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Summary
Fourteen O157 se,rogroup Escherichia coli strains, iso]ated from humans, cattle, and pigs in Poland and in Germany,

rvere investigated by means of molecular biological methods. The presence of genes encoding the production of H7 flagel-
Iar antigen, Shiga toxins, intimin (including all five of its variants), translocated intimin receptot and enterohemolysin.
was investigated by PCR. It was demonstrated that only 3 strains had the H7 genes; therefore, the1, 11,g.. classified as
Ol57:H7. The Shiga toxin mark'er§ were detected in a|l 10 but one strains isolated from humans and from cattle, whereas
none of the four 0157 isolates of pig origin was stx-positive, The eaeA intimin (al|-gamma variant) and ehly enterohemolysin
geRe§ were found in l0 and in 1l strains, respectivel},"whereas the tir marker was detected in 7 isolates. The genetic
relatedness of the strains lvas examined by the amplification of DNA sequences located between the repetitive element IS3
by the IS-PCR method. The electrophoretic picture of the amplicons obtained was analysed by the UPGMA test with the
Jaccard coefficient, and it was demonstrated that the E. coli strains tested łere classified into 4 distinct clonal lineages. A
close genetic correlation betlveen bacteria isolated in Poland and in Germany was also observed. The results obtained
showed that IS-PCR is a powerfll tool lbr revealing the clonal nature and genetic differences among E. coli O157 strains
isolated from different sorrrce§.
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Szczepy Escherichia coli, posl,adające zdolność
uwalni ania toksyn Shiga ( S TEC), sąprzy czyną szere-
gu schorzeń u ludzi: ktwotocznego zapalenia jelita
grubego (HC), hemolitycznego zespołu mocznicowe-
go (HUS) i małopĘtkowej plamicy zal<rzepowej (TTP)
(3, 9, I1). Głównym rezerwuarem tych bakterii jest
bydło, które będąc bezobjawowym nosicielem wydala
je zkałem. Sfwierdzono równiez, iż oprocz bydła, bak-
terie STEC występująu innych gatunków zvvlerząt do-
mowych i wolno żyjących oraz ptaków (I2). Zrodłem
zakażęnia człowieka szczepami STEC są środki żyw-
ności pocho dzenia zwierzęcego lub woda , wtómie za-
nieczy szczone shigatoksycznymi E. co l i (3, 9).

Szczepy STEC, obok uwalniania toksyn Shiga (Stx 1

i/lub Stx2), mogąposiadać również inne markery pato-
genności, z ktorych główne znaczęnie posiada białko
adhezyjne intymina (produkt genu eaeA), występujące
w czterech odmianach, oznaezonycha, B,y i e (I,2I).
Cechą charakterysĘ cznąbakterii eaeA-dodatnich jest
zdolnośó uwalniania przęz nle swoistego receptora in-
Ęminowe go TIR, warunkuj ąc ę go pr zy czepno ść S TEC
do komórek nabłonka jeltta (22).IzolaĘ STEC, cha-
rakteryzujące się obecnościągenów toksyn Shiga oraz
in§miny, sąuwazane za szczegolnie patogenne i zdol-
ne do w}r,vołania objawow HC i HUS u ludzi (9).

Na podstawie szeroko prowadzonych badań serolo-
gicznych wykazano, iż większość bakterii STEC na-
leży do grupy serologicznej O157, posiadającej czę-
sto ch arakte ry sĘ czny anĘ gen rzęskowy H7 ( 1 1 ). Drob-
noustroj e te cechuj ą s ię też zwykle zdolno ścią wytlł,a-
rzania enterohemo|izy ny, kodowanej przez plazmido-
wy gen ehly (23). Posiadają też szereg innych cech
wspó lnych (np. brak enzymu glukuronid azy, br ak zdol-
ności fermentacji sorbitolu), które wskazują na ich
ścisłe pokrewieństwo na poziomie genotypowym i cha-
rakter klonalny (3, 8). Szczegołowe badania moleku-
lame, wykonane metodą polimorfizmu długości frag-
mentów restrukcyjnych DNA (test RFLP) oraz testamj
opaĄmi na PCR (FAPD-, ERIC-, REP-PCR) potwier-
dztĘ wzajemne podobieństwa lub idenĘcznośc izola-
tów grupy O157 pochodzących zrcżnychźrodeł (2,6-
8, 10, 18, 25). Prace te dotyczyĘjednak zwykle szcze-
pów STEC O157 izolowanych od bydła lub od ludzi.
Brak jest natomiast bllższych danych o wzajemnych
korelacjach genoĘpowych tych bakterii wyosobnionych
od innych gatunków zwierząt, np. świń, z jzolatami
pochodzącymi od bydła lub wyizolowanymi od ludzi.

W obecnej placy dokonano genotypowej charakte-
rystyki szczepów STEC grupy OI57 ,pochodzących z
różny ch źródęł (człowiek, bydło, świnie), wyosobnio-
nych na terenach Polski i Niemiec. Testami oparlymi
na PCR oznaczono u tych bakterii szereg istotnychł" Placa wy|<onana rł Laltlach projektlr badarlczego KBN Nl 6PO6K 02720



markerów chorobotwórczości jak rownież określono ich

relacji klonalnych badanych szczepow E. co]iOI51 .

Mateilały imetody

(BgVV), Dessau, Niemcy (3 izolaty pochodzape od bydła
oraz2 szczepy wyosobnione od ludzi zprzypadkow krwo-
tocznego zapalenia jelita grubego), z Państwowego Zakła-
du Higieny, Warszawa (PZH; dr Jolanta Szych; 2 szczepy
pochodzące od dzieci) oraz izolowane we własnym zakre-
sie (PIWet; 3 szczepy wyosobnione od bydła t 4 tzolaty
pochodzące od świń). Pełną charakterystykę badanych
-śzczepów przedstawiono w tab. 1.

W prac no równiez następujące referencyj-
nę szczep (O157:H7; stx1, stx2, eaeA, ehly,
tir), 21 4l0I7 13 (eaeA-a), 2I4l 025 (eaeA-B), żr4l 062 (eaeA-

y), 2I4lIż7 (eaeA-e), uzyskane z BgVV, Dessau oraz
O86:H43 (eaeA-ó), otrzymany od Prof. G. Frankela, Lon-
don UK. Jako szczepu ujemnego, nie posiadającego bada-

nych w pracy markerów patogenności, uzyto E. co]iK-IZ
(szczep C600: BgVV. Dessau').

Matrycowy DNA. Bakteryjny DNA do testów PCR
określaj ących badane czynniki patogenności uzyskiwano

dło matrycowego DNA.
Do testu IS-PCR DNA badanych szczepólv E. co]j izo-

lowano z komórek inkubowanych w bulionie LB (37"C,
1B h, wytrząsanie 150 rpm), używając zestawtl Sigma (Nr
kat. GDI-3) lub Bio-Rad (Nr kat. 132-6340). Stopień
oczyszczenta i koncentrację uzyskanego DNA określano
spektrofotometrycznie przy długoś ci fal 260 nm i 280 nrn.

Testy PCR
1, Markery patogenności. Do oznaczania genów kodu-

jących wytwarzanie LPS E co]iOI51 (gen rfbO157),biał-
ka rzęskowego H7 (gen fliC), toksyn Shiga Stx1 i Stx2
(geny stx1 i stx2), intyminy (gen eaeA) wTazzjej odmia-
nami alfa (eaeA-a), beta (eaeA-B), gamma (eaeA-y), delta
(eaeA-ó) i epsilon (eaeA-e), enterohemolizyny (gen ehly)
oraz receptora intyminowego TIR (gen tir) wykorzystano
testy PCR opisane w szeregu prac (1, 4,13-16,18-23,2'7).

2. IS-PCR. Analizę klonalnąbadanych szczepow E. co]i
O l 57 wykonano w oparciu o test IS-PCR przeprowadzony
w mieszaninie reakcyjnej o objętości 50 pl, zawierającej
10 pg izolowanego matrycowego DNA, startery IS3A (5'-
CACTTAGCCGCGTGTCC-3,) i IS3B (5,-CGCTTAGGC-
CTGTGTCCA-3') (26), MgCl, (3 mM), mieszaninę deok-
synukleotydów (dATĘ dCTĘ dGTP i dTTP; po 20 pM
każdego) oraz 2 U termostabilnej polimerazy DNA Taq
(Fermentas, Wilno, Litwa). Amplilrkację wykonano w ter-

PTC-100 (MJ Researc zy
ramu: 94oC-5min, )i
emperaturach 36'C (1 ) i

94'C (1 min.) oraz końcowego wydłuzania w 12"C ptzez
10 min. Analizę uzyskanych produktów amplifikacji PCR

zakresie 100-3000 par zasad (pz) (Fermentas).
Analiza klonalna. Pokrewieństwo genotypowe bada-

trijk, Belgia).

Wyniki iomówienie

o d źr ó dła tzolacji b adanych b akterii.
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Tab. 1. Charakterystyka szczepów E. coli grupy 0157 użytych do badań genoty- STEC nie jest typowym markerem
powych testem PCR szezepów E. coli grlpy 0157 pocho_

dzących od prosiąt.
W kolejnym etapie pracy dokona-

no analizy klonalnej izolowanych z
rożnych źródeŁ szczepów E. co]i
O157, na podstawie obrazu uzyska-
nego w teście IS-PCR. Zbadńv,ry-
konanych przez Thompsona i wsp.
(26) wynika,iżta metoda Ępowania
genetyczne go E" coli OI 57, opafta na
amplifikacji sekwenc.ji DNA obęc-
nych między insertem IS3 chromoso-
mu, dawała najlepsze rezultaty, po-
zwalające na szybką i prostą ocenę
stopnia pokrewieństwa b adany ch izo -
latów. Użyte w pracy starlery IS3A i
IS3B amplifikowĄ w każdym z ba-
danych szczepów szęT ęg fragmentórł,
DNA o masachmolekulamychw gra-
nicach 250 pz do 2.500 pz (ryc. 1).

Analiza obr azu elektro fore ty czne go
produktów PCR, wykonana metodą
par skojarzeniowych (UPGMA) ze
współczynnikiem J accarda,pozwoli-
ła na wyrożnienie wśród 1 4 badanych
szczepów E. coli OI 5] cztęręchgłow-

nych grup klonalnych, wykazljących stosunkowo nie-
wielkie pokrewieństwo geno§powe na poziomie poni-
żej 70% (ryc. 2).Do pierwszej z Ęch grup nalezały
wszystkie cztery izolaĘ pochodzące od świń (szczepy
2J 2, 263, 291 I 27 5), posiadaj ące wzaj emną korelacj ę
genoĘpowąpowyżej 80% lub nawet wykazujące iden-
tyczność (szczepy 27 2 i 263) "

Drugą oddzielną grupę molekularną stanowił po-
chodzący odbydła szczep 427 (izolawany w Polsce),
który nie wykazywał bltższy ch zw iązkow genotyp o -

wych zpozostałymi izolatami serotypu Ol5], zarótł.-
no wyosobnionymi od bydła jak i izoiowanymi od lu-
dzt, a stosunkowo najbardziej genotypowo zblizon1,
był do szczepów wyizolowanych od świń, Jeszcze
mniejszy stopień korelacji reprezerttowaŁ szczep 444,
pochodzący od bydła z Niemiec. Szczep ten tworzył

Objaśnienie: *wszystkie szczepy eaeA-dodatnie posiadały gen eaeA-7, kodt-Ljący wy-
twarzanie odmiany gamma intyminy E. co]j

Badaniem metodąPCR z wykorzystaniem pary star-
terów flankujących fragment genu tir, kodującego eks-
presj ę receptora intyminowego TIR stwierdzon o, tż ten
marker genotypowy obecny był u większości szcze-
pów pochodzących od ludzi lub od bydła; nie stwier-
dzono go natomiast u czterech badanych izolatów
wyosobnionych ocl świń (tab. 1). Ten czynnlk choro-
botwórczości szczepow STEC odgrywa istotnąrolę w
patogenezie ktwotocznego zapalenia jelita grubego u
ludzi (HC) i dlatego jego obecrrość u tych bakterii spra-
wia, iż wykazują one silne po-winowactwo do komó-
rek nabłonka jelitowego, a tym samym powoduja.roz-
wój klwoto c zny ch obj awów b ie gunkowych. Z te go też
względu takie szczepy STEC zaljęzanę są do grupy
enterokr-wotocznych E, coli (EHEC) i jak do tej pory
nie stwierdzono takich bakterii pochodzących od świń.

Ostatnim badanym w pracy markerem patogenno-
ści był gen ehly, kodujący wytwarzanie errterohemoii-
zyny, typowej dla szczepów E. coli grupy 0157 (23).
Stwierdzono, iż czynnik ten obecny był u 10 spośród
analizowanych 14 izolatów. Wykazano ga zwłaszcza
u szczepów pochodzących od ludzi 1ub od bydła (9 spo-
śród l0 analizowanych izolatów), a tylko u jednego
szczepu 0157 uzyskanego od świń (tab. 1). Z pracy
Schnridta i wsp. (23) u.ynika, tżpra-vvle wszystkie izo-
laĘ E, co]i OI57 wykazujązdolność uwalniania ente-
rohernolizyny. Badane przez Ęchautorów szczepy byĘ
jednak wyosobnione od bydła lub od ludzi natomiast
nre aznaczano izolatów grupy O157 pochodząc5rclr od
śłviń. Równiez wpiki wcze śriiejszej pracy własnej (20)
sugenlj ą iż tęn czynnik chorobotwórczości szczepów

500 ,

Ryc. l. Obraz elektrolbret.vcznv produktów PCR otrzt,ma-
nych z DNA szczepóv E. coli O157 ze starterami lS3A i I53B,
po rozdziale y, 20ń żelu agarozowym. Poszczcgólnc ścieżki:
M. standard masy nrolekulanrej DNA ( l00 3000 pz; pr_lzycja 500
pzzaznaczona strzałl<ą); l. szczcp 4l9;2,szczcp 448;3, s7,c7e})

422; 1, szczep 445; 5, szczep 444;. 6, szczep 426: 1 , szczep 143:
8, szczep 421:Cl,szczęp 44l; 10. szczep 212; I1,szczep263: 12.
szczcp 291; 13, szczęp 275; 14, szczep 326
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Na podstawie uzyskanych wyników testów genoty-
powych możnarównież stwierdzić, ze IS-PCR posia-
da d.użę zdolności różnicujące i może być użyty jako
szybka i prosta metoda analtzy epidemiolo gtcznejbak-
terii E. coliOI57, izolowanych od ludzi l,zwterząt.
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R_v-c. 2. Dendrogram uzyskany po analizie komputerowej ob-
razu elektroforetycznego wynikÓw testu IS-PCR, po zastoso-
waniu metody UPGMA ze w§półczynnikiem Jaccarda. Sto-
pień pokrewieństwa genotypowego (wyrażony w %) analizowa-
nych szczepów E. co]i OI57 przedstawiony jest w górnej części
drzewa filogenetycznego. Cyfry podane z prawej strony odpo-
wiadająnumerom użytych do badania szczepów E. co]i

tr ze cią s amo dz i e ln ą gałąz uzy s kane go dr zęw a fil o g e -
-nętycznego, nie wykazllącąbliższego związku z po-
zostałymi izolatams,, wyosobnionymi na terenie Nie-
miec i polski.

Najliczniej szą, czwartą grupę klonalną stanowiło 8
szczepow (numery: 4ż2, 44I, 4I9, 326, 426, 448, 44 5

i443),pochodzącychzarowno odbydła jak i od hldzt,
wyo sobnionych na terenach obu ucze stn iczący ch w ba-
daniach krajów. W ramach tej gałęzi filogenetycznej
możla było jeszcze w7rómić kilka bocznych od gńęzieh,
ktorych przedstawiciele charakteryzowali się silnie za-
znaczonympokrewieństwem molekulamym (ry c. 2).

AnaItzaUPGMA wykazałatakże, iż szczepy 4ż2 t
44I,tzolowane od ludzi w różnym miejscu (odpowied-
nio Polska iNiemcy) otazw rożnymczasle) cechowa-

obecności (braku) tych samych, oznaczanych metodą
PCR markerów chorobotwórczości (tab. 1).

P o dsumowuj ąc nalęży stwi erdzi ć, że b adanę w pra-
cy szczępy E. co]i grupy OI57, analizowane metodą
I S - P CR, wykazywały do ś ć znacznę zr ożnlc ow anie na
poziomie genotypowym. Izolaty te, oceniane metodą
UPGMA, zaltczono do wyraźnie heterogennych grup
klonalnych, obejmujących z jednej strony szczepy po-
chodzące od świń, a z drugtej szereg szczępow izolo-
wanych od bydła i od ludzi, zarówno z terenu Polski
jak i Niemiec, które cechowały się jednocześnie róż-
nego stopnia homologią molekularną. Uzyskane wy-
niki potwie r dzaj ąklonalne po cho dzen ie szczep ów E.
co]i OI5J, zwłaszcza tych, które były wyosobnione
od bydła i od ludzi.
kiego stopnia pokre
a izolatamt pochod
chowaĘ się wysokiego stopnia wzajemną korelacją
molekularną,


