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0znaczanie markerów genotypowych fimbrii Fl8
i toksyny shiga Stx2e szozepów Escherichia coli
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Osek J.
lletection of genotypic matkers of Fl8 finbilae and shiga toxin Stx2e

in Eschetichia coli strains by the use of multiplex PGR

Summary
The aim of this study was to develop a multiplex PCR test for simultaneous detecfion of F18 and shiga toxin

Stx2e genes in E. coli strains. The primer pairs, specific for the fedA gene of F18 fimbriao and the stx2e gene of
B subunit of shiga toxin Stx2e, were mixed in equal concentrations allowing amplification of both genotypic
markers of reference and pig-isolated E. coli. The amplified products obtained had different molecular weights
(510 bp for F18 fimbriae and 267 bp for shiga toxin §tx2e, respectivelv) and could be easy differentiated in an
agarose gel. The multiplex PCR developed was applied to detect these virulence markers tested among E. coli
isolated from pigs with edema disease and with post-weaning diarrhea. It łr.as shown that genes for Fl8 fimbriae
and shiga toxin Stx2e were usually present together in E. coli strains responsible for these syndromes.

Ke5,words: E. coli, pigs, Fl8 fimbriae, shiga toxin Stx2e, multiplex PCR.

Chorobotwórcze szczepy Escherichia coli są jed-
ny m z naj bardziej istotnych czynników eti o I o gicznych
biegunek prosiąt osesków i okresu odsadzania od ma-
cior (3). Są też przyczynąchoroby obrzękowej świń
(4). Za infekcje jelitowe odpowiedzialne są zwykle
szczepy enterotoksyczne, które mają zdolność zasie-
dlania błony śluzowej przewodu pokarmowego przy
pomocy fimbrii F4, F5, F6,F I7 lub F41 oraz uwa|nia-
nia enterotoksyn - ciepłochwiejnej LT i/lub ciepłosta-
łej ST (6,9, 12). U prosiąt w okresie odsadzania od
macior kolibakterioza (rożntcowana jako postać bie-
gunkowa i choroba obrzękowa) moze być wynikiem
namnażanla się bakterii E. coli, które często nie po-
siadają wspomnianych adhezyjnych i toksycznych
czynników chorobotwórczości (7, 11). Szczepy takie
kolonizuj ąj elito cienkie plzy pomocy odmiennych fi m-
brii, określanychjako F18 (dawna nazwa-FI07) oraz
wytwarzają obok enterotoksyn, toksynę shiga Stx2e,
określaną rownteż nazwą vero (VT) lub shiga-like
(SLT) (1, 8). Licznę badania wykazały, iż u patogen-
nych E. coli oba te markery chorobotwórczości (F 18 i
Stx2e) są często obecne równocześnie, odgrywając
podstawową rolę w patogenezie choroby oUizit<owÓj
i biegunki okresu odsadzeniowego ( 1, l 1, 13). Stwier-
dzenie ich występowania u badanych izolatow pozwala
jednoznacznię uznac dany szczep za czynnik etiolo-
giczny wymienionych schorzeń.

Wykrywanię in vitro fimbrii Fl8 i toksyny shiga
Stx2e jest często zależnę od warunków hodowlanych
bakterii i używanych podłoży wzrostowych jak rów-
niez wymaga dostępu do specyficznych surowic dia-

gnostycznych w tyrn przeciwciał monoklonalnych (ż.
74). Znacztlie łatwiej i szybciej możnawykazac obec-
nośc genów, odpowi edzialnych za fenotypową ekspre-
sję odpowiednio fimbrii Fl8 i toksyny shiga. Określe-
nie sekwencji nukleotydowych genów kodujących te
markery p ato genno ści, umozliw 1ło zapr oj ektowanie
specyficznych stafterów DNA używanych do testu po-
limerazowej reakcji łańcuchowej (PCR) (4,5,10). Ce-
lem obecnych badań było opracowanie testu rnultiplex
PCR, umozliwiaj ącego równoczesną amplifikacj ę frag-
mentów chromosomalnego DNA szczepow E. coli,
kodujących wytwarzanie fimbrii F18 i toksyny shiga
Stx2e. Test ten pozwala na specyficzną diagnostykę
ch orob otwó r czy ch E . c o l i, b ę dących pr zy czynąchoro -
by obrzękowej świń jak również mających istotne zna-
częnie w patogenezie postaci biegunkowej schorzenia.

Materiał imetody
Szczepy bakteryjne. Do badań lżyto 27 szczepów E.

coli, izolowanyclr od prosiąt z biegunką odsadzonych od
macior, 14 izolatow, pochodzących od świń z objawami
choroby obrzękowej oraz 18 szczepow,wyosobnionych od
prosiąt zdrowych, w wieku 4-6 tygodrri. Izolację szczępow
przeprowadzono zkału zwierząt, zużyciem podłoża Mac-
Conkeya i agaru z klwią a biochemicznąidentyfikację bak-
terii gatunku E. coli wykonano zestawem API 20E (bio-
Merieux, Francja), Od jednego prosięcia izolowano i uzy-
to do dalszych badań jeden szczep E. coli. Referencyjne
E. coli, wytwarzające fimbrie F18 (szczep 262), toksynę
shiga 2e (szczep E57), fimbrie F18 i toksynę Stx2e (szczep
107 186) otaz E. coli nie posiadający genów kodujących te



Tab. 1. Charakterystyka starterów DNA używanych do testórv PCR dla oznacza-
nia genów fimbrii Fl8 i toksyny shiga Stx2e

czynniki chorobotwórczości (szczep
C600) uzyskano od dr P. Galliena, Des-
sau, Niemcy.Izolaty do badań testami
PCR inkubowano na podłozu LB w 37'C
przez 18 h.

Matrycoury DNA. Do testów PCR
uzyto bakteryjnego DNA uzyskanego
przez zawieszenie 1 kolonii E. coli w
25 pl jałowej wody, wolnej od DNazy i

RNazy (ICN Biomedicals, USA) Zawie-
sinę następnie odwirowano (13 000xg,
2 min.), a otrzymany supetnatant stano-
wił źródło matrycowego DNA.

PCR dla fimbrii F18. Test wykon5,,wano w 50 pl mie-
szaniny teakcyjnej z użyciem stafterów FedAl i FedA2 o

sekwencjach podanych w tab. 1. PCR przeprowadzono wg
metodyki opisanej poprzednio (10), z modyfikacjami. Do
reakcji użyto mieszaniny zawierającej: 5 pl buforu PCR
(10X skoncentrowany), 5 pl mieszaniny nukleoĘdów dATŁ
dCTĘ dGTP i dTTP (końcowe stęzenie 200 pM), 10 pl
MgCl, (koncentracja 5 rnM), 0,5 pl starterów (koncentra-
cja 100 pM), 1 pl termostabilnej DNA Taq polimerazy (IU,
Fermentas, Litwa) oraz wodę do końcowej objętości 45 pr1.

Do mieszaniny dodawano następnie 5 pl matrycowego
DNA badanych szczepów E, coli. Reakcję amplifikacji
przeprowad zano w termocyklerze PTM 1 00 (M JRe search,

USA) używając następujących parametrów: 94'C 5 min.
(denaturacja wstępna), 30 cykli składających się z tempe-
ratur: 55oC 1 min., '72"C - 2 min. i94"C 1 min. oraz
końcowego wydłużania w ,55oC przez 2 min. i 72"C przez
5 min. Rezultatem amplifikacji genowej był produkt o ma-
sie 510 par zasad (bp).

PCR dla toksyny shiga Sfx2e. Test wykonywano ze star-

terami SLT2vB1 i SLT2vB2 (tab. l), wkoncentracji 100 pM
wg metodyki i parametrów amplifikacji genowej podanych
dla fimbrii F18.

Test multiplex PCR. Celem równoczesnej amplifikacji
genów fedA i stx2e, kodujących odpowiednio wytwarza-
nie fimbrii F 18 i toksyny shiga Stx2e szczep ow E, coli, dla
wykonania jednej reakcji PCR uźyto dwóch par stafierów

FedAllż i SLI2vBl/2, wjednakowych stęzeniach 100 pM.
Startery (po 0,5 pl każdego) dodawano do mieszaniny re-

akcyjnej zawierającej: bufor PCR (5 prl, 10X stęzony),
dNTP (5 pl, 200 pM), MgCl, (10 pl, 5 mM), 2 U DNA Taq
polimerazy (2 pl, Fermentas) oraz wodę do końcowej ob-
jętości 45 p,L Zawaftość probówki uzupełniano 5 pl matry-
cowego DNA 

'. 
coll i wykon}nvano reakcję amplifikacji

przy użyciuparametrów podanych wyżej. Analizę elektro-
foretyczną produktów amplifi kacj i gen owej pr zepr ow adzo -

no w 2oń że|l agarozowym (typ I, low EEO; Sigma) w bu-
forze TAE przy stałym napięciu 100 V. Zel barwiono na-
stępnie w bromku etydyny (5 pglml) przezż min., płukano
w wodzie redestylowanej (1 min.) i fotografowano przy
użyciu zestawu Gel Doc 2000 (Bio-Rad).

Wyniki i omówienie

Do wykazania obecności genów fędA szczępów E.
coli użyto pary starterów FedAl i FedA2, pozwalaiy
cej na amplifikację fragmentu o masie 510 bp, znaj-
dującego się w chromosomalnym DNA, kodującego

Ryc. 1. Wyniki testu multiplex PCR z użyciem par starterów
FedAl i FedA2 (fimbrie F18) oraz SLT2vB1 i SLT2vB2 (toksy-
na shiga Stx2e), uzyskane po rozkładzie elektroforeĘcznym w
2o/o żelu agarozowym. Poszczególne ścieżki: M 100 bp stan-

dard masy molekularrrej (Fermentas); 7 szczepreferencyjny 262
(fimbrie F 1 8); 2 szczep referencyjny E57 (toksyna shiga Stx2e);

3 szczep referencyjny 107/86 (fimbrie F18 i toksyna shiga Stx2e);

4 szczep referencyjny C600 (brak fimbrii F18 i toksyny shiga

Stx2e); 5 do 8 szczepy E. coliizolowale odprosiąt, posiadające
geny dla fimbrii Fl8 (ścieżka 5), toksyny shiga Stx2e (ściezka 6),

obu tych czynników patogenności (ścieżka 7) oraz szczep ujernny

w kięrunku fimbrii F l8 i toksyny shiga Stx2e (ścieżka 8).

wytwarzanie podjednostki strukturalnej fimbrii F l 8
(5), Specyfrczność reakcji PCR i jej zastosowanie dia-
gnostyczne przedstawiono we wczeŚniejszym opraco-
waniu (i0). Stwierdzono, iż amplifikowany produkt
obecny byłwyłącznie u szczepów posiadających frag-
ment fedA materiału genetycznego odpowiedzlalne-
go za syntezę adhezyn F18, a nie stwierdzono go u
Izolatow kontrolnych C600 iE57 ,nie wytwarząących
tego rodzaju fimbrii. 

I

Do oznaczania genów kodujących obecność toksyny
shigaS SLT2vBliSLT2vB2,
flankuj o masie 267 bp znaj-
dujący nymzaekspresję pod-

50() hp -+

GTG AAA AGA CTA GTG TTT ATT TC

CTT GTA AGT AAC CGC GTA AGC

ATG AAG AAG ATG TTT ATA GCG

TCA GTT AAA CTT CAC CTG GGC

Fe dA'l

FedA2

S LT2vB1

s LT2vB2



Tab.2. Wyniki badań szczepów E. cali testem multiplex PCR
w kierunku obecności genów fimbrii Fl8 i toksyny shiga Stx2e

kacja obu fragmentów genowych równocześnie, tzn.
fedA i Stx2e, pozwalająca na pełną i specyficzną dia-
gnostykę szczepów E. coli posiadających te markery
patogenno ści. W przedstawionym teści e lżyto obu par
starlerów: FedAl i FedA2 orazSU}vB1 i SLT2vB2 w
jednakowych stężeniach: 100 nM. Szereg prób, wy-
konanych z r óżnytni koncentracj ami MgCl, pozw oli-
ło określic jego optymalne stęzenie na 5 ńM, które
zapewniało powtarzalność i swoistość wynikórł, jak
również prowadziło do równoczesnej amplifikacji obu
badanych fragmentów genou,ych o masach odpowied-
nio 510 bp (fimbrie Fl8) i267 bp (toksyna Stx2e). Na
ryc.I przedstawiono typowy obrazuzyskany w wyni-
ku reakcji multiplex PCR, gdy do testu użyto szcze-
pów leferencyjnych E. coli, posiadających tylko gen
fedA fimbrii F18 (ściezka 1), gen stx2e kodujący syn-
tezę toksyny shiga Stx2e (ściezka 2) oraz geny obu
markerów ch orobotwórczości, rezultatem czego była
równoczesna amplifikacja fragmentów o masach od-
powiednio 510 bp i 267 bp (ścieżka 3). Nie uzyskano
żadnych produktów reakcji PCR gdy do badań użyto
szczepu E. coli C600, nie posiadającego genotypowych
markerów patogenności określanych testem multiplex
PCR (ścieżka4). Podobne wyniki otrzymano przyba-
daniach szczepów E. coli izolowanych od prosiąt z
chorobąobrzękowąlub biegunką (ryc. l, ściezki 5-8).

Używając opracowanego testu multiplex PCR wy-
kazano, iż większośc szczępow E. coli (29 z 4I szcze-
pów badanych), pochodzących od prosiąt z podanymi
syndromami chorobowymi, posiadało równocześnie
geny kodujące wytwarzanie fimbrii F18 i toksyny shi-
ga Stx2e, a więc mogły byc lznane za w pełni pato-
genne (tab.2). Nieliczne izolaty cechowały się obec-
nościąmarkerów genotypowych tylko dla fimbrii F18
(3 szczepy) lub toksyny shiga (6 szczepów). W przy-
padku kontrolnej grupy E. coli, pochodzących od pro-
siąt zdrowych, testem multiplex PCR stwierdzono 1

szczep z genem fedA, odpowiedzialnym za syntezę
fimbrii F 1 8. W grupie tej nie Wkazano natonriast obec-
ności bakterii posiadających markery genotypowe dla
toksyny shiga lub dla obu badanych w pracy czynni-
ków chorobotwórczości równocześnie (tab. 2).

Istotnym elementem, który powini en b y ć br any pr zy
opracowaniu testu multiplex PCR, jest dobór odpo-
wiednich starterów DNA, pozwalających generować
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produkty o znacząco rożnej masie molekularnej. W
przedstawionej pracy, startery FedAl i FędAZ oraz
SLT2vB1 i SLT2vB2 umozliwiały amplifikację frag-
mentow o masach molekulamych odpowiednio 510
bp i 267 bp, a więc takich, których róznicowanie w
żelu agarozowym nie napotykaŁo na żadnę trudności.
Również długość i sekwencja starterów oraz zwięa-
na z tym ich temperatura topnienia (Tm), są czynnika-
mi mogącymi wpłynąć na specyficznośc wykonywa-
nychw systemie multiplex amplifikacji genowych. W
obecnej pracy wyselekcjonowano startery których Trn,
mimo iżrożniące się nieco między sobą pozwoliły na
dobór opĘmalnej temperatury ich równoczesnego przy-
łączania do maĘcowego DNA (55"C), umożliwiają-
cej jednoczesną amplifikację obu badanych fragmen-
tów genowych. Opracowany test multiplex PCR jest
więc metodą diagnostyczną, pozwalającąna szybką i
swoistą identyfikację patogennych E. coli, odpowie-
dzialnych za chorob ę obrzękową or az bior ący ch udział
w biegunkach prosiąt okresu po odsadzeniu od macior.

Wniosek

Równo cze s ne o znaQzani e markerów genotyp owych
fimbrii F18 i toksyny shiga Stx2e możliwe jest przy
pomocy testu multiplex PCR.
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