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Summary
Shigatoxigenic E. coli strains (STEC) possess the ability to produce Shiga toxins (Stx) and other pathogenic

markers, e.g. intimin or enterohemolysin. These isolates often belong to Ol57:H7 or O157:NM serotypes. The
pathogenic factors of STEC are usually expressed in different variants, i.e. Stx1, Stx2 and their identification
may be diffrcult. The aim of the presenf study was to develop PCR tests which would allow STEC major
genotypic virulence markers to be determined, e.g. Shiga toxin with their Stxl and Stx2 variants, intimin
(eaeA gene), enterohemolysin (ehlA gene) as well as the operons determining0157zH1 and O157NM sero-
types (rfbO157 and flic). DNA primers encoding the conserved fragments of the identified genes were se-
lected for the PCR tests as they allow the amplification of different genotypic variants, especially of stx and
eaeA. Each test included an internal control i.e. the primers flanking the l65 rRNA E. coli gene allowing the
validation of the performed PCR as well as the bacterial DNA used. The results indicated that the tests deve-
loped were specific and the PCR amplicons obtained were easy to distinguish in an agarose gel. This method
may be used for routinely diagnosing the main virulence factors of shigatoxigenic E. coli strains.
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Szczepy Es c herichią coli wytwarzające toksyny
Shiga (Stx) określane są mianem shigatoksycznych
E. coli (Shiga toxin-producing E. coli, STEC) (1, 18,
2 l ), Bakterie te są czynnikiem grożnych schorzeń u lu-
dzi, wywołując m.in. krwotoczne zapalente okrężnicy
(HC) i hemolityczny zespół mocznicowy (HUS) (1,
l8, 21). Większość infekcji, zarówno o charakterzę
sporadycznym, jak i epidemiologicznym, związana jest
z konsumpcją skażonej żyrvności pochodzenia zwię-
rzęcęgo lub roślinnego (1, 2l). Zródłem szczepów
STEC jest głównie bydło, ktore, będąc bezobjawowym
nosicielem tych bakterii, wydala j e zkałem.Wykaza-
no, że szczępy STEC mogą należec do różnych grup
serologicznych, ale stosunkowo często izoluje siębak-
terie serotypów Ol57 :H7lub O157: NM (bez anty-
genuH7) (24).

Najwazniej szym czynnikiem patogennoś ci szcze-
pów STEC jest uwalniana pozakomórkowo cytotok-
syna Shiga, występująca w dwóch podstawowych od-
mianach: Stx1 i Stx2 (l0, 18, 20). Toksyna Stxl jest
prawie jednorodna (spotyka się tylko odmianę Stxlc),
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natomiast Stx2 tworzy szereg wariantów, z których
najważniejsze to: Stx2c, Stx2d, Stx2e i StX2f (7,20,
22,25). Obok uwalniania toksyn Shiga, bakterie STEC
mogą posiadać szereg innych czynnikow chorobotwór-
czości, do ktorych należąm.in.: białko adhezyjne in-
tymina, kodowane przez chromosomalny gen eaeA
oraz enterohemolizyna, determino w ana przęz materiał
genetyczny plazmidu (gen ehlyA) (4, 13,19). Oprócz
nichza istotne markery patogennoś ci szczepow STEC
uznaje się: katalazę Ę receptor intyminowy TIR, biał-
ka sekrecyjne Esp oraz inne, o nieokreślonej blizej
funkcji (18).

Identyfikacja E. coli grupy STEC, w tym bakterii
grupy serologicznej O157, w ostatnim czasie opiera
się na szybkich, czuĘch i swoistych testach, uryko-
rzystuj ących metody biolo gii molekul arn ej, a zwłasz-
cza technikę PCR (2, 5, I0, lI, 14,17). W piśmien-
nictwie dostępny jest szereg sekwencji starterów oli-
gonukleotydowych, umozliwiających amplifikację
markerów genotypowych, koduj ących toksyny Shiga,
intyminę i inne czynniki patogenności STEC. Mozli-
wa jest tez genotypowa identyfikacja operonów
rfbO157 i flic, odpowiedzialnych za biosyntezęanty-
genu somatycznego Ol57 i rzęskowego H7 (I2,24).
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Część ztych starterów, zwłaszcza flankujących geny
stx i eaeA, umożliwia amplifikację tylko niektórych
wariantów genoĘpowych (np. stxl lub stx2), niepoz-
walając na pełną diagnozę istniejących wariantów
molekularnych Ęch czynników chorobotwórczości.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono szereg
testów PCR z uzyciem starterów, umozliwiającychjed-
no znaczną amp lifi kacj ę naj wazni ej szych markerów
genotypowych szczepów STEC, w tym serotypu
OI51 : H7, W każdymztych odczynów, oprócz genu
patogenności, identyfi kowano równocześnie specyfi cz-
ny dla E. coli fragment DNA, kodujący wytwarzanie
165 rRNA. Marker ten stanowił wewnętrznąkontrolę
poprawności wykonanej reakcji PCR, jak teżlmożIi-
wiał ocenęuzytego do tesfubakteryjnego DNA. Wba-
daniach zastosowano uniwersalne startery, pozwa|a-
jące na amplifikację rożnych wariantów genotypowych
występuj ących u STEC czynników chorobotw orczoś-
ci, a zwłaszcza genów stx i eaeA, Startery te zostały
równiez tak dobrane, aby uzyskane amplikony byĘ
łatwe do odróżnienia w trakcie ruĘnowej analriry w że-
lu agarozowym.

Celem badahbyło opracowanie testów PCR umoz-
liwiających identyfikację podstawowych genotypo-
wych markerów chorobotwórczości shigatoksyc znych
szczep ów E. c o l i, z uwz ględnieniem wewnętrznej kon-
troli amplifikacji bakteryjnego DNA w postaci genu
165 rRNA.

Mateliał imetody
Szczepy bakteryjne. Do opracowania i oceny testów

PCR uzyto referencyjnych szczepów E. coli, których cha-
rakterystyka została przedstawiona w tab, 1. W badaniach
wykorzystano też 8] izolatów E. coli, pochodzących od
ludzi i zwierząt, które dokładnie opisano w poprzednich
pracach (14-18).

Tab. l. Charakterystyka referencyjnych szczepów E. coli uży"-

tych do opracowania i oceny testów PCR

§4zep serOtyp Genotyp piś miennictwo

82

c6(l0J1

c6()0W34

12196

cB572

387/99

1 37/98

c600

H 1 0407

215

0157:H7

K-12

K-,l2

0157r,lM

0157:NM

0 55:H7

0157:NM

R-,l2

078:K80

026:K-

eaeA, ehlyA, slx1 , stxz, rlb0157, lli0

stx1

stx2

ehlyA

eaeA

llic

ńb01 57

Szczepy bez genów patogenności
sTEc

8

8

8

17

8

8

8

8. 15

Matrycowy DNA. Do amplifikacji fragmentów genów
szczepów S TEC uzyto DNA otrzymaneg o przez zaw iesze -
nie 1 kolonii bakteryjnej w 25 pl jałowej, wolnej od DNaz
wody redestylowanej (ICN Biornedicals, USA). Zawiesi-
nę podgrzewano do 99"C przez 10 min. (Thermomixer.
Eppendorf, Niemcy), a następnie odwirowano (13 000 g,

l min.). Uzyskany supernatant stanowił żródło matryco-
wego DNA użytego do testów PCR (5 pl).

Startery reakcji PCR. Do opracowania testów PCRuzy-
to starterów flankujących konserwa§rvne fragmenty ge-
nów kodujących nĄważniejsze czynniki patogenności
szczepów STEC, tzn. toksynę Shiga Stx (gen stx) wrazz jej
podstawowymi odmianami Stxl (stx1) i Stx2 (stx2), inty-
minę (eaeA), enterohemolizynę (ehlyA) oraz geny odpo-
wiedzialne za biosyntezę lipopolisacharydu (LPS) O 1 57
E, coli (rfbOl57) i czynnika rzęskowego H7 (f]ic). Dodat-
kowo, do kazdego testu włączono parę stafterów, flankują-
cych gen kodujący wytwarzante 163 rRNA E. coli. Stano-
wiły one kontrolę wewnętrzną prawidłowości wykonania
reakcji PCR, jak tez obecności w mieszaninie reakcyjnej

właściwego DNA bak-
teryjnego. Charakte-
rystykęuzytych w pra-
cy starterów oligonrr-
kleotydowych przed-
stawiono w tab.2.

Reakcje PCR. Am-
plifikację wszystkich
badanych w pracy
fragmentów genowych
wykonano w mieszani-
nie o objętości 50 pl,
zawierającej 5 mM
MgCl,dNTP(200 pM),
2 U termostabilnej po-
limerazy.Taq DNA
(Fermentas, Litwa)
orazstartery w koncen-
tracjach podanych
w tab. 2. Reakcje PCR
wykonyrvano w termo-
cyklerze PTM-100
(MJ Research, USA).

Tab.2. Charakterystyka starterów DNA użytych do opracowania testów PCR

Nazwa
slańeta

Sekwencia (5'-3') AmplilikOWany
gen

Produkt PCB
(pz)

KOncenllacia W

leście PCR (pM)
Nr w banku
ge nOWym

piś mienniclwo

LlN-F
LlN_R

LP30
LP31

LP43
LP44

lnt-Fc
lnt-Bc

Hly-AF
H ly-AR

PF8
PR8

1 806
1 809

1 6s-F
1 6s_R

E1 6S-a
E,l6s-b

TTTGATTGTTACAGTCAT
GAACGAAATAATTTATATGT

CAGTTAATGTCGTGG CGAAGG
CACCAGACAATGTAACCGCTG

ATCCTATTCCCG G GAGTTTACG
G CGTCATCGTATACACAG GAG C

G GGATCGATTACCGTCAT
TTTATCAG CCTTAATCTC

G CATCATCAAG CGTACGTTCC
AATGAG CCAAG CTGGTTAAG CT

GGTGATGATGTTGAGTTG
AGATTG GTTGGCATTACTG

G CTG CAACG GTAAGTGAT
GGCAGCAAGCGGGTTGGT

AGAGTTTGATCATG G CTCAG

G GACTACCAGG GTATCTAAT

CCCCCTGGACGAAGACTGAC
ACCG CTGGCAAGAAAGGATA

stx

slx1

slx2

eaeA

ehlyA

tlb0157

||icH7

E colil65 rRNA

E. coli 165 rRNA

900

348

584

840

534

420

948

798

401

0,5

0,1

0 ,,|

0,1

0,1

0,1

0,2

0,05

0,05

M2Ą352

JM1 9473

x07865

^F022236

x79839

AFtl4s343

U4761 4

J01 859

AB035924

11

5

5

3

19

12

24

6

23



używajag, uniwersalnego dla wszystkich genów programu
amplifikacji o następujących parametrach: 94"C 5 min.
(denaturacja wstępna), a następnie 30 cykli składających
się z 94oC (1 min.), 53"C (1 min.) i 72"C (2 min.). Końco-
wy etap wydłużania przeprowadzano w temperatarze 72"C
przez 5 min.

Interpretacj a wyników. Analizęelektroforety cznąpro-
duktów amplifikacji genowej wykonano w 1,5%o żeluaga-
rozowyln w buforze TAE przy stałym napięciu 100 V. Zele
barwiono w bromku etydyny (5 pglml) przez 2 min., od-
barwiano w wodzie redestylowanej i fotografowano
w świetle UY przy użyciu zestawu Gel-Doc 2000 (Bio-
-Rad, USA). W przypadku, gdy badany izolat bakteryjny
posiadał zdolność ekspresji jednego zbadanych w pracy
czynników patogenności, obserwowano obecność dwóch
produktow amplifikacji - charakterystycznego dla danej
markera STEC oraz drugiego, Ępowego dla genu 165 rRNA
E coli(w zalezności od użytych starterów - prązek o ma-
sie 40l pz lub 198 pz).

Wyniki i omówienie

Do opracowania testów PCR, umozliwiających iden-
tyfikację podstawowych markerów genotypowych
szczepow STEC, tzn. toksyn Shiga, intyminy i entero-
hemolizyny oraz serotypu 0157 : H7,wybrano starte-
ry DNA o szerokim spektrum, pozwalające na ampli-
fikację rożnych odmian genotypowych toksyn Shiga
oraz tntyminy, jak tez umożliwiające uzyskanie pro-
duktów o zróżnicowanych masach molekularnych.
Sekwencje tych starterów zostały opisane wcześniej
przez innych autorów, ktorzy wykazali również ich
specyficznośc w stosunku do amplifikowanych frag-
mentów genowych (3, 5, 1 0, 72, 13, 19, 24). Brano też
pod uwagę możliwość wystąpieni a wzajemnych inter-
akcji między starterami flankującymi geny patogen-
ności STEC a uĘĘmt oligonukleotydami specyfi cz-

nymi dla genów l65 rRNA E. coli (tab. 2).Istotnym
kryterium wyboru byłateż zbliżona temperatura top-
nienia danego startera, niezbędna do równoczesnej
amplif,rkacji dwóch fragmentów genowych w jednej
reakcji PCR.

Według danych piśmiennictwa, stosunkowo najwię-
cej informa cji doĘ czy starterów DNA, p ozwalaj ących
identyfikować markery genotypowe toksyny Shiga
(2,7 ,9-II,23). Jak wynika zbadahBastian i wsp. (2),
gen stx, występujący w odmianach stxl i stx} z szere-
giem wariantów, moze być wykazany przy lĘcilĘI-
ko ni ewi elk iej lic zby starterów, do ktorych n ależąuĄĄe
w obecnych badaniach LIN3 i LIN5. Flankują one
konserwatywny fragment genu podjednostki A, o iden-
Ęcznej dla większości toksyn Shiga Stxl i Stx2 se-
kwencj i nukleotydowej ( 1 1 ). Dodatk ow ą zaletą ty ch
starterów jest uzyskiwana w procesie amplifikacji stx
masa molekularna (900 par zasad), pozwalająca na
łatwe wizualne róznicowanie amplifikowanego rów-
nocześnie fragmentu genu 165 rRNAE. coli (40I pz),
stanowiąc ego kontro l ę wewnętr zną pr aw idłowe go
przebiegu reakcji PCR i użytego DNA bakteryjnego
(ryc. 1, ściezka 1).

W przypadku genów stx1 i stx2, odpowiedzialnych
za syntezędwóch podstawowych odmian toksyny S hi-
ga, użyto starterów LP30 i LP31 (Stx1) oraz LP43
iLP44 (Stx2), które umozliwiają amplifikację jedno-
rodnej odmiany Stx1 (włączając w to wariant Stxlc)
(ry". 1, ścieżka 2) oraz szeregu wariantów genotypo-
wych Stx2, a zwŁaszcza Stx2c, Stx2d, Stx2e i Stx2f
(2, 5, ]) (ryc, 1, ściężka 3). Taki układ pozwalał na
specyficzną identyfikację wszystkich odmian toksyn
Shiga, zróżnicowaniem na Stxl i Stx2 i nie stwarzał
nieb ezpi eczeństwa otr zymania wynikow fałszywie
ujemnych, szczególnie w przypadku wariantu Stx2.

Podobne kryterium wyboru zasto-
sowano w odniesieniu do starterów
oligonukleotydowych Int-Fc i Int-Rc,
lżyĘch do identyfikacji genu eaeA,
kodującego wyfułarzanie białka ad-
hezyjnego intyminy. Startery te poz-
walaj ą amp lifi kować konserwatywny
fragment genu, występujący we
wszystkich znanych wariantach ge-
notypowych (3). Równiez i w tym
przypadku dodatkową zaletą użycta
Ęch starlerow jest masa molekular-
na amplikonu (884 pz), umożliwia-
jąca łatwe odróznienie od produktu
amplifikacji genu l65 rRNA E. colt
(40l pz) (ryc. i, ściezka 4).

Kolejne startery @ly-AF i Hly-
-AR) charakteryzująsię dużą swois-
tością i pozwalają na jednoznaczfię
oznaczenie kons erwatywne go frag-
mentu genu ehlyA, odpowiedzialne-
go za syntezę podjednostki A ente-
rohemolizyny, wytwarzanej przez

M1 10M

500 pz -+

Ryc. l. Obraz elektroforetyczny produktów amplifikacji PCR uzyskanych ze star-
terami flankującymi podstawowe markery patogenności shigatoksycznych szcze-
pów E. ctlli.Poszczególne ścieżki: M, 100 bp standard masy molekularnej (pozy-
cja 500 pz zaznaczona strzałką); l - szczep 82 (stx-dodatni); 2 - szczep C6O0J1
(stxl-dodatni); 3 - szczep C6O0W34 (stx2-dodatni); 4 - szczep CB572 (eaeA-
-dodatni);5-szczep 12196 (ehlyA-dodatni); 6-szczepl.37l98 (rfbO1S7-dodatni);
7 - szczep 387l99 (fliC-dodatni); 8 - §zczep C600 (l65 rRNA-dodatni; 798 pz);
9 - szczep C600 (l65 rRNA-dodatni; 401 pz); l0 - kontrola reakcji PCR (H,O)
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szczępy STEC grupy O 157 ,. H7 , ale też przez izolaĘ
STEC należące do innych serotypów (3, 19). W tym
przypadku zastosowano inną parę starterów fl ankuj ą-
cych gen 165 rRNA E. coli, ktorych produktem am-
plifikacji PCR był fragment o masie 798 pz (tab.2).
Umozliwiało to łatwe odróżnienie tego amplikonu od
prĘka genu enterohemolizyny Q3a pz) w I,5%o żelu
agarozowego (ryc. 1, ściezka 5).

Pozostałe uĄrte startery oligonukleotydowe, tzn. PFS
i PRS oraz 1806 i 1809, ponvalająnagenotypowąiden-
tyfikację serotypu OI57 : H7 E. coli, uznawanego za
najczęściej występujący wśród szczepów STEC izo-
lowanych od bydła i wywołujących schorzenia HC
i HUS u ludzi (12,24). Podobnie jak w przypadku omó-
wionych wcześniej testów, przy wyborze tych sekwen-
cji kierowano się głównie kryterium specyficzności,
jak też mozliwością wizualnego róznicowania uzyski-
wanych produktów amplifikacji genów rfbO157
(4ż0 pz; ryc. 1, ściezka 6) i flic H7 (948 pz, ryc. 7,

ściezka 7) od odpowiednich amplikonów 165 rRNA
E. coli (tab.2).

S twi erdzon o, używ aj ąc re ferencyj ny ch szczep ów
E. coli (ab. 1), ze wszystkie opracowane testy PCR
umozliwiały amplifikacj ę o dp owi e dnich fragmentów
genowych, czego rezultatem byĘ produkty o oczeki-
wanych masach molekularnych (tab. Z;ryc. 1 ). W prrry -
padku użycta szczepów nie posiadających żadnego
z identyfikowanych genów (szczepy C600, Hl0407,
2I5), otrzymano tylko amplikony odpowiadające ge-
nom kodującym 165 rRNA E. coli (798 pz; ryc. 1,

ściężka 8 lub 401 pz;ryc.1, ścieżka 9).
Opracowane testy PCR zastosowano następnie do

identyfikacj i genotypowych markerów chorobotwór-
czości szczepów STEC, używając 87 izolatów E. coli
pochodzących od ludzi i zwterząt. Wykazano pełną
zgodnośc wyników amplifikacji, uzyskanych we
wcze śni ej s zy ch badaniach, z rezultatami te stów P CR
użytychw obecnej pTacy. Dodatkowo, we wszystkich
wykonanych reakcjach PCR otrzymano prązek, odpo-
wiadający fragmentowi genu 165 rRNA E. coli (w za-
lezności od testu posiadał on masę 40I pzlub 798 pz),
co umozliwiło kontrolę prawidłowości wykonanego
procesu amplifikacji PCR, jak teżrodzajuuzytego ma-
Ęcowego DNA bakteryjnego.

Wnioski
1. Opracowane tesĘ PCR cechują się specyficznoś-

cią i umozliwiają identyfikację podstawowych mar-
kerów chorobotwórczości szczępow STEC.

2. Wprowadzenie kontroli wewnętrznej reakcji PCR
umozliwia ocenę użytego DNA bakteryjnego i prawid-
łowości procesu amplifikacj i.
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