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Molecular bases of Eschefichia coli 0157 pathogenicit}

Shiga toxin.producing Escherichia coli (STFC) have been
hemofrhagic colitis (HC); hernolytic uremic syndrome (HUS) a
The most mplicat€d in the infection p
various no e frequent|y been found. The pathogenesis of STEC infections is multifactoral
and involv eraction between bactćrium and host. These include: acid fesistance of bacte-
rial cells, colońization of the intóstineś, induction,of d
of shigaltoxins, their interaction with host issues and
eral plasmid, chromosomal and phage ńarker genes're
virulence determinants have been described. The curre
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arkers, genotypic determinants

Szczepy Escherichia coli grupy OI57, zarówno ta-
kie, które posiadaj ą antygen rzęskowy H7 (O 1 57 : H7),
jak i nie wytwarzające tego czynntka (0157 : H ),
lważa się za jeden zbardziej groźnych drobnoustro-
j ów p o cho dzęnia zw ieruęc e go, wywołuj ących s zere g
schorzeń u ludzi (1, 33). Bakterie te, opisane po raz
pierwszy w 1983 r.przez Rileya i wsp. (34), odpowie-
dzialne s ą za r o zw oj krwoto c zne go zap alenia okrę żni -
cy (HC, hemorrhagic colitis), hemoliĘcznego zespołu
mocznicowego (HUS, hemolYic uremic slmdrome) oraz
małopĘtkowej p lami c y zakr zep owej (TTĘ thromb otic
thrombocytopenic purpura) (3 3 ). Autor zy ct vnrykazal|
żebadanę drobnoustroje nie posiadĄ zdolności uwal-
niania enterotoksyn LT i ST, nie wytwarzały znanych
fimbrii adhezyjnych (typu CFA, F), cechowały się na-
tomiast właściwościami toksycznymi in vitro w sto-
sunku do komórek linii Vero i dlatego zostały określo-
ne tetminem verocytotoksyczne E. coli (YTEC). Obec-
ntebardztejprzyjęła się nazwa shigatoksyczne E. co]i
( S TEC ) z uw agt na to, lż wytw ar zane pr zęz nie toksy-
ny (vero) przyp ominaj ą strukturą i mechani zmem dzia-
łania czynnik toksyczny uwalniany przez szczepy Shi-
gella dysenteriae 1 (33). Charakterystyka i znaczęnte
E. co]i OI57 w patogenezie schorzeń u Iudzi zostały
wcześniej przedstawione w szeregu prac (1, 33). W

niniejszym opracowaniu zebrano natomiast najnow-
sze inform acje doty czące molekularnych aspektów
zwtązanych z czynnikami chorobotwórczości E. co]i
0157, które w dużym stopniu aktualne sątakże w od-
niesieniu do szczepow STEC innych grup serologicz-
nych.

Mechanizmy chol0bOtwórczości
szczepÓW E. coli 0157

Podstawowymi elementami warunkującymi pato-
gennośó E. co]i grupy O157 sązdolność kolonizacji
błony śluzowej jelit i namnażania się w nich orazuwal-
niania toksyny (toksyn) shiga (vero), które oddziały-
wując bezpośrednio na komórki receptolowe prowa-
dzą do rozwoju wymienionych schorzeń - HC, a
zwłaszcza HUS i TTP. Czynniki chorobotworczości,
mające ldztał w tych procesach, są kodowane przez
szereg genów zlokalizowanych zarówno w chromo-
somie, jak t plazmidach oraz w materiale genetycz-
nym pochodzenia bakteriofagowego. W obecnym sta-
dium wiedzy, stosunkowo mniej posiadanych infor-
macji dotyczy etapów patogenezy, związanych z za-
siedlaniem jelit przez szczępy STEC. Istotne znaczę-
nte, zwłaszczaw kontekście małej liczby komórek ,E
co]i OI57 mogących wywołaó chorobę, ma oporność
bakterii na niskie pH soku żołądkowego, umozliwia-
jąca pasaż zywych komórek do jelita cienkiego. W")Praca u14<onana rt, ratllch proje|<tu badatvczego KBN 6 PO6K 027 20



przypadku STEC 0157 obsefwowano, iż mogą one
zachowywać swoje cechy metaboliczne w niskim pH,
pr zeżyw aj ąc np. w zakw aszonej żywno ś c i (21 ), Rów-
nież badani a in vitrowykazały, że komórki bakteryjne
tego serotypu mogą stosunkowo łatwo tolerować pH
< 3,0 (2). Generalnie, właściwość oporności bakterii
na niskie pH wynika z szelęgu czynników (np. z in-
dukcji szeregu genów odpowiedzialnych za ekspresję
markerów antystresowych takich jak pewne amino-
kwasy, enzymy), ale w przypadku szczepów E. co]i
OI57 sugeruje się dużąrolę produktom operonu tpoS,
kodującego tzw. czynnik sigma fazy stacjonarnej ko-
mórek bakteryjnych (I1,43). Element ten posiada
funkcje regulatorowe w stosunku do innych genów,
których produkty warunkują oporność E. co]i na ni-
skie pH środowiska i zdolność do ich przeżywanta
przez dhlższy czas w pH < 2,5 (16). Oprócz genu rpoS,
u szczep ów E. c oli grupy O 1 5 7 vłykazano nne wy znacz-
niki genoĘpowe biorące udział w procesach adaptacyj-
.nych na niskie pH środowiska, Należądo nich zwŁasz-
cza gęn adt wraz z systemem genów regulatorowych
cysB i adiY (44). Geny te kodują system dekarboksy-
|azy argininowej, biorący udziałw ekspresji tzw. opor-
ności na niskie pH zależnej od argininy (arginine-de-
pendent acid resistance) (28).

Po pokonaniu bariery żołądkowej bakterie dostają
się do jelita cienkiego, a w kolejności do grubego
(zwŁaszcza okrężnicy), kolonizując ich nabłonek po-
przęzprzyczepność do swoistych receptorów. W eta-
pie tym bięrzęudział szereg czynników adhezyjnych,
kodowanych zarówno przęzmateriał geneĘczny chro-
mosomu jakiplazmidów (33). Uważa się, ze E. co]i
O157 zasiedla u ludzi przede wszystkim okrężnicę,
ale tęż możliwa jest kolonizacja dalszego odcinka je-
lita cienkiego (33). Dokładne mechanizmy tego pro-
cesu nie sązbyt dobrzę poznanę zuwagi na aktualne
metodyki badawcze, które stosowanę in vitro (Iinie
komórkowe Hep-2 i Henle 407) nie zawsze odzwier-
ciedlają procesy zachodzące in vivo. Wiadomo jed-
nak, że w pierwszym etapie zasiedlania nabłonka jeli-

Prolag stx

Ryc. 1. Schemat organizacji genotypowej markerów choro-
botwórczości shigatoksycznych szczepów E. coli Ol57 (szcze-
góły w tekście)

towego biorąudział produkty genów zlokalizowanych
w plazmidzie o masie ok. 60 MDa, zwanym pO157
lub EAF (E. coliadherence factor) -tzw, fimbrie two-
rzącewiązki (BFŁ bundle formingpili) (1a). Plazmid
ten, oprócz genu bfp, zawięramarkery genotypowe wa-
runkujące ekspresję szeregu dobrze poznanych jak i
potencjalnych czynników patogenności, np. hemoli-
zyny (enterohemolizyny) (gen ehx), genów regulato-
rowych per lub enzymaĘcznych(np, proteazy seryno-
wej, espP) (5,22,40). Uproszczony schemat organi-
zacj i genowej plazmidu pO 1 5 7, charakterysty cznego
dla E. coli grupy OI5], alę też stwierdzanego u in-
nych STEC, przedstawia ryc. 1.

PIazmidowe malkery patogenności

Niewątpliwie w pato genezie s chorzeń wywołanych
szazępaml STEC największe znaczęnie w przypadku
markerów plazmidowych posiada produkt genu bfp -
fimbrie BFP (określane również jako fimbrie typu IV),
o dp owi e dz ialnę za tzw. zlokalizowaną (w p o stac i mi-
krokolonii) adhezję szczepów OI57 do komórek
HEp-Z in vitro oraz zawzajemnąprzyczępność bak-
terii jak również ich do enterocytow in vivo (14). Na-
leży równieżzaznaczyć, że istniejąnieliczne dane su-
gerujące brak roli fimbrii BFP (lub generalnie brak
roli produktów plazmidu EAF) w kolonizacji nabłon-
ka jelitowego (13,20). Niemniej jednak, w przeważa-
j ąc ej lic zbie pr zy p adków, ob s etw o w ano ś c i sł ą ko re l a-
cję między obecnościąplazmidu pO157 a zdolnością
wywołyłva nta przez szczepy S TEC syndromu HU S, a
w mniejszym stopniu krwotocznego zapalenia okręż-
nicy (41). Bezwzg|ędu jednak naznaczenie produk-
tów genowych pOl57 w patogęnezie HC i HUS wia-
domo, żę tęn element genety czny ob e cny j e st u prawie
rc}% szczepów E. co]i grupy 0157 jak również u
znacznęgo odsetka STEC należących do innych sero-
typów (50).

Spośród szeregu genów plazmidu pO 1 5 7, oproczbfp
istotne zl7aczenlę wydają się mieć markery per i ehx.
Gen per (plasmid encoded regulator; regulator kodo-
wany przęz plazmid) warunkuje ekspresję białka re-
gulatorowego Per, które posiada dwie istotne funkcje:
stymuluje wytwarzanie plazmidowych flrmbrii BFP
oraz aktywuje chromosomalne geny odcinka LEE, w
tym zwłaszcza espB i eae (patrz niżej) (I5,2I, 4]).
Generalnie uważa się, ze marker per odpowiedzialny
jestza zdolności adaptacyjnę E. co]iOI51 do zmien-
nych warunków środowiska j elitowe go j ak też do róż-
nychfazwzrostu komórki bakteryjnej , chociń dokład-
ny mechanizm regulacji nie jest poznany.

Innym niezwykle istotnym elementem genotypo-
wymplazmidupO157 jest gen ehx (7,8-15 kb), odpo-
wiedzialny zawytwarzanie i uwalnianie typowej dla
szczepów STEC OI51 enterohemolizyny (Ehly) (39,
40). Po razpierwszy Ehly została opisana przezBev
tina i wsp. (3), którzy stwierdzili, żę blisko I00% szczę-
pow E. coli grupy 0157 posiadało zdolność wytwa-
rzania po 18 h inkubacji wąskiej strefy hemolizy na



agaIzę zawrcrającym płukane krwinki owczę; izolaty
takie równocześnie nie były hemolityczne po inkuba-
cji na standardowych podłożach zawięrających krew.
Kolejne prace Schmidta i wsp. (4I)wykazały,żemar-
ker enterohemo lityczny występow ń też u szer e gu (22 -
88%o) szczepów STEC innych grup serologicznych,
pochodzących od ludzi z przypadkami HC i HUS.
Badania na poziomie molekularnym pozwoliĘ stwier-
dzic, że operon ehx składa się z czterech otwarlych
ramek odczyt-tl (open reading frame), oznaczonych A,
B, C i D, które wykantjąok.600ń homologii nukle-
otydowej z operonem hemolizyny alfa E. co]i oraz
operonami cytolizyn grupy RTX szczepow E. co]i od-
powiedzialnych za infekcje pozajelitow€, trp. układu
moczowego (39). W przeciwieństwie do hemolizyny
alfa, enterohemolizyna jest czynnikiem tylko w nie-
wielkim stopniu uwalnianym pozakomórkowo i dla-
te go wytwa r zana przez szczepy Ehly* strefa hemo lizy
jest bardzo mała (39). Jak się przypuszcza, wynika to
z niskiej aktywności genów ehxB i ehxD kodujących
specyficzny układ translokacyjny dla Ehly STEC (a2).
Rola enterohemolizyny E. co]iOI5] Qakteż innych
grup serologicznych shigatoksycznych E. colĄ w pa-
togenezie schorzeń wywołanych przez szczępy STEC
nie jest dokładnie wyjaśniona. Zlwagi na to, żeEhIy
należy do g-py białek RTX, posiadających zdolność
tworzenia w błonach komórkowych por o średnicy ok.
2,6 nm, uważa się że głównym miejscem jej akcji są
krwinki czelwone, które ulegaj ąc lizie uwalniają he-
moglobinę i hem, wpływające dodatnio (poprzez obec-
ność jonów żelaza) na wzrost inamnażanie się bakte-
rii E. co]iOI57 (26).

Kolejnym czynnikiem kodowanym przęz matęriał
geneĘ czny plazmidu p O I 57, po siadaj ącym potencj al-
ne funkcje w patogenezie schorzeń wywołanychptzez
szczepy STEC, j e st p r otęaza serynowa E spP ( 1 04 kDa),
determinowanapTzęz gen espP (5). Białko to, którego
mechanizm działanja nie jest znany, zalicza się do
czynników chorobotwórczości STEC ponieważ jest
ono immunogenne i w surowicach większości pacjen-
tow z objawami HUS obecne sąspecyficzneprzeciw-
ciała anty-EspP (5, 33). Wiadomo, że proteaza sery-
nowa posiada zdolność hamowania aktywności ęnzy-
maĘ c znej p ep syny, de gradacj i c zy nnika V krz ep l iwo -
ści krwi orazwykazuje właściwości toksyczne in vi-
lro w stosunku do komórek linii Vero (8). Brunder i
wsp. (5) sugerują że uwalnianie EspP przez szczepy
S TEC zasiedlaj ące nabłonek j elitowy może pr ow adzić
do zaostrzęnia objawów związanych z krwotocznym
zapaleniem okrężnicy (HC), co stwarza większe ryzy-
ko rozwoju HUS,

W 1996 r. Brunder i wsp. (5) opisali obecność w
plazmidzie pO157 jeszczejednego genu, który ozna-
czyli jakokatP (2,2 kb). Gen ten koduje wytwarzanie
przęz E. co]iOl57 enzymu o podwójnej aktywności -
katalazy i p eroksy da zy. Enzym ten, o znac zono na s tęp -
nie jako KatP (P od plazmid), celem odróżnienia go
od innych katalaz E. co]i- KatG i KatE, kodowanych

przez materiał genetyczny chromosomu (5). Stwier-
dzono, żeKatP posiada zdolność pTzęmlęszczania się
przez błony komórkowe jednakże rola tego białka w
p ato genezie s chorz eń wywołanych szczep ami S TE C
nie jest ustalona.

Ghtomosomalne matkery patogennośGi

Chromosomalny materiał genetyczny szczepów
STEC OI5] zawiera szereg dokładnie oznaczonych
lub mniej poznanych genów, których produkty odgry-
wają szereg funkcji w patogenezie I{C, HUS i TTP.
Czynniki te moznapodzięIic na dwie podstawowe gru-
py. Do pierwszej należą elementy biorące udział w
adhezji bakterii do komórek nabłonkowych wraz z
szeregiem markerów wpływających na ekspresje tych
czynników kolonizacyjnych, do drugiej - produkty
genów kodujących wytwarzanie i uwalnianie substan-
cji toksycznych, azwłaszcza toksyn shiga. Z czynnt-
ków koloni zacy jny ch bakterii S TE C po dstawow e zfla-
czentę posiada inĘmina, białkowy produkt genu ęa§
(28). Marker ten występuje w odcinku DNA o masie
35-43 kDa, określonym terminem LEE (locus of ente-
rocyte effacement) (11, 33) (ryc. 1). Fragment ten,za-
wierający oprocz eae szereg innych genów (patrzni-
żej), nie występuje u normalnej flory jelitowej E. coli
ani też u enterotoksycznych E. coli (ETEC) i dlatego
został nazw any,,wyspą patogenności" (pathogenicity
island) (29,30). LEE charakteryzuje się stosunkowo
niską zawartościązasad cytozyny (C) i guaniny (G),
wynoszącą 38,3o/o, podczas gdy dla całego chromoso-
mll E. co]iodsetekC + G jestw granicach 50,8% (10).
Sugeruje to horyzontalny transfer wyspy patogenno-
ści LEE do szczepów z grupy STEC (ak również do
innej grupy chorobotworczych E. co]i - enteropato-
gennych, EPEC) od bakterii nalezących do odmien-
ny ch ntż E s ch eri chi a r odzajów (29).

Geny LEE zorganizowanę sąw trzy podstawowe
regiony: tir - kodujący ekspresję receptora dla inĘmi-
ny; eae, odpowiedzialny za wytwarzanię inĘminy, oraz
esp, determinujący produkcję szeregu białek sekrecyj-
nych, wpŁywających na zmlany histopatologiczne ko-
mórek nabłonka, do których przyczeplone sąbakterie
STEC (ryc. 1). Dodatkowo, w gómym (w stosunku do
eae i tir) odcinku genomu znajduje się szereg genów,
oznaczonych jako esc i sep, kodujących tzw. III sys-
tem wydzielntczy, biorący udział w transporcie poza-
komórkowym białek determinowanych przez gen esp
(10, 19, 30). Najważntejszym markerem patogenno-
ści odcinka LEE jest gen eaeA (nazwany tak od EPEC
attaching and effacing), determinujący ekspresj ęczyn-
nika odhezyjnego - intyminy (19). Intymina, białko o
masie 94-9] kDa, warunkuje przyczepność komórek
bakteryjnych STEC do nabłonka okrężnicy oraz roz-
woju zmian histopatolo gtczny ch określanych tetminem
,,attachtng effacing" (A-E). Zmtany te polegaj ą głów-
nie na zanikl rąbka szczoteczkowego enterocytów,
nagromadzeniu się aktyny, zabutzęniach w gospodar-
ce wapniowej i w końcowym efekcie na destrukcji



komórek (33). Rola intyminy w patogenezie schorzeń
wyłvołanych szczepami STEC została wykazana ptzez
Donnenberga i wsp. (9) * badaniach przeprowadzo-
nych na ochotnikach, którym podawano doustnie mu-
tantszczepu bakteryjnego nie posiadający genu eaeA.
W konsekwencji, wystąpienie biegunki stwierdzono
tylko u 4 z II ochotników, podczas gdy w grupie kon-
trolnej, zakażonej zj adliwym homolo gic znym szcze-
pem eaeA* obj awy chorobowe wystąpiĘ u wszystkich
11 wolontariuszy. Podobne rezu|taty uzyskano w do-
świadczeniach na zwterzętach, a zwłaszcza cielętach,
od których STEC OI57 sąnajczęściej izolowane (1,

7). Wyniki te świadczyły, że gen aeaA (a zwłaszcza
jego produkt - intymina) jest niezbędny do rozwoju
pełnej zjadliwości E. co]iOI57 , chociaż inne markery
genotypowe odcinka LEE odgrywają istotną rolę w
p ato gene zie krwoto cz ne go zap a|enia okręźni cy. Nale -

żą do nich zwłaszcza gen tir (translocated intimin re-
ceptor), odpowiedzialny za ekspresję białka Tir peł-
riące go funkcj e receptorow ę dla adhezyj nej intyminy
(35). Wykazano, że Tir wytwarzanę przęz komórkę
bakteryjną E. co]iw formie 78 kDa prekursora, trans-
porlowane j est(zudztałem produktów genów tworzą-
cych typ III systemu wydzielniczego) do komórek na-
błonka j elitowego go spodarza, gdzie podle ga fo sfory-
lacji i uzyskując masę 90 kDa staje się autorecepto-
rem dla bakteryjnego czynnika adhezyjnego - intymi-
ny (23). W procesie tym uczestniczy gen esp (E. coli
secreted protein), kodujący szereg produktów białko-
!\rych, oznaazonych jako EspA (25 kDa), EspB (38
kDa) i EspD (a0 kDa) (18, 51). Mutacje punktowe,
polegające na usunięciu z odcinka LEE tych poszcze-
gólnych genów, prowadzą do zaburzeń w procesie
ko lonizacj i nabłonka j elitowe go pr zęz szczępy S TE C,
a zwłaszcza do braku rozwoj u zmian hi stop atolo gicz-
nych A-E (I8,24). Wykazano, iżbiaŁka Esp cechują
się znacznąimmuno g enno ś c i ą pr ow adząc do p ow s ta-
nia wysokich mian przeciwciał swoisĘch, zarówno u
eksperymentalnie zakażonych ochotników, jak też u
pacjentów z HUS (5, 33). Dodatkowo, w procesie
translokacji receptora intyminowego Tir istotne zna-
częnle posiadają wspomniane geny kodujące typ III
b akteryj ne go systemu wy dzielnicze go, o znaczone j ako
esc, sep i cesD (10, 31). Stwierdzono, że mutacje (usu-
nięcie) któregokolwiek z tych fragmentów DNA za-
burza sekrecj ę b iałek biorąc y ch ldział w adhezj i i two -

rzęnluzmlan A-E. Cały ten system kolonizacyjno-se-
krecyj ny wytworzon y pr zęz chorob otw or cze szczępy
E. co]iOl57 (oraz STEC innych grup serologicznych)
j e st ni ezwykle skomp likowany, z szer e giem w zaj em-
nych, nie do końca poznanych wspołzależności, a rola
p oszcze go|nych markerów wy spy p ato genno ś ci LEE
wymaga j e s zcze dalszych, trudnych do przepr ow adzę -

nta in vitrobadai,
Znaczntę wię c ej informacj i doĘ czy chromo s omal -

nych markerów genotypowychj, o dp owiedz ialny ch za
wytwarzanie i sekrecj ęprzęz szczępy E. co]i 0157 i
inne STEC toksyn shiga (Stx), Ten czynnik patogen-

ności odgrywa podstawową rolę w rozwoju wszyst-
kich form schorzeń (HC, HUS i TTP) i jest jednocze-
śnie najlepiej ze wszystkich markerów poznany.Bliż-
sze dane na temat struktury i mechanizmów działanta
toksyn shiga sąpodane w licznych publikacjachprze-
glądowych. W skrócie, toksyny shiga obejmujądwie
podstawowe grupy- Stxl i Stx2 z jejlicznymi odmia-
nami (3 3 ). Szczepy STEC mogą wytwarzać tylko Stx 1,

tylko Stx2 lub też obie toksyny równocześnie i wtedy
są uznawanę za szazególnie chorobotwórcze. Struk-
turalnie Stx należądo grupy toksyn typu AB5, zbudo-
wanych z jednej, aktyrlvnej biologicznie podjednostki
A (294 aminokwasy, ok. 32 kDa) i pięciu tdenĘcz-
nychpodjednostekB (69 aminokwasów, ok. 7,7 kDa),
pełniących funkcje adhezyjne dlaholotoksyny do swo-
istych receptorów nabłonkowych. W składzie podjed-
no stki A można wy r óżntć, p ołączone ze s ob ą mo stka-
mi dwusiarczkowymi, peptyd A1 (28 kDa) o akĘw-
ności enzymatycznej oraz peptyd A2 (4 kDa), który
wiĘe cały fragment A do pentameru podjednostek B.

Stxl jest praktycznte tdentyczna (99Y, homologii
na poziomie DNA) z toksyną Shiga wytwarzanąprzęz
szczępy Shigella dysenteriae 1 natomiast Stx2 wyka-

szej od jonów żelaza i temperatury (wpływ hamują-
cy), podczas gdy na produkcję Stx2 te czynniki nie
mają większego wpłyvu (49). Na poziomie genoty-
powym, obie toksyny kodowanę sąprzez DNA profa-
gów (oznaczonychodpowiednio Hl9J dla Stx1 i 933W
dla Stx2), włączonych w chromosom E. coli grupy
STEC. Jakwynika zbadanFenga i wsp. (12), nabycie
genów fagowych pr.zęz E. coliOI57 nastąpiło w r.9ż-

nym czasie rozwoju ewolucyjnego tych bakterii -
znacznię wcześniej w przypadku markera stx2, a do-
piero później niektóre szczępy stx2* uzyskały dodat-
kowo gen profaga HI9J z operonem stx1, Mechanizm
działaniaobu toksyn shiga jest zbliżony i polega głów-
nie na hamowaniu, poprzez podjednostkę A1, we-
wnątrzko mórkowej sy ntezy btałka, c o w kons ekwen-
cji prowadzi do obumarcia komórek nabłonka jelito-
wego, śródbłonka naczyn lub innych komórek posia-
dających na swojej powierzchni receptory toksyn Stx

- Gb3 i/lub Gba (33).
Napoziomie genotypowyffi, operon stx zbudowany

jest z trzech zasadniczych elementów (ryc. 1 ) : promo-
tora P oraz genów kodujących wytwarzanie podjed-
nostek A (stxA) i podjednostek B (stxB). Stwierdzo-
no, że transkrypcj a genu stxB zacho dzi znacznie szyb -

ciej niż stxA,przez co możliwa jest równoczesna eks-
presja 5 kopii podjednostki B w stosunku do jednej cząst-
ki polipeptydowej podjednostki A. Różnice te mogąteż
wynikać z odmiennych dla StxA i StxB sekwencji
miejsc wiązaniarybosomów (RBS), przez co wystę-
pĄąńżne szybkości i wydajności translacji polipep-
tydów podjednostkowych (45). Sugeruje się równiez,



ze proces ten jest zależny od obecności w genomie
dodatkowego dla StxB promotora (25). Sekwencja
promotora P toksyny Stxl szczepów STEC jest iden-
tyczna jakw przypadku promotora Sh. dysenteriaeI i
zawlęra nukleotydy wiĘące kompleks białko Fur -
jony żelaza, przęz co ekspresja Stxl jest odwrotnie
zależna od obecności w środowisku Fe*3 (niższa kon-
centracja żelaza - bardziej wydajna produkcja Stxl)
(6). Współzależności takich nie obserwuje się w przy-
padku opelonu toksyny Stx2. Struktura genomu tej
formy toksyny jestznacznle prostsza: zbudowany jest
on z dwóch genów - stxA i stxB, podzielonych 14-
nukleotydową wstawką (45). Miejsce wiĘące rybo-
somy (RBS) zlokalizowane jest w górę w stosunku do
sekwencji stxA, w ramach wspomnianego 14-nukle-
otydowego insertu. Stwierdzono równiez, że genypro-
motorowe dla Stx2 nie wykazują homologii z analo-
glcznympromotorem toksyny Shiga I (25).

lnne crynniki patogenności E cnli o^157 i STEC

Oprócz opisanych wyżej markerów chorobotwór-
czości bakterii z grupy STEC, istnieją jeszcze inne,
kodowane zarówno pIzęz materiał genetyczny chro-
mosomu, jak i plazmidów, których rola w patogenezie
HC, HUS i TTP nie jest jednoznacznie wyjaśniona.
Nalezą fu m.in. geny sfp, iha, rfb, chuA, a zwłaszcza
najlepiej poznany astA, odpowiedzialny za ekspresję
ciepłostałej enterotoksyny EAST1 (55, 66). Toksyna
ta została po raz pierwszy stwierdzona u szczepów
enteroagregacyjnych E. coli (EAEC), odpowiedzial-
nych za rozwój biegunki l dziect. Bakterie te charak-
teryzl,Ąąsię silnymi zdolnościami adhezyjnymt in vi-
trodo komórek linii Hep-2 i HeLa (38). Gen astA (4,1
kDa) kodujący ekspresję EASTl w przypadku szczę-
pów EAEC występuje w dwóch kopiach - jednej z1o-
kalizowanej w plazmldzie, a drugiej w chromosomie,
natomiastu izolatow grupy STEC jego obecnośc (zury-
kle również w dwóch kopiach) stwierdza się tylko w
chromosomalnym DNA (36). Toksyna EASTl jest
polipeptydem zbudowanym z 38 aminokwasów i za-
wiera tylko 4 cysteiny, w przeciwieństwie do 6 wystę-
pujących w analogicznej enterotoksynie ST szczepów
enterotoksy czny ch ETEC (3 6 ), Rola czynnika EA S T 1

w patogenezle schorzęń wywołanych przez szazepy
STEC nie została j eszczę do końca wyjaśniona. Sava-
rino i wsp. (37) wykazalt, iż gen astA obecny był u
wszystkich zbadanychJ5 tzolatow O157 ,.H7 oruzu
89oń szczepów STEC grupy serologiczn ej C26 : H 1 1 ,

jakteżl52oń innych serotypów E, co]i,Uważa się, ze
toksyna EA S T 1 mo że br ać udział w p owstawaniu bi e -
gunki, w przebiegu której, w przeciwieństwie do kla-
sycznej infekcji szczepaml STEC, nie stwierdza się
obecności krwi w kale (37).

Innym markerem genotypowym, którego produkt
możę mieć wpływ na cechy chorobotworcze E, co]i
O 157, jest chromosomalny gen chuA (hem utilization),
ko duj ący wy tw ar zanie wysp ecj ali zowane go systemu
transportu jonów żelaza (a8). Układ ten pozwala na

wykorzystanle pTzez komórkę bakteryjną hemu lub
hemoglobiny, pochodzących zę zlizowanych (np. z
udziałem enterohemolizyny Ehly) krwinek częrwo-
nych (26). Produktom genu chuA jest białko o masie
69 kDa, syntetyzowane w odpowiedzi na warunki śro-
dowiskowe zwlvane z p oziomemj onów żelaza (68).
Wykazano, że homolog markera chuA E. co]i OI57
występuje rownl,ęż u szczepów Sh. dysenteriae I aIę
brakjest tego genu u innych serotypów Shigellaczy
też szczepow E. co]i C26 : HII, również należących
do grupy STEC (32).

podsumowanie

E. co]i OI5] i szczepy innych serotypów zaliczo-
nych do grupy STEC należądo drobnoustrojów o wy-
sokim stopniu chorobotwórczości dla człowieka. Wy-
nika to z obecności w ich materiale geneĘcznym sze-
re gu, wyka zujący ch czę sto wzaj emne współzależno-
ści, markerów odpowiedzialnych za wytwarzanle 1

ekspre sj ę wielu znany ch lub p otencj alnych czynników
patogenności. Wykazano, że wiele cech zjadliwości
jest wspólnych dla STEC izolowanych od zwlerząt i
Iudzi,nl,ezależns,e od grupy serologicznej do jakiej za-
liczone są badane bakterie. Należą tu m.in. zdolność
w5rtwarzanie toksyn shiga, adhezjado komórek nabłon-
ka i wiĘąca się z tym destrukcja enterocytów. Nie-
ktorę szczepy E, coliOl57 charakteryzująsię teżuni-
kalnymi właściwościami (np. opomość na niskie pH,
obecnośó genetycznie uwarunkowanego systemu trans-
portu jonów żelaza), które pozwalająodróżnić je od
innych shigatoksycznych E. co]i. Czynniki patogen-
ności STEC,ntezależnie od ich przynależności sero-
typ owej, ko dowane mo gą by ć pr zez mater iaŁ geneĘ cz-
ny chromosomu, DNA lizogennych fagów lub teZ
markery genotypowę zlokalizowane w plazmidach.
S z ere g ty ch czynnikó w i m e c h an izm ich działanta zo -

staĘ dobrze poznane, podczas gdy rola innych w pa-
togenezie schorzeń na tle STEC wymaga jeszcze dal-
szych badań. Ponieważ ekspresja i regulacja genów
chorobotwórczości E. co]i O157 jest niezwykle zło-
żona, a chorobotwórczość tych bakterii dla człowieka
znaczna niezbędne jest prowadzęnię dalszych ba-
dań, zwłaszcza na poziomie molekularnym, których
wyniki pozwoląna lepsze poznante mechanizmów pa-
togenności i wzajemnych interakcji bakterii STEC z
komórkami gospodarza, Umożliwi to wprowadzenię
skuteczniej szych metod diagnostyki i profilakĘki za-
każeń wpvołanych shigatoksyc znymi szczepamt E. co]i.
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