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Szczepy Escherichia co}i grupy O157, posiadające czę-
sto arrtygen rzęskowy H7 (O1 51 :H1 ) lub nie wykazujące
obecności tego czynnika (O157 : H7 ) są zwięane zroz-
wojem szelegu schorzeń u ludzi: kr-wotocznego zapalenia
jelita grubego (hemorrhagic colitis, HC), hemolitycznego
zespołu mocznicowego (hemolytic uremic syndrone, HUS)
i małopĘtkowej planricy zakrzepowej (thrombotic throm-
bocythopenic pulpura, TTP) (3, 8, 11, 1B). Podstawowymi
czynnikami pato genności, odpowiedzialnymi za powstanie
tych zespołów chorobowych, są toksyny Shiga (Stx), wy-
stępujące u,dwóch podstawowych odmianach - Stx1 i Stx2
(17). Bakterie mające zdolność uwalniania tych substancji
toksycznych określane sąmianem shigatoksycznych E. coli
(STEC) (17). Oprócz Stx, szczepy takie posiadajązwykle
szereg dodatkowych czynników patogenności, do których
zaltcza się m.in. intyminę, białko kodowane przez gen eae
znajdujący się w odcinku chromosomalnym zwanym ,,wy-
spą patogenności" LEE (locus of enterocyte effacement)
(13). Wykazano, że intymina bierze udział w procesie ko-
lonizacji nabłonka jelitowego przęz szczępy E. coli i dlate-
go uznawana jest za jeden z podstawowych markerów wa-
runkujących pełną chorobotwórczość STEC (9, 10).
Stwierdzono , że gen eae występuje w szeregu odmianach,
rózniących się sekwencj ą nukleotydow ą, przez co warun-
kuje ekspresję róznych wariantów antygenowych intymi-
ny, oznaczonych jako a, §, T, ó i e (] , ż, 4). Z prac Agln
i wsp. (2) oraz Oswalda i wsp. (26) ,,vynika, iż szczepy E.
coli grupy O157 posiadają najczęściej determinanty geno-
typowe dla odmiany intyminy y, podczas gdy STEC in-
nych serotypow zsuiązane sązwykle z jej pozostałymi wa-
rtantamt.
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lstotnym markerem patogenności szczępow E. co]iOI5'7
jest równiez zdolność uwalniania przez n7e enterohemoli-
zyny (Ehly), której geny odpowj edzialne za syntezę z],oka-
iizowane są rł, plazmidzie o masie 60 MDa (27). Czynnik
ten został stwierdzony u większości STEC grupy O157,
zarówno H7 jak l HJ oraz u E. coJi innych grup serolo-
gicznych zwtązanych zHC i HUS u l'udzi (6,27).

B adania ep idemiol o g lczne doty cząc e shi gatoksycznych
szczepórł. E. co]i wykazały, że żrodłem zakażenia ludzi
przez te bakterie są środki zywności pochodzenia zwierzę-
cego, roślinnego lub woda (3, 8, 11). Podstawowymrezęr-
wuarem E. co]i O157 jest bydło, które będąc nosicielem
nie wykazuje żadnych objawów chorobowych (3, 15),

Szczepy STEC gupy O157 izolowano równiez od innych
zwierząą a zwłaszcza owiec, kóz, koni, psów, jeleni, dro-
biu i mew (5, 7, 30). Stosunkowo niewiele informacji do-
tyczy obecności tych bakterii u świń. Istniejąnieliczne dane
wskazujące, że szczepy te mogą występować wśród drob-
noustrojów odpowiedzialnych za rozwoj biegunki u pro-
siąt, zwłaszcza odsadzonych od macior (5,J,ż9,30). Brak
j e st j ednak bliższej charakterystyki wyizolowanych szczę-
pów, a szczególnie infomacji dotyczących podstawowych
dla STEC czynników patogenności - zdolności wYwarza-
nia toksyn Shiga, intyminy i enterohemolizyny.

Celem badań było okreśJenie czy wśród szczepow E. co]i
wyosobnionych w Polsce od prosiąt z biegunką stwierdza
się bakterie grupy 0157 oraz w przypadku wyniku pozy-
tywnego - o znaczenje l nich potencj alnie chorobotw órczy ch
dla ludzi markerów patogenności.

Mateilał imetody
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Wymazy z odbytu posiewano na podłoze MacConkey'a oraz
agar z krwią i po 18 h inkubacji w 37"C zkażdej próbki izo-
lowano po 3 kolonie o Ępowej dla E. co]i morfologii. Bakte-
rie identyfikowano jako E. coli ptzy pomocy testu PCR okre-
ślaj ące go ob ecno ść genu ko duj ące go wytwarzanie uniwersal-
nego białka stresowego (gen uspA) wg metodyki opisanej
poprzednio (25). Do dalszych badań z każdego wymazu wy-
bierano losowo 1 kolonię E. coli, przyjmując zasadę I szczep
bakteryjny: 1 prosię.

W pracy uzyto również następujących szczepów kontrol-
nych, posiadających określone markery patogenności: 82
(O157 : H7, stxl, stx2, eae, ehly), Hl0401 (I]I, STI), 215l
026 (STII), E57 (Stx2e), 49I (F4),1547 (F5), 1500 (F6), 1540
(Fl'7),2l4lo81 (Fl8), l54l (F41), C600 (K-12, nie wytwa-
rzający badanych fimbrii i toksyn), Canpylobacter jejuni
(ujemny szezep kontrolny testu uspA-PCR).

TesĘ PCR. W badaniach zastosowano opisane wcześniej
tes§ PCR, określające obecnośc następujących genów: tok-
syn Shiga 1 i 2 (stxl i stx2) oraz odmiany Stx2 stx2e; inty-
miny (eae), enterohemolizyny E. coli (ehly); enterotoksyn -
ciepłochwiejnej LTI i ciepłostaĘch STI i STII oraz genu fedA
koduj ąc e go wy tw ar zanie fimbrii F 1 8 ( 1 9 -2 4), Analizęwarian-
tów genotypowych oznaczonego genu eae wykonano z uży-
ciem startęrów: SK1 w połączeniu zLP2 (eae-a), LP4 (eae-

P),LP3 (.eae1) i LP5 (eae-e) (26). Odmianę eae-ó określano
przy pomocy pary oligonukleotydów Intd i Int-Ru, amplifi-
kujących w genie eae fragment o masie 5aa bp (1).

Obecność operonu rfb O157, odpowiedzia|nego za biosyn-
tezę lipopolisacharydu E. co]i OI51 wykonano ze starterami
PFS i PR8 opisanymi poprzednio (16,2I). Gen fliC, warun-
kujący ekspresję białka rzęskowego H7 badano wg metody
Wanga i wsp. (28), tlżywając pary oligonukleotydów 1806 i
1 809.

Analizę elektroforetyczną produktów amplifrkacj i genowej
wykonano w 2%o żęIu agarozowym w buforze TAE przy sta-

Ęm napięciu 100 V. Zele barwiono w bromku etydyny (5 pgl
mI) przez 2 min., odbar-wiano w wodzie redestylowanej i fo-
tografowano w świetlę UY przylżyciu zestawu Gel Doc 2000
(Bio-Rad).

Test aglutynacji. Użyto go do oznaczenia ekspresji po-
więrzchniowej fimbrii F4, F5, F6, F17 lF47 przy zastosowa-
niu metodyki opisanej poprzednio (24).

Wyniki iomówienie
Przy pomocy testu PCR ze starlerami PF8 i PRS, okre-

ślającymi obecność genu rfb OI57 E. co]i stwierdzono, ze
spośród 270 badanych szczepów 26 było dodatnich, tzn.
wytwarząących produkt amplifikacji o masie 420 bp. Dal-
sza analiza wykonana metodą PCR wykazaŁa, że żadęn z
tych 26 izolatów nie posiadał genu fliC, warunkującego
biosyntezę białka rzęskowego H7 . Szczepy te mozna więc
zaliczyc do grupy OI5'7:H7 , Analizamarkerów genotypo-
!\ych, odpowiedzia7ny ch zaekspresję badanych czynników
chorobotwórczości (geny fedA fimbrii F l8, ehly enterohe-
molizyny, eae intyminy, enterotoksyn i toksyn shiga) wy-
kazała, że na żadnym z 26 badanych izolatów grupy O 157

nie stwierdzono obecności genów kodujących wytwatza-
nie enterotoksyny ciepłochwiejnej LTI (ab, 1). Wykazano
natomiast, że B szczepów posiadało markery genoĘpowe
enterotoksyn ciepłostĄch - STI i STII.

Dalsze badania testem PCR przeprowadzono w kierun-
ku obecności czynników genoĘpowych, charakterysĘcz-
nych dla szczepów E. coliOl51 izolowanych od ludzi, bydła

Iub innych gatunków zwierzą| tzn. toksyn shiga, intyminy
i enterohemolizyny. Stwierdzono (ab. 1), ze 10 izolatow
posiadało geny stx - stx1 (6 szczepow) lub stx2 (4 szcze-
py), co pozwoliło za7iczyc je do grupy shigatoksycznych
E. coli (STEC). Wykazano równiez, że l}badanych tzola-
tow E. co]i 0-75'7:H7 cechowało się obecnością markera
genotypowego odpowiedzialnego za ekspresję odmiany 2e

toksyny shiga Stx2; 5 z tych szczepów posiadało równiez
gen fedA, warunkujący wytwarzanie irmbrii F18. Obec-
ność tych dwóch czynników chorobotwórczości, tzn. tok-
syny Stx2e i fimbrii FlB jest dość często wykazyłvana u
szczepow E. coli odpowiedzialnych za jelitowąpostać ko-
libakteriozy prosiąt okresu odsadzenia od macior (24,29).
We wcześniejszych badaniach wykonanych w Polsce na

372 szczepach E. co]i stwierdzono (24), że I0 (2,7oń) tego
typu izolatów posiadało gen fedA, ale tylko u dwóch znich
potwierdzono obecność markera toksyny Sbr2e;jeden z tvch
szczepów należał również do grupy 0157,

W przedstawionych badaniach własnych wykazano tak-

ze u niektórych szczepów E. co]i Ol57:H7- występowanie
innych typowych dla grupy STEC markerow chorobotwór-
czości - genów eae (wytwarzante lntyminy) lub ehly (pro-

dukcja enterohemolizyny) (ab. 1). Jak stwierdzono, wszyst-
kie 6 izolatów z genem eae posiadało jego odmianę y, tden-

Ęfikowaną testem PCR ze stafterami SKl i LP3. Ten wa-
riant genotypowy j est rowniez łpowy dla szczep ow E. c o l l
O 1 5 7 pocho dzący ch od bydła oraz Ę ch, które są odpowie-
dzialnę u ludzi zarozwój krwotocznego zapalenia okrężni-
cy i hemolitycznego zespoh; mocznicowego HUS (2,ż6).

Uzyskane wyniki wskazują że szczepy E. coli grupy
0157 mogą być izolowane od świń, a nie Ęlko od bydła,
które jest naturalnym rezerwuarem tych bakterii (3, 15),

Pierwsze dane o występowaniu E. coliOI57 u prosiąt po-
chodząz pracy Wray'a i wsp. (30), którzy badając 3592
szczepy E. coli odpowiedzialne za rozwój biegunki u plo-
siąt w Wielkiej Brytanii w latach 1986-1991 stwierdzili
częstąobecność bakterii tej grupy serologicznej. Autorzy
nie podali jednak, jakie czynniki chorobotwórczości zwią-

Tab. 1. Charakterystyka szczepów E. coli grupy 0157 izolo-
wanych od prosiąt z biegunką

Objaśnienie: *testem PCR oznaczano następujące markery pato-
genności: LTI - enterotoksyna ciepłochwiejna LTI; STI - entero-
toksyna ciepłostała STl; STII - enterotoksyna ciepłostała STII;
Stx1 - toksyna Shiga 1 ; Stx2 toksyna Shia 2; Stx2e odmiana 2e
toksyny Shiga; fedA- fimbrie Fl8; eae inĘmina; ehly - entero-

hemolizyna; fliC - H7



zanebyły zbadanymiszczepami E, coliOI51. Wittig i wsp.
(29) stwierdzili obecnoś ć E. coli seroĘp O 1 57 wśród drob-
noustrojólv wyosobnionych ze schorzeń biegunkowych u
prosiąt odsadzonych od macior. Również w Polsce stwier-
dzano w niewielkim odsetku takie szczepy, które nie zosta-

Ę jednak dokładniej scharakteryzowane w kierunku obec-
ności badanych obecnie markerów patogenności (2a). Więk-
szość obecnych badań na temat E. co]i grupy OI51 (zH7
lub bez tego antygenu) dotyczy szczepow pochodzących
od bydła lub ludzi, co wiąże się ze znaczeniem tych bakte-
rii w etiologti odzwierzęcych zakażeń pokarmowych (3, 8,

11). Wyniki przedstawionych badań własnych porwalĄą
stwierdzić, że szczepy E. co]i O157, posiadające szereg
istotnych w patogenezie schorzeń ludzi markerów choro-
botwórczości (toksyny shiga, intymina, enterohemolizyna),
mogą być równiez izolowane od świń. W niniejszych ba-
daniach stwierdzono ścisłą korelację między obecnością
genów eae a toksyny stxl, chociaź identyfikowano także
szczepy stx2-dodatnie, nie posiadające markera genoĘpo-
wego odpowiedzialnego za syntezę intyminy. Geny eae
stwierdzano równiez wcześniej u bakterii E. coli, które nie
byĘ związane z TezęNluarem bydlęcym (2, Iż, I4), a|e w
pracach tych nie oznaczano ich wariantów genotypowych
jakie wykonano w przedstawionych obecnie badaniach.

Jak stwierdzono w niniejszych badaniach, Ęlko 2 spo-
środ26 szczepów E. co]i grupy 0157 było dodatnich na
obecnośc genu ehly, warunkującego w}twarzanie entero-
hemolizyny. Z pracy Beutina i wsp. (6) wynika natomiast,
iżprawle wszystkie izolaĘ tej grupy serologicznej,zarów-
no H7- jak i H7-, posiadĄ zdolność ekspresji tego czynni-
ka chorobotwórczego. Szczepy te byĘ jednak izolowane
od bydła lub od ludzi natomiast nie badano izolatów grupy
O157 pochodzących od świń. Otrzymane wyniki własne
mogą więc sugerować, ze enterohemolizyna nie jest Ępo-
wym markerem szczepów E, co]i Ol57 pochodzących od
prosiąt, chociaż lżyty zbyt maĘ materiał badawczy nie
pozwala na wyciągnięcie j ednozn aczny ch wnio sków.

Wnioski

l. Prosięta z biegunką odsadzone od macior, mogą być
źródłem szczępow E. coli grupy 0157.

2. Szczepy E. co]i 0157 pochodzące od świń posiadają
często typowe dla bakterii STEC markery chorobotwór-
czości i mogą stanowić potencjalny czynnik zakaźny dla
człowieka.
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