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E ch ri hia coli 0157 - dan elous pathogen with a broad p cttu of ill s s

c,,'-*^^.
:::,::, i 0157 strains, belonging to the enterohenrorrhagic group (EIIEC) ar€ an etiological factor
,ie e development of a number of syndromes in humans - hemoirhagic colitis (HC), hćmol}tic
uremic ryłrdrome (HUS) and thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). Cattle as well as othef"'animal§
.are the main całriers oflthese pathogenic bacteria. Food of animal origin, especially beef and milk are an

rće of infection and direct person-to-person transmission also plays an significant role. E.,,,,eoli
:many pathogenic factors encoded by plasmid and chromosome genetic determinantś.]],,respon-

sible for:the leolonization process of the intestine, e.g. BFP fimbriae, intimin. Howeveą the main factors re-
in humans are shiga (vero) toxins whose geneti§ deteił

n the present papeą recent information concernin§lthó
le of animals in the epidemiological chain'and a short,l
c bacteria are presented. The laboratory:,metłod§ of ,

sibilities of eradicating infections are also, deseribed.

K rdsl E. coli 0157, food infections, shiga toxins, epidemiology, diagnostic.

Pierwsze informacj e dotyczące izolowanta szcze-
pówE. coli,należących do grupy serologicznej O157,
pochodząz 1982r,, gdy Riley i wsp. (63) oraz Wells i
wsp. (82) opisali czynnik etiologiczny krwawej bie-
gunki u ludzi, która wystąpiła w następstwie spozycia
hamburgerów. Ten nowy wówczas serotyp E. coli, za-
liczono następnie do grupy tzw. szczepów entero-
krwotocznych (EHE C), której przedstawiciele po sia-
daj ą zdo lno ś ć wytwarz ania toksyn, r ożny ch od c i epło -
stałej ST i ciepłochwiejnej LT (42), Stwierdzono rów-
nteż, że szczepy E. coli grupy OI57, posiadające też
zwykle antygen rzęskowy H7, są powiązane, oprócz
krwawej biegunki (HC, hemorrhagic colitis), z inny-
mi groźnymi dla ludzi syndromami chorobowymi -
hemolitycznym zespołem mocznico\^rym (HUS, hemo-
lyti c uremi c syndrom) or az małopłytkową p la mic ą za-
krzepową (TTŁ trombotic trombocytopenic purpura)
(76). Bakterie te posiadały szereg nowych czynnikow
pato genno ś cl,, z ktory ch najb ar dziej i stotnym dla wy-
wołania r ożny ch obj awów klinicznych okazała si ę tok-
syna, określana obecnie nazwątoksyny shiga E. coli
(Stx) lub toksynąvero (VT) (12, 38, 54).

Ko lej ne b adani a ep idemio 1o giczne w ykazały, iż en-
terokrwoto cznę szczępy E. c o l i O 1 5 7 dominuj ą w USA
i Kanadzie (28),podczas gdy w krajach europejskich,
opTocz grupy OI5] , stwierdza się tez często inne se-

rotypy, posiadające jednak również zdolnośó wytwa-
rzania toksyny (toksyn) shiga (11, 57, 58), Wyniki te
wskazywały na istotnąrolę tych toksyn w patogenezie
s c h o rz eń wyw ołan y ch zakażentami s zc zep ami EHE C,
w tym serotypem OI57:H7.

0gólna charakterystyka szczepów E, coli 0157

Enterokrwotoczne E. coli OI51 są gramujemnymi
paŁeczkami, posiadaj ącymi większo ść cech morfolo-
gicznych i biochemic zny ch identyczny ch z pozostaĘ -
mi szczepami tego gatunku. Występująteż u nich pew-
ne istotne różnice, pozwalające na stosunkowo łatwe
ich odróżnięnie od innych, chorobotwórczych lub nie-
patogennych pałeczek okrężnicy. Naleządo nich: 1) brak
zdolności fermentacji sorbitolu w ciągu 24h, chociaż
niektóre szczępy rozkładająten cukier po dłuższej in-
kub acj i (29, 3 2, 7 9) ; 2) brak enzymu B- glukuro nidazy,
przęz co są ujemne w próbie fluorescencyjnej MUG z
4-metyloumelliferolem (15); 3) cechująsię słabym lub
brakiem wzrostu w temperaturach 1 OoC oraz 44-45,5o C,
przez co mogąnie być wykrywane w rutynowych te-
stach używanych w mikrobiologii żywności (59);
4) p o s i adaj ą zdo lno ś ć wy tw ar zani a enterohemo lizyny
(Ehx), a cecha ta występuje zarówno u szczepów
OI57:H7 , jakteZ 0157:H (8).



Bakterie sątez stosunkowo oporne naniskie oTazszę-
rokie zmiany pH (przeżywają nawet w środowisku o
pH < 2,0), jakteżniskie temperatury -znosząbeztnl-
du,zwłaszcza w mięsie -20"C, jaktez -80"C (18-20).

fuódłazakażenia szczepami E. coli 0157
B adania epidemio 1o giczne wykonane w na stęp stwie

szeregu masowych zakażęń lldzi szczepamt E. coli
OI57 wykazały, że ich źródłęm są środki żywności
pochodzenia zwierzęcego (mięso, mleko, nabiał), ro-
ślinnego (warzywa, soki owocowe) lub woda (2,15,
20, 28) . I stotne znaczęnię w łańcuchu ep idemio lo gi cz-
nym posiad a też bezpośrednia transmisj a człowiek -
człowiek (ż, 14, 7 5) (ry c. 1 ). Niewątpliwie pierwszo-

Ryc. 1. Źródła zakażenia oraz drogi szerzenia się infekcji
wywołanych szczepami E. coli 0157 (wg 2, zmodyfikowane)

rzędowymźródłem zakażeniadla ludzi jest bydło, które
uważa się za najbardziej istotny rezer.uiuar bakterii
OI51 (20,27,60). Z badań wykonanych w USA i in-
nych krajach wynika, że bydło, zwŁaszcza cielęta, jest
bezobj awowym nosicielem szczepow E. coli OI 57 (2I,
26). Stwierdzono, żę 63-750ń badanych na obecnośó
tych bakterii ferm bydła, zarówno mlecznego jak i
mięsnego, była dodatnia (26,30, 31). Odsetek zwie-

r ząt zakażonych b ył zr ó żntc ow any i wyno s ił o d 0,280ń
(USA) do I0,5oń (Holandia). E. coli 0157 kolonizuje
przewódpokarmowybydłazwykle na okres do 2 mie-
sięcy (6), a wydalanie bakterii przez osobniki zakażo-
ne jest bardziej intensywne w czasie ciepłej pogody,
ze szczególnym nasileniem w miesiącach kwiecień-
-p aździemik ( 1 7). S ilniej sza i dłużej trw aj ąca ko l oni-
zacja przewodu pokarmowego występuje częściej u
cieląt niż l zw terząt doro słych (3 1 ). No si c ie 1 stwo j e st
zwykle bezobjawowe chociaz istnieją dane sugerują-
ce rolę szczepów E. coli OI57 w etiologii biegunek u
cieląt (16), jak równięż w rozwoju zmianhistopatolo-
gtcznych ze strony układu naczyniowego nerek, zbli-
żonych do tych, jakie obserwuje się w przypadku he-
molitycznego zespołu mocznicowego u |udzi (2).

Obecność szczepów E. coli grupy OI51 nie jest
zw lązana w yŁączni e z by dłem. Iz o 1 o w an o j e ró wni e z
od innych gatunków zwierząt- owiec, świń, koni, pta-
ków, psów, jak teZ od zwierząt wolno żyjących, np.
jeleni (7 ,4I,62), Należy mieć to na uwadze w prowa-
dzonych badaniaph epidemiolo giczny ch, określaj ących
źrodło infekcji dla człowieka, jak też kierunek trans-
misji bakterii.

W ekologii szczępow E. coli OI5] istotnąrolę od-
grywa śro dowi sko, a zwłaszcza wo da, używ ana zar ów -

no do celów spożywczych, jak i przemysłowych.
Stwierdzono, ze bakterie mogąnamnażac się jakrów-
nieżprzeżywać w wodzie i ściekach przez co najmniej
4 miesiące (28). Zakażona woda jest więc potencjal-
nym źrodłem infekcji dla człowieka będąc jednocze-
śnie istotnym elementem w łańcuchu epidemiologicz-
nym (ryc. 1).

łakażenia poka]mowe u ludzi

Objawy chorobowe występujące u ludzi, wywołane
przez-szczepy E. coli OI5], są następstwem doust-
nych infekcji, zwykle po spożyciu zakażonęgo mięsa
wołowego, mleka lub innych środków żywnościowych
zanlęczy szczonych wtórnie tymi bakteriami, Dawka
zakaźna jest zwykle bardzo niska i moze wynosić na-
wet p oniżej 5 komórek bakteryj ny ch, cho ciaż cz ę ś ciej
potrzeba do wlłvołania biegunki ok. 50 mikroorgani-
zmów (2). Minimalna dawka potrzebna do wywoła-
nia biegunki u ludzi nie jest jednak ściśle określona,
gdyż nie wykonano nieetycznych a niezbędnych do
tego celu prob z ochotnikami.

Od 1982 r., kiedy zanotowano pierwsze zakażenia
lttdzi szczępamt E. coli OI5], w samych tylko Sta-
nach Zj edno czonych stwierdzono p onad 8 0 masowych
zachorowań wywołan y ch pr zez te b akterie, ob ej muj ą-
cych średnio ponad 2 0 000 pr zyp adków t o cznie, z kto -

rych ok, 250 kończyło się zejściem śmiertelnym (2,
28). Wykazano, że w 58oń tych zakażeń żrodłęm in-
fekcji była wołowina. W innych krajach również za-
notowano szere g mas owych zakażęń szczep ami E. c o l i
grupy EHEC jednakldziaŁ sero§pu O157 był zwykle
znacznięniższy niżw przypadku USA. Wyniki te mogą
jednak nie być w pełni wiarygodne. Brak jest bowiem,
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p oza nielic znymi kraj ami (Niemcy, Wielka B rytania),
Śzerzej prowadzonych badań epidemiolo gtcznych i
mikrobiolo gicznych, alżywane w nich testy również
nte zawsze pozwalaj ą n a tzolację i identyfika cję E. coli
O I 57,które mogą być obecne w zakażonymmateriale
w bardzo małych ilościach (15, 84). Takich systema-
tycznychbadań nie prowadzi się również w Polsce.

Transmisia szczepów E, coli 0157

Za nąbardziej istotne żrodło zakażenta szczepami
E. coli O 1 57 lznaje się bydło, będące nosiciel em tych
bakterii (20, 60). Również inne, wymienione wcze-
śni ej, gafu nk i zw ier ząt mo gą o dgrywaó p otencj alną ro l ę
w szerzentu się infekcji (ryc. 1). Mięso wołowe, za-
nieczyszczone bakteriami w procesie uboju i obróbki,
j e st naj czę ś ci ej notow aną pr zy czyną zakażeń p okar-
mowych ludzi. Istotnąrolę odgrywa sposób przygoto-
wania wołowiny do konsumpcji zakaźne są tylko
produkty poddane nieodpowiedniej obróbce termicz-

OI5]. Określając źródła infekcji, izolowano te pato-

kowej (lipopolisacharydy, LPS ; białka pozabłonowe,
OMP). Adhezjaszczepów EHEC do komóreknabłon-
kaprzypomina sposób kolonizacji występujący w przry-

ny
chr
ent
nie nabłonka j e st proc e s em wiel o etapowym, zap o cząI-
kowanym ptzęz aktywację genów bfp l per plazmidu

go LEE,
t espB (4
cellular
dzielanie białka EspB (EPEC secreted protein B) pod-
czas gdy kolejny gen(eaeA, EPEC attaching-effacing)
koduje ekspresję intyminy, białka adhezyjnego o ma-
sie 94 kDa (24). Cały proces adhezji szczepow E. coli
O157 obejrnuje więc syntezę i ekspresję szeregu czyn-
ników białkowych, które biorą bezpośredni udział w
pro c e s i e ko l o nizacj i j ak równi e ż zabur zaj ą pr zępusz-
Ćzalność błon enterocytów dla jonów wapnia, prowa-
dząc do powstania efektu cytopatycznego określane-
go tenninem,,attaching-effacing", AE (23, 33, 3 4, 4 I).

genne bakterie również z wody (39),
warzyw ( 1 5), sokow owocowych (5),

majonezu (2). Notowano teżbezpo-
średnie transmisje szczepów E. coli
między zakażonym bydłem aludż-
m1 zwłaszcza dzięcmi (61, 77) lub
też poprzezbezpośredni kontakt mię-
dzy zatnfekowanymi osobami, np.w
ramach tych samych rodzin (3, 41)
lub w przedszkolach (4).

Mechanizmy Gholobotwórczeg0
działaniaszczepów E. coli 0157
Podstawowe elementy pato genne-

go dziaŁania szczepów E. coli O157
obejmują: 1 ) zdolność bakterii do za-
siedlania błony śluzowej jelita i na-
mnażania się w nim oraz2) wytwa-
rzanlę czynników toksycznych,
wpływających bezpośrednio na wy-
stąpienie efektu biegunkowego, j ak
też wpływających narozwój innych
zespołów chorobowych. Czynnikami
odpowiedzialnymi za adhezję pato-
genów jelitowych do receptorów na-
błonkowych przewodu pokarmowe-
go sąróżne struktury powierzchnio-
we komórki bakteryjnej - najczęściej
fimbrie lub składniki ściany komór-

chromosom

sepA-l

Plazmid EAF
(fimbrie BFP)

espBeaeA

J

Ryc. 2. Markery patogenności szczepów E, coli 0157, odpowiedzialne za koloni-
zację nabłonka jelitowego i destrukcję enterocytów
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Cechuje się on nagromadzeniem ak-

Ęny, zanil<tem rąbka szczoteczkow e -

go komórek nabłonka, zablrzeniem
funkcji enterocytów i ich destrukcją
w następstwie których dochodzi do
wystąpienia silnych objawów bie-
gunkowych) zwlązanych z upośle-
dzeniem procesów wchłaniania wody
(53, 66).

G en e ae jest wysoce konserwałw-
ny u enterokrwotocznych szczepów
E. coli, stanowiąc bardzoważny mar-
ker patogenności (53), Wykazanie
zatęm obecności gęnu eae (np. me-
todą PCR) przemawia za określe-
niem takiego szczepujako w pełni
patogennego i potencjalnie zdolnego
do wyłvołania biegunki lub innych
schorzeń u ludzi. Należy jednak pa-
miętać, iż istniejądoniesienia o izo-
lowaniu, zwłaszcza z przypadków
sporadycznych infekcj t, szczepów
EHEC (najczęściej innych niżOI57
grup serolo gicznych), nie posiadają-
cych genu patogennośct eae (48).

Odcinek chromosomalny LEE, nie
stwierdzany u normalnej flory jelito-
wej ani tez u enterotoksycznych szczepów E. coli
(ETEC), którego produkł syntezy odpowiedzialne są
za wspomniane zmtany AE enterocytów, nazyłvany j est

,,wyspąpatogenności" (pathogenicity island) (50, 83).
Odsetek zasad G + C (guanozyna -| cytozyna) frag-
mentu LEE u szczepów O 1 5 7 wyno si 39,6Yo i j est zna-
cząco ntższy od występującego w pozostaĘm geno-
mię E. coli (50,80ń) (10), wskazując na obcogatunko-
we pochodzenie i jego horyzontalny transfer do szczę-
pów EHEC i EPEC. Jakwykazano ostatnio (49), re-
ko mb i now any plazmtd zaw ier aj ący l o cu s LE E, wp ro -
wadzony do saprof,rtycznych szczępow E. coli, spo-
wodował wystąpieni e u eksp erymentalni e zakażony ch
zwierząt typowych dla AE zmian morfologicznych
komórek j elitowych. Podobne zmiany obserwowano
po doustnym podaniu izolowanego białka intyminy,
będącego produktem gęnu eae odcinka LEE (7 2),

Przy czeptone do komórek nabłonka j elitowego bak-
terie E. coli OI57 mająnastępnie możliwośó uwalnia-
nia szeregu czynników toksycznych, z których najbar-
dziej istotnąrolę odgrywajątoksyny shiga (Stx), zwa-
ne poprzednio toksynami vero (VT) lub shiga-like
( S LT) (l 2, 5 4, 7 0). I ch działante, p ołączone z de strukcj ą
nabłonka jelitowego pod wpływem omówionych wy-
żej czynników kolonizacyjnych i sekrecyjnych, pro-
w adzi do wystąlienia szere gu gr oźny ch obj awów cho-
robowych (patrz dalej), Toksyny shiga E. coli OI5]
występują w dwóch podstawowych odmianach anty-
genowych: Stx1 i Stx2, o stosunkowo niskiej homolo-
gii genotypowej (ok. 55%) ale o bardzo zbliżonym
mechanizmie dztałania (54); Stx2 jest jednak bardziej

profag Hl9J

operon stxl

stxl-A stxl-B

TRANSKRYPCJA

mRNA

Ryc. 3. Schemat organizacji operonu i syntezy toksyny Stxl E coli 0157 (wg74,
zmodyfikowane)

toksyczna dla myszy w porównaniu z odmianą Stxl
(LD,o odpowiednio 400 ng i 1 ng) (78). Pod wzglę-
denŚtrukturalnym obie odmiany należądo grupy tok-
syn AB5 (51), zbudowanych z jedne1, aktywnej biolo-
giczntepodjednostki A (32 kDa) orazpięciu identycz-
nych podjednostek B (7,] kDa kazda), odpowiedzial-
nych za przyczępność holotoksyny do swoistych re-
ceptorów nabłonkowych glikolipidów Gb3, zawie-
rających reszty galaktozydowe (67), Receptor Gb3,
oprocz komórek nabłonkowych jelita, występuje też
w dużych ilościach w nerkach i na komórkach śród-
błonka naczyń krwionośnych, stanowiąc miejsce in-
tensywne g o działanta toksyn Stx. Różną toksyczno ś ć
Stx mozna tŁamaczyć nieco odmiennym powinowac-
twem toksyn do receptorów Gb3 (Stx2 przyczepia się
również do innych frakcji lipidowych) 1akteżwiększą
ltczb ą aminokwas ów, wcho d zący ch w skład p o dj ed-
nostki A toksyny shiga2, która moze wpływać na in-
terakcję toksyna - receptor (78). Kolejną istotną róż-
nicąmiędzy odmianami toksyny Stx jest zdolność ha-
mowania syntezy StxI przez jony żelaza czego nie
obserwuje się w przypadku Stx2, której ekspresja za-
leżna jest tylko od temperatury (81).

Toksyna Stx 1 j e st pr akty c znte identyczna (9 9 % ho -

mo 1o gii nukl e otydo w ej) z toksyną wytw arzaną przez
szczepy Shigella dysenteriae serotyp 1. Obie toksyny
są ciepłostałymi białkami o tym samym punkcie izo-
elekĘcznym a przęclwciała an§-Stx 1 wykazuj ązdol-
ność całkowitej neutralizacjt toksyny Sh. dysenteriae
i odwrotnie (54). Zdolność do syntezy toksyn shiga 1 i
2 przez szczepy E. c o l i O I 57 jest wynikiem obecno ści
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w chromosomie bakteryjnym mate-
riału genety cznęgo bakteriofagów.
Geny, odpowiedztaLnę za ekspresję
toksyn Stx1 i Stx2, zlokalizowane są
w genomie bakteriofagów, określa-
nych odpowiednio Hl9J i 933W (69,
73), które są następnie wbudowanę
w geny strukturalne komórek gospo-
darza;jest to tzw. zjawtsko konwer-
sji lizogenlcznej. Komórki E. coli
mogąbyó zakażone jednym lub dwo-
mafagami i synte§zować odpowied-
nio jedną (Stx1 lub Stx2) bądź dwie
odmiany (Stxl/Stx2) toksyny shiga
(54,69).

Organtzacja operonu toksyny shi-
ga 1 i jego genetyczna kontrola
przedstawiona jest na ryc. 3. Operon
ten składa się z genow promotoro-
wych P, za którymi zlokalizowany
jest genslx lA,kodujący syntezę pod-
jednostki A, oddzielony krótką se-
kwencj ą nukleotydową od genu s/xB.
Transkrypcja genów prowadzi do
powstania matrycowego RNA
(mRNA), przy ldztale którego, w
procesie translacji, syntetyzowana
jest holotoksyna Stx1. Regulacja eks-
presji operonu toksyny shiga 1 od-
bywa się z pomocąchromosomalne-
go genufur, którego produkt syntezy
(białko Fur) pełni rolę represora
transkrypcji genowej dla toksyny
Stx1 (13). Jak wspomniano, wpływ
na wytwarzanie toksyny typu 1 po-
siada stężenie żęIaza w środowisku,
którego jony Fe*3, wiąząc się z biał-
kiem Fur, blokują transkrypcję plo-
motora P, a tym samym wpływają
negatywnie na poziom uwalnianej
przęz E. coli OI5] toksyny Stx1.
Podanych za\eżności nie obser-wuj e

się w przypadku syntezy i uwalnia-
nia toksyny Stx2.

Mechanizm patogenneg0
działania toksyn shiga E, coli

Wytwarzane i uwalnia ne pT zęz komórkę b akteryj ną
toksyny shiga 1 illub2 wiąząsię, poprzęzpodjednost-
ktB z receptorem Gb3 błony komórkowej nabłonka
kosmków jelitowych (ryc.4). Do wnętrza komórek cała
cząstka toksyny dostaje się drogą endocytozy, a na-
stępnie uwalniana jest podjednostka A, którarozl<ł,ada
się na dwa peptydy: A1 i 42. Peptyd AI łączy się z
podjednostką 605 rybosomu blokując syntezę białka
komórkowe go (7 0). Re zultatem ty ch zmianj e st zabu-
rzenie funkcji komórki, a następnie jej całkowita de-
gradacja.

_-1

cytoplazma +

Endocytoza

/

+

Ryc. 4. Schemat mechanizmu działania toksyn shiga E coli 0157 (wg74, zmody_
fikowane)

Efekt cytotoksyczny toksyn Stx zależy od obecno-
ści w błonie komórkowej receptora Gb3, aie też i od
wewnątrzkomórkowych przemian cząsteczkt toksyny.
Większa jej część ulega opisanemu wyżej procesowi
prote o lityc znej de gr adacjt, z uwo lnieni em aktywnej
biologicznie podjednostki A1 . Częśćjednak toksyny
transportowana j est ptzęz ap ar at Golgiego do siatecz-
ki endop 1 az maty cztej, w zmagaj ąc e fe kt toksy cznę go
dzińania frakcji .Ą1 (68).

Istniej e sto suŃowo niewiele informacj i doĘczących
mechanizmów przenoszenta cząstek toksyn shiga po
organizmie. Wiadomo, iz Stx ma zdolnośó adhezji do
błon komórkowych krwinek czerwonych z anĘgenem
p owierzchni owym Ę p o s iadaj ącym re s zty galaktozy -

dowe, analogiczne z receptorem Gb3 (9), ale możetęż

Gb3-Stx (AB5)



w|ązac się z limfocytami B, monocytami oraz lipo-
proteinami (aa). Wydaje się, iz w ten sposób toksyna
jest przenoszona do komórek endotelium róznych od-
ległych od jelita tkanek i organóq np. nerek, mozgLl.

Schonenia wywołane p:zez toksyny Sil E. coli 0157
Szczepy EHEC, w tym E. coli OI5], są odpowie-

dzialnę za występowanie wymienionych wcześniej
zespołów chorobowych: 1) krwotoczne go zapalenia
j elita grube go, 2) hemolityczne go zespołu mocznico-
wego oraz3) małopłytkowej plamicy zahzepowej. W
przypadku zakażeń E. coli OI57 najczęściej dochodzi
do rozwoju biegunki; dwa pozostałe syndromy choro-
bowe sązwykle wtórnym efektem infekcji, a powikła-
nia zwykle dotycządziect lub osób starszych (2,28).

Klwotoczne zapalenie jelita grubego (HC) jest ze-
sp ołem klinic znym, charaktery 

^Ąący 
m s ię wystąp ie -

ni em bi e gunki, pocz ątkowo s ekrecyj nej, prze cho dzą-
cej następnie w krwawą. Okres inkubacji choroby
wynosi 1 -7 dni, a biegunka trwa zwykl ę przęz 3 -7 dnt:.
u dzieci czas ten moze ulec wydłużeniu (28,38, 64).
Obserwuje się też często bóle brzucha, wzrost ciepło-
ty wewnętrznej orazzmtany zal<rzepowe w naczyniach
krwionośnych okręznicy (64). Niekiedy dołączają się
powikłania typu: krwawienia żołądka, niedokrwienie
mozgu, możę rozwinąć się też hemolityczny zespół
mocznicowy lub plamica zal<rzepowa. Efekt ten obser-
wuje się zlvłaszczaprzy infekcji szczepami E. coli 0151
wltwarzającymi toksynę shiga typu} (Stx2) (1, 80).

Hemolityczny zespół mocznicowy (HUS) stanowi
zwykle 2-7oń powikłań krwotocznego zapalenia jelita
grubego. Występuje zwykle u dzieci lub osób starszych,
p owo duj ąc 3 - I 0% przypadków zej ść śmiertelnych (2 8,
38). Po razpl,ęrwszy, w iatach S0-tych, na rolę szczę-
pów E. coli OI57 jako czynnika etiologicznego HUS
zwrócili uwagę Karmali i wsp. (37). Autorzy,badając
przypadki HUS u dzięci stwierdzili, żę od]50ń znich
można było izolowac szczepy E. coli,wytwarzające
toksynę shiga. Podobne wyniki uzyskano następnie w
badaniach epidemiolo giczny ch przeprowadzonych w
Wielkiej Brytanii i USA (28,65). Schorzenie charak-
teryztĄe się niewydolnością i uszkodzeniem nelek,
trombocytopenią anemią hemolityczną oraz rozwo-
jem zmian zakrzepowych w naczyniach nerkowych.
Stwierdzono (I), że w przebiegu HUS nie izoluje się
(lub bardzo rzadko) szczepy E. coli OI51 wytwarza-
jące tylko toksynę Stx1. Na podstawie badań epide-
miologicznych wykonanych w USA iKanadzie (28)
wykazano charakterys Ę cznąsezonowość zachorowań
na HUS, cechującąsię szczytem w miesiącach letnich
(czerwiec-sierpień); wiĘe się to ściśle ze zwiększo-
ną częstotliwością zakażeń szczepami EHEC, w tym
należącymi do grupy 0157.

Małopłytkowa plamica zal<rzepowa (TTP) jest na-
stępstwem zakażei toksycznymi szczepami E. coli
O157 (i innymi EHEC wytwatzającymi toksyny shi-
ga) i Łączy się zwykl e z w cześniejszym rozwoj em HU S.
Najczęściej dotyczy osób dorosĘch, bardzo rzadko

występuje natomiast u dzieci (28,36,76). Schorzenie
cechuj ą obj awy neurologiczne, uszko dzenta nerek,
anemia i trombocytopenia. Wprzeciwieństwie do HC
i HUS, występujące w przebiegu TTP zmlany zak,rze-
powe w naczyniach krwionośnych nie są zlokalizo-
wane w obrębie jednego narządu (elita grubego, ne-
rek), ale są rozsiane i mogą dotyczyc trzustki, serca,
nadnercza, nerek, mózgtl(76). Z rozwojem TTP wią-
że się zwykle duza śmiertelnośc, zwłaszcza u osób w
podeszłym wieku, sięgająca niekiedy 30% (28,7 6).

Diagnostyka szczepów E, coli 0157
Obejmuj e ona następujące elementy:

- izolację i biochemicznąidentyfikację bakterli, z
użyciem podłoży selektywnych i/lub wybiorczy ch, za-
wierających sorbitol (np. Sorbitol MacConkey Agar,
SMAC), na których kolonie E. coli OI5] pozostają
bezbarwne. Selektywnośc podłoża zwtększono po-
przez dodatek cefiximu (hamuje wzrost Proteus) t/lb
ramnozy (E. coli OI51 nie rozkłada tego cukru) (79).
Dobre wyniki osiąga się też przy zastosowaniu SMAC
z cefiximem i tellurynem potasu (podłoże CT-SMAC),
hamuj ąc ymi wzro st fl ory towar zy sząc ej z r o dzaju P l e -
siomonas, Aeromonas, Morganella lub Providencia
(15),

- swoistą identyfikacj ę E. coli 0157 przy użycitt
testów immunologl,cznych, np. testu lateksowego) za-
w i eraj ąc e g o c z ąs tki opłas zc zone prz e c iw c i ałamt anĘ -
O157 i/lub H7 (46). Stosuje się też różne handlowo
dostępne zestawy ELISA zprzec|wclałami mono- lub
poliklonalnymi (43, 56,79) albo też test immunoblot
(79). W ostatnim czasię coraz większe zastosowanie
znajduląpróby oparte nabiologii molekularnej, np. PCR
czy z uży ciem znakowany ch s ond genety czny ch (22),

- oznaczanie toksyn shiga oraz innych czynników
pato genności, np. genu e a e, z uĘ ciemnp. testów PCR.
Etap ten pozwalana specyficzne potwierdzentę izola-
cji E. coli OI5],jednocześnie wyklucza ewentualne
fałszywie ujemne wyniki testu aglutynacji (immuno-
blot) z przeciwcińami anty-O157, będące np, wyni-
kiem reakcj t z Escherichia hermanii (45).

podsumowanie

E. coli OI57, stosunkowo nowy patogen o szero-
kiej chorobotwórczości, ttznawany jest obecnie za
groźny czynnlketiologiczny szeregu schorzeń u ludzi,
a zwŁaszcza krwawej biegunki i hemolitycznego ze-
społu mocznicowego. Szereg markerów zjadliwości
tych bakterii (fimbrie BFĘ intymina, toksyny shiga),
odpowiedzialnych za wystąpienie objawów klinicz-
nych, zostaŁo dość dobrzę poznanych. Drogi szęrze-
ni a si ę infekcj i or az żr ó dŁa zakażęnta wskazuj ą na do -
minującąrolę bydła jako rezerwuaru zarazka i poten-
cjalnego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Stosowa-
ne obecnie laboratoryjne metody ro zpoznawania E. coli
O157 nie są doskonałe, a izolacja drobnoustroju,
zwłaszcza z żywności, napotyka na szereg trudności.
Konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad do-
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