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Sunruary
The abi|ity of certain Escherichia coli strains to produce cytotoxins on Vero ce]| lines were reportedin 1977,

hcnce the nam€ verocytotoxins (VT). Since then manv more virulent aspects of these strains have been dis-
covered. Apart from verocytotorin synthesis, lhctors such as adhesion - intimin, E. coli secreted proteins,
enterohemolysin and proteases are most likel__v to contribute to the pathogenesis of these bacilli.

Some verocytotoxin - positive E. coli strains produce a characteristic histopathology feature in the epithelial
intestinal cells which has been described as attaching and effacing lesions (AE) and the isolates are called
enterohemorrhagic E. coli (EHEC). EHEC are pathogenic tbr both humans and ruminants. The article describes
virulence factors of enterohemorrhagic E. co]i strains in detail.
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Zdolność do syntezy toksyn wywołujących charak-
terystyczny efekt cytopatyczny obsetwowany in vitro
na komórkach linii Vero, a wytwarzanych przez nie-
które szczepy Escherichia coli wykryto w I9]7 r. (15)
i od linii komorkowej Vero toksynom tym zostałanada-
na nazw a verotoksyn (VT), natomiast syntetyzuj ącym
je szczepom - verotoksycznę E. coli (YTF,C). Dalsze
intensyrvne badania ujawniĘ szereg dodatkowych czyn-
ników wirulencji, którymi mogą dysponować VTEC,
co spowodowało zamieszanie odnośnie do nazewnic-
twa tej grupy patogennych E. coli. Homologia sekwen-
cji aminokwasów verotoksyn i toksyny Shiga produko-
wanej przez Shigella dysenteriae ] stała się podstawą
nadania im miana Shiga-like toksyn (SLT lub Stx),
a grupie E. coli zdolnych do ich syntezy STEC. Odkry-
cie,że niektóre szczepy STEC wpływająna powstawa-
nie w komórkach nabłonka jelita charakterystycznych
zmian hi stop ato l o gl czny ch okre ś l anyc h j ako AE ( atta-
ching and e ffacing), czyli pr zylegania i zacięr ani a struk-
tury enterocytów będących prawdopodobnie podstawą
p atom e chani zmu krwo to czn e go zap alenia j e 1 ita grub e -
go obserwowanego u osob zakażonych STEC, spowo-
dowało z kolei pojawienie się nazwy enterokrwotocz-
nych E. coli (EHEC). Nie wszystkie szczepy STEC
posiadajązespoł genów koniecznych do tworzenia w na-
błonku jelita zmian typu AE i cecha ta jest spotykana
u ograniczonej liczby serotypów STEC, ktorych kla-
sycznym przykładem jest serotyp OI57:H7. Obecnie
określenia verotoksyczne szczepy E. coliltlb E. coli syn-
tetyzujące toksyny Shiga (STEC lub VTEC) uzywane
są jako synonimy, natomiast nazwa enterokrwotoczne

E. coli (EHEC) wskazuje szczepy zdolne do wywoły-
wania w jelicie zmian typu AE i syntetyzujape toksyny
Shiga E. coli (I9).

Zdolność do syntezy Stx opisano u ponad 100 róz-
nych O:H serotypów E. coli np.: OI57:H7, 026:H1l,
O 1 1 1 :H-, O l l 4 :H4, Olż8 :H2, O I 45 :H25, a także wśrod
innych rodzajów pałeczek rodziny Enterobacteriaceae
- Enterobacter spp., Areomonas spp. (9 ,2 1 ). Pod wzglę-
dern biochemicznym większośc szczepów STEC nie
rozni się od swoich ftzjo|ogtcznych odpowiedników.
Wyjątek w tej grupie stanowi serotyp E. coli Ol57:H7 ,

który charakterystycznie nie rozkłada sorbitolu i nie
posiada enzymu B-glukuronidazy, Cechy te wykorzys-
tane zostały przy opracowaniu testów i podłozy selek-
tywnych do wykrywania STEC Ol57:H], np.: agar
MacConkeya z sorbitolem zamiast laktozy (20).

Toksyny Shiga E. coli należą do holotoksyn, które
klasycznie zbudowane są z aktywnej biologicznie pod-
jednostki A oraz pentameru podjednostek B wiązących
cząsteczkę toksyny ze swoistym receptorem. W Shiga
toksynach E. coli podjednostka A (o m. cz. ok. 30 kDa)
ma aktywność 28S rRNA N-glikozydazy,która hamu-
je zależne od czynnika wydłużania (EF1) wiązanie
arninoacylo-tRNA do podjednostki 605 rybosomu, co
prowadzi do zahamowania biosyntezy białka, Podjed-
nostka A w Stx związanajest z pięcioma podjednost-
karni B (o m. cz. ok. 7,5 kDa każda), które odpowiada-
jąza jej ligację ze swoistymi glikolipidami błon plaz-
maty czny ch komórek eukariotycz ny ch (I9, 24).

Rodzinę toksyn shiga na podstawie podobieństw
i różnic antygenowych podzielono na dwie grupy.



Pierwsza obejmuje toksynę Shiga (ShT) Shigella dy-
senteriae ] oraz toksynę Shiga 1 (Stxl) E. coli i jej
warianty: Stxl c i Stxld. Toksyna Shiga l E. coli różni
się od ShT zaledwie jednym aminokwasem i obie tok-
syny neutralizowane sąpTzez przeciwciała swoiste dla
ShT (19). Druga grupa toksyn Shiga E. coli obejmuje
szereg toksyn antygenowo podobnych do prototypowej
toksyny Shiga E. coli - Stx2, ktorej gen strukturalny
wykazuje tylko ok. 60% homologli z genem dla Stx1.
Stx2 i jej warianty nie są neutralizowane przez prze-
ciwciała swoiste dla ShT lub Stx1. Opisano szereg od-
mian Stx2: Stx2c, Stx2dl ,Stxzdż, Stx2e, Stx2l Stx2y,
wykazuja.cych większe lub mniejszeróżnice w sekwen-
cji aminokwasów podjednostek A iB (22).

Pomimo różnic antygenowych w obrębie podjednost-
ki A, toksyny Stx1 i Stx2 posiadają identycznie zbudo-
wane podjednostki B i wiążą się z tym samym recepto-
reln - globotriaosylceramidern Gb" (Galla - 4Gal),
natomiast warianty toksyny Stx2 wykazują zmienną
swoistość wiązania z Gb.,lepiej wiążąc się z globote-
traosylcerarnidem Gb. (GalNacBL - 3Gal|a - 4Gal).
Zablokowanie glikolipidów Gb, lub Gb., sztucznymi
glikokoniugatami znosi aktywn<iść cytotoksyczną Stx,
podobnie, komórki eukariotyczne nie posiadające tych
glikolipidów są niewrażliwe na działanie toksyn Shiga
E. coli (3).

Geny dla Stx zorganizowane są w dwucistronowe
operony dla podjednostki A i podjednostek B, i trans-
krybowane w postaci policistronowych nici mRNA,
przy czym transkrypcja sekwencji kodujapych podjed-
nostkę B jest bardziej efektywna co prowadzi do po-
wstania pięciu podjednostek B na jedną podjednostkę
A. Synteza Stx1, w przeciwieństwie do Stxż, zależna
jest od stężeniajonów żelazaw środowisku. Geny struk-
turalne podjednostek A i B Stx1 podlegają regulacji
represora transkrypcji - białka Fur, które w komplek-
sie z jonaml żelaza: Fur-Fe hamuje transkrypcję pro-
motora operonu Stx1. Brak j onów że7aza lub niskie ich
stężenie wzmaga syntezę Stx1. Operon Stx2 nie podlega
regulacj i j o nami żęlaza z lwagi na brak w obrębie j ego
promotora sekwencji wiążapej kompleks Fur-Fe (24).

Geny dla Stx1 i Stx2 przenoszone sąprzez bakterio-
fagi a zdolność szczepl E. coli do ich syntezy jest kon-
sekwencją procesu |izogenizacji szczepu jednym lub
dwoma fagami, sta! szczepy STEC/EHEC rnogą wy-
twarzać jednąnp.: Stxl lub Stxz, lub dwie toksyny Shiga
E. coli np.: Stx1 i Stx2lub StX2 i wariant StX2, lub też
dwa warianty Stx2 (10).

Fagi Stx-konwertuj ące na\eżądo lamboidalnych fa-
gów lizogennych z podwójną nicią DNA. Rekombina-
cje w obrębie sekwencji nukleotydow DNA fagowego
powodują, że fagi Stx są heterogenne zarówno pod
względem rozmiarów, jak i genetycznej struktury (12).
Indukcja litycznego cyklu fagów Stx-konwertuj ących
jest zależna od proteazy RecA, która odgrywa w ko-
mórce bakteryjnej główną rolę w odpowiedzi SOS, tj.
w procesach naprawczych po zadziałaniu czynników
uszkadzających DNA bakteryjne. RecA odcinając re-
presor transkrypcyjny profaga indukuje jego przejście

w stan lityczny oraz replikację połączonązliząbakterii
i uw o l ni eni e m p otom ny ch, zakażnych c z a5 tek f aga (23) .

Z acho dząc a w cyklu |ity czny m amp l i fi k acj a g enów S h i -
ga-like toksyn yiąr" się ze wzrostem syntezy Stx. Róż-
nice w poziomie syntetyzowanej toksyny obserwowa-
ne wśród dzikich STEC/EHEC izolowanych od ludzi
i zwierzaJ, sugerują, że indukcja profaga Stx-konwer-
tującego i jego przejście w stan |ityczny wpĘwa na cho-
robotworczość szczepów STEC (8). Wykazano, że ci-
pro fl ok s acyn a, norfl oks acyna oraz skoj ar zony p erp ar at
Bisepto1 (chemioterapeutyki często stosowane w lecze-
niu biegunek u ludzi) podobnie jak mitomycyna C,
promieniowanie UV i H,O, wytwarzany przez mal<ro-
fagi, a więc czynniki uśzkadzające DNA bakteryjne,
indukują |ityczny cykl faga i znaczny wzrost syntezy
Shiga-like toksyn (26). Podobne działanie wykazują
niektóre środkiprzeciwbakteryjne np.: olaquindoz i kar-
badoks, dodawane do paszy zwierząt w fermach ho-
dowlanych (|4). Zwierzęta hodowlane są podstawo-
wym rezerwuarem STEC/EHEC. Biorąc pod uwagę
częste rekombinacje w obrębie sekwencji nukleotydo-
wych fagów Stx-konwertujacych, indukcję litycznego
cyklu fagów pod wpływem róznorodnych czynników,
nie dziwi ogromne zróżnicowanie w obrębie rodziny
fa gów S tx-k o duj ap y ch or az fakt, że S TE C/EHE C nal e -
żądo ponad l00 róznych serotypow, a także synteza
Shiga-l i ke tok syn przez pałeczki j elitowe gatunków in -
nych niz E. coli (18). Rozsiewanie genow dla Stx może
zachodzic w środowisku zewnętrznym. Wolne, zakaż-
ne cząstki fagow Stx2-kodujących wykryto w wodzie
rzek i ściekachorazw mikrośrodowisku zwierzątw fer-
mach hodowlanych (np.: w korytach z wodą). Opisano
rownież transdukcj ę in vivo fagami Stx-konwertuj ący-
mi saprofitycznychszczepów E. coli w jelicie doświad-
czalnie zakażonych myszy, co potwierdza transfer ge-
nów Stx także w przewodzte pokarmowym innych
zwierząt oraz ludzi (8).

Obie toksyny Shiga E. coli: Stx1 i Stx2 wykazują
podobną aktywność biologiczną. Są cytotoksynami ha-
muj ącymi w komórkach eukarioty czny ch biosyntezę
białka, są enterotoksyczne w teście powiązanej pętli
jelita krolika, a podane dozylnie powodują u zwierząt
paraliż i śmierć (19). Podjednostka Aorazwysokie stę-
żenia oczyszczonych podjednostek B Stx mogą indu-
kować apoptozę (programowaną śmierć) komórek na-
błonka jelita, śródbłonka naczyi krwionośnych i ko-
rnórek płuc. Stx indukująponadto monocyty i leukocy-
ty wieloja.drzaste do syntezy i sekrecji cytokin proza-
palnych, takich jak: TNF-a,IL-IB,IL-6,IL-8. Stxz jeSt
bardziej wirulentna dla ludzi niz Stx1. Stx2 działa ok.
400 razybardziej cytotoksycznie na komórki śródbłonka
naczyń klwionośnych nerek człowieka niż Stx 1, a szcze-
py syntetyzujące Stx2 są częściej izolowane zprzypad-
ków hemol ity cznego zespołu mocznicow ego Iudzi oraz
zprzypadków ostrej choroby oddechowej drobiu (1).

Większość syntetyzowanych przez STEC/EHEC
czynników wirulencji kodowana jestprzez geny znaj-
dujące się w obrębie ruchomych elementów genetycz-
nych, takich jak: bakteriofagi, plazmidy lub wyspy pa-



togenności, które mogą byc przekazywanę pomiędzy
szczepami na drodze transferu horyzontalnego. Wyspy
patogenności są odcinkami DNA w obrębie genomu
bakterii, oflankowanymi sekwencjami insercyjnymi
i zawierającymi zespoły genów wirulencji. Różna za-
wartość G+C DNA wysp patogenności wskazuje na ich
pochodzenie od innych drobnoustrojów. U EHEC scha-
rakteryzowano chormosomalną wyspę patogenności
LEE (locus of enterocyte effacement), w obrębie której
zlokalizowane sągeny: a) eae - odpowiedzialny za eks-
presję intiminy, tj. białka błony zewnętrznej o charak-
terze adhezyny, b) tir - kodujący białkowy receptor Tir
dla intiminy, c) filamentacyjnego aparatu sekrecji typu
III - TTSS (type three secretion system), d) espA, espB,
espD, espF, espG - warunkujące ekspresję sekrecyjnych
białek efektorowych, e) ler (LEE encoded regulator) -
pozytywnie regulujący transkrypcję genów LEE,, f) pas
(protein associated with secretion) - kodujący białko
Pas niezbędne w procesie sekrecji białek efektorowych
(16,17).

Kontakt EHEC z komórką gospodarza wzbudza
w niej kaskadę reakcji prowadzących do reorganizacji
cytoszkieletu. W powstawaniu tych zmian zasadniczą
rolę odgrywa TTSS EHEC dostarczający syntetyzowa-
ne białka bakteryjne wprost do cytozolu komórki euka-
riotycznej. Wśród bakteryjnych białek sekrecyjnych
szczegolną rolę pełni białko EspA tworza§e na po-
wierzchni komórki bakteryj nej fi lamentacyj ną struktu-
rę - kanał translokacyj ny łączący bakterię z komórką
gospodarza. Utworzony kanał umozliwia translokację
białek efektorowych EspB i EspD, ktore przypuszczal-
nie tworzą na dystalnym koncu kanału translokacyjne-
80, w błonie plazmatycznej komórki eukariotycznej -
por translokacyj ny, umożliwiaj ący,,wstrzyknięcie" po-
zostałych białek efektorowych - EspF i EspG do cyto-
zolu komórki. Ponadto , przęz kanał translokacyjny do-
starczany 1est białkowy receptor dla intirniny - Tir, który
wbudowuje się w błonę plazmatyczrrą komórki gospo-
darza. Ligacja intiminy z Tir zapewnia ścisły kontakt
bakterii z komórkąeukariotyczną natomiast białka efek-
torowe odpowiadaj ą za reorganizację cytoszkieletu
i gromadzenie się pod przylegaj ącym i bakteriami włó-
kien aktyny. Zachodzące w cytoszkielecie komórek na-
błonka jelita zmiany prowadzą ostatecznie do zatarcia
struktury mikrokosmkow rąbka szczoteczkowego - tzw.
ztniany typu AE (16).

Transkrypcja genów kodujących aparat sekrecji TTSS
oraz genów odpowiedzialnych za ekspresję białek efek-
torowych, a tym samym za zdolność szczepów EHEC
do wywoływania zmian typu AE, pozostaje pod kon-
troląbiałka SidA, pełniącego rolę negatywnego regula-
tora i będącego częścią systemu komunikacji między-
bakteryjnej, tzw. quorum sensing. Quorum sensing jest
chromo somalnie kodowanym systemem regulacyj nym,
który kontroluje ekspresję wielu genów bakteryjnych.
U pałeczek Gram-ujemnych w systemie tym pierwszo-
rzędową rolę odgrywają białka LuxR (transkrypcyjny
regulator) i LuxS (syntaza sygnałowa) oraz autoinduk-
tor (acylowany lakton homoserynowy), tj. substancja
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działająca podobnie do hormonu. Autoinduktor, osią-
gając odpowiednio wysokie stęzenie, wchodzi w inte-
rakcj e z b aktery jnymi b i ałkami re gulatorowymi, dzi ęki
czemubakterie są,,świadome" własnej populacji, a tak-
ze populacji innych drobnoustrojów znajdujących się
w ich środowisku. Białko SidA EHEC jest homologiem
LuxR i posiada w swoim fragmencie C-końcowym se-
kwencj ę w iązącąDNA, za któr ej po średnictwem wią-
ze się z promotorem genow kodujących białka efekto-
rowe genów esp i eae, regulując ich transkrypcję. Chro-
mosomalny region DNA EHEC o-157:H7 zawierający
gen sidA jest wysoce konserwatywny. Uważa się, ze
system quorum sensing pełni rolę nadrzędnego syste-
mu regulującego podstawowe funkcje zyciowe EHEC
(metabolizm, wzrost i podziały komórkowe, biosynte-
za, procesy naprawcze DNA). System quorum sensing
poprzez swoj wpływ na procesy SOS zachodzące w ko-
mórce bakteryjnej pod wpływem uszkodzenia DNA, re-
guluje także syntezę toksyny Shiga 2 E. coli (Stx2) (11).

STEC/EHEC poza zdolnością do syntezy Shiga-like
toksyn, wydzielajądo środowiska szereg róznych bia-
łek, a wśród nich dodatkowe czynniki wirulencji. Trans-
port bakteryjnych białek przez błony zewnętrzne wy-
maga obecności zespołu wyspecjalizowanych białek
tworzących aparaty sekrecji. U pałeczek Gram-ujem-
nych opisano i scharakteryzowano IV rózne systemy
sekrecji. Jednym z nich jest system sekrecji typu IV tzw.
autotransportowy, w ktorym C-końcowy odcinek trans-
portowanego polipeptydu (tzw. domena B lub translo-
kacyjna) wbudowuje się w błonę zewnęftznąkomórki
tworząa tunel, przez który pozostała nic polipeptydo-
wa - jej N-końcowy fragment (tzw. domena pasazer-
ska) wydostaje się na zewnątrz a następnie zostaje pro-
teolitycznie odcięty i uwolniony do środowiska.
U EHEC opisano autotransportowe białka sekrecyjne:
chromosomalnie kodowane białko wiązące wapń Cah
oraz ptoteazę serynową EspP (lub PssA), ktorej eks-
presja jest kodowana genem plazmidowym (5, 1,25),

Tones i wsp. (25) wykryli u wzorcowego szczepu
EHEC OI57:H7 EDL933 dwie identyczne chromoso-
malne kopie genu kodującego białko oznaczone Cah,
którego domena pasazerska wykazuje zdolność wiąza-
nia jonów Ca*2. Na podstawie homologii Cah EHEC
z adhezynami E. coli - białkami Ag43 i AIDA, przy-
puszcza się, ze białko Cah, które odpowiada zazmlany
morfologiczne komórek bakteryjnych i ich agregację,
rnoze pełnić ważną rolę chelatora jonów wapnia oraz
uczestniczyć w tworzeniu biofilmu, a tym samym ko-
lonizacji szczepów EHEC.

Większość szczepów EHEC, a także STEC posiada
p|azmtdwirulencji 90 kb oznaczony pOl57. Rola plaz-
midu pO157 w patogenezie zakażeń wywoływanych
przez EHEC jest wciĘ kontrowersyjna, bowiem wy-
kazano, że utrata plazmidu nie wpływa na zdolność
szczepów do wywoływania zmian typu AE. Do czyn-
nikow wirulencji kodowanych przez geny plazmidu
pO157 należą: enterohemolizyna (Ehx), proteaza sery-
nowa (E spP), l imfotoksyna (L i fA), kata\aza-peroksy-
daza (KatP) oraz syntetyzowane tylko przez szlzępy



E. coli ol57:H- (sorbitolo-dodatnie) fimbrie SfpA,
strukturalnię zbliżone do fimbrii P uropatogennych
E. coli (4-6, 13, 25).

Enteroh em olizyna EHEC (Ehx) j est cytotoksyną ho-
molo giczną w 6ż0ń z hemolizy ną a E. c o li (Hlya) i po -
dobnie jak ona na|eży do rodziny RTX toksyn (repeats
in toxins). Gen dla Ehx jest zachowany w wśród róz-
nych serogrup STEC/EHEC pochodzących od ludzi
t zwierząt, Zuwagi na homologię Ehx do Hlya sugeru-
je się, ze enterohemolizyna odgrywa podobną do a-he-
molizyny rolę immunomodulatora, wpływając na induk-
cję, uwalnianie cytokin ptzez granrllocyty i rozwój pro-
cesu zapalnego (2).

Białko EspP (PssA) EHEC na podstawie badań se-
kwencji aminokwasow zaliczono do duzej rodziny bak-
teryj nych pr oteaz s erynowych, syntetyzow any ch pr zez
liczne patogenne pałeczki Gram-ujernne, np.: Shigella
llexneri (SepA), patogenne dla ptaków E. coli (Tsh),
enteropatogenne E. coli (EspC) (7). Poza aktywnością
proteoliĘczną EspP wobec niektórych składowych ukła-
du krzepnięcia, układu dopełniacza i pepsyny, EspP
działa toksycznie na komórki linii Vero. Sugeruje się,
ze EspP moze byc zaangażowana w proces destrukcji
błony śluzowej jelita i rozwój procesów patologicznych
w zakażęniach o etiologii EHEC (5, 7).

Gen kodujący limfotoksynę (lfA) wykrywany jest
wyłącznte l szczepów EHEC zdolnych do wywoływa-
nia zmtan typu AE, ale u serotypów innych niż
OI57:H7. Limfotoksyna A EHEC reprezentuje nową
klasę bakteryjnych toksyn harnujących proliferację 1irn-
focytów T i sekrecję cytokin, co sugerujejej rolę w su-
presji układu immunologicznego gospodarza i sprzyja-
niu utrzymyłvania się zakazeń (l3).

podsumowanie

Pornimo odkrycia różnych czynników wirulencji,
ktorymi mogądysponować szczepy E. coli nalezape do
grup STEC lub EHEC, wciĘ niewyjaśniony pozostaje
ich mechanizmadhezji do kornórek nabłonka jelita lu-
dzi i zwierząt. Opisano szereg przypuszczalnych adhe-
zynu szczepów EHEC, ale nie udowodniono roli zad-
nej z nich w kolonizacji przewodu pokarmowego.

Horyzontalny transfer genów wirulencji wśród pałe-
czek Gram-uj e mnych należący ch do ró znych gatunków
i ro dzaj ów stwarza niebezpieczeństwo rozpow szechni e -
nia genów dla Shiga-like toksyn w środowisku czło-
wieka. Z uwagt na powazne , zagrażające życiu zakaże-
nia wywoływane pIzez STEC/EHEC u ludzi, biegunki
u młodych cle7ąt oraz powszechne nosicielstwo wśrod
bydła, grupa enterokrwotocznych E. coli nadal stanowi
powazny problem kliniczny.
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