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Summary
Strains of E. coli responsible for diarrhoeal diseases in humans and animals usually belong to the

enterotoxigenic E. coli (ETEC) group. These bacteria produce enterotoxins: heatłatlile LTI and/or heat-stable
ST (STI or §TII). It has also been demonstrated that some ETEC possess the ability to release the
enteroaggregative heat-stable toxin 1 (EASTl), the role of which in the pathogenesis of diarrhoea is still un-
clear. Routine diagnosis of pathogenic E. coli is based on bacterial isolation, their biochemical,identifićation
and determining the ability for toxin production. This procedure is usually time-consuming and needs at least
24 - 48 h. The aim of the present study was to develop a rapid and specific method based on PCR that allows
for simultaneous identification of E. coli and the presence of genes encoding the production of I]TI and STII
enterotoxins as well as EASTl toxin (multiplex PCR assay). rt was demonstrated that it is possible to simulta-
neously amplify the uspA (R,. coli-specific) and e|tl (LTI), estll (STII), and astA (EASTI) genes, which allow
for rapid (without any additiona| biochemical analyses) identification of E. coli together with their toxic prop-
erties. The developed test will improve identification methods of pathogenic E. coli strains responsible for
diarrhoeal diseaseś in animals and humans.
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Szczepy Escherichia coli sąistotnym czynnikiem
s ch o rzeń b i e gunkowych u zwi er ząt (zwłaszc z a pro s i ąt
i cieląt) jak teżuludzi (dzieci oraz osoby dorosłe, tzw.
biegunki podróżnych) (5, 13). Izolaty E. coliwywołu-
jące objau,y biegunkowe zostały zaklasyfikowane do
szeregu grup, których przedstawiciele rożniąsię obec-
no ści ą odmiennych czynni ków chorobofwórczości, j ak
tez mechan izmami indukowania biegunki. Opieraj ąc
się na tych kryteriach, Nataro i Kaper (13) wyróżnili
szczępy enterotoksyczne (ETEC), enteropatogenne
(EPE C ), enterokrwo to czne (EHE C) ( o dp owi ed zi alne
za schorzęnia u ludzi), a wśród nich shigatoksyczne
( S TEC) (występuj ąc e u zwierząt-no sicieli), enteroin-
wazyjne (EIEC) oraz enteroagregacyjne (EAEC). Do-
minującym czynnikiem etiologicznym schorzeń bie-
gunkowych u zwierząt są szczepy enterotoksyczne
(ETEC), będące przyczynązachorowań u prosiąt ose-
sków oraz okresu odsadzania od macior jakteZ biegu-
nek u cieląt, jagniąt i zwierząt towarzyŚzących (piy)
(5, 10).

Bakterie grupy ETEC posiadają zdolność uwalnia-
nia przy najmni ej j e dnej o dmi any toksyny (enterotok-
syny) - ciepłochwiejnej LT lub ciepłostałej ST (11,
I 2) . Wykazano, że każda z ty ch toksyn mo że wystąp i ć
w co najmniej dwóch wariantach,tóżntących się przede
wszystkim oporności ą na temperaturę. sekwencj ą ami-
nokwasową i powinowactwem do swoistych recepto-

rórv nabłonkowych. Odmiany te oznacza się zwykle
jako LTI i LTll oraz STl (Sta) i STII (STb) (11,23).
Stwierdzono, że w patogenezie biegunek zwterząt,
a zwłaszcza prosiąt, podstawową rolę odgrywają en-
terotoksyny LTI i STII, choclaż stwierdza się też szcze-
py ETEC mające zdolność produkcji toksyny STI
(2,23).

W ostatnim okresie szereg badań poświęcono grll-
pie enteroagregacyjnych E. co]i (EAEC). Izolaty te
posiadajązdolnośc adhezjl in vitro do komórek linii
Hep-2 i HeLa w postaci agregatow komórkowych (13,
22).Wykazano również, że szczepy EAEC występo-
wały w znaczącym odsetku w materiale pobranym od
dzi e c i z b ie gunką (22) . Me chanizm chorob otw ót cze -
go działania tych bakterii nie jest dobrze poznany ale
uważa się, ze ich istotnym czynnikiem patogenności
może być niskocząsteczkowe białko (38 aminokwa-
sów), określane nazwąenteroagregacyjna E. co]i ctę-
płostała enterotoksyna 1 (enteroaggregative E. co]i
heat-stable enterotoxin 1; EAST1) (I3,21). Stwier-
dzono, że EAST1 jest odmienna od enterotoksyn STI
i STII chociaż ich mechanizm działania biegunkowe-
go, prowadzący do aktywacji cyklazy guanylowej, jest
zbliżony (2I,23). Materiał genetyczny kodujący syn-
tezę EAST1, określony nazwąastA, moze występo-
wać w chromosomie jak też w plazmtdach chorobo-
twórczych szczępow E, co]i. Rola toksyny EAST1
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w patogenezie schorzeń biegunkoł\ych nie jest w pełni na usprawnienie diagnostyki patogennych szczepów
w}jaśniona. Stwierdzono jednak, że oprocz szczepów E. co]i, odpowiedzialnych zatozwoj schorzeń biegun-
EAEC wyosobnionych od dzieci, gen astA obecny był kowych u zw,l,erząt i ludzi.
rowniez u bakterii grup ETEC, EPEC i EHEC (4,I2).
Szczepy takie (astA ) wykazano w materiale pocho- Matetiał i metodY

dzenia ludzkiego jaktez wśród izolatow wyizolowa- Szczepy bakteryjne. Do opracowania testu multiplex
nych od zwterząt,zwłaszczaprosiąt z biegunką (4,17). PCR (mPCR) użyto następujących referencyjnych szcze-

Oznaczanie chorobotwóiczych (biegunkowych) pow E co]i:ż56 (O141 : K8l, STI/STII),281 (O149 : K91,
Szczepow E. coli,będących przyczynąscńorzęńzwie|- F4, LTI), 28Ż (0101 : K?, STII), 290 (ol49 : K91, LTl/
rząt, ópiera się na lżotaó;i uaktórli,-icń biochemicznej _STII/EAST1),293 

(OI49:K91, LTI/STII),452 (O78 :K80,

ia#ty'fit<acj i Óraz na okieśleniu podstawowych mar- LTI/EAST1),453 (O78 : K80, EAST1), 454 (Or4'7 : KB9,

keróń patogenności - zdolności wytwarzania entero- STII/EAST1),390 (K-l2;SZCZ1P laboratoryjnYniewYtwa-

toksyn i nńurl adhezyjnych. proóedura ta jest zwy- rzający badanych toksyn) oTaZSzeręgizolatów Gramujem-

kle cżaso- i pracochłonrra 6aaanie biochemicŹne) i wy- nych nie na\eŻącYch do gatunku E. coli (Proteus łulgaris,

maga co najmniej 24_48 h. Należy ,o*"i.z 
"* 

zględ, |r ytrabilis, K]ebsie]]a oxytoca, Enterobacter cloacae, Ci_

nić dodatkowy czas niezbędny dló okreśie"i" ."v"iri_ tlobacter freundii, Salmonella sp,, pasteurel]a multocida),

ków chorobotwórczości lub ich -urt ..ori e.;;ffi; SzczePy Przechowywano w temperaturze -80"C w bulio-

wych, Enterotoksyny E. co]i oznacz" ,i; .ią;;;Ś;ń T^'"'u 
zawierującYm I5oń glicerolu, Do badań lżyto też

teśtami serologicźnymi (ELIsA) l}b teŁ:t{l*l 1IjffiB;ni1;:lT::."ui'"lTJ?,il3ffi'*,.fg:;g_ell męt9dą_Polimerazowej r9lkcjl l:::l'P::; ł!oo",l (I],19,20).szczepyteidenĘfikowanojako E, co]j
(PCR), niekiedy w odmianie multiplex (mPCR), umoz- ,!_::.
iiwialącel rówńoczesnąidentyf,rkĘ, a;:*'#i,:ł iiflł'J:ffilTl#i"Ji"ffi,Xli5"rłJJi::jT;YJjl.ii;
cej larkeńw genotypowych (5, lg, 13). 'Testy PC'R iuu t,rtion LB i inkubowano w 37"ć przez 18h.
znajdują również zastosowanie do identy!\1cjlUat- Matrycowy DNA. Bakteryjny DNA użyty do analizy
terii Gramujemnych a zwłaszcza E. coli (6-9). Ostat- metodą FcR p.rygotowano *y{o.rysĘąc-dwie metody:
nio, opracowano specyficzną parę starterow pozwa- l. IzolĄi p.ry póńocy handlowego źestawu Genomic Iso_
lających naozn_aczenie fragmentu genu uspA, kodują- lation Kit 1sig-u, St. Louis, uSA) z hodowli bakteryjnej
cego typowe dla E. co]i uniwersalne białko stresowe w bulionie Lń orur 2. Lizy komóiek bakteryjnych wyko_
UspA (14). Metodykatapozwalanaznacznieszybsze nanej przez zawieszenie jednej kolonii w 25 p1 jałowej
określenie gatunkowe izolowanych bakterii (be.z \o- wody, wolnej od DNaz i Rnaż (ICN Biomedicals, Casta
nieczności wykonania badań biochemicznych) t roż- Mesa, USA) i odwirowanie zawiesiny (13.000 g, 1 min.)
nicowanie ich od innych gatunków drobnoustrojów celem uzyskania supernatantu wolnego od osadu komór-
mikroflory towarzyszącej (3, 18). Celem obecnych kowego. Wprzypadku izolowanego DNA (metoda 1), kon-
badań bYłO OPraCOWanie teStU mUltiPleX PCR UmOżli- centrację materiału genetycznego określano spektrofoto-
wiającego szybkie i swoiste oznaczen7ę E. coli (iden- metrycznie (260 nm i 280 nm) i do testów PCR używano
tyfikacja genu uspA) oraz określenie u nich trzęch 50 ng kwasu nukleinowego.
markerów genotypowych, kodujących wytwarzanie Testy PCR i multiplex PCR. W pierwszym etapie pra-

istotnych w patogenezie biegunki enterotoksyn LTI cy dobrano optymalne warunki amplifikacji DNA, pozwa-
(gen eltl), STII (gen estll) i potencjalnie chorobotwór- lające na identyfikację genów kodujących toksyny wytwa-

cŹej toksyny PAS]t (gen astA), Metoda ta pozwoli rzane przez szczepy E. co]i: enterotoksyny LTI (gen eltl)

Tab. l. Charakterystyka starterów DNA użytych do testów PCR i multiplex PCR

Nazwa
startera

Amplilikowany
gen

Produkl
amplilikac ji

( pz)

Ec1

EcZ

LT3

LT4

sTllB1

sTllB2

EAsT1-1

EAsT1-2

CCGATACG CTG CAATCAGT

ACG CAGACCGTAG G CCAGAT

TATCCTCTCTATATG CACAG

CTGTAGTG GAAG CTGTTATA

G CCTATG CATCTACACAATC

TGAGAAATG GACAATGTCCG

CCATCAACACAGTATATC

GGTCG CGAGTGACGG CTTTGT

53,8

55,8

47,6

47,6

51 ,8

53,8

44,7

63,5

uspA

eltl

estll

asA

uniwersalne
białko stresowe

enterotoksyna
LTl

e nte rotoksyna
sTll

toksyna EAST1

884

480

278

111

3

16

15

25



Ec1

EcZ

LT3

LT4

sTlIB1

sTllB2

EAsT1-1

EAsT1-2

MgCl,

polimetaza

0,1 pM

0,5 pM

0,1 pM

0,2 pM

5mM

1U

0,05 pM

0,5 pM

0,5 pM

0,05 pM

4mM

2U

Tab.2. OpĘmalna koncentracja starterów DNA, jonów mag-
nezu i polimerazy Taq użyĘch do testów PCR i multiplex PCR

W kolejnym etapie badań opracowano test multiplex
PCR, pozwalający na równoczesną amplifikację 4 genów
E. coJi: uspA (specyflczny d7a E. coll), eltl (enterotoksyna
LTI), estll (enterotoksyna STII) i astA (toksyna EAST1),
Optymalne stęzenia stańerów, jonów magnezu i ilości po-
Iimcrazy Taq przedstawiono w tab, 2. W skład mieszaniny
testu nPCR wchodziły: bufor enzym aĘczny ( 1 O-razy skon-
centrowany; 5 p1), mieszanina dNTP (200 pM), MgCl.
(6 p1), cztery pary starterów DNA (0,25-2,5 pl), 2 U poli-
męrazy Taqoraz woda do objętości 50 pl.

Wszystkie amplifikacje w testach PCR i mPCR wyko-
nano w automatycznym termocyklerze (PTC-100; MJRe-
search, USA), używając parametrów przedstawionych w
tab. 3. Produkty amplifikacji PCR i mPCR określano w 20%

żelu agarozowym, testem elektroforezy horyzontalnej w
buforze TAE przy napięciu l00 V,

Wynikii omówienie

W pierwszym etapie badań opracowano i wystan-
daryzowano szereg testów PCR, pozwalających na
szybką i swoistą identyfikację bakterii z grupy E. coli
(obecność genu uspA) orazwykazanie markerów ge-
n otypowych, koduj ących wytwarzanie enterotoksyn
LTI i STII oraz toksyny EASTI. Celem optymalizacji
reakcji amplifikacji z referencyjnych szczępow E. co]i
l P. wlgaris izolowano DNA, a następnie ustalano jego
koncentrację na 10 ng/pl. Tak przygotowane zawiesi-
ny dodawano następnie (5 pl) do mieszaniny PCR za-
wierającej właściwe dla danych genów startery DNA
(tab. l). Startery te wybrano w oparciu o dane literatu-
rowe oraz na podstawie wcześniejszych badań wła-
snych, biorąc pod uwagę możliwość ich dalszego
wykorzystania do testu multiplex PCR, a zwłaszcza
uzyskanie amplikonów o różnej masie molekularnej,
pozwalającej na ich odróżnienie w zelu agarozowym.
Dotyczyło to przede wszystkim starterów amplifiku-
jących geny enterotoksyn LTI i STII, które w zależno-
ści od sekwencji nukleotydowej mogągenerować pro-
dukĘ o odmiennej masie molekularne1 Q,24).W przy-
padku genów uspA i astA w dostępnym piśmiennic-
twie występują tylko oligonukleotydy o cechach po-
danych w tab. 1, umozliwiające uzyskanie produktów
o wielkości odpowiednio 884 pz l II1 pz, Stwierdzo-

no, że optymalna koncentracj a każ-
dego ze starterów wynosiła odpo-
wiednio 0,1 pM (uspA), 0,5 pM (elt),
0,1 pM (estll) i 0,2 pM (astA) (tab.
2). Dodatkowo wykazano, wykonu-
jąc szereg reakcji testowych, że naj-
lepsze wyniki (optymalny obraz am-
plikonów PCR, brak prążków niespe-
cyficznych) uzyskano w obecności
5 mM jonów magnezu (MgCl") i 1 U
polimerazy Taq (tab. 2). Wykbnując
szereg reakcji próbnych, w których
zmieniano temperatur ę przyłączania
starterów i liczbę cykli PCR stwier-
dzono, że optymalne rezultaty otrzy-

i STII (gen est1l) oraz enteroagregacyjnej toksyny EASTl
(gen astA). Dodatkowo, wystandaryzowano test PCR po-
zwalający na identyfikację genu uspA, kodującego typowe
dla E. co]iuniwersalnc białko stresowe (UspA). Sekwen-
cje nukleotydowe i charakterystykę użytych starlerów DNA
przedstawiono w tab, 1. Reakcje PCR wykonano w mie-
szaninach o objętości 50 pl, zawierających 5 pl matryco-
wego DNA bakteryjnego (izolowany lub w postacl zawie-
siny wodnej), 5 pl buforu PCR (1 )-razy skoncentrowany),
5 pl mieszaniny deoksynukleotydów (dATĘ dCTĘ dGTP
i dTTP; 200 pM każdego), l0 pl MgC|. (5 mM), 0,5-2,5 ;1,1

kazdego ze stańerów (końcowc stężenit odpowiednio 0,1-
0,5 pm; tab.2), 1 U polimerazy Taq (Fennentas, Wilno.
Litwa) oraz wody do końcowej objętości 50 pl. Uzyskane
produkty PCR bar-wiono bromkiem etydyny (5 pglml), od-
barwiano w ,,lrodzie redystylowanej i analizowano w świe-
tle UV przy użyclu systemu dokumentacji Gel-Doc 2000
(Bio-Rad), Produkty PCR, o masach molekularnych przed-
stawionych w tab. 1, określano przez porownanie zmarke-
rem DNA (100 bp DNA ladder;Fennentas).

Tab.3. Optymalne parametry reakcji amplifikacji genowej dla testów PCR i mul-
tiplex PCR

Denaturacja Wstępna

D enaturacja

Przyłączanie

Wydłużanie

Wydłużanie końcowe

94

94

55

72

72

94

94

53

72

72

5

1

1

1

5

5

1

1

2

5

1

30

30

30

1

1

30

30

30

1



mylvano gdy ampliirkowano badane geny E. coliprzy
użyciu programu o parametrach przedstawionych w
tab. 3. Uzyskane amplikony cechowały się oczekiwa-
ną masą molekularną i były łatwe do identyfikacji w
20ń żęIuagarozowym (ryc. 1).

Celem uproszczenia reakcji PCR wykonano następ-
nie testy, w których do mieszaniny reakcyjnej dodawa-
no matrycowy DNA w postaci izolowanego i oczysz-
czonego materiału genetycznego (50 ng) oraz równo-
legle - w postaci komórek bakteryjnych zawieszonych
w wodzie. Uzyskane w obu grupach testów wyniki były
takie same tztegoteżwzględu do dalszych badań (test
mPCR) uz}a]vano DNA w postaci wodnej zawiesiny
analizowanych komórek E. co]i.

Kolejny etapbadań zmierzał do opracowania testu
multiplex PCR, umozliwiaj ącego równoczesną ampli-
fikację wspomnianych wyżej 4 genów (uspA, eltl, el-
tll i astA), aprzęz to szybkąiswoistąidentyfikację
izolatów chorobotwórczychi odróżnienie ich od szczę-
pów nie wytwarzających tych toksyn jak teżrożntco-
wanie od innych bakterii nie należących do grupy E. co-
1r. W tym celu zmieszano wszystkie 4 startery DNA
w koncentracj ach używanych do poj edyn czy ch reak-
cji PCR (tń.2), dodając jony magnezu (5 mM) i poli-

Ryc. 1. Obraz elektroforetyczny produktów amplifikacji ge-

nowej uzyskany w testach PCR w kierunku genów: LrspA (biał-
ko UspA E. colil szczep 390 K-12; ścieżka 1), e.//1(enterotoksy-
na LTI, szczep 28 1, ściezka 2), estll(enterotoksyna STII, szczep
282, śctężka3), astA (toksyna EAST1, szczęp 453, ścieżka 4).

Ściezka 5 - kontrola reakcji PCR. M - I00 pz standard masy
molekulamej (Fermentas), Pozycja 500 pz zaznaczona strzałką

M1234567

Ryc. 2. ObrazelektroforeĘczny produktów amplifikacji genowej uzyskanych
w teście multiplex PCR w kierunku genów uspA, eltl, estll i astA, z referen-
cyjnymi szczepami E. coli.Poszczególne ścieżki: M, 100 pz standard masy mo-
lekularnej, 1, E. coli290 (L|VSTII/EAST1); 2, E. coli293 (LII/STII); 3, E. co]i
281 (I'T|; 4, E. coli 454 (STII/EAST1); 5, E. co]i 452 (LfVEAST1); 6, E. coli
282 (STII); ], E. co]i453 (EAST1); 8, E. co]i390 (K-12);9, Pr. vulgaris).Pozycja
500 pz zaznaczol7a strzałką

męTazę Taq (1 U) oraz DNA referencyjnego szczepu
E. co]i290, posiadającego wszystkie badane markery
pato genności (Lf I/STIVEAST 1 ). Amplifikacj ę wyko-
nano przy użyciu pro gramu P CR używane go p opr zed-
nio, a analvęuzyskanych amplikonów przeprow adzo-
flo w 20ń żell agarozowym. Stwierdzono, ze podane
wyżej warunki amplifikacji genowej nie były w pełni
optymalne, gdyż nie wszystkie oczekiwane prĘki
DNA były widoczl7ew żehl jakrównież ich intensyłv-
no ś ć nie zaw sze była wystar czająca do wykonan ta pr a-

widłowej analtzy. Z tego też względu wykonano sze-
reg dodatkowych reakcji PCR, w których zmieniano
koncentrację poszczęgólnych par starterow jak też
modyfikow ano nieznacznie stężenie j onów magnezu
(od 1,5 mM do 4,0 mM) oraz polimęTazy Taq (1,5 U,
2,0IJ,2,5 I]). W wyniku tych prac stwierdzono, ze
optymalne stężenia poszczegolnych reagentów testu
mPCR były nieco odmienne niż w przypadku wyko-
nlłvanych wc ze śni ej p oj edynczych reakcj i ampli fika-
cji (tab. 2). NajbardziĄ wyraźne amplikony (ryc.ż),
typowe dla p o szczegó lnych amp lifi kowanych genów
(uspA, eltl, estll i astA) otrzymano gdy mPCR wyko-
nywano ze starterami o koncentracji podanej w tab. 2.

W układzie tym stwierdzono relatywnie słaby prążek
charakterys Ę czny dla genu enterotoksyny LTI (480 pz)
ale na jego intensywność nie miała wpływu zmlana
(zwiększenie lub zmniej szeni e) koncentracj i starlerów
lr3 iLT4. Wykazano też,że amplikon estll wymagał
wzrostu stężenia starlerów STIIB1 i STIIB2, podczas
gdy optymalne prążki markerów uspA i astA obser-
wowano po zmniejszęrrlu (odpowiednio ż i 4 razy w
porównaniu z testami PCR) ilości swoistych dla nich
oligonukleotydów DNA (tab. 2). Optymalna koncen-
tracj a j onów Mg*' (4 mM) była też ntęznacznie nlższa
w przypadku testu mPCR w porównaniu z pojedyn-
czyml reakcjami PCR (5 mM).

Specyficzność opracowanego systemu mPCR wy-
kazano, gdy do badań użyto szczępow E. coli, posia-
dających oznaczone we wcześniejszych pracach (17,

19,20) markery genotypowe enterotoksyn LTI i STII
i toksyny EAST1 jak rownież tzolatów,
nie wykazuj ących obecności badanych w
pracy czynników toksycznych. Stwier-
dzono, że nietoksycznę szczepy E. coli
generowały tylko jeden amplikon o ma-
sie 884 pz (genuspA) podczas gdy tzola-
ty posiadające genotypowe markery tok-
syczności prowadziły do powstania od-
powiednio czter ęch (uspA/eltll/estl1/
astA), trzęch (uspA/eltl/estl1, uspA/eltl/
astA, uspA/estll/astA) lub dwóch (uspA/
eltl, uspA/estll, uspA/astA) produktów
amp lifi kacj i. W pr zyp adku analizy szcze-
pów nie należących do gatunku E. co]i
nie stwierdzono obecności żadnego zW-
mienionych produktów amplif,rkacji ge-
nowej j ak równie ż tnny ch, niespecyficz-
nych amplikonów o masach odmiennych
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niż 884 pz, 480 pz,278 pz i II1 pz. Wykazano całko-
witąkorelację między wynikami testów PCR i mPCR
w przypadku analizy 20] izolatów E. colipochodzą-
cych od prosiąt z biegunką (I], 19,20): szczepy po-
siadające genotypowe markery toksyczności w teście
PCR generowały analogiczne amplikony (oraz dodat-
kowo swoisty dla E. coliproólkt genu uspA o masie
884 pz) o masach typowych dla oztaczanych toksyn
eltl, estll i/lub astA.

Opracowany test multiplex PCR pozwalana szyb-
ką nie wymagającączaso- i pracochłonnych dodatko-
wych badań biochemicznych, identyfikację bakterii
rodza1l E. co]i oraz równocześnie - umożliwia okre-
ślenie obecności u nich istotnych markerów genoty-
powych, kodujących wytwarzanie dwóch enterotok-
syn (LTI i STII) jakteZ toksyny EASTl. Molekulama
identyfikacja testem mPCR chorobotwórczych i nie-
chorobotw or czy ch E. c o l i p ozw ala tęż równocześnie
na odróżnienie tych bakterii od innych drobnoustro-
jów Gramujemnych, które mogą być izolowane od
pro s iąt z bie gunką ale nie sąpr zy czyuą schorzenia (np.
Proteus, Enterobacter). Zastosowane w teście cztery
p ary starlerów DNA umożliwiaj ą wytworzeni e amp li -

konów o zróżntcowanej masie molekularnej, która
pozwala na ich łatwąidentyfikacjęw 20ń żelu agaro-
zowym. Dodatkowo, istotną zaletąprzedstawionego
odczytu j e st możliwość wykorzystania matrycowego
DNA testowanych bakterii w postaci zawiesiny wod-
nej komórek, bezkonieczności przeprowadzenia pro-
cesu izolacj I 1 oczyszczanta materiału genetycznego.
Przedstawiona metoda diagnostyc zna może więc byc
rutynowo stosowana do szybkiej identyfikacji choro-
botwórczych szczepów E. co]iw laboratoriach mają-
cych dostęp do techniki PCR.
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Napodstawie wyników 1estu ELISA określono częstotliwość zakażeń wyrvo-

łanychprzez Mycoplasna óorlsu bydła mięsnego we Francji. Przebadano E24

losowo wybrane stada krów z 8 depańamentów Ogółem przebadano surowice

32 197 krów w wieku powyżej 1 roku Liczba stad w poszczególnych depańa-

mentach, w których występowały zwierzęIa rcagujących pozytywnie w teście

ELISA wahała się od 28 do 90% Odsetek zwierząt zakażonych w stadzie wahał

się od 10 do 20% Występowały statystycmie istotne różnice pomiędzy często-

tliwoŚcią występowania Seropozytywnych stad i llością zwierząt reagujących

dodatnio w teście ELISA w stadzie w zależności od depatlamentu, w którym

były zlokalizowane badane stada 
G.


