
Płaca oryginalna

B akterie E s ch eri c h i a c o l i w7Ąw ar zaj ące toksyny shi -

ga (Stxl lub Stx2), oznaczane jako STEC (Shiga toxi-
genic E, colĄ,sączynnikiem groźnych schorzeń jeli-
towy ch (krwoto czn e zap aleniej e lita grub e go, HC ) lub
systemowych (hemolityczny zespół mocznicowy,
HUS) u ludzi (1, 6, 9, 13, 14). Większość infekcji
związana jest z konsumpcjąskażonej zyłvności pocho-
dzeniazwlerzęcego i roślinnego lub spożyciem zanlę-
czyszczonej bakteriami STEC wody (1,6,9). Zrodłem
shigatoksycznych E. coli jestgłównie bydło, które bę-
dąc bezobjawowym nosicielem bakterii wydala je z
kałem. Wykazano, iż szczepy STEC należądo szere-
gu serotypów, wśród których najczęściej stwierdza się
OI5]:H7 lub O157:H - jednakże bakterie innych grup
serologicznych mogąbyć równie często odpowiedzial-
ne zaHC i HUS (I, 6, 13, l7),

Shigatoksyczne E. coli, obokuwalniania toksyn Stx,
mogą wytw arzać takżę inne czvnniki patogenności, z
których za najb ar dziej i stotny uw ażana j e st intym ina,
białkowy produkt genu eae, warunkujący adhezję
STEC do komórek nabłonka jelitowego (2,Ll).Izola-
ty E. coli, posiadające oba te markery chorobotwór-
czości, tzn. toksyny Stx1 lub Stx2 oraz intyminę (lub
tęż tch o dp owi e dni e wskaźniki genotypow e), uznaw a-
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ne sąza w pełni patogenne i zdolne do wywołania HC
i HUS u ludzi.

IdenĘfikacj a E. coli grupy STEC, w tym serotypu
OI57, opiera się zwykle na izolacji kolonii bakteryj-
nychzpodłoĄselekcyjnych,oznaczentuprzynależno-
ści gafunkowej testami biochemicznymi, a następnie
określeniu czynników patogenności badanych tzolatów
(6). Procedury te są zwykle praco- i czasochłonne, a
uzyskane wyniki nie zawszę jednoznaczne. Wprowa-
dzentę metod opartych na biologii molekularnej, a
zwłaszcza na amplifikacji określonych genów testem
polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR), znacznte
usprawniło proces diagnostyki szczepów STEC. Obok
klasycznych testów PCR, opisano równiez PCR, w któ-
rychużywano dwóch lub więcej par starteróW pozwa-
laj ących na równo cze sną amplifi kacj ę kilku markerów
genotypowych (7,8, 10, 16). W obecnej pracy przed-
stawiono dwustopniową procedurę identyfikacj i shiga-
toksycznych E. co ] i umożliwiającą za pomocą testów
multiplex PCR, jednoczesne oznaczente markerów tok-
syn shiga 1 i2 (geny stx] i stxĄ oruz intyminy (gen
eae). Metod a ta p onłv ala tęż na swoistą idenĘfikacj ę E
coli grupy OI57 oraz na swoiste róznicowanię izola-
tów gatunku E. c o]i od innych bakterii Gram uj emnych,
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Summary

The aim of the present study was to develop a method for genotypic identification and differentiation of
shigatoxic E. coli.In the first stage, a multiplex PCR was utilized that enabled a specific identification of E.
coli, including the 0157 seroĘpe, and to differentiate them from other Gram-negative bacteri,a.lThe moleću-
lar characteristic of E. coli of the STEC group was then based on simultaneous identification of stx and eae
gene§, which rryere responsible for the production of Shiga toxins and intimin, respectively. The 3, primer pairs
used made it possible to obtain the PCR amplification products of 348 bp (Stxl), 584 bp (Stx2) and 840 bp
(intimin) molecular wrights, respectively. None of these or other amplicons were detected when non-STEC
strains or othe,r,lGram-negative bacteria were used. The presented method may be used for rapid and specific
identification of shigatoxic E. coli.
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Tab. l. Bakterljne szczcpy referencl,ine użyte do opracowania testólv multipler
PCR

Materiał imetody
Szczepy bakteryjne. Do opracowania testu multiplex

PCR użyto referencyjnych szczepów E, co]i oraz innych
bakterii Gram ujemnych, których charakterystyka przed-
stawiona jest w tab. l .

Matrycowy DNA. Do testów PCR użyto mattycowego
DNA uzyskanego pvez zawieszenie 1 kolonii bakteryjnej
w 25 prl jałowej wody, wolnej od DNazy i RNazy (ICN
Biomedicals, USA). Zawiesinę następrrie odwirorł,ano
(13 000xg, 2 min.), a uzyskany supernatant stanowił źró-
dło matrycowego DNA, Bakterie do badań inkubowano na
podłozu LB lub agarze z krwiąw 37oC przez I8h.

Testy multiplex PCR. Do pierwszego etapu identyfika-
cji bakterii E. co]i uzyto multiplex PCR pozwalający na
specyflczne oznaczenie gatunku E. cofinapodstawie obec-
ności genu uspA,kodljącego uniwersalne białko stresowe
i odróznienie badanych szczepów od innych bakterii Gram
ujemnych (5). Odczyn ten umozliwia jednoczesne rózni-
co,nvanie szczepow grupy O l 57 od izolatów E. co]i nte na-
1eżących do tego serotypu. Dokładna nretodyka wykona-
nia testu multiplex PCR przedstawiona jest w poprzedniej
pracy (15).

W drugim etapie, u izolatów określonych metodą PCR
jako E co]i, zarowno Ol 57 jak i nie nalezących do tej gru-
py, oznaczano dwa najbardziej istotne genotypowe marke-

ry patogenności geny s/x, kodujące
wytwarzanie toksyn shiga Stxl i Stx2
oraz gen eaą odpowiedzialny za ekspre-
sję białka adhezyjnego intyminy, Celem
równoczesnej amplifikacji tych genów,
opracowano test multiplex PCR, wyko-
rzystujący trzy pary starterów: LP30/
LP31 (Stxl), LP43/LP44 (Stx2'1 oraz
IntFc/IrrtRc (intynrina) (3, .ł), Sekwerr-
cje nukleotydowe i charakterystykę uży-
tych starterów DNA przedstawiono w
tab.2.

Wszystkie startery uzywano w lcon-
ccntracji l00 pM, dodając je do miesza-
niny reakcyjnej PCR zawierającej
MgCl. (5 rnM), nukleotydy dNTP
(dATą dCTĘ dGTP i dTTP w koncen-
tracji 200 pM), bufor enzymatyczny,I
U terrnostabilnej polimerazy Taq (Fer-
lxentas, Litwa) oraz wodę do końcowej
objętości 45 pl. Mieszaninę uzupełnia-
no 5 pl matryco\Ą,ego DNA szczepow
bakteryjnych i wykonywano reakcję am-
plifikacji w termocyklerzc PTM-100
(MJ Research, USA) użyr,vajap następu-
jących parametrów:94oC 5 min. (dena-

82 |0157:H7 slxl/stx2/eae Stxl/Stx2/intymina

137/98 | 0157:H- stx2/eae I Stx2/intymina

232lg8 |0116:K?| stx2 | Stx2

495/98 |0111:K?| eae I intymina

112198 i0?:K?| stxl/stx? | Stxl/Stx2

C600 | K-12 | Brak genów stxl/stxz/eae

A1 l0157:H7| stxl/eae I Stx1/lntymina

14lC l0?:K?l stxt

Bakterie gram uiemne nie należące do rodzaju E. colł
Campylobacter jejuni, Pasleurella multlcida Ai1,

Prlteus vulgaris ATCC 6380, Proteus vulgarisNCTC
4636, Salmone lla aglna,

B0VV, Dessau, Niemcy

pzH watszawa

PlWel. Puławy

PlWet. Puławy

Tab. 2. Charaktervstvka starteróu,DNA użytvch do testólv multiplex PCR

Ec1

EcZ

01 57PF8

01 57PR8

LP30

LP31

LP43

LP44

lntFc

lntRc

CCGATACG CTG CAATCAGT

ACG CAGACCGTAG G CCAGAT

CGTGATGATGTTGAGTTG

AGATTGTTG G CATTACTG

CAGTTAATGTCGTG G CGAAG G

CAC CAGACAATGTAACCG CTG

ATCCTATTCCCG G GAGTTTACG

G CGTCATCGTATACACAG GAG C

CCG G AATTCG G GATCGATTACCGTCAT

C C CAAG CTTTTATTTATCAG C CTTAATCTC

53,8

55,8

46,0

46,9

54,1

54,1

54,4

56,3

60,3

56,3

uspA

ńb0157

stx1

stx2

eae

uniwersalne
białko

stresOWe

LPs 0157

Stx1

Stx2

lntym in a

884

420

348

584

840

5

12

4

4

3



turacja wstępna) a następnie 30 cykli (po 1 min. każdy)
składających się z temperatur 53oC, ]2"C I94oC, Końco-
wy etap wydłuzania przeprowadzono w 53"C przez 2 min.
| ]2"C przez 5 min. Analizę elektroforetycznąproduktów
amplifikacji genowej wykonano w 2oń zelu agarozowym
w buforze TAE przy stałym napięciu l00 V. Zele następnie
barwiono w bromku etydyny (5 pglml) przez 2 min., od-
bar-wiano w wodzie destylowanej i fotografowano w świe-
tle UV ptzy użycitt zestawu Gel Doc 2000 (Bio-Rad),

Wyniki iomówienie
Identyfikacja i charakterystyka shigatoksycznych

szczepów pałeczki okrężnicy wymaga przede wszyst-
kim izolacji badanych bakterii oraz wykonania czaso-
chłonnych testów biochemicznych, na podstawie któ-

rychmożna jezaliczyc do gatunku E. co]i.Znacznym
ułatwieniem tej procedury jest zastosowanie metody
PCR, pozwalającej amplifikować chromosomalny
fragment DNA, kodujący ekspresję uniwersalnego
białka stresowego (UspA), typowego dla E. coli, za-
równo chorobotwórczychjak i nie patogennych (5).
W śró d grupy shigatoksyc zny ch E. c o ] i dominuj ącą rolę
odgrywają szczepy serotypu O157, identyfikowane
zwykle testami serologicznymi. Wprowadzenie szyb-
kiej i wysoce specyficznej metody opartej na PCR
pozwoliło znacznie skrócić i usprawnió pfoces fozpo-
zna:waniasTEc grupy O157. Wpoprzedniej pracy (15)
opisano multiplex PCR umozliwiaj ący różnicowanie
E. co]iOI57 od innych bakterii Gram ujemnych. Test
ten zastosowano również w pierwszym etapie obec-
nych badań potwierdzaj ąc, iż może być on lżyty do
szybkiej diagnostyki E. co]i, zarówno grupy O157
(ryc. 1, ścieżka 1) jak 1 szczepow nie należących do
tego serotypu (ścieżka 2). W tych samych warunkach
brak było amplifikacji genowej gdy do badan lżyto
szczępow innych bakterii Gram ujemnych (ścieżka 3).

Następnym etapem molekularnej charakterystyki
oznaczonych testem PCR szczepów E. coli była tn-
dentyfikacj a ich genotypowych markerów patogenno-
ści, warunkujących wytwarzanie toksyn shiga i inty-
miny. Ęlko obecność toksyn shiga (lub ich genów)
pozwala zaliczyc badany szczęp E. co]i do grupy
STEC. W tym celu opracowano kolejny test multiplex
PCR, wykorzystujący jednocześnie 3 pary starterów
DNA, umożliwiaj ący równo c zesną amp lifikacj ę b ada-
nych genów stxi eae. W trakcie badań wykonano sze-
reg prób, w których testowano rożne koncentracje star-
terów i jonów magnezu oraz wprowadzano odmienne
p arametry dotyc ząc e czasul i temp eratury amp lifi kacj i
genowej, Stwierdzono, że optymalne wyniki tzn. obec-
ność wszystkich oczekiwanych produktów PCR, cha-
r aktery z:uj ący ch s i ę zb|iż oną inten sywn o ś c i ą ś wi e c e -

nia w UV, uzyskano przy zastosowaniu tej samej kon-
centracji molarnej wszystkich starterów (po 100 pM),
w buforze enzymatyczrym zawierającym 5 mM jo-
nów magnezu i I U termostabilnej polimerazy Taq.
Przy użyciu progfamu amplifikacji opisanego w czę-
ści ,,Materiał i metody", badane szczępy referencyjne

E. coli powodowały powstawanie odpowiednich am-
plikonów o masach odpowiednio 348 bp (gen stxĄ,
584 bp (gen stxĄ i 840 bp (gen eae) (ryc. 1 , ścteżkt 4-
10). Równocześnie nie stwierdzono obecności tych lub
innych produktów amplifikacj i PCR gdy do testu uży-
to DNA bakterii E. co]inię posiadających tych marke-
rów patogenności oraz innych izolatów Gram ujem-
nych, nie należących do gatunku E. coli (Campylo-
bacter, Pasteurel]a, Proteus, Salmonella) (ryc. 1, ścięż-
ka 11).

Opracowany test multiplex PCR pozwalana szyb-
kie i specylr czne ozl7aczenie genów, odpowiadających
zawytwarzanie toksyn shiga Stxl i Stx2 orazbiałka
adhezyjnego intyminy u szczepow grupy STEC. Za-
stosowane w odczynie pary starterów prowadzą do
generacji amplikonów rożniących się znacznie masą
molekularną a tym samym umożliwiaj ą ich łatwą iden-
tyfikację w żelu agarczowym. Dodatkowo, test ten
wykorzystuje matrycowy DNA uzyskany bęz czaso-
chłonne go pro c e su izolacji i o czy szczani a, a wymaga-
jący tylko zawlęszenta kolonii bakteryjnych w wodzie.
W połączeniu z pierwszym etapem, w którym nastę-
puje wstępna identyfikacja bakterii z gatunku E. coli,
w tym należących do bardzo chorobotwórczej grupy
C157, cała procedura charakterystyki genotypowej
badanych szczepow może być zakończona w ciągu
kilku godzin. Przedstawiona metoda diagnostyczna,
oparta na dwóch testach multiplex PCR, moze być
wykorzystana do szybkiej identyfikacji i genotypowej
charakterystykt szczepów STEC oraz ich różnicowa-
nia od innych bakterii Gram ujemnych. Badania te mają
istotne znaczęnle d7a oznaczęnia i oceny potencjalnych
czynników chorob otwórczo ści pato gennych dla ludzi
shigatoksycznych E. co]i.

500-----ł-

Ryc. 1. Obraz elektroforetyczny produktów amplifikacji PCR
uzyskanych w testach multiplex PCR identyfikujących i róż-
nicujących shigatoksyczne szczepy E, coli.Poszczególne ściez-
ki: M, 100 bp standard masy molekularrrej (Fermentas; pozycja
500 bp zaznaczona strzałką); 1-3, test multiplex PCR do identy-
fikacji E, coli, w tym serotypu Ol57:1, E. co]l O157:H7 (B2;
amplikony 884 bp i 420 bpi);2, E. coli OlI1:K? (495l98; ampli-
kon 884 bp); 3, C. je.iuu (brak produl<tów amplifikacji); 4-11,
test multiplex PCR do identyfikacji genów toksyn shiga (s/x1 -
348 bp, stx2 5Sa bp) i intyminy (cae - 840 bp); 4, E, co]i
O\ 51 :H7, stx ] /s tx2/eae (B2); 5, E. coh O l 57 :H7, s tx 1 /eae (A1);
6, E. co]i O157:H-, str2/eae (l37198); ], E. co]i Ol1I,,K?, eae

G95l98);8, E. coliO?:K?, stxl/stx2 (1l2l98); 9, E. coliO?:K],
str] (I4lC);10, E. coliOII6:K?, stx2(232198'):I1, E, coliK-Iż.
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STAN ZAKAŹNYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw styczniu 2001 r.*)

1) Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 9 województwach, a mianowicie: kujawsko-

pomorskim (2-3), lubelskim (1-1), małopolskim (4-1 2), mazowieckim (1-1), podkarPackim (4-

4), podlaskim (2-2), pomorskim (1-2), świętokrzyskim (4-4), warmińsko-mazurskim (11-19).

Wściekliznę stwierdzono u 18 psów, 16 kotów, 24 szL bydła.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 1 '1 województwach: kujawsko-pomorskim (12-

22), lubelskim (13-33), łodzkim (2-3), małopolskim (8-55), mazowieckim (21-50), podkarpac-

kim (1 4-41), podlaskim (9-13), śląskim (1-1), świętokrzyskim (9-19), warmińsko-mazurskim
(17-48),wielkopolskim (6-9). Zanotowan o jąu 254lisów, 26 jenotÓw, 4 kun, 3 tchorzy i 'l fretki.

3) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w województwie świętokrzyskim (1-1) i Zachod-

niopomorskim (1-1).

4) Choroba Aujeszkyego u świń - wystąpiła w województwie mazowieckim (1-3) i wielkoPol-

skim (1-1).

5) Salmon eloza świń - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1 -1 ) i wielkopolskim
(2-2).

6) Listerioza - wystąpiła w województwie pomorskim (1-1).

7)Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w wojewódzIwie za-

chodniopomorskim (1 -1 ).

8) Choroba Mareka - wystąpiła w wojewodztwie mazowieckim (1-1)

9) Salmon eloza drobiu - wystąpiła w 12 województwach. dolnośląskim (1-3), kujawsko-Po-

morskim (4-6), lubelskim (1 -1), lubuskim (a-5), łodzkim (1 -1), małopolskim (5-7), mazovliec-
kim (6-8), podkarpackie (2-2), pomorskim (1-2), śląskim (2-5), świętokrzyskim (2-3), wielko-
polskim (8-22).

*)w nawiasach podano liczbę powiatów i rniejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


