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powtórzonych sekwencii Dl{A testem PGR (AP,PCR)

do analizy genotypowei szczepów Escherichia cOIi
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Metody fenoĘpowe, stosowane do klasyfi k acjt i r óż-
nicowania bakterii chorobotwórczych, w łm Esche-
richia coli, często nie pozwalająnaokreślenie tchwza-
jemnego pokrewieństwa jak też źrodŁa i drogi szetze-
nia się infekcji. W ruĘnowych badaniach diagnosĘcz-
nych patogennych E. coli, w tym grupy OI57, ozna-
cza się nłykle ichprofil biochemicmy i/lub lekoopor-
ność, a stosunkowo rzadziej - strukturę an§genową
O, K i H. Uzyskane w tych analizach wyniki nie po-
zwalająjednak na genoty-
powegobadanych dnościz
uĄciem niektóryc . serolo-
gicznych, ogranlczonych dostępem do licznych suro-
wic diagnos§cznych anty-O i anĘ-K E. colĄ jakrow-
nteż szybki rozwój metod opańych na biologii mole-
kularnej, a rwłaszcza analizie DNA, wpłynęły na szęr -
sze wprowadzante do praktyki mikrobiologicznej no-
woczesnych testów genotypowych, umożliwiaj ących
dokładni ej s zą char akterysłkę b adanych b akterii j ak
tęż na okre ślenie wzaj emne go p okrewieństwa klonal-
nego szczepow E. colinależących do tych samych grup
serologicznych (1, 12). W badaniach §ch stosuje się
szł.lreg odczynów opaĘch na amplifikacji fragmen-
tów DNA przy pomocy polimerazowej reakcji łańąl-
chowej (PCR), a uzyskany obraz, w postaci ampliko-
nów o różnej masie molekulamej, poddaje dalszej ana-
|izie z tlzyciem programów komputerolvych (I2,22).

W diagnostyce molekularnej zuĘciem PCR sze-
reg zastosowań znajdujątesty naTywane AP-PCR (Ar-

bitrary Primer-PCR) lub REP-PCR (Repetitive Extra-
genic P alindromic-PCR) amplifi kuj ące okre ślone, po-
vĄarzające się sekwencje bakteryjnego DNA. W me-
todach Ęch uffia się różnych starterów DNA - od
krótkich (I0-I2 zasad) o losowo dobranych sekwen-
cjach do dłuższych oligonukleotydów (ponad 20 za-
sad), o sekwencjach komplementamych do znanych,

piśmiennictwie wymieniane są najczęściej odmiany
AP-PCR określane jako RAPD-PCR (Random Am-
plified P olymorphic DNA), ERIC-PCR (Enterob acte-
rial Repetitive Intergenic Consensus) lub takie, które
wykorzystują startery komplementarne do oz,naczo-
nych sekwencji DNA E. coli (BOX-PCR i IS-PCR)
(2, 5, J, 16, I9). Bliższe dane do§czące testów AP-
PCR i ich zastosowania w analizię genoĘpowej bak-
terii podane są w krajowych opracowantach przeglą-
dowych (I2,2I).

Celem badań było porównante cztęrech powszech-
nie uzywanychmetod opaĄch na amplifikacji powtó-
rzonych sekwencji bakteryjnego DNA, używanych w
diagnosĘce molekularnej szczepów E. co]i. Badania
wykonano na grupie izolatów należących do jednego
serotypu - 0157:H , pochodzących od prosiąt zbię-
gunką których wstępnącharakterysĘkę podano w po-
przedniej pracy (I4).



Materiał imetody
Szczepy bakteryjne. Do badań użyto 29 szczepów E,

coli grupy serologicznej O157:H , pochodzapych od pro-
sia3 z biegunką. Izolaty te był1, uprzeiinio poddane bada-
niom w kierunku obecności gerrotypowych markerów cho-
robotwórczości: enterotoksyn LTI, STI i STll, toksyn Shi-
ga Stx1, Stx2 i Stx2e, fimbrii F18 oraz inĘminy i entero-
hemolizyny (I4). Szczepy bakteryjne uzyte w obecnej pra-
cy, \\ITaz z ich charakterysĘką przedstawiono w tab. 1.

Izolacja DNA. Bakteryjny materiał genetyczny izolo-
wano z komorek inkubowanych w bulionie LB przez 18 h
zwytrza1aniem (150 rpm), użyłvając zestawu do ekstrak-
cji DNA (Sigma, GDI-3). Koncentrację i stopień oczysz-
czenia uzyskanego materiału genetycz n e go oznaczano sp ek-
trofotometrycznie ptzy długości fal260 nm i 280 nm. Do
badań bakterii metodami AP-PCR stosowano 5 pl DNA o
koncentracji l0 ng/pl.

Tes§ PCR. Analizę genotypową szczepów E. coli v"1l-
konano przy lżyciu czterech testów opartych na PCR,
umożli wiaj ących amplifikacj ę powtórzonych s el<wencj i
DNA: RAPD, BOX, IS iERIC (2,5,19,23). Sekwencje
wykorzystanych starlerów oligonukleotydowych oraz pa-
rametry reakcji PCR przedstawiono w tab. 2, TesĘ PCR
przeprowadzono w mieszaninie o objętości 50 pl, zawiera-
japej 50 ng matrycowego DNA bakteryjnego, 0,1-0,5 pM
odpowiednich starlerów, 200 pM każdego z deoksynukle-
otydow (dATP, dCTŁ dCTP i dTTP; Ferrnentas, Wilno,
Litwa) oraz I U tetmostabilnej polimerazy Taq (Fermen-
tas). Amplifil<ację DNA wykonano w termocyklerze PTC-
100 (MJ Research, Wateńawn, USA), a analizę uzyska-
nych produktów DNA w 20ń żelu agarozowym w buforze
TAE przy stałym napięciu 100 V. PrĘki DNA uwidacznia-
no przez barwienie w bromku etydyny, a następnie foto-
grafowano w świetle ultrafioletowym zestawem do doku-
mentacji Gel Doc 2000 (Bio-Rad, Hercules, USA). Jako
standardu masy molekulamej uzyto markera zawierające-
go fragmenĘ DNA o masie 100 pz (Fermentas).

Indeks różnicowania. Przydatność zastosowanych w
pracy metod analizy genotypowej szczepów bakteryjnych
do molekularnej klasyfikacji E. coli oceniano przez ohe-
ślenie liczby i masy molekularnej uzyskanych amplikonów
oTaz oznaczenie numerycznego indeksu róznicowania D (di-
scrimination index), obliczanego wg metody podanej przez
Huntera i Gastona (8),

Wyniki iomówienie
Przeprowadzona wczęśniej (14) analiza markerów

chorobotwórczości szczępow E. co]i izolowanych od
prosiąt z biegunką pozrv_oliła ryJ<la_s.ylk9wać 

je do
pięciu grup, oznaczonych I - V (tab. 1). Bakterie nale-
żące do poszczegolnych grup i zaliczone do tego sa-
mego serotypu 0157:H ,rożnlĘ się między sobąobec-
nością lub brakiem określonych czynników patogen-
ności wskazując na występujące zrożnicowanie na
p ozi omi e genotyp owym . D alszą analtzę mo lekul arn ą
izolowanych E, co]i wykonano przy lżyciu testów
RAPD-, BOX-,IS- i ERIC-PCR. Wpierwszym etapie
pracy przeprowadzono szereg prob, zmterzających do
uzyskania powtarzalno ści obrazu genotypowego ba-
danych bakterii. W łm celu w reakcji PCR stosowano

.W8t,:]],2002,58 {5)

eksperymentalnie różne koncentracje jonów magnezu,
rożnę temperatury przyłączania starterów oraz rożną
Itczbę cykli PCR. Stwierdzono, że nĄbardziej opĘ-
malne stężenie Mg*' w mieszaninie reakcyjnej wyno-
siło 2 mM dla testów RAPD- i ERIC-PCR oraz 3 mM
dla amplifikacji DNA w metodach BOX- i IS-PCR.
Optymalne parametry PCR (tzn. temperatury przyłą-
czania starterów oraz llczba cykli amplifikacyjnych)
dla wszystkich użyĘch w pracy metod są przedsta-

Tab. 1. CharakterysĄ,ka szczepów E, coli 0157:H użytych
do badań
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(14) testem PCR

Tab. 2. Sekrvencje starterów oraz parametry reakcji PCR
wykorzystane do analizy genotypowej szczepów E. coli

czynnik chOrObOtWólczości-

EnterOtOksyny

Metoda
analizy

genotypo-
Wel

Piś mien-
nictwo

BAPD-PcR

B()x_PcB

ls_PcR

EBlc-PcR

125Ą

BOxA1 B

ls3A
ls3B

ERlcl B
EBlc2

CCGCAGCCAA

cTAcGGcAA-
GG cGAcGcT-

GAcG

cACTTAG cc-
GcGTGTcc

cG CTTAG G c-
CTGTGTCCA

ATGTAAGCTC-
cTGGGGATT-

cAc

AAGTAAGTG-
AcTGGGGTG-

AG cG

94'c 5 min,

36'C 1 min.

72'C 2 min.

94'C 1 min.

72"C 10 min.

94'C 5 min.

40'G 1 min.

72"C 2 min.

94"C 1 min.

40'C 2 min.

72"G 10 min.

94"C 5 min.

36'C 1 min.

72"C 2 min,

94"C 1 min.

72"G 10 min.

94"G 5 min.

52"C 1 min.

72"C 2 min.

94'C 1 min.

52"G 2 min.

72"C 10 min.

35X

35x

35x

35x

15,23

5

19

1,25
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Ryc. 2. Obraz elektrotbretycz-
ny produktów testu BOX-PCR
otrzymanych z DNA E. coli
Ol57:H' po rozdzia|e w 2o/o

żelu agarozowym.
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wańość indeksu różnicowania D

R1

R2

B3

R2

R4

0,685

B1

B1

82

92

B3

0,557

l1

l1

l1

l1

12

0,246

E1

E1

E2

E3

E4

0,581

Objaśnienie: *szczepy E. coli zgrupowano na podstawie jedna-

kowego obrazg elektroforeĘcznego uzyskanego w ocenianych
testach AP-PCR
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Rl,c. l, Obraz elektroforetycz-
nv produktów testu RAPD-
PCR otrą,manych z DNA E
coli OI57:H- po rozdziale w
2o/o żelu agarozowym.

M,l23.{5

§

Ryc. 3. Obraz elektroforetycz- Ryc. 4, Obraz elektroforetycz-
ny produktów testu IS-PCR ny produktów testu ERIC-
otrzymanych z DNA E. coli PCR otrzymanych z DNA E
0157 po rozdziale w 2"/o żehl coli O157:H- po rozdziale w
agarozowym. 2o/o żelu agarozowym.

Objaśnienie do ryc. I-4,. poszczególne ścieżki: M - standard DNA
(drabinka 100 pz); 1 szczep grupy I; 2 szczep grupy II; 3 - szczep
grupyIIl;4-szczep grupyIV; 5 szczep gnrpyV

wione w tab. 2. W §ch warunkach otrzymywano ob-
r azy elęktroforeĘczne c e chuj ące się powtarzalno Ścią
Iiczby i intensywności poszczególnych prążków bę-
dących obrazempowielanych fragmentów DNA bak-
teryjnego.

W kolejnym etapie pracy dokonano doboru właści-
wych dla każdego testu PCR sekwencji starterów
DNA, W piśmiennictwie istnieje bowiem szeręg da-
nych dotycząaych wykorzystanla, zwłaszcza w meto-
dzie RAPD-PCR, jednego lub kilku (2lub 3) oligonu-
kleotydów równocześnie (9, 13, 16,20,24).W obec-
nej pracy do amplifikacji powtórzonych sekwencji
DNA te stem RAPD-PCR wybrano j eden starter (I25 4)
o krótkiej sekwencji oligonukleotydowej gdyż, jak
stwierdzono wcześniej (13), pozwalał on na uzyska-
nie szeregu amplikonów o zróżnlcowanej masie mo-
lekularnej,którychobrazelektroforetycznyumożIlwlał
łatwe grupowanie badanych szczępów, W metodzie
BOX-PCR wykorzystano z kolei stańer o długości22
zasad, zawrcrających przewagę cytozyny i guaniny
(68,2%). Taki oligonukleotyd pozwala na amplifika-
cję szeregu często występujących u E. co]i sekwencji
homologicznych (5). Zestaw stańerów IS-3A i IS-3B

dobrano na podstawie danych piśmiennictwa, poda-
wanych jako niezwykle przydatne do genotypowania
szczepow E. co]i grupy OI57:H1 (19). Stosując tak
dobrane startery i parameĘ amplifikacji uzyskano sta-
łe obrazy ęlektroforetyczne produktów testów AP-
PCR, których przykłady przedstawiono na ryc.I-4.

Na podstawie przeprowadzonych badań porównaw-
czy ch wykazano, iż sto sunkow o mni ej s z ą pr zy datno -

ścią dla oceny stopnia pokrewieństwa genotypowego

chowaĘ się one dość dużąmasąmo
żej 700 pz), z obecnością wspólneg
izolatów fragmentu o wielkości ok.
Tak mała liczbauzyskanych amplikonów nie pozwala
na wykonanie właściwej analizy porównawc zej bada-

żeszczepy grupy II i N amplifikowĄwteście RAPD
taki sam obraz genotypowy choctaż,jak stwierdzono
wcześniej, cechowaĘ się one obecnością odmiennych
markerów chorobotwórczości (tab. 1). Z drugiej jed-
nak strony, pom
profile molekul
stosunkowo nie
mentów DNA, test ten odznaczał się dość wysokim
indeksem różnicowania (0, 6 8 5 ) wynikaj ącym z moż-
liwości wyodrębnienia 4 grup molekularnych badanych
szczępow E. co]i.

Pozostałe uĄrte w badaniach metody anallzy geno-

Ępowej (BOX-, IS-, ERIC-PCR) pozwoliĘ uzyskac
znacznie wi ęks zą niż w przyp adku RAP D -P CR, Iicz-
bę amplifrkowanych losowo fragmentów DNA (ryc.
2-4), o rożnychmasach molekularnych: od ok. 1 50 pz
(ERIC-PCR) do ponad 2000 pz (EzuC-PCR), z naj-
większą Itczbąprążków w granicach 400-1500 pz
obecną w przypadku wszystkich trzęch analizowanych

Tab. 3. Wyniki różnicowania szczepów E. coli O157:H- uzy-
skane przy pomocy metod genotypowych opartych na testach
AP-PCR

*



metod. Pomimo występowania dużej Itczby ampliko-
nów DNA, testy analizy genotypowej cechowały się
j ednak różnąprzydafirością do molekularnego różnico-
wania szczepów E. coli, określonąna podstawie indek-
su różnicowania D. Indeks ten był najmniejszy w przy-
padku metody IS-PCR (0,246) co w;mikało zmożltwo-
ści zakwalifikowania analizowanych izolatów tylko do
dwóch profili genotypowych (oznaczonych j ak o II i 12;

tab. 3), Znaczntewyższewarlości współczynnika D ob-
serwowano natomiast w pozostałych obu testach -
BOX-PCR (0,557) i ERIC-PCR (0,581), które umożli-
wiały zrożnicowanie badanych E. co]i 0157 na odpo-
wiednio 3 (B1 - 83) i 4 (El - E4) grupy genotypowe.

W prawidłowej ocenie epidemiolo gicznej szczepów
bakteryjnych, wykonywanej na poziomie genoĘpo-
wym testami losowej amplifikacji powtórzonych frag-
mentów DNA, istotne znaczęnie mają: Iiczbauzyska-
nych amplikonów oraz możItwość zróżnicowania na
jej podstawie odpowiednich grup klonalnych. Z tego
teżwzględlł. na podstawie uzyskanych w obecnej pra-
cy wyników można stwierdzić, żel<lyteria te najlepiej
spełniają testy BOX-PCR i ERIC-PCR, pozwalające
na generację stosunkowo licznych (ok.10) t o zrożnt-
cowanej masie molekularnej (w granicach 150-3000
pz) prĘków DNA. Uzyskane po amplifikacji PCR
obrazyelektroforeĘczneporwalaĘnawyodrębnienie
wśród badanych izolatów E. co]i 3-4 różniących się
między sobą grup klonaĘch. Z tego też względu te-
sty te można rekomendować do ana|izy genotypowej i
określenia stopnia pokrewieństwa molekularnego cho-
robotwórczych dla prosiąt szczepów E. co]i. Podobne
wyniki oceny genotypowej szczepów Sa]mone]]a Ga]-
]inarum i S. Pu]]orum izolowanych od kur niosek
przedstawił ostatnio Chmielewski i wsp. (3), którzy
testowali metody analiĘczne REP-PCR, ERIC-PCR i
1 6 S -23 S rRNA do oceny podobieństw klonalnych tych
bakterii. Autorzy wykazali wys okie zdo lno ś ci r óżnicl-
j ące testów REP- i ERIC-PCR, ponvalające na zqpo-
wanie izolatów o tych samych lub bardzo zbltżonych
cechach biochemicmych w określone profile molekular-
ne. We wcześniejszych badaniach własnych (11) stwier-
dzono przydatność metody ERIC-PCR równiez do ge-
notypowego różnicowania shigatoksycmych szczpow
E. co]i grupy O15] izolowanych od ludzi i od bydła.
Uhlteczność metod AP-PCR, amvłaszcza ERIC- i IS-
PCR, w molekularnym różnicowaniu i analizie poli-
morfizmu DNA szczepów E. co]i pochodzących od
Iudziprzedstawili tęż irr;ri autorzy (4,8,9, I9).

Podsumowuj ąc, można stwierdzić, że oceniane me-
tody analizy genoĘpowej szczepów bakteryjnych ,E
coli serogrupy O 1 5 7 :H, oparte na amplifikacj i powtó-
rzonych sekwencji DNA (nvłaszczatypu BOX i ERIC-
PCR), pomvalająna stosunkowo,szybkie i łatwe mo-
lekularne różnicowanie izolatów tego samego seroty-
pu, posiadających identyczne lub odmienne markery
patogenności. TesĘ te posiadająistotne znaczęnię dla
ro zwij aj ąc ej s i ę dynami cznię dzie dz iny mikrob io l o gii
okre ślanej terminem epidemiolo gia molekularna.
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