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Sumlnary
Infections with §higallike toxins - producing Escherichia coli (STEC) strains presents with a widel śp.óctrum

of clinical manifestations, including bloody diarrhea, hemorrhagic colitis, and hemolytic uremic sl4ńdrome
that is am important cause of acute renal failure. STEC strains pioduce Shiga-like toxins thnt,afe, thought to
haye direct pathogenic significance in STEC infections. Together with inflamm,atory ,Shiga;like
toxins contributes to the target organ injurv. The toxins have been found to be cvtotox ulatory. ln
the article, on the basis of recent advantages, the pathogenesis of hemorrhagic ,colitis and ,hómolitic uremic
svndrome is presented.
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Szczepy Escherichia coll (STEC) syntetyzujące tok-
syny Shiga (Stx) odpowiedzialne sąza zakażenia u lu-
dzi, ktore mogą przebiegać jako bezobjawowe nosiciel-
stwo, w formie biegunek i klwotocznego zapalenia jelita
grubego (HC - hemonhagic colitis) oraz uogólnionych,
zagr ażający ch ży ciu ze społów klinicznych h em o1 itycz-
nego zespołu mocznicowego (HUS - hemolytic uremic
syndrome) lub rnałopĘtkowej plamicy zakrzepowej (TTP

thrombotic thrombocytopenic purpura) (1, 5, l1).
U bydła, które stanowi głowny rezerwuar STEC, zaka-
żenia mają najczęściej charakter bezobjawowego nosi-
cielstwa u dorosłych osobników lub ograniczają się do
biegunek u młodych cieląt, nigdy jednak nie przybierają
form uogólnionych (10, 11).

Niektóre szczepy STEC, określane mianem entelo-
kr-wotocznych E. coli (EHEC), poza zdolnością do syn-
tezy Stx posiadajązespół chromosomalnych genów (tzw.
wyspę patogenności LEE), odpowiedzialnych za ekspre s-
ję bakteryjnych białek, m.in. intiminy. Scisłe połączenie
E. coli z enterocytaml, za pośrednictwem intiminy pro-
wadzi do zniszczenia struktury tąbka szczoteczkowego
nabłonka jelita, a tym samym jego powierzchni chłonnej
i w efekcie do rozwoju biegunki. Szczepy E. coli posia-
dające wyspę patogenności LEE, nawet pozbawione zdol-
ności syntezy Stx nada1 zachowują swój potencjał cho-
robotwórczy, jednak ograniczony tylko do przewodu po-
karmowego (1l).

Poza toksynami Shiga E. coli i LEE opisano szereg
dodatkowych czynników wirul encj i wykrywany ch z roż-
ną częstością wśród szczepów STEC i EHEC, np.: ente-
rohernolizyna, proteazy sęrynowe, jednak ich rola w pa-
t o m e ch ani z mie zakażęh j e s t ty lko pr zy pluszc zalna, gdy ż

brak dowodów na ich toksycznego działam.a in vivo na
organizm człowieka i zwierząt (9).

Rozwój zakażęnia STEC jest procesem wielostopnio-
wyn. Podobnie jak w przypadku innych patogenów jeli-
towych wrotami zakażenia jest przewód pokarmowy.
Kwaśna treść zołądka stanowi barierę chroniącą jelito,
likwidując większość spozywanych wraz z pokarmem
bakterii. Drobnoustroje patogenne rozwinęły jednak sze-
reg mechanizmów umożliwiających im przezywanie
w ekstremalnie niskich wartościach pH. W badaniach in
vitro szczepy E, coli O157:H7 przeżywały w środowisku
o pH < 2,5. Oporność na niskie pH środowiska jest
u STEC kontrolowanaprzeztrzy niezalezne systemy re-
gulujape tzw. antytransport, tj. aktywne usuwanie jonów
wodorowych, co chroni wewnętrzne pH komórki bakte-
ryjnej przed obniżeniem do poziomu letalnego (4,20),

Uniknąwszy zniszczenia w kwaśnej treści żołądka,
pomimo małej dawkizakażnej (dla człowiekawynosi ona
1-100 komórek bakteryjnych), STEC dostają się do jeli-
ta i kolonizują dolny odcinek przewodu pokarmowego,
tj. dystalną częśc jelita cienkiego oraz okrężnicę (7, 9).
STEC mogą wiązać się z fosfatydyloetanoloaminą (PE),
obecnąw błonie plazmatycznej enterocytow, chociaz nie
scharakteryzowano adhezy ny o dp owiedzi alne1 za to po -
łączenie (2,3).Poza adhezja. połączenie bakterii z PE
prowadzi do apoptozy (programowanej śmierci) i nekro-
zy komórek nabłonka. Zniszczenie w wyniku tych pro-
cesów struktury błony plazmatycznej enterocytów jest
przyczyną wzrostu ilości PE na powierzchni komórek,
Indukcja apoptozy i nekrozy moze więc stanowió bakte-
ryjną strategię prowadzącą do zwiększenialiczby recep-
torów i lepszej adhezji do nabłonka jelita (2,8).
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Toksyny Shiga E. coli (Stx) są głownym
czynnikiem wirulencji STEC. Lokalizację
uszkodzeń w organizmie gospodarza oraz cy-
totoksyczne działanię Stx determinuje obec-
ność swoistego dla toksyn Shiga E. coli recep-
tora glikolipidowego Gb-, na powierzchni ko-
mórek docelowych. Komorki środbłonka wło-
sowatych naczyń krwionośnych kłębuszków
nerkowych oraz centralnego układu nerwowe-
go i organów wewnętrznych (trzustka, płuca)
wykazują duze stęzenie Gb.,, stąd objawy
uogolnione w zakażeniach szczepami STEC
dotyczątych właśnie układów moczowego
w zespole HUS oraz centralnego układu ner-
wowego i narządow wewnętrznych w TTP (9,
l6, 18). Stxmogątakżewiązać sięzGb. ijego
odmianami obecnymi na róznych typa'ch ko-
morek, np.: komórkach nabłonka, erytrocytach,
monocytach oraz płytkach krwi (9). Zasadni-
czo komórki nabłonka jelita sąniewrazliwe na
działanie Stx, co wynika z braku na ich po-
wierzchni receptora Gb, (8). Choć niektore, cią-
głe linie komórkowe wywodzące się z nabłon-
ka j elita, np. Caco -ż, wykazuj ą słabą ekspresj ę
Gb.,, nie ulegają one uśmiercaniu nawet pod
wpływem wysokich dawek Stx (6, 12).

Początkowe badania patomechanizm u dzi a-
łania toksyn Shiga E, colinakomórki eukario-
tyczne sprowadzały ich aktywnośc do hamo-
wania biosyntezy białka przez podjednostkę en-
zymatycznąA. Rzeczywiście, Stx mogą wy-
kazywać takie działanie na niektóre typy ko-
mórek, ale aktywnośc ta wymaga współudzia-
łu cytokin (TNF-a, IL-L6), które zwiększając
w komorkach syntezę i ekspresję powierzch-
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niowego receptora Gb., uwrazliwiająje na cytotoksyczne
działanie Stx. Ponadto, efekt interakcji Stx z komorką
w duzym stopniu zależy od rodzaju reszt kwasów tłusz-
czowych receptora Gb3 (9). Interakcja Stx z komórkami
gospodarza moze prowadzic do ztożntcowanych efektow.
W przypadku komórek nabłonka jelita Stx stymuluje
w nich syntezę i uwalnianie interleukiny IL-B (l, l1, 13-
-l5). Do aktywności tej konieczna jest podjednostka en-
zymatycznaA toksyny, która paradoksalnie, z jednej stro-
ny hamuje w komorkach nabłonkajelita translacjęmRNA,
a z dnlgiej, indukuje wzmożoną translację mRNA IL-8,
jej syntezę i sekrecję. Sugeruje się, ze Stx uszkadzając pod-
jednostkę 28S rRNA rybosomu, wywołują szok rybotok-
syczny z następczym wzbldzeniem transdukcji sygnału,
indukuj ąc e go j edno z białek (p 3 8 /RK) ro dz iny kinaz b j ał -

kowych aktywowanych mitogenami (MAPK), co ostatecz-
nie prowadzi do aktywacji niektórych genów i syntezy
IL-S (19). Dalsze badania mechanizmu działania Stx w ob-
rębie jelita zdają się potwierdzać ogromną rolę odpowie-
dzi immunologicznej przewodu pokamlowego na dalsze
losy zakażenia STEC. IL-8 jest silnym chemoatranktem
or az aktyw atorem neutro fi lów. Indukowana dzi ałaniem Stx
sekrecja IL-8 przyciąga na powierzchnię błony śluzowej
jelita neutrofile, które uwalniając z ziarnistości toksyczne
rodniki tlenowe, proteazy i inne związki prozapalne,przy-
czyniają się do uszkodzenia nabłonka. IL-8 moze równiez,
podobnie jak czynnik TNF-a, indukowac wzmozoną eks-

Ryc, 1. Model patogenezy zakażeń STEC (opis w tekście)
Objaśnienia: STEC - szczepy E. coli syntetyzujące toksyny Shiga, Stx-toksy-
na Shiga, AC - komórka apoptotyczna, M - makrofag, PMN - lirnfocyt wielo-
jądrzasty (neutrofil), Gb. glikolipidowy, swoisty dla Stx receptor komórkowy,
P płytki krwi, Rbc erytrocyty, IL-8 - interleukina 8, TNF-a - czynnik nekro-
tyZLL]ący G

presję receptora Gb, na powierzchni komórek nabłonka.
Dodatkowo, transmigracja neutrofilów (a takze monocy-
tów i makrofagów) na powierzchnię błony śluzowej jelita
połączonajest z uszkodzeniem bariery nabłonka i wzro-
stem przepuszczalności ścian jelita. Procesy te ostatecznie
pro w adzą do rozwoj u odczyn u zap alne go, p ow stani a zmian
nekrotycznych, owrzodzenia i krwawienia błony śluzowej
jelita, a więc charakterystycznych zmian histopatologicz-
nych obser-wowanych u pacjentów zHC (7,11, I9).

Rozwój o gó ln o u stroj owych obj aw ów zakażenia (HU S,

TTP) szczepami STEC zwlązany 1est z wtargnięciem tok-
syn Shiga E. coli do krwiobiegu. STEC są nieinwazyjne
i nie przedostają się pozablaszkę podstawną błony śluzo-
wej j elita ( 1 1, 1 3). W warunkach fizjo7ogicznych szczelna
bariera nabłonkajelita czyni je nieprzepuszczalnym. Więk-
sze cząsIeczki, np. białek, mogą pokonywać barierę na-
błonka w dwojaki sposób: przechodzap bezpośredniopTzez
komórki na drodze endocytozy (po zwiazaniu się ze swo-
istym receptorem) lub pinocytozy (endocytoza nie !\ryma-
gająca obecności swoi stego receptora), albo też przez znisz-
czone,nieszczelne połączenia między komórkami nabłonka
(7).W zakażeniachszczepami STEC uprzedni rozwój pro-
cesów zapalnych błony śluzowej jelita oraz transmigracja
komórek układu immunologicznego prowadzą do znisz-
czenia bariery nabłonka, otwierając Stx drogę do krwio-
biegu (13). W bioptatach błony śluzowej jelita pacjentow
zakażonych STEC, w blaszce podstawnej oraz kryptach

ę

9ou'o'-..-, " _ 
^l o -ń Y

l-\

irurxRo



Medycyna Wet.,Zll(}4, 60 Frl

jelita stwierdza się infiltrację neutrofilami. Stopień roz-
ległości zapaleniabłony śluzowej jelita moze więc korelo-
wac z ilością Stx dostającej się do WĘeniai stanowić o roz-
woju HUS. Ponadto udowodniono, ze neutrofile, z który-
mi wiąze się Stx, stanowią,,środek transportu" toksyny ze
światła jelita do krwiobiegu (7, 13, I1). Stx nie wykazują
działania cytotoksycznego w stosunku do komórek ukła-
du immunologicznego, pomimo zdolności wia7ania się
z ich glikolipidowymi (podtypami Gb. i nie-Gbr) recepto-
rami powierzchniowymi, co stanowi koiejny przykładzróż-
nicowanych interakcji pomiędzy Stx a komórkami gospo-
darza (7, 13). Toksyny Shiga E. coli mogą rowniez osią-
gać krażenie w wyniku bezpośredniej translokacji przez
nieuszkodzony, spolaryzowany nabłonek jelita, nie tracąc
przy tym swej aktywności biologicznej. Transcytoza
toksyn przez komórki nabłonka zachodzi w obrębie pę-
cherzyków z wykorzy stani em systemu mikrotubulamego
komórek od szczy.towej do podstawnej części komórki i jest
to proces wymagający energii. W procesie tym nie wyka-
zano udziału receptora Gb., Sugeruje się, ze wiązanie
toksyn zpowierzchnią komórek nabłonka odbywa się za
pośrednictwem alternaĘwnego receptora białkowego, kto-
rego obecność wykazano także na komórkach linii Vero.
Połączenie Stx z tym receptorem, a następnie transcytoza
nie tylko nie prowadzi do śmierci komórek, ale wręcz ha-
muje w nich proces apoptozy (6,I2).

Wiążąc przedostającą się do krwiobiegu Stx, komórki
układu immunologicznego (neutrofi le, monocyty/makro-
fagi) pełnią rolę,,konia trojańskiego" transportującego
śmiercionośną toksynę do wrazliwych, obfitujących w Gb.,
docelowych komórek śródbłonka włosowatych naczyń
krwionośnych. Jak wspomniano wcześniej, Stx wywiera
swoje działanie cytotoksyczne na komorki śródbłonka po
uprzedniej ich stymulacj i cytokinarni. Wykazano, że połą-
czenie Stx z podtypem receptora Gb, obecnym na po-
wierzchni monocytów indukuje je do syntezy i sekrecji
cytokin prozapalnych: czynnika nekrotyzującego TNF-a
oraz interleukin: IL-lB, IL-6 i IL-S na drodze niezależnej
od LPS (1, l1, 13-15, 19). TNF-a jestkluczowącytokiną
prozapalną która pobudzarozwój procesu zapalnego i po-
wstawanie zakrzepów w naczyniach hwionośnych oraz
wzmozoną syntezę i ekspresję receptora Gb,, a także cząs-
tek adhezyn dla leukocytów na powierzchńi śródbłonka,
Chemokina IL-8 rekrutuje neutrofile i styrnuluje je do
uwalniania enzymów lizosomalnych i nadtlenków oraz
wzmaga ich adhezję do komórek śródbłonka, co prowadzi
do ich mechanicznego uszkodzenia (l). Ligacja Stx z Gb,
na powierzchni komórek śródbłonka prowadzi do ich
śmierci na drodze apoptozy, którą indukuje zahamowanie
biosyntezy białek komórkowych, m.in. białek antyapopto-
tycznych, charakteryzujących się krótkim okresem pół-
trwania ich brak stymuluje kaskadę apoptozy (l). Kon-
sekwencjąłączenia się Stx lub tylko jej podjednostki wią-
żącejB zpłytkamil<rwt, za pośrednictwem ich glikosfin-
golipidowego receptora, są zmiany struktury powierzch-
niowej pĘtek. Wykazują one zwiększone wiązanie fibry-
nogenu i ulegają zlepianiu, tworząc mlklozakrzępy, które
zaczop owując świ atło wło s owatych naczyń krwi ono śnych,
zaburzająukrwienie nerek (lub innych tkanek narządow
wewnętrznych), ostatecznie prowadząc do ich uszkodze-
nia i trombocytopenii (9).

podsumowanie

P o czaJkowe wyniki badań patomechan izmu dział ania
Stx ograniczyły ich aktywnośc do hamowania biosyntezy
białka w komórkach, prowadzącej do ich śmierci. Obec-
nie wiele uwagi poświęca się immunomodulacyjnej ak-
tywności toksyny Shiga, która, jak się wydaje, odgrywa
wiodącąrolęw zakażeniach STEC. Uwalniane pod wpły-
wem Stx cytokiny potęgują cytotoksyczne działanie tok-
syn oraz determinuja. podobnie jak typ receptora glikoli-
pidowego danego typu komórek, efekt końcowy interakcji
Stx z komórką gospodarza. Indukowana działaniem tok-
syn Shi ga E. c o l i lokalna odpowiedź immuno lo gi czna prze-
wodu pokarTnowego zdaje się wpływać na dalsze losy
zakażenia i decydowac o rozwoju zespofu HUS.
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