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Szczepy E s ch eri chi a col i wytw arzające toksyny
Shiga Stxl i/lub Stx2 (Shigatoxin-producing E. col1;
STEC) sągroźnym dla ludzi czynnikiem chorobotwór-
9zrym, wywołującym krwotoczne zapalenie jelita gru-
bego (hemorrhagic colitis; HC) orazhemoliĘczny ze-
spół mo czni,.oo,.y ( hemo lytic uremic syndrome ; HU S )
(2, 7, I2). Zrodłęm STEC jest głównie bydło, które
będąc bezobjawowym nosicielem, wydala te bakterie
zkaŁem (1, I7). Stwierdzono równiez, że shigatok-
syczne szczepy E. co]i występują w przewodzie po-
karmowym innych gatunków zwierząt domowych
(świnie, kozy, owce), wolno żyjących (jelenie) oraz
ptaków (meuy) (I, 7, 12). Badania epidemiolo giczne
wykazĘ, że źrodłem zakażenia ludzi Ęmi bakteria-
mi są najczęściej środki żywności pochódzenia zvvie-
rzęaego (zwłaszcza wołowina), wtórnie zanieczy szczo-
ne kałem zawieralącym STEC (1). Obserwowano też
infekcj e wywołane spoĘciem nieodpowiednio paste-
ryzowanego mleka, warzyw, owoców, soków owoco-
wych, jak również na skutek bezpośrednich kontak-
tów zwierzę-człowiek i człowiek-człowiek (1, 7).
Wykazano, ze patogenne dla ludzi szczepy STEC na-
leżądo szęregu seroĘpów, wśród któryCh najczęściej
stwierdzane są 0157, 026 i 0111, jednakże E. co]i
innych grup s ero l o gtczny ch taWe mo gąbyć o dp owi e -
dzialnę za rozwol HC i HUS (1, 2, 18).

Shigatoksy cznę E. coli, obokuwalniania toksp Stx 1

i/lub Stx2 posiadajączęsto inne markery chorobotwór-
czośct, zktórych za najbardziej istotny lwńa się in-
Ęminę, białko kodowane przęz gen eaeA, warunkują-
aę przyczępność komórek STEC do receptorów na-
błonkowych (17). Obecność Ęch jak również szeregu
innych wskaźników patogenności (np. enterohemoli-
zyny, r eceptora inĘminowego TIR) warunkuj e wyso-
ki potencjał chorobotworczy szczepów STEC (16).

Identyfikacj a bakterii shigatoksyc zny chgupy O I 51
oraznależących do innych seroĘpów w materiale bio-
logicznym (kale) pochodzącym od zwierząt nosicieli
opiera się zwykle na wykonaniu hodowli namnażają-
cych, izolacji poszczególnych kolonii i ich analizie

E. coli, diagnosĘka izolatow stx-dodatnich jest bar-
dzo trudna iwiĘe sięzryzykiem uzyskania wyników
fałszywie ujemnych. W ostatnim okresie opracowano
szereg testów, wykorzystujących analizę materiału
geneĘcznego bakterii STEC, które umożliwiają czlilą
i swoistą identyfikację próbek kŃu zawierających E.
co]i s1x' (3, 4, 8, 1 3, 1 5, I 6). Odczyny te (PCR, multi-
plex PCR) nie pozwalająjednak na oznaczenie i izo-
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lacj ę poszczególnych komórek posiadających geny stx
oTaz Inne, §powe dla STEC vłyznacznlki genoĘpo-
we. Możliwośó taką stwarzanatomiast metoda oparta
na zastosowaniu znakowanych (np. digoksygeniną
DIG) sond molekularnych, swoistych dla genów stx
lub rfbO157, kodujących wytwarzanie LPS OI57 E.
coli (5,6). W niniejszym opracowaniu przedstawiono
procedurę wykorzystującą system membran nylonowych
i specyficmych sond DNA, umożliwiającą iden§fika-
cję w kale oraz izolację i dalszą charakterystykę bakte-
rii STEC. Test ten możebyć wykorzystany do oznacza-
nia nosicielstw,a u bydła shigatoksycznych E, co]i oraz
jako istotrry element w badaniach epidemiologicznych
szczepów STEC pochodzących z rożnych źródęł.

Mateilał imetody
Sondy molekularne Stx. Sondy DNA, specylrczne dla

genów toksyn Shiga l (stxl) i ż (stx2),przygotowano me-
todą PCR, używając do znakowania produktów reakcji de-
oksyuracylu połączonego digoksygeniną (DIG) (Roche;
Niemcy). Matrycowy DNA szczepówreferencyjnych E. coli
C6O0J1 (K-lz, stxl) i C6O0W34 (K-Iz, stx2) uzyskano
przez zawieszenie 1 kolonii bakteryjnej w 25 pl jałowej
wody redystylowanej, wolnej od Dnaz (ICN; USA), inku-
bację zawiesiny w 100"C przez 5 min., a następnie odwi-
rowanie (13.000 g, 1 min.). Otrzymany supetnatant stano-
wił źródło DNA użytego do reakcji PCR.

Amplifikację genu stx metodą PCR wykonano w mie-
szaninie składającej się z 5 pl 10X buforu enzymatyczne-
go, MgCl, (5 mM), deoksyrybonukleotydów dATĘ dCTP i
dGTP (po 200 pM) oraz dTTP (130 pM), starterów specy-
ficznych dla konserwa§wnego regionu podjednostki A tok-
syn Stx1 i Stx2: MKl (5,TTTACGATAGACTTCTC-
GAC3') i MK2 (5'CACATAIAAATTAfTTCGCTC3') (po

0,5 pM) (9), DIG-11-dUTP (70 pM), polimerazy Taq DNA
(] U) (Fermentas; Litwa), matrycowego DNA (5 pl) oraz
wody redystylowanej do końcowej objętości 50 pl. Ampli-
|rkację wykonano w terrnocyklerze PTC-l00 (MJFesearch;
USA), używając następującego programu: denaturacja
wstępna w 94'C ptzez2 min., a następnie 30 cykli o para-

metrach: 44"C l min.,72"C 1,5 min,, 94"C l min. Wydfu-
żanie końcowe uzyskanego amplikonu PCR przeprowadzo-
no w JZ"C przez l0 min. Produkty amplifikacji nanoszono
(po 10 pl/dołek) na I,5Yo żel agarozry (Low Melting Point;
Sigma; USA) i wykonano elektroforezęprzJ stałym napię-
ciu 100 Y przez 45 min. Zel barwiono bromkiem etydyny
(l pg/ml) przez 7 min., odbarwiano w wodzie redystylo-
wanej i analizowano w świetle UV. Uzyskane produkty
wycinano z że\u slcalpelem i przenoszono do probówek
Eppendorfa zawterających wodę redystylowaną (200 pl/
prĘek). Probówki inkubowano w łaźni wodnej (100'C)
przez 70 min,, a następnie schładzano w lodzie. Tak uzy-
skane sondy geneĘczne, specyficzne odpowiednio dla ge-

now toksyn Stxl lub Stx2, przechow}^vvano w -20'C do
chwili wykonania testu hybrydyzacji.

Próbki kału bydlęcego
Zakażanie referencyjnymi szczepami E. coli. Kał po-

chodzący od krów mlecznych badano na obecność bakterii
STEC używając testu ELISA (Primer EHEC, Meridian
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Diagnostics, USA) oraz multiplex PCR (15) i w przypadku
uzyskania wynikow ujemnych zakażano bakteriami E. co]i
odpowiednich szczepow referencyjnych Stx 1 /Stx2 (B2
o157 : H7), C6O0J1 (Stx1), C6O0W34 (Stx2), C600 (K-
12, Stxl/Stx2-ujemny). Szczepy inkubowano w bulionie

Ęptozowo-sojowym (TSB; bioMerieux; Francja) w 37oC
przez 78 h, z wytrząsaniem (150 rpm). Po odwirowaniu
hodowli, ustalano gęstość zawiesiny bakteryjnej na 102 ko-
mórek/ml, używając spektrofotometrl przy długości fali
światła 600 nm, Do 1 g kafu dodawano 1 ml zawiesiny
bakteryjnej oraz 18 ml podłoża TSB i po wofteksowaniu
(2 min.) odwirowano w 2000 g pTzez 2 min. Zebrany su-

pernatant przenoszono do kolb o pojemności 250 ml i in-
kubowano w 37"C przez IB h, 150 rpm. Po tym czasie,
pobierano 1 ml hodowli, którąodwirowano (2300 g, 2 min.)
i wykonyłvano seryjne rozcieńczęnia supetnatantu w PBS:
106, 10-7 oraz 10 8. Następnie, po l00 pl każdej zawiesiny
posiewano na pĘtkę z agaręm LB lub MacConkey'a, które
inkubowano w 37'C przez 18 h. Do dalszych badań testem
hybry dy zacji wybierano płytki, na których uzyskano wzro s t

w granicach 25-100 kolonii bakteryjnych.
Kał terenowy. Próbki kału pobrano od 69 krów mlecz-

nych i dostarczono schłodzone do laboratorium w ciągu 1-

4 godztn. Kał ten badano równocześnie testem multiplex
PCR w kierunku obecności genów stxl, stx2, eaeA (inty-
mina) oraz rtbO157 (E. coliOl57) wg metodyki przedsta-
wionej w poprzedniej publikacji (15). W obecnej pracy, do

testu hybrydyzacjiużywano l g kału zkażdej próbki, który
dodawano do 19 ml podłoża TSB, worleksowano przez2
min. i odwirowano w 2000 gprzezL min. Uzyskany super-
natant przenoszono do kolb 250 ml i postępowano dalej
jak w przypadktr kału zakażanego referencyjnymi szczepa-
mi E. co]i.

Test hybrydyzacji. Bakterie obecne na płytkach z pod-
łożęm LB lub MacConkey'a pokrywano krążkami mem-
bran nylonowych (Roche), a następnie po delikatnym ich
zdjęciu, wykonyłvano dalsze etapy tesfu hybrydyzacji, po-
legające na inkubacji w następujących roztworach:

- denaturującym (0,5 M NaOH, 1,5 M NaCl) przez 75

mln.;

- neutralizującym (1,5 M NaCl, 1 M Tris-HCl; pH 7,4)
przez 15 min.;

kalibrującym (2X SSC [0,3 MNaCl,30 mM cytrynian
sodu; pH 7,0)) przez 10 min.

Bakteryjny DNA utrwalano na membranach przez ilkll
bację krążków w temperafiłze BO"C przez 40 min., a na-
stępnie działano roztworem proteinazy K (2 mg/ml) w bu-
forze 2X SSC w 3]'C I h, celem usunięcia balastowych
składników ściany komórkowej. Po tym etapie, dodawano
sondy DNA znakowane DlG anty-stxl i anty-stxż w roz-
tworze DIG-Easy Hyb (Roche) i inkubowano w piecu hy-
brydyzacyjnymw temp. 4L"Cprzez l B h. Po płrkaniu mem-
bran nylonowych roztworem płuczącym 1 (2X SSC, 0,ioń
SDS), 2 razy po 5 min. w temperaturze pokojowej oraz
roztworem płuczącym ż (0,5X SSC, 0,1o% SDS) w 6B'C
przez 75 min., membrany przenoszono do roztworu płu-
czącego 3 (0,1 M kwas maleinowy, 0.15 M NaCl; pH 7,5,
0,3oń Tween 20) na 5 min. w temperafurze pokojowej. Po
inkubacji krążków w roztworze blokującym (Roche) (30

min., temp. pokojowa) dodawano koniugat (fragment Fab



owczych immunoglobulin IgG anty-DIG; 60 min, temp.
p okoj owa) znakow any alkalic zną fo s fataz ą (AP) (Ro che) .

Reakcję barwną wyr,voĄrvano przez inkubację krążków w
mieszaninie substratów enzymaĘ cznych BCIP (5 -bromo-
4-chloro-3 -indolyl-phosphate) oraz NBT (nitroblue terta-
zolium chloride) w buforze TBS (0,1 M Tris-HCl, 0,1 M
NaCl; pH 9,5). Membrany inkubowano przez 15-30 min.
w temperafurze pokojowej, a reakcję hamowano przezpŁu-
kanie krążków w wodzie destylowanej.

Macierzyste płytki agarowe z hodowlami bakteryjnymi
przechowywano w 4oC do czasu wykonania identyfikacji
kolonii wytw arzających toksyny Shiga.

IdenĘfikacja bakterii stx-dodatnich. Krązki nylono-
we z ciemnymi punktami wskazującymi na obecność ge-
nów stx toksyn Shiga, stanowiĘ podstawę do idenĘfikacji
odpowiadających im kolonii bakteryjnych na macierzysĘch
pĘtkach agarowych. Po izolacji, bakterie te posiewano na
podłoże LB, a następnie dokonano ich dalszej charaktery-
sĘki, oznaczając testem multiplex PCR (15) obecność ge-
nów stx toksyn Shiga Stxl i Stx2, inĘminy (eaeA) oraz
LPS O157 E. coli (gen rfb O157).

Wyniki iomówienie
W pierwszym etapie badań opracowano i wystan-

dary zow ano te st hybry dy zacji znakow anych di goksy -
geniną sond DNA anty-stxl i anĘ-stx2 z matęrlałęm
genetycznym bakterii immobilizowanym na l<rĘkach
nylonowych. W tym celu wykonano szereg prób, w
których do stałej ilości kału bydlęcego (1 g), nie za-
wierającego bakterii z grqpy STEC, dodawano rożte
Iiczby komórek referencyjnych szczepow E. coli,wy-
twarzających toksyny Shiga I i 2 (szczep B2), Stxl
(szczep C6O0J1) lub Stx2 (szczep C6O0W34) oraz jako
szczęp kontrolny ujemny C600 (K-12), tzn. bakterie
nie posiadające genów stx. Wykazano wcześniej (15),
ze opĘmalnaltczba komórek E. coli, dodana do 1 g
kah,r, która pozwalała na uzyskanie wiarygodnych łrry-
ników metodąmultiplex PCR, była w granicach 102 -
5 x 102 jtk i z tego względu w obecnej pracy do stan-

obecnych na pĘtce macierzystej. Stwierdz ono, żę naj-
lepszy wzrost bakteryjny uzyskiwano po rozcieńczeniu
hodowli bulionowej w granicach 10ó, 10 7oraz 10 8

i posianiu po 100 pl zawiesiny na pĄrtkę Petriego o
średnicy 9 cm. Typovnry obrazpbrtki Petriego zagaręm
LB, na którą dodano hodowlę kałową referencyjnego
szczepu E. co]iBL w rozcieńczęniu 10 7, przedstawio-
no na ryc. 1.Ą. Z phltki tej wykonano replikę z u7ry-
ciem krążka nylonowego, a następnie przeprowadzo-
no kolejne etapy testu hybrydyzacji, opisane w części
,,Materiał i metody". W efekcie końcowym uzyskano
wynik w postaci kilku ciemnych punktów (ryc. 1B),
o dpowiadaj ących koloniom b akteryj nym obecnym na
płytce macierzystej, posiadających geny kodujące
wytwarzanie toksyn Shiga I illub 2.

W dalszym etapie tesfu, zestawiając odpowiednio
membranę nylonową z macierzystą pĘrtką agarową
iden§fikowano i izolowano kolonie bakteryjne odpo-
wiadające ciemnym punktom na powierzchni krążka
hybrydyzacyjnego. Wyosobnione drobnoustroje cha-
rakteryzowano następnie testem multiplex PCR, po-
rw alaj ący m na równo cz e sną i dentyfikacj ę markerów
stx1, stx2, eaeA i rfbO157.

W przypadku, gdy do eksperymentalnego zakńę-
nia kału uĄĄo szczepu referencyjnego E. co]i C600
(K- I 2), na Ł,r Ękach membranowych ni e stwi erdzono
obecności żadny ch ciemnych punktów, odpowiadaj ą-
cych komórkom stx-dodatnim.

W kolejnym etapie badań, wystandaryzowanym te-
stem hybrydyzacyjnym wykonano analizę 69 próbek
kału bydlęcego, pochodzącego od krów mlecznych z
terenu wschodniej i południowej Polski, z go spodarstw,
w których wykazano wcześniej występowanię zyvte-
rząt zakażonych naturalnie E. coli grupy STEC (11).
Próbki te byĘ badane w poprzedniej pracy (15) te-
stem multiplex PCR na obecność bakterii stx-dodat-
nlch oraz w kierunku genów rfbO157 i eaeA (intymi-
na). Jak stwierdzono obecnie,41 spośród 69 badanych
prób kału wykazywało dodatni wynik w teście hybry-dary zacjt oprac owanego tesfu hybry-

dyzacji uĘto 1 02 bakterii.
W kolejnym etapie wykonyvano

szereg rozctęńczęń uzyskanej ho-
dowli kału, szhlcznte zakażonego po-
danymi referencyjnymi szczepami E.
co]i. Zawtesiny te, posiane następnie
na płytki agarowe (LB lub MacCon-
key'a, pozwoliĘ uzyskać po kolej-
nych 18 h inkubacji wzrost w grani-
cach 25-100 kolonii, obejmujących
zarówno dodane badane szczepy, jak
też bakterie obecne naturalnie w kale,
w tym też saprofiĘcznę E. coli.Taką
liczbę komórek bakteryjnych, wśród
których był a nieznana licń a drobno -
ustrojów stx-dodatntch, uznano za
optymalną do wykonania etapu blo-
tingu na krążek membranowy, a na-
stępnie do idenĘfikacji kolonii stx*,

Ryc. 1. Hodowla macierzysta na płytce z agarem LB zawiesiny kału bydlęcego
zakażonego referencyjnynr szczepem E. coli B2 (stxllstx2), po 18 h inkubacji w
37'C (A) oraz obraz odpowiadającej jej membrany nylonowej po hybrydyzacji z
sondami DNA slx1 i slx2 znakowanymi DIG (B). Ciemne punkty obecne nakrąż-
ku membranowym wskazują na kolonie bakteryjne posiadające zdołność wytwa-
rzania toksyn Shiga.



Tab. 1. Porównanie wyników testów multiplex PCR (mPCR) i
hybrydyzacji z sondami DNA s& znakowanyrni DIG @IC-s/r),
uzyskanych w badaniu 69 próbek kału pochodzących od bydła
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ńbO157 + eaeA+ slxl + slx2
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rlbQ157 + eaeA
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nle oznaczan0

Objaśnienia: *obecność genów rtK)I5] (LPS O157). eaeA(tn
tymina), stxl i stx2 (toksyny Shiga 1 i2) oznaczano testem mul-
tiplex PCR (15)

dy zacji za znakow anymi D IG s ondami DNA anty- stx 1

i anĘ-stx2. Brak widocznych ciemnych punktów na
membranach nylonowych obserwowano natomiast w
przypadku pozostałych 28 próbek kału, które z tego
względu uznano zawolnę od E, coli grupy STEC.

Kolejny etap badań polegał na lzolacjl zkażdej prób-
ki dodatniej 3 kolonii bakteryjnych, których położę-
nie na macierzystej płytce agarowej odpowiadało
umiej scowieniu analogiczny ch ciemnych punktow na
powierzchni membrany hybrydyzacyjnej. Bakterie te
badano następnie testem mPCR w kierunku obecności
genów stxl, stx2, eaeA i rfbO157. Uzyskane wyniki
wtaz z ręzlJltatami otrzymanymi zbezpośredniej ana-
ltzy Ęch samych próbek kału metodą PCR, przedsta-
wiono w tab.1. Testem mPCR stwierdzono 43 próbki
dodatnie, tzn. powoduj ące powstanie przynajmniej
jednego amplikonu o masie 348 pz (stxl), 584 pz
(stx2), 840 pz (eaeA) Iń 420 pz (rfbO157).W przy-
padku testu hybrydyzacji z sondami DIG-stx, uzyska-
no odpowiednio 41 wyników dodatlrich, tzn. obecności
ciemnych punktów na powierzchni membrany nylo-
nowej, będących wynikiem reakcji immobilizowane-
go DNA bakteryjnego ze specyficznyml sondami stx1
i/lub stx2.

Dalsza analiza izolowanych kolonii stx-dodatnich
wykazńa pełną z godno ś ć uzyskanę go w teś cie mPCR
profilu genotypowego badanych izolatów w porów-
naniu z wynikami bezpośredniej analizy tych samych
próbek kałowych metodą amplifikacji PCR. Stwier-
dzono równteż, że dwie próbki dodatnie w teście
mPCR, a ujemne w metodzie hybrydyzacyjnej, zawle-
rĄ bakteńe grupy OI57 (rfbOl57-dodatnie), mające
zdolnośc wytwarzania inĘminy (aeaA-dodatnie), ale
nie posiadające genów kodujących wytwarzanie tok-
syn Shiga 1 illub 2.Ztegoteżwzglęólwynik analtzy
hybrydyzacyjnej tych próbek był ujemny, gdyżnie re-
agowały one zlĘĘmi sondami DID-sx, wykazując
jednak dodatni wynik w teście mPCR ze starterami
specyficznymi dla genów in§rminy i LPS OI57.

2m2, 58 (11)

Opracowany test hybrydyzacji bakteryjnego DNA
ze znakowanymi digoksygeniną sondami molekular-
nymi stxl i stx2 pozvvala na swoistąidentyfikację w
kale bydła bakterii posiadających zdolność w1 utwarua-

nia toksyn Shiga. W przeciwieństwie do wcześniej-
szych wyników, otrzymanych metodą bezpośredniej
analizy kafu testem multiplex PCR ( 1 5), odczyn z lży -
ciem krążków nylonowych umożliwia, obok wykry-
ciapróbek zawterających drobnoustroje z grupy STEC,
również izolacjęposzczegolnych kolonii stx* i dalszą
ich charakterys§kę (np. metodąPcR) w kierunku róż-
nych markerów chorobotwórczości. Pozwala też na
ilościowe oznaczęnie liczby komórek bakteryjnych stx-
dodabrich, znajdujących się w badanym matęriale bio-
1o gi cznym. Izolacj a z kŃu o znaczony ch s ondami D I G-
stx szczepow STEC umożliwia wykonanie dodatko-
wych sp ecj ali styc zny ch b adań epidemio 1o gic zny ch,
polegających na porównaniu izolatów Twlęrzęcych oraz
bakterii wyosobnionych od ludzi (1a). Procedura ta ma
istotrre znaczęnie w prawidłow}m prowadzeniu docho-
dzenta epidemiolo gicznego i określeniu pokrewieństwa
klonalnego shigatoksyc znych szczepów E. coliwyosob-
nionych z rożnych źródeŁ oraz ozl7aczenie kierunków
transmisji chorobotwórczych dla ludzi izolatow STEC.
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