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Escherichia coli grupy OI57, wytwarzające toksy-
nę shiga (Shiga toxin-productng E. co]i, STEC), wy-
kazanoporazpierwszy w 1982 r. jako czynnik etiolo-
Elczny krwawej biegunki (hemorrhagic colitis, HC) u
ludzi (6). W następnym roku, Karmali i wsp. (17)
stwierdzili, tż E. coliOI57:H7 oraz innych grup sero-
lo gicznych posiadaj ących cechy STEC, odpowiedzial-
ne były zarozwój hemolitycznego zespołu mocznico-
wego (hemolytic uremic syndrome, HUS). Badania
epidemiolo glczne, wykonane w następstwte tych oraz
kol ej nych przyp adków zakażeń shi gatoksyc zny mi E.
c o l i vnrykazaĘ, lż źr ó dłem infekcj i ludzi mo gą by ć śro d-
ki żywności pochodze nla zw lęrzęce go (szcze gólnie
mięso wołowe i mleko), roślinnego lub woda, skażo-
ne patogennymlszczępaml E. coli(3,25). Istotne zna-
czenlę w łańcuchu epidemiolo gtcznym przypisuje się
teżbezpośrednim kontaktom zw:ręrzę człowiek lub
człowiek- człowiek (3, 14). Opisano ponad 100 sero-
typow STEC, które izolowano od ludzi z objawami
HC iilub HUS (13), spośród których bakterie grupy
OI57:H7 wydają się najbardziej patogenne, wywołu-
jąc zarówno zakażęnia sporadyczne jak i epidemiolo-
glczne, często zItcznymi zejściami śmiertelnymi (3,
25). Do najbardziej znanychprzypadków infekcji lu-
dzi szczepami STEC O 1 5 7 można za|lczy ć epidernię
w Japonii w lipcu 1996 t,, która objęła8516 dziecyu
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106 zktorych rozwinął się syndrom HUS z konsekwen-
cją3 zejść śmierlelnych (30) oraz 50I przypadków
zakażeiw S zko cj i, w okre s ie listop ad- gru dzień I 9 9 6,

z2O przypadkami śmiertelnymi (2). W obu epidemiach
bezpośrednim źródłem zakażęnia były środki żywno-
ści - warzywa (Japonia) i mięso (Szkocja). Na pod-
stawie tych i innych przyp adków można uznac, lż b ak-
tęrie E. co]i OI57 (a także innych serotypów STEC)
są j ednym z najbar dziej istotnych czynników zakażeń
pokatmowych ludzi, a ich szybka i prawidłowa iden-
tyfikacja jest niezbędna do kontroli wywoływanych
przęz nie zespołów chorobowych i zapobtegania in-
fekcjom.

ldentyf ikacia E, co l i O15l
z ułGiem podłoł bakteriologicznych

Szczepy E. co]iOl57 są gramujemnymi pałeczka-
mi, posiadającymi większość cech morfologicznych i
biochemicznych identy czny ch z pozostŃymi bakteria-
mi gatunku E. coli. Charakteryzują się jednocześnie
istotnymi różnicami, pozwalaj ącymi na stosunkowo
łatwe ich odróżnienie od innych chorobotwórczych i
niechorob o tw or czy ch pałeczek okrężnicy. D o cech
tych należąm.in.: brak zdolności szybkiej (w ciągu
24 h) fermentacji sorbitolu araz brak enzymu ó-gl.r-
kuronidazy (2 9 ). D o datkowo, wyka zano iż p onad 9 50ń

izolatów grupy OI57, zarówno z antygenem H7 jak i
bez tego markera, cechuje się zdolnościąwytwarza-x) Praca wykonana w ramach p1,ojektu badarvczego KBN 6 PO6K 027 20



nia enterohemolizyny, której obec-
ność można wykazac po inkubacji
bakterii na podłozu agarowyrn z do-
datkiem płukanych krwinek czerwo-
nych owcy (5). Cechy te ułatwiają
swoistą identyfikacj ę E. coli OI57
przy użyciu szeregu dostępnych w
handlu selektywnych podłoĄ bakte-
riologicznych. Należą do nich m.in.
najbar dziej powszechne po dłoże Mac-
Conkeya z sorbitolem (Sorbitol-Mac-
Conkey Agaą SMAC), w którym lak-
tozę zastryiono I%o D- sorbitolem (9)
(ryc. 1). Bakterie nie posiadające zdol-
ności jego fermentacji rosnąw posta-
ci mĄch, okrągĘch, gładkich kolo-
nii o zabarwieniu biĄm lub szara-
wym w przeciwieństwie do różowych
kolonii innych serotypów E co]i.Na-
Ieży jednak mvrócić uwagę, iż po dło -
że SMAC nie pozwala na identyfi-
kację niektórych szczepów E. co]i
O I 57, które mogąposiadać zdolność
szybkiego rozkładu sorbitolu; ltczba
takich szczepów dośó znacznie w zr a-
sta w ostatnim czasie (10). Nie jest
również możliwa identyfikacja in-
nych sorbitolododatnich serotypów
należących do grupy STEC. Selek-
tywne podłoże SMAC zostało stop-
niowo zmodyfikowane pIzez doda-
tek cefiximu (0,05 mgll) i/lub tęlu-
rytu potasu (2,5 mgll), a powstała
pożywka CT-SMAC umożliwia ła- .
twiejszą selekcję E. co]i O157 po-
przez zahamowanie wzrostu innych
bakterii z rodziny Enterobacteriace-
ae (Proteus, Hafnia, Enterobacter),
rosnących na oryginalnym podłożu
SMAC w postaci białych, nie fer-
mentujących sorbitolu kolonii (32).
U Ę cie podłoża CT- SMAC wiąże się
j ednak z możliwoś cią zahamowania
wzrostu przez teluryt potasu niektó-
rych, szczególnie wrażliwych na ten
czynnlk izolatow O 1 5 7 :H7 (8),

Wykorzystuj ąc brak zdolności wytwarzan ia przez
większo ś ć szczepow O I 57 :H7 B- glukuronid azy, wpr o -
wadzono kolej ną modyfikacj ę p a dŁoża SMAC, zaw ię-
r ającą4 -meĘlumelliferyl (MUG), na których bakterie
inne niż serogrupy OI57 wyrastająw postaci fluores-
c encyj nych ko lonii (24) . D o datek kolej ne go sub stratu
(5 -bromo-4-chloro-3 -indoksyl-B-D-glukuronid, BCIG;
0,1 g/l) pozwala dodatkowo zróżntcowaćbiałe, sorbi-
tolo- i B-glukuronidazowo-negaĘwne kolonie E. co]i
OI57 :H7 od zielononiebieskich kolonii sorbitolo-ne-
gatywnej ale B - glukuronidazowo -p ozyĘwnej mikro -
fl ory towar zy sząc ej (22) .

Ryc. 1. Schemat diagnostyki szczepów E. coli O157 (szczegóły w tekście)

Chociaż wszystkie te modyfikacje oryginalnego
podłoża SMAC znacząco wpŁynęŁy na poprawę !\ry-
krywalności E. coliOI51:H7 (lub H-), niektóre szczę-
py wykazują podwyższonąwrażIiwość na obecne w
pożywkach dodatki, wpływające hamująco na ich
wzrost, a tym samym stwarzając niebezpieczeństwo
uzyskania wyników fałszywie uj emnych. Ob s erwowa-
no znac znąp op raw ę r ę zultatów di a gno styc zny ch gdy
izolację E. co]i OI57 na podłożach wybiórczych po-
pr ze dzono o kre s em w s tępne go namnażania b akterii w
podłożach bulionowych (enrichment) (8, 14). Doty-
czy to zarówno materiału biologicznego uzyskiwane-



tryptozowo-soj owy (mTSB) z
flawiną (niekiedy z dodatkie
buforowana woda peptonowa
ximem (29). Optymalny czas inkubacji (w 37"C) wy-
nosi od 6 h dla kału bydlęcego do 18 h dla środków

mikroflory towarzyszącej, a następnie posiewane na

no ś ci 1 07 komórek mikto fl ory tow ar zy szącej, wltcza-

ldentyfikacia E. cali O157

B akterie ozłaczonę na p o dłozu s elektywnynr ( S }łIAC,
CT-SMAC, innym) jako nie posiadające zdolności

Swoistośc reakcji aglu§macji w zrastagdy do badańaĘ-
wa się przeciwciał monoklonalnych (MAb) anty-O 157.

Opracovrancl również szereg testów ELISA, pozwa-
laj ących na wysoce specyficzną identyfikacj ę altys!-
o,, OiSZ u izolowanychzpodłoży selekty,wnych bak-
terli E. coli. Odczyny te wykorzystujączęsto przeciw-

genetycznych) j swoista
Śpecjalistyczneg inie jest
nowo stosowan cznych I

0znaczanie toksyn shiga

4 dni), trudności w standaryzacjii konieczny dostęp



do przeciwciał antytoksycznych nie jest stosowana w
rutynowych badaniach diagnostyc zny ch.

Opisano równięż szereg testów immunologiczny ch,
pozwalających na swoistą identyfikację toksyn shiga
1 i 2, wytwarzanychprzez bakterie E. co]iOI57 aIę
również innych grup serologicznych STEC. Najczę-
ściej sąto odczyny oparte na metodzie ELISA, w któ-
rychfazę stałą stanowiąreceptory dla Stx (glikolipid
Gb3 lub glikoproteina Pl) alboteżpoli- lub monoklo-
nalne przeciwciała anĘ-Stx (I,4, 14). Powstałe swo-
iste kompleksy (receptor-Stx lub przeciwciała-Stx)
identyfikuje się następnie znakowanymi enzymem
prze ciw ciałami p oli - lub monoklonalnymi sp ecyfi cz -
nymi dla Stxl lub Stx2 (ryc. 1). Czułość testów ELI-
S A j e st b ar dzo wys oka, p orównyw alna z o dczy nem z
uzyciem linii komórkowej Vero cho cia ż ich sp ecy ftcz-
nośó jest nieco niższa (20). W rutynowych badaniach
diagnostyc zny ch handlowo do stępne zestawy ELI SA
znalazĘ s z eroki e z as to s owan ie, zwłaszc za w lab or a -

toriach nie posiadaj ących altematywnych możliwości
badawczych Stx, np. testami genotypowymi,

Inną metodą serologiczną identyfikacj i toksyn shi-
ga jest test odwrotnej aglutynacji lateksowej, np.
VTEC-RPLA (Oxoid), umożliwiający !\rykrycie Stx
w supematantach lub ekstraktach polimyksynowych
badanych bakterii E. co]i OI57 . Czułośc i specyficz-
ność tego odczynu jest bardzo wysoka, odpowiadają-
ca testowi komórkowemu Vero (14).

W ostatnim czasie, do wykrywania toksyn shiga
wprowadzono szereg metod zmterzających do identy-
fikacji genów kodujących ich wytwarzante, Testy te
oparte sąna hybrydyzacji DNA zę znakowanymi son-
dami molekularnymi I1,1b tęż na amp lifi kacj i fra gmen-
tów genów odpowiedzialnych za ekspresję Stx (14, 25).
Poznanie sekwencj i nukleotydowych, specyfi cznych
dla toksyn shiga 1 i2,umożliwiło konstrukcję synte-

Ę czny ch s ond o li gonukle otydo!\rych, znakowanych
biotyną lub digoksygeniną które mogąbyć powszech-
nie stosowane w rutynowych badaniach diagnostycz-
nych. Sondy te oparte są na konserwatywnych dla
wszystkich o dmi an Stx s ekwencj ach nukleotydowych,
pozwalających na identyfikację różnych odmian tok-
syn shiga lub teZ są specyficzne dla zmiennych rejo-
nów genomu, umozliw tając r óżnicowanie markerów
Stx1 i Stx2 i jej różnych wariantów (28).

Identyfikację genów toksyn Stx wykonuje się coraz
częściej metodami opaĄmi na PCR. Testy te ba,zują
na dwó ch r o żny ch strate giach : pi erws za z nich p orw ala
fla ozrlaczęnie, przy pomocy jednej pary starterów,
konserwatywne go re gionu genów, koduj ących podj e d-
nostkę A tokslm Stxl i Stxlwrazz jej odmianami (16).
Przy pomocy jednej reakcji PCR możliwa jest zatęm
amplifikacja wszystkich odmian genotypowych Stx,
których dalsze różnicowanie odbywa się metodąhy-
bry dy zacji zę znakowanymi sondami specyficznymi
dla Sx1 i wariantów Stx2 (1I,26). Druga grupa te-
stów PCR obejmuje amplifikację fragmentów geno-
wych, specyficzrrych dla Stx1, Stx2 i jej odmian, za

pomocą oddzielnych dlakażdej toksyny pary starte-
rów DNA. Testtaki możnawykonać przypomocy sze-
regu reakcji PCR a\bo tęż w jednej probówce, zawie-
rającej startery dla wszystkich badanych wariantów Stx
(tzw. multiplex PCR) (12). PCR może byó przepro-
w adzony z lizatem badanych komórek, mie szaną ho -

dowlą bakteryj ną lub nawet z bezpośr ednimi ekstrak-
tami kałowymi użytymi jako źrodŁo matrycowego
DNA (I2, I 4), M eto da ta j e st niezwykle czuła j e dnak-
żeuzyskane wyniki zależnę sąteż od szeregu czynni-
ków: rodzaju matrycowego DNA (izolowany materiał
genetyczny Iub ltzat komórkowy), obecności w bada-
nym materiale biologlcznym inhibitorów polimerazy
Taq,Itczby i długości poszczególnych etapów ampli-
fikacj i, sposobu identyfikacj i uzyskanych produktów
PCR (12, 25). Oznaczaniemarkerów Stx metodąPCR
posiada szereg zalet: jest szybkie (2-3 h, a nawet 15
min. w przypadku metody kapilarowej), niezwykle
Qzułe, łatwe do standaryzacji i możliwe do pełnej au-
tomaĘzacji (np. system Taq Man; Perkin-Elmer). Na-
leży sądzic, iż identyfikacja markerów toksyn shiga
szczepów STEC przy pomocy PCR zostanie uznana
wkrótce za ru§nową metodę diagnostyczną.

!dentyfikacja innych matkelów patogennOści
szDzepÓW 0157

PCR stosuje się równięż do wykrywania innych
markerów genotypowychszczepów STEC O157. Na-
Ieżądo nich m.in. geny eaeA (wytwarzanie intyminy.
odpowiedzialnej zaadhezję E. co]iOI57 do nabłonka
j e litowe go), ehlyA (enterohem olizyna), fl iC (antygen
H7), rfb OI51 (lipopolisacharyd 0157), uidA (muta-
cja genu kodującego P-glukurontdazę), espP (wytwa-
rzanieproteazy serynowej) i innych (25 (ryc.1). Iden-
tyfikacja tych genów odbywa się często równocześnie
z wykrywaniem markerów Stx (testem multiplex PCR)
Illb też za pomocąoddzielnych, wykonywanych nie-
zależnie testów amplifi kacj i poszcze gólnych genów
Uzyskane informacje, dotyczące obecności lub braku
wymienionych wyżej czynników mająw ażne znaczę-
nie w klasyf,rkacji badanych szczepów STEC. Wyka-
zano ścisłe powiązanie między zdolnościąbakterii do
wywoływania hemolity czue go ze społu mocznic owe -
go HUS u ludzi a obecnościąwspomnianych czynnl-
ków patogenności. Badania genotypowe izolatów w
kierunku dodatkowych, obok Stx, markerów genoty-
powych stanowią istotny etap kompleksowej diagno-
sĘki zakażeń szczepami STEC 0157 i niezbędne są
do wykonan ia ana|izy klonalnej b akterii p o cho dz ących
z r óżny ch źr o deł lub róznych o gni sk chorobowych.

podsumowanie

E, co]iOI57 jestlznawany za grożny patogen wy-
wofujący u ludzi poważne, a nawet śmiertelne scho-
t zenia, zwłaszcza krwo to czne zap alente j e l ita grub e -
go i hemolityczny zespół mocznicowy. Głównym zró-
dŁęm zakażenia są mięso wołowe i środki żywności
p o cho dz en ia zw ter zęc ę go, zante Qzy szczonę w p ro c e -
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Coxiel]a bumetjj, która jest przyczyną gorączki Q wywołuje infekcje u sta-

metodą immunofluorescencji (IF) Testenl PCR wykazano obecnośó C, bumetji

w wyrnazach z pochwy, w mleku i kale, Przeciwciała dl,a fazy I+II antygenów

C. b,unetjiwystępowały w surowicy 8 (24%) owiec w dniu wykotóq 1 (żl%)

(25%) wydalało C. btmletjj z mlekiem, 6 (18%) z kałem, 
G.


