
Praca oryginalna Original papet

żywności zwterzęcego,
woda (1, zędowym rez
bakterii je będąc nosicie
wykazuj e żadnychobj awów chorobowych ( 1 ).

Stwierdzono, tż szczepy STEC grupy 0157 posia-

O157 są pochodzenia klonalnego, wykazując ścisłe
pokrewieństwo na poziomie genotypowym (5).
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Matetiał imetody
Szczepy bakteryjne. Do badań lżyto Iż szczepów E.

coli, należących do grupy O 1 5 7 :NM (bezrzęskowe). Szczę-
py uzy skano z Zakadll B akterio 1 o gii P aństwow e go Zakła-
du Higieny (PZH), Warszawa (3 izolaty, oznaczonę nume-
rami l, 2,3), z Katedry Higieny Zywności Wydziału Me-
dycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego, Olsztyn (3 szczepy, oznaczone numeramj 4,5,6)
oraz izolowano we własnym zakresie (PIWet, 6 szczepów
znumerami J,B,9,10, 11, 12),Szczepy pochodzące zPZH
wyosobniono z kału dzieci z biegunką a pozostałe izolraty
pochodziły zkałubydŁa. Bakterie zaliczono do grupy O 157

na podstawie testu PCR, określającego gen rtb operonu
o157 (15).

Markery patogenności. Izolowane szczepy E. co]iOI51
badano w kierunku obecności następujących markerów
chorobotwórczości: toksyn shiga typu I i 2 (geny strl l
stxĄ, tntyminy (gen eae) i enterohemolizyny (gen ehly),
używając testów PCR opisanych we wcześniejszych pra-
cach (9, 10, 14).

Matrycowy DNA. Do testu ERIC PCR DNA badanych
szczepow E. coJitzolowano zkomórek bakteryjnych inku-
bowanych w podłożu LB w 37'C przez 18 h, z wytrząsa-
niem 150 rpm, Izolację wykonano z 1,5 ml hodowli, uzy-
wając zestawu firmy Sigrna (DNA isolation kit, Nrkat. GDI-
3). Stopień oczyszczenia i koncentrację uzyskanego DNA
określano spektrofotometrycznie przy długości fal260 nm
i 280 nm.

ERIC PCR. Test ERIC PCR przeprowadzono w mie-
szaninie reakcyjnej o objętości 50 pl, zawierającej: 10 ng
izolowanego matrycowego DNA E. co]i, startery ERIClR
(ATGTAAGCTCCTGGGATTCAC) i ERIC2: (AAGTA-
AGTGACTGGG GTGAGCG) (I9), 2 U termostabilnej Taq
polimerazy DNA (Fermentas, Wilno, Litwa) oraz mięsza-
niny nukleotydów (200 pl kaźdego) dATĘ dCTĘ dGTP i

dTTP. Amplifikację wykonano w termocyklerze PTC-100
(MJ Research, Watertawn, CA), przy użyciu programu:
95"C 5 min. (1 cykl) oraz 35 cykli składających się z 52oC
1 min., 70'C 5 min. i 92oC 1 min. Analizę uzyskanych pro-
duktów amplifikacji genowej wykonano :v 20ń żelu agaro-

zowym w buforze TAEprzy stałym napięciu 100 V. PrĘki
DNA uwidaczniano przezbarwtenie w bromku etydyny (5

pg/ml) przez 2 min., a następnie fotografowano w syste-
mie Gel Doc 2000 (Bio-Rad, Hercules, CA). Jako standar-
du masy molekulamej uzyto markera 100 pz (Fermentas),

Analiza pokrewieństwa genotypowego. Pokrewieństwo
genoĘpowe badanych szczepów E. coli OI5'7 określano na
podstawie liczby i masy molekularnej uzyskanych produk-
tów amplifikacji reakcji ERIC PCR, używając metody UPG-
MA (unwieghted group method with arithmetic mean) z
poprawką Jaccarda, wykorzystuj ąc program komputerowy
Molecular Analyst Fingerprinting Plus (Bio-Rad) (11).

Wyniki iomówienie
Charakterystykę badanych szczepow E. coli grupy

OI51 przedstawiono w tab. 1. Wszystkie izolaĘ ce-
chowały się zdolnością wytwarzanta ęnterohemolizy-
ny, a większość znich (8 z 12 szczepów) posiadałateż
gen eae)kodujący wytwarzanie intyminy. Dwa szcze-
py, pochodzące od dzięciz biegunką (szczepy nr 2 t3)

Obj aśnienie : *obecność genów kodujących wytwarzanie bada-
nych markerów patogennoścI oznaczano testem PCR

miały zdolność uwalniania obu toksyn shiga (Stx1 i
Stx2) podczas gdy pozostałe tzolaty posiadały marke-

ry genotypowe dla toksyny Stx1 (3 szczepy) lub Stx2
(7 szczepów). Produkcj a toksyn Stx j est podstawowlłn
warunkiem uznanta szczepu E, coh za chorobotwór-

py O157 posiadało ten marker patogenności. Dodat-
kowo, analizowane w pracy volaty cechowały się
obecnością genu eh ly, koduj ące go ekspresj ę entęrohe-
molizyny. Jak wynika z pracy Beutina i wsp. (2) ok.

lzo]io-
zdol-
więc,

iż cz ziej istotnych mar-
keró szczępy 0157 od
STE uktórych gen eh]y
stwierdza sięw znacznie niższym odsetku (17).

Test ERIC PCR, wykonany zę starterami ERIC1R i
ERIC2, umożliwił uzyskanie obtazu genotypowego
badanych szczepow STEC, stanowiącego podstawę do
ich dalszego molekularnego różnicowania (ryc. 1),
IJżyte startery zkażdym badanym szczepęm E. co]i
OI57 amplif,rkowały szereg fragmentów DNA o ma-
sie molekularnej od ok. 300 pz do ponad 1200 pz.
Dominujący produkt PCR o masie ok, 500 pz obecny
był u wszystkich testowanych izolatow,niezalężnie od
wytw arzany ch pr zez ni e czynnikó
ści (toksyny Stxl i 2, inĘmina,
Dodatkowo, większość badanych szczepow generowa-
ła amplikony o masie ok. 1100 pz (oprócz szczepunr
1) jak równtęż fragmenty 450 pz i 800 pz (szczepy z
numerami 1-7).

Tab. 1. Charakterystyka badanych szczepów E. coli 0157
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M123456789101112M W epidemiologii moleku-
157 testy oparte na loso-
chromosomalnego DNA

najdują szerokie zastoso-
zyskane w obecnej pracy
ne pochodzenie szczepów
ch bliskie pokrewieństwo

iadawięc istotne zna-
ogl,cznych schorzeń

włrvołanvc h szczęp ami S TEC O I 57, których źr o dŁęm

ńl,ru Uye Uyało lub środki żywności pochodzenia
Zwlętzęcęgo.

Tes todą pozwalającą określić
pokre e szczepów_E, co]i OI57 i
możę logii molekularnej,
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Ryc. 2. Dendrogram uzyskany po analizie komputerowej ob-

razu elektroforetycznego wyników testu ERIC PCR, po za-

stosowaniu metody UPĆMA z poprawką Jaccarda, Stopień

pokrewieństwa genotypowego (wyrażony y X) przedstawiony
jest w górnej części dendrogramu_ Cyfry podane z prawej stronJ

oapow]aaajł numerom badanych szczepów E _coli O157: 1-3,

PZH WarsŹawa;4-6. UW-M O1sztyn i 7-12, PIWet Puławy,

Uzyskany obr az elektrofore ty czny tę sfu ERI C P CR
stanowił podstawę do analizy pokrewieństwa genoty-

powego badanych szczepów §TĘC O157, wykonaną
m eto d'ą UP CMł. Te stow an e :.;'olaty z o stały p ołącz o,

ne w d;ie grupy, wykazujące dość znaczny stopień

różnorodnoSci §Ónot}powej (ryc. 2). D o pierwszej gru-

py nalężały szĆzepy z numerami 8, 9, 10 i 12 (wszyst-

i. zas gdy dru-

g __ dzieci zbie-
g 3) i od bydła, numery 4, 5

iO (UW-trł) oraz lzo\aty z numerami 6 i 7 (PIWet,),

Ana|tza komputerowa wykazaŁa rownlcż, iż szczepy
1,, 4, 5 i 6, izÓlowane w róznym miejscu i od różnych
nosicieli, cechowały się identycznością molekularną

owego), Bardzo blisko
nimi izolaty 7 i 11 (od-

ntyczności), wyosobnione
mym terenię.

Zastosowana w pracy metoda ERIC PCR pozwala
na szybkie molekulirne różnicowanie szczepów E, co]i
grupy OI57, posiadających te
ńarkery patogenności, które był
l zwrcrząt. Umożliwia ona rówR
wych źradełinfekcji i kierunkow transmisji chorobo-


