
Pałęczki Escherichia co]i to zrożntcowana grupa
bakterii, reprezentowana zarówno przez szczepy ko-
mensalowe stanowiące normalny (fizjo|ogtczny) skład-
nik flory jelitowej człowieka i zwierząt,jak również
przezszczępy potencjalnie patogenne i patogenne bez-
pośrednio odpowiedz talnę za występowanie schorzeń
epidemiolo gicznych (7 ). Z punktu widzęnia nadzoru
epidemiologicznego monitorowanie róznorodności
szczępow E. co]i istotne jest tam, gdzie rożne grupy
zwtetzątżyjąw stosunkowo bliskim kontakcie, np. na
terenach ogrodów zoologtcznych lub w stadach ho-
dowlanych.

Proces róznicowania międzys zczępow ego j e st epi-
demiologicznie istotny dla prawidłowego rozpozna-
nia i identyfikacji szczepow patogennych, potencjal-
nie patogennych oTaz szczepów komensalowych w
ramach danego gatunku drobnoustrojów (1). Jak do-
tąd nie ma niezawodnych testóą którymi w sposób
j e dno znaczny mo żna do ko n ać subtyp ow ani a, Ob e cni e
duże nadzieje wiązanę sąz molekularnymi technika-
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mi opartym t na analizach genomowego DNA (fi nger-
printing) (3, 8, 10). Techniką taką jest rep-PCR fin-
gerprinting, która obrazuje sposób dystrybucji sekwen-
cji repetytywnych w genomach bakterii. Rodziny re-
peĘtywnych sekwencj i DNA s ą rozpro szone wewnątrz
genomu rożnych gatunków bakterii. Jedną z dokład-
ntej zbadanych jest rodztna repetytywnych pozageno-
wych konsensowych sekwencji enterobakterii ERIC
(Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus se-
quences). Sekwencje ERIC o długości I24-I27 nukle-
otydów występujązazwyczĄ pomiędzy genami w po-
licistronowych operonach lub w nie podlegających
translacji odcinkach genomu poptzedzających lub na-
stępujących po otwartych ramkach odczytu. Tworzą-
ce je zasady wykazują wewnątrzcząsteczkową kom-
plementarność, co pozwala na wytworzęnle w czą-
steczkaclr mRNA drugorzędowych struktur typu ra-
mię-pętla, umożliwiając w ten sposób oddziaływanie
na ar anżację struktury genomu b akteryj ne go. Organi -
zacja genomu moze bycksztaŁtowana pTzęz insercję,
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delecję i/lub dyspersję sekwencji ERIC. Ponadto dys-
trybucja sekwencji repetytywnych, a w tym również
typu ERIC możę wskazywac na podobieństwo/pokre-
wieństwo genomów wśród tzolatow w ramach gafun-
ku (2, 12). Na podstawie takiego założenia oraz wo-
bec klonalnej natury i wysokiej dynamiki populacji
przyjęto, że unikalna dystrybucja sekwencji ERIC
wewnątrz genomu izolatów E. coli znajdzię odzwięr-
ciedlenie w genomowym rep-PCR fingerprincie, ujaw-
niając genetyczny polimorfizm populacji tej bakterii.

Celem pTacy było wykorzystanie techniki rep-PCR
fingerprint Ing ze starterami komplementarnymi do
sekwencji typu ERIC dlawykazania jej użyteczności
w określaniu zrożnicowania genetycznego oraz dla
zobr azow ania sto sunków po dobieństwa/pokrewień-
stwa wśród szczepów E" co]i izolowanych od zwie-
r ?ąt p ar zy stokop ytny c h ży j ący ch w p arku Z O O S afari
swierkocin.

Materiał i metody

Matcriał do badań stanowiły szczępy Escherichia co]i
izolowane z próbek kału pochodzącego od następujących
zwierząt: cland ( Taurotragus oryx), watus si (.Bos prinlige-
łźls), kob Defassa (Kobus ellipsiptytnnus), bawół (Bttba-
]us buba]is).

Izolacja Escherichia coli. Posiewu z próbek kału doko-
nano na agar m-FC (Merck). Po 24 h inkubacji w 44"C
niebieskie kolonie (średnio 12 kolonii zkażdel próbki kału)
pasażowano na podłoże MacConkey'a, Laktozododatnie
kolonie testowano w szeregu IMViC. Szczep określano jako
E. coli gdy wykazywał zdolność do produkcji indolu (I+),

przeprowadzał fermentacje typu Escherichja coli (M+,V-)
oraz nie wzrastał na podłozu Simmonsa (C-) (5).

Określanie antygenu somatycznego. Tes§ seroJogiczne
przeprowadzono wykorzystując zestaw diagnostyczny La-
teks EPEC (Biomex) do identyfikacji entcropatogennych
O antygenów: O25, 026, O44, O55, 086, O111, Oll4,
O119, OI24,0l25, 0126, OI2'7,0128, OI42. Ponadto w
screeningu izolatów E. co]i zastosowano podłoze E. colt
OI51:Hl MUG (Fluka).

Izolacja genomowego DNA. Mate-
riał wyjściowy stanowiły 24h hodowle
izolatów E. co]i namnożone w bulionjc
LB (Melck) do gęstości optycznej
ODuo,u,,n 0,6-0,9. Komórki poddawano
lizie detergentowo-enzylnatycznej w
środowisku buforu TE (1 mM Tris, 0,1
M EDTA, pH 8,0) zawierającego 1oń

TRITON X-100 (Sigma), 10 mg/ml li-
zozymu (Sigma), proteinazę K 20 mgl
rnl (Sigma), DNA ekstrahowano ze śro-
dowiska białek lizatu zgodnie z proce-
durą Versalovica (13). Koncentrację
DNA ol<leślano spektrofotomerycznie
przy A 260 nm, Do reakcji PCR stoso-
wano 50 ng/pl czystego DNA (l ODru.n,n

- 50 pg/ml).
Reakcja łańcuchowa polimerazy

(PCR). PCR przeprowadzono zgodnie

z procedurą Rademarkera (9), w 25 pl objętości próby o

następującym składzie: 17 pl buforu reakcyjnego suple-
mentowanego 15 mM MgClr, 10% DMSO, albuminą(BSA,
20 mg/ml), l pl mieszaniny nukleotydów o koncentracji
25 mM kazdego z dATŁ dTTĘ dCTP and dGTP (Sigma),
2.0 pl każdego startera (ERIC lR, ERIC 2) o koncentracji
30 pmol, 2,0 pl polirnerazy DNA 2,5 U/ml,(Finzyme, Po-
Jygen) i 1,0 pl genomowego DNA (-50 ng). Do badańuzy-
to starterów o następującej sekwencji: ERIC 1R (9): 5'-
TGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3' (IDT); ERIC 2 (9):

5'-AAGTAAGTGACTGGGGTCAGCG-3' (rDT). Reak-
cję rep-PCR (ERIC) fingerprinting przeprowadzano w
amplifikatorze PTC 200 (MJ Research Inc,, Watertowa,
MA) stosując następujący cykl programu: początkowa de-
naturacja 95"C przez 7 min.; 30 cykli amplifikacji o nastę-
puj ącej sekwencj i : 9 4" C przez J min., w temperaturze 52" C
przez 7 min., 65oC przez 8 min. Terminacja wydłuzania
startera 15 min. w 65'C. Dla uwiarygodnienia wyników
każda reakcja PCR była przeprowadzana trzykrotnie. Pro-
dukty reakcji rozdzielano clektroforetycznie w 1,0oń agaro-
zie (Sella) zawierającej 0,5 pg/ml bromku etydyny (Sigma),
w środowisku buforu TAE (TRIS, kwas octowy, EDTA, pH
8,0) i warr-rŃach prądowych2,5 Yl1m,przez 6 godzin.

Analiza elektroforegramów. Scieżki elektroforetycz-
ne lep-PCR fingerprintów analizowano za pomocąprogra-
mu komputerowego BIO-GENE (Version 99.03, Mlber
Lourmat, France). Stosowano analizę densytometryczną
kazdej ścieżki z normallzacją uwzględniaja.cą rrrarker roz-
niaru molekularnego w parach zasad (bp) (MassRuler DNA
Ladder, Fermentas), Podobieństwo pomiędzy szczepami
określano stosując współczynnik podobieństwa Jaccarda.
Dendrogramy zostały skonstruowane na podstawie uśred-
rrionych poziomów podobieństwa par (,tzw. matrix) meto-
dą statystyczną UPGMA (Unweighted Pair-Group Method
of Analysis).

Wyniki iomówienie
Metodami klasycznymi, w próbkach pochodzących

od 4 gatunków zwierząt zidentyfikowano 83 szczepy
Escherichia coli (tab. 1, 2). Wśród badanych szczepów
nie stwierdzono determinant anĘgenowych OI57 :H],
a u dziewięciu izolatów pochodzących od wafussi wy-

Tab. 1. Ogólna charakterystyka izolatów E. coli

Zró dło
Liczba

izolatów
Numer zo alu

a nlyqe n

Latex EPEC

liczba numery
zolalów zolalów

Bawół

Eland

Kob Delassa

Walussi

8

1

1

2

24

20

,l72, 173, 17 4, 175, 176, 177
180, 181, 182"184, 185,,l86

190,191,193,195

148
155
162

178
187

,l00, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 111, 1,12, 114"1,15,
116, 118, 119,120, 121,122,123

149, 150, 151, 152, 153, 154,
156, 157, 158, 159, 160, 161,
163, 164, 165. 166, 167. 168.

169,170,171

124, 126,,l2l, 128, 129, 130, 131

135, 136, 137, 138, 139,,l40, 141

142, 143, 144, 145, 146, 147

ns

ns

ns

026 9

124,130,135,
137,139,140,
,l41 

, 144,147

Objaśnienie: ns - nie stwierdzono



Tab. 2. Zródła pochodzenia i liczebność izolatów E. coli w
grupach podobieństw (metoda UPGMA)

kazano obecność antygenu 026. Wykorzystując meto-
dę rep-PCR fingerprinting z zastosowaniem starterów
komplementarnych do sekwencji łpu ERIC dokonano
analtzy genomowej wszystkich uzyskanych szczepow
E. co]i. Produkty reakcji PCR analizowano elektrofore-
tycznte uzyskując wzory fingerprintów. U analizowa-
ny ch szczepów obraz dystrybucj i zaimplifi kowanych
fragmentów genomowego DNA j est zróżnicow any.

Profile produktów amplifi kacj i izolatów pochodzą-
cych od bawołu prezentują6 typów wzorów prążków.
Wzory wykazuj ą sto sunkowo ni ską zŁo żono ść, pr ze -

ciętnie od 3 do 5 prążków w ścieżkach elektrofore-
ty czny ch . P r Ęki o n aj mn iej s zy m r o zmiat ze ntę pT ze -

kraczają260 bp, licznie występująprodukty 400 i 500
bp. Największy produkt amplifikacji nie przekracza
1650 bp i jest cechąwykrywanąwe wszystkich typach
wzorów. Nie występ uje u szczepów nr 17 3 , I7 5 , IJ 8 ,

185, 186, 193. Izolaty pochodzące od elanda pręzen-
tuJą9 wzorów profili elektroforetycznych. Tu stopień
komplikacj twyraża się obecnościąod 6 do 8 prążków.
Typowe sąprodukty reakcji PCR od 300-350 bp i 480-
540 bp, mniej liczne sąprodukty 700-800 bp. Wystę-
pująteż jeden lub dwa produkty o wielkości 103 1 - 1659
bp. Produkty reakcji PCR dla szczepow E. coli uzy-
skanych od koba Dęfassa wykazująnajwiększą róż-
norodność 11 wzorów fingerprinów, utworzonych
przez4 do7 prĘków. DominująprodukĘ w przedziale
wielkości 220-600 bp. W niektórych wzorach koba
obecne są produkty z pr zedziału wielko ści 1 5 00 - 3 5 00
bp, nie występujące u bawału i elanda. Izo|aty pocho-
dzące od watussi wykazują 8 wzorów fingerprintóq
o najwyższym stopniu złożoności - 7 do 10 prążkow.
Obecne są2 do 5 prązkow zprzedziaŁa 160-500 bp 12
do 3 prązkow zprzedziału wielkości 550-900 bp. 16
szczępow wykazuje produkty amplifikacji większe niż
1060 bp. Produkt reakcji PCR o wielkości 939 bp jest
charakterystycznącechą wzoru dla tych szczepów, u
ktorych wykazano determinantę antygenowąO26.

Profile elektrofore ty czne produktów reakcj i rep-
PCR (ERIC) dlaizolatow E. coliporównywano mię-
dzy sobą pod względem obecności poszczególnych
prązków i ich pozycj lwęwzorze stosując współczyn-
nik podobieństwa Jaccarda. Wykorzystanie staĘstycz-
nej metody grupującej UPGMA pozwoliło uzyskać
obraz podobieństwa szczepów E. co]iw formie den-
drogramu (ryc. 1).Tworzy go 7 grup pozostającychw
r ożny ch stosunkach podobieństwa wz ględem siebie.
Oceniając polimorfizm genetyczny szczepów w kate-
goriach podobieństwa stwierdzono obecność 5 grup o
cechach dyr,vergentnych (grupy I, II, ilI, VI, VID i dwie
grupy opodobieństwię 3% (grupyIV V).Kńdazgrup
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Ryc. l. Dendrogram podobieństwa 83 izolatów E, coli tttwo-
rzony metodą UPG1VIA w oparciu o analizę rep-PCR (ERIC)
fingerprinting. Podobieństwo wyrażone jest w procentach ska]a
górna. CyĘ I-VII obrazują grupy podobieństwa, cyfry 1-7

obrazująpodgrupy podobieństwa w ramach grupy IV. Izolaty l,i,

dendrogramie zostały oznaczone następująco: nr ryciny/ściezka
el ektroforety cznal nr izolatl (np. 1 /L 1 0/ 1 8 1 ).
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wania rozplzęstrzeniania się szczepów E. coliw obrę-
bie dużych skupisk zwterząt,
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Netherlands between 1996-1999). Vet. Rec. I49,6II-
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Przebadano lnetodą dyfuzji w żelu wrażliwość na amoksycylinę, tetracykli-

ny, cnrofloksacynę i kornbinację trirnetoprimu z sulfonamidetn szczepów Omi-

thobacterium rhillotrachealewyizolowanych od brojlerólv w Holandii w 1986-

[999 r. Odsetek szczepórv O. rhinotrachea]c wrażliwych na amoksycylinę i te-

tracykliny obniżył się z 62%o w l 996 r do 14% w 1999 r. Cztery szczepy były

opome na enrofloksacynę i trimetoprim z sulfonalnidem. Dodatkowo określono

wrażliwośó 12 szczepów opomych na co najmn;ej 2 badane antybioryki na er1,-

tfomycynę, penicylinę, gentanycynę, tilmykozynę, tylozynę, ceftiofrr i amok-

sycylinę w połączeniu z kwasenl klar,vulanor,vynr. Wszystkie szczepy były wraż-

liwe jedynie na amoksycylinę 11, połączeniu z kwasem klarvulanowym i były

opomc na pozostałe badane antl,biotyki. 
G,

ERDOGAN H" M., CETINKAYA B., GREEN L.

2001 (10)

W badaniach ankietorvych przeprowadzonych w 1500 fermach krórv mlecz-

zwierza.1 w ciągu roku, ztym, żę dla krów mJecznych ta wartość wynosiła 39,7,

dla jałówek remontowych 86,6 i dla cieląt 73,7. Postac kliniczna listeriozy do-

minorvała w okresie od gru<lnia <lo lnaja. Najczęstszym oblawem choroby byĘ
zaburzenia neurologiczne i zmiany lv oczach oraz ronienia Leczeniu podclano

96,3% chorych zwlcrząt U 95,6% zwierząt chorych objawy cofały się po 1ecze-

niu, 2,3% zwierząt padło i 2,J% chorych sztuk wybrakowano 
G.


