wyizolowany od prosięcia)

Państowowy lnstytut Weterynaryjny w Puławach

Katedra lmmunologii i Mikrobiologii Akademii Rolniczei w Szczecinie
(wyizoIowany od prosięcia)

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Państwowy lnstytut Weterynaryjny w Puławach

C.V.L. Weybridge

objaśnicnia: *oznaczenie serotypu r,vg C.V.L. Weybridge; **numer szczepuE. coli,nadany przez PIW w Puławach; ***numer Szcze-

plE coli, nadany przezPZH w Warszawie.

Tab. 2. Zestawienie wybranych metod diagnosĘ.cznych (badania biochemiczne, serologiczne - RPLA, geneĘczne - PCR),
lłykorą,s§wanych rv ce|u szybkiej iden§fikacji oraz określania potencjalnej zjadliwości szczepów VTEC, na podstawie
rłrkryrvanvch właścirvości biotogicznych, biochemicznych, toksl,notłvórczych i/lub toksynogennych

objaśnienia: *toksynogenność istnięnie genętycznego uwarunkowania do produkcji toksyny VT (SLT), bez jego fenotypowego
efektu; **okres czasu (godziny), po którym odnotowano ujawnienie się danej cechy.



W celu idenĘfikacji bakteryjnego DNA w wyizolowa-
nym materiale, przeprowadzano reakcję PCR ze starterami
fl ankuj ącymi regiony genomu Vero-cltotoksycznych szczę-
pow Escherichia coli, zdefiniowane jako SLT-IA i SLT-
-IIA - determinujące syntezę podjednostki A Vero-cyto-
toksyny typu 1 i 2. Wszystkie startery wyselekcjonowano
w oparciu o ich wzory przedstawione przez Hilla (6). Am-
plifikację bakteryjnego DNA wykonano zgodnie z wcze-
śniej wystandaryzowanymi warunkami reakcji PCR. Re-
akcję przeprowadzano w objętości ż0 p"1, w mieszaninie
reakcyjnej zawierającej substrał: wodę dejonizowaną 10-

-krotnie stężony bufor do Taq polimerazy, ż5 mM MgClr,
2,5 mM dNTP (dATŁ dCTŁ dGTŁ dTTP), parę starterów
(A1 i A2) specyficznych dla SLT-IA lub parę starterów
(B1 i 82) - specyficznych dla SLT-IIA, Taq polimerazę;
substraty reakcji PCR stanowiły produkty firmy EPICEN-
TRE Technologies oraz Integrated DNA Technologies, Inc.
Do każdej mieszaniny reakcyjnej (19 pl), dodawano 1 pl
roztworu, zawierającego wcześniej wyizolowany i oczysz-
czony DNA bakteryjny. Amplikację wykonyv,,ano w ter-
mocyklerze Omn - E ,,Hybaid", firmy Hybaid Limited.
Próby poddawano wstępnej denaturacji przez 3 min. w
temp. 95"C, a następnie wykonywano 35 cykli amplifika-
cji. Na każdy cykl składaĘ się: denaturacja - 30 sek. w
93"C, przyłączanie starterów - 45 sek. w 60"C oraz synte-
za komplementamego DNA (wydfu żanie łańclcha DNA)
- 30 sek. w JżoC. W ostatnim 35 cyklu wydłużano etap
syntezy komplementamego DNA do 2 min, w temp. 72"C.

ProdukĘ PCR analizowano poprzez elektroforezęw 20ń
żelu agarozowym. Próbkę (10 pl) produktu amplifikacji
mieszano z 6-krotnie stęzonym buforem, stosowanym do
nanoszenia próbek DNA w studzienki żefu (0,25oń błękit
bromofenolowy,0,25oń ksylen cyjanu FF,30oń glicerol w
wodzie), wg Kura (8), po czymnanoszono nażel. Rozdział
elektroforetyczny prowadzono w temp. żż-25"C, (350 Y
70 mA). Żę7ebarwiono wodnym roztworem bromku ety-
dyny (ż p1/30 ml żelu). Dla identyfikacji produktów PCR
stosowano marker PCR, fitmy DNA - Gdańsk M 1 (pUC 1 9/

/MspI). Żelę analizowano obsenvując powstałe prążki DNA
i porównuj ąc j e z markerem M 1, po podświetleniu w trans-
iluminatorze UV (TL - 1, Biometra).

Wyniki iomówienie
Czas trwan ia p o szc ze gó lnych te stów był zt ożntc o -

wany. Wyniki reakcji PCR uzyskiwano już po około
24 h, testu RPLA po 48 h, zaś w przypadku technik
biochemicznych (rozkładanie sorbitolu, synteza uręazy
i B-hemolityczność) po 24-96 h. Ponadto ustalono, iz
wykonanie PCRmożna skrócić nawet do 10-12 h, pro-
wadząc etap wstępnego namnażantaw bulionie pIzez
6 h w temp. 37"C iprzeprowadzając końcowąinkuba-
cję wyizolowanego DNA w buforze TE przez 1 h w
temp.65'C.

Brak zdolności rozkładania sorbitolu w czasię 24-
- godzinnej inkubacj i j est cechą diagnostyczną umoz-
liwiaj ąc ą odróżni eni e szczep ów E. c o l i, należących do
serotypu OI57:H7 od pozostałych szczepów tego ga-
tunku. Badane ttzy szczepy E. coliOI57:H] -nr I,2,

7 (tab . 1 ), charakte y zow ały się brakiem zdolności roz-
kładania sorbitolu w czasie l4-godzinnej inkubacji w
temp. 37"C (tab. 2). Hydroliza sorbitolu, w przypadku
tych szczepów, obserwowana była dopiero po 4 i 6
dniach (96 h i I44h), podczas gdy pozostałych pięó
szczepów: G I253|OI47,E 68I11C-14I, E 68I/0141 -
nr 5 (tab. I), G 20510,8 E 68I/014I - nr 8 (tab. 1),

rozhJadało sorbitol w ciągu 24 h (tab.2). Obecność
enzymu ure azy wykryro w trzech, spośród ośmiu prze-
badanych, serotypach E. coli: G I253|OI47,E 68IIl
1OI4I, E 68I/0141 - nr 5 (tab. 1). Rozkład mocznika,
w przypadku tych szczepów, obserwowano po 2-3
dniach (tab.2). Wykazano syntezę hemolizyny w pIzy-
padkupięciu serotypów E. coli: G 1253lOI47,E 68IIl
1OI4I, E 68I/0141 - nr 5 (tab. i), G 205/08, E 68Il
lOl4I - nr 8 (ab. 1), natomiast nie wykryto właści-
wości B-hemolitycznych w zadnym z przebadanych
szczepow na|eżącychdo serogrupy OI57 (ab. 2). Wy-
kazano, że wyizolowane od prosiąt szczępy G 1253 i
E 68I oraz szczepy referencyjne: G 205 - PIW i E 68I

C. V. L., synteĘzuj ą enterotoksynę ciepłochwiej ną LT.
Pozostałe szczępy nie wykazywały właściwości ente-
rotoksycznych (tab. 2). W trzęch szczepach, należą-
cych do serogrupy o-757,wykryto aktyrvność verotok-
sy azną (RPLA) or az genetyczne uwarunkowania tej
aktywności (PCR). Szczep A-I lOI57 :H7 syntetyzo-
wał toksynę VT1, natomiast OI5]:H7 (345196) i
OI57:H7 (1644) wytwaruały -YTz (tab.2). Testem
RPLA nie stwi erd zono zdolno ś ci wytwar zanta Yęr o -

-cytotoksyn przez pozostałe szczepy E. coli. W przy-
padku szczepow,, G I253|OI41,E 681110-14I, E 68V
1OI4I - nr 8 (tab. 1), uzyskano pozytywne wyniki w
reakcji PCR dla VT2 (Sil-IIA), natomiast w teście
RPLA wyniki okazały się jednoznacznię ujemne
(tab.2). Pozwoliło to zakwalifikowaó te szczepy do
grupy pato genów potencj alnie Vero-cytotoksycznych.
Jedynie wprzypadku dwóch szczepów: E 68I/0141
wyizolowanego od prosięcia i G 205/08 - uzyskane-
go z PIW w Puławach, nie stwierdzono aktywności
verotoksynotwórczej oraz verotoksynogenności, po-
twierdzając to zarówno metodą RPLA, jak i PCR
(tab.2).

podsumowanie

W szybkiej diagnosĘce mikrobiolo gicznej szczępow
VTEC i ETEC, warto wykorzystywać testy, które po-
zw alaj ąna i de nty fika cj ę wybr anej charakt ery s ty c znej
cechy zjadliwości, takiej jak np. synteza uręazy, §-he-
moliĘczność, czy produkowanie Vero-cy,totoksyn i/lub
enterotoksyn. Polimerazow a reakcja łańcuchowa j est
bardzo przydatna w szybkiej identyfikacji oraz okre-
ślaniu zjadliwości Vero-cytotoksycznych szczepów
E. coli imożę byó wykorzystywana w badaniach mo-
nitoringowych tej grupy patogenów. Natomiast testy
biochemicznę oraz serologiczne (RPLA), można za-
stosowaó do dalszych analtz mikrobiologicznych, w
celu bardziej szczegółowego ich typowania. Wykona-
ne badania w kięrunku określenia zdolności bakterii



do rozkładania sorbitolu w czasie Z{-godzinnej inku-
bacji i uzyskane wyniki, potwierdziły przydatności tej
metody w diagnostyce mikrobiologicznej pato genów
nal eżących do serotypu O I 57 :H'7 . Analiza właściwo -
ści hemolitycznych przebadanych szczepow E. coli
wykazała korelację pomiędzy ich aktywnością ente-
rotoksyczną a zdo lno ści ą do hemol izy. Zaden ze szczę -

p ów niehemo l itycznych ni e wytwar zaŁ ęnter otoksyny
ciepłochwiejnej, natomiast na pięć szczepów hemoli-
tyczny ch - cztery ljawniĘ akĘwność enterotoksyczną.
Wydaje się, ze brak właściwości enterotoksycznych
hemo liĘczne go s ero§pu E 6 8 II/O I 4 I, może by c zw lą-
zany z utr atąplazmidowe go DNA, o dp owi e dzi alne go
za produkcję LT. Nie pokrywające się wyniki testów
PCR i RPLA, w przypadku trzech analizowanych
szczępow, mogą świadczyć o tym, iz bakterie tę za-
c h o wuj ąc geneĘ cznąde t ermin antę p ro dukcj i Verotok-
syny VT2 (SLT-II), nie wykazująjednocześnie feno-
typowego efektu, ujawniającego się w postaci jej syn-
tetyzowania. Inną przy czyną rozbieżności wyników
możębyć zbytmała czlłość testu RPLA, w przypad-
ku gdy analizowane szczępy charakteryzują się bar-
dzo niewielką aktywnościątoksynotwórczą. Jeśli syn-
tetyzowana toksyna występuje w stęzeniu mniejszym
ntż I-2 ng w 1 ml supernatantu, nie moze zostaó wy-
kryta w teście RPLA.
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WIERZBOWSKI S., KOSINIAK-KAMYSZ K.:
Kierowany rozród,koni. Wydawnictwo Drukpol s.c.
Kraków, 1998. str.204. ISBN 83-907553-3-5

W ostatnich latach konie, a zwłaszcza ich rozród, stają
się dla medycyny weterynaryjnej narastającym problemem.
Wzrastaj ącemu zaintere s owaniu rozrodem ko ni pr zez pr ak-
tyków tow arzy sząniestety dlże zantedbania edukacyj ne,
pogłębione ponadto przezbrak podręczników z tego za-
kresu. Ostatnio lkazała się nowa książka pt. Kierowany
rozrodkoni, autorstwa S. Wierzbowskiego i K. Kosiniaka-
-Kamysza, która dobrze wypełnia lukę w fachowym piś-
miennictwie. Stąd też należy odnieść się z dużym uzna-
niem dla Autorów i wydawcy tej książki za trafnośc wybo-
ru tematyki oraz aktualność tematyczną.

Treść podręcznlkapodzielona jest na 3 problemy tematycz-
ne, doĘczące procesów rozrodczychuklaczy, ogierów oraz
zagadnień w sp ó lnych dla klac zy, o gi erów i źr eb iąt.

Część poświęcona procesom rozrodczym u klaczy jest
zawartaw |2 rozdziałach dotyczących anatomii, fizjologii
i hormonalnej regulacji czynności układu toztadczęgo,
badańklinicznych i uzupełniaj ący ch narządlpłciowego w
przebiegu cyklu i ciĘy oruztakich procesów jak ruja, owu-
lacja, ciĘa, poród, okres poporodowy, funkcja gruczołu
mlekowego wraz z ich najistotniejszymi zablrzęnl,ami.
Wiele uwagi zwrócono również na schorzenia noworod-
ków, a takze metody oceny i cechy określające przydat-
nośc klaczy do rozrodu.

Rozdział poświęcony procesom rozrodczym u ogierów
składa się z 10 tematycznychpodrozdziałów i jest skon-
sttuowany podobnie jak częśó doĘczącaklaczy. Przedsta-
wiono w nim także zasady pobierania i konser-wacji nasie-
nia otaz sztucznej inseminacji.

Końcowa część książki (4 rozdziaĘ) to interesująco na-
pisane zagadnieniawspólne dla obu płci zwtązane z meto-
dami kierowania rozrodem koni, chorobami zakaźnymi do-
ty czącymi układu rozrodczego, a także przepisami sanitar-
nymi reguluj ącymi produkcj ę nasienia wraz z identyftkacją
zwierząt.

Podręcznik jest bogato ilustrowany rysunkami, zdjęcia-
mi i tab elam i or az w zb o gacony akfu alnym pi śmiennictwem
kraj owym i zagr anl,cznym. Na p odkre ś lenie zasługuj e kom-
pleksowe, a zarazem syntetyczne ujęcie złożonej proble-
matyki rozrodu koni. Istotne jest także umieszczenie w
podręczniku przeglądu nowoczesnych, prakĘcznie użlrĄecz-
nych metodjakultrasono grafta, sterowania rująi owulacją
konserwacja i mrozenie nasienia oraz przenoszęnie zarod-
ków.

Książka jest przeznaczona głównie dla lekarzy wet. i stu-
dentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, ale moze
być również cenną lekturą dla hodowców, zootechników i
biologów.

Dystrybucj a i sprzedaż: Katedra Hodowli Koni AR Kra-
ków, tel (0-12) 634-12-69.

Prof, dr hab. T. Janowski, Olsztyn


