
Medycyna Wet. 20ll3, 59 (8l

Artykuł przeglądowy

665

Review

Molekularne mechanizmy Ghorobotwórczości
entetopatogennych szczepów Escherichia coli (EPEG)

JACEK OSEK

Zaklad Mikrobiologii Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24-100 Puławy

Osek J.
Moleculal mechanisms of the pathogenicity of enteropathogenic Escherichia coli strains (EPEG)

Summary

Enteropathogenic E. coli (EPEC) strains are important etiological agents of diarrhea in young children in
developing countries. The bacteria a|so seem to play a role in enteric infections in some animals, especially in
piglets, calves, rabbits and dogs. The pathogens colonize the intestinal mucosa and produce a characteristic
histopathological feature known as the attaching effacing (AE) lesion. The pathomechanism of EPEC infec-
tions is very complicated and includes at least three steps: (1) binding of bacteria to the enterocytes through
adhesive bundle forming pili (BFP); (2) expression of a nonfimbrial bacterial adherence protein called intimin
together with its own receptor Tir that is inserted into the membrane of host cells; (3) transfer of bacterial
proteins to the enterocytes through the Ępe III secretion system that leads to the reorganization of the host
Óeils cytoskeleton, formation of pedestals and attaching effacing lesions. Several gene§, both of plasmid and
chromosomal origin, are involved in this proc€ss and, among them, the LEE pathogenicity island seems to
play a key role in the virulence of EPEC. Although the molecular level of EPEC action is well known the exact
mechanism of diarrhea due to enteropathogenic E. coli bacteria needs to be further analyzed.
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Chorobotwótcze szczepy Escherichia coli są istot-
nyni czynnikiem etiologicznym biegunek u ludzt, za-
równo dziecijak i osób dorosłych orazuzwierząąszcze-
gólnie młodych (l5,29). Bakterie E. coli mozna po-
dzjęllć, biorąc pod uwagę posiadane przez nie mecha-
nizmy wywoływania biegunki, na szereg grup: entefo-
patogenne (EPEC), enterotoksyczne (ETEC), entero-
inw azyjne (EIEC), enterokrwotoczne (EHEC), entero-
agregacyjne (EAEC) i martwicowe (NTEC) (24,29).
Do tej pory najlepiej poznano mechanizmy patogenne-
go działaniaszczepów na|eżącychdo grup ETEC, EIEC
i EHEC. W ostatnim okresie dużąuwagę zwraca się na
stosunkowo wcześnie opisane (lata 40- i 50-te XX w,)
drobnoustroje grupy enteropatogennych E. coli (EPEC),
których działanie chorobotwórcze prowadzi do powsta-
nia szeregu zmianw komórkach nabłonkowych gospo-
darza, konsekwencjączego jest rozwój objawów bie-
gunkowych, p ow iązanych z charakterystyc znym obra-
zem histopatolo gicznym okreś lanym termine m, 
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legania i zacieranja" (attaching effacing; AE) (10, Iż,
38, 39). Podobne zmtany obserwuje się też w przypad-
kll zakażeh szczepami enterokrwotocznymi (EHEC)
oraz innymi bakteriami chorobotwórczyml dla ludzi
i zwierząt, należącymi do rodzajow Hafnia i Citrobac-
ter (l, ż3, 35). Z tego też rvzględu wszystkie te mikro-
organizmy klasyfikuje się obecnie do wspólnej grupy
tzw. patogenów AE (23).

W obecnym opracowaniu zebrano najnowsze infor-
macje dotyczące mechanizmow chorobotwórczości

bakterii AE zę szczegóInym uwzględnieniem entero-
patogennych E. coli.

Bakterie EPEC są istotną grupą drobnoustrojów, od-
powiedzialn ąza rozw oj schorzeń bieguŃowych u dzie-
ci w krajach rozwijających się (23). W ostatnim okre-
sie szczepy enteropatogenne E. coli wiĘe się tez z wy-
stępowaniem biegunek u zwterzą| zwłaszcza prosiąt.
cieląt, królików oraz psów (4,9, II, 4I). W początko-
wym okresie, do grupy EPEC zaliczono E. coli okreś-
lonych grup serologicznych, których mechanizm dzia-
łania biegunkowego nie był znany.IzolaĘ te, pocho-
dzące zwykle od dzieci z zaburzeniami gastrycznym7,
należały najczęściej do grup 026, O55, 086, 011 1,

o114, o1l9, oI25, 0126, 0127, o128 i C-l42 (23,
24). Właściwości chorobotwórcze i zdolność induko-
wania biegunki przez enteropatogenne E. coli po-
twierdzono w badaniach na ochotnikach (24) jednak
mechanizm , na drodze którego bakterie te powodowa-
ły wystąpienie sekrecji wody i elektrolitów pozostawał
wciąznieznany, Dopiero pod koniec lat 8O-tych XX w.
wykazano, ze bakterie E. coli należące do serotypów
zaliczonych wcześniej do EPEC powodują powstanie
charakterystycznych zmian morfologic zny ch w komór-
kach nabłonka jelitowego in vivo oraz w hodowlach
komórkowych in vitro (6,27). Efekt ten (wspomniany
wcześniej AE) cechuje się zatarciem struktury mikro-
kosmków oraz powstawaniem specyficznych wybrzu-
szeń błony cytoplazmatycznej enterocytów, do których
przyczepione były komorki EPEC. Wybrzuszenia te
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iedestałów (pedestals),
nawet do 10 pm (27).
żliwiając tym samym
zchni komorek nabłon-

giczne zmiany typu AE wywołują też szczepy entero-
krwotoczne E. coli (EHEC), Hafnia a/vei wyosobnio-
ne od ludzi z biegunką Citrobacter rodentium pato-
genny dla myszy j aktęż niektóre szczepy E. coli izolo-
wane od świń, królikóq cieląt i psów (4,9,II,35,47).

Mechanizmy adhezji szczepów EPEG

ryjnych do enterocytow jelita cienkiego. Stwierdzono,
ze w procesie tym uczestnicząprzede wszystkim dwa
rodzaje adhezyn, zwane fimbriami BFP (fimbrie two-
rzące wtązki; bundle forming pili) oraz białko nie ma-
jące struktury fimbrialnej, określane terminem intymi-
na (I4, 18). Wykazano następnie, ze BFP odpowiedzial-
ne są zatzw. zlokalizowanąadhezję (localized adhe-
rence;
iżę wł
genów
(14). Utrata tego plazmidu prowadzi do zaniku zdolnoś-
ci enteropatogennych E . c oli przyczepiania się w okreś-
lonych miejscach komórek HEp-Z in vitro natomiast
przeniesienie DNA plazmidowego do komórek E. coli
HB 1 0 1 powoduje, że nabyw ają one właściwości adhe-
zji do uzlłvanych linii komórkowych. W rezultacie,
plazmid ten określono nazwą EAF (EPEC adherence
factor) (21). Kolejne badania wykonane przez Girona
l ws EPE
brie two
i są ełąc
E. coli. Stwierdzono też, ze surowica anty-BFP zna-
cząco chociażniecałkowic ie, zmniejsza zdolność szczę-
pów EPEC do przyczepiania się in vitro do komorek
linii HEp-2. Niewątpliwie fimbrie te biorąudziałw two-
rzenlu slę ych EPEC, ale nie jest
dokładnie h rola w bezpośredniej
adhezji E. in vivo i komórek linii
tkankowych in vitro.

Jil
ge-

nem tego opelonu jest bfpA, kodujący główną podjed-
nostkę strukturalnąfimbrii BFP o masie 19,5 kDa, skła-
dającą się ze
aminokwasów
ze białko BFP
typu Il ptzezbakterie Nezs
rhoeae, ae, Pseudomonas
i Morax Ekspresja in vitro

zależy od szeregu czynnikow: fazy wzrostu komórek
bakteryjnych, temperatury inkubacj i, koncentracj i j o-
nów wapniowych i amonowych oraz podwyższonej za-
wartości CO, w atmosferze. W opĘmalnych warunkach,
juz po 30 minutach hodowli, szczępy EPEC BFP* wy-
kanlją autoagregację, tworząc małe skupiska bakte-
rii, cze go nie ob s erwuj e s i ę w rutynowych bulionowych
pozywkach hodowlanych typu LB lub TSB (40). Stwier-
dzono również, że do ekspresji powierzchniowej adhe-
zyn BFP konieczna jest aktywacja genu chromosomal-
ne go ds bA, koduj ącego ęnzym oksydoreduktazę, nie-
zbędny element do tworzenia się mostków dwusiarcz-
kowych aminokwasów strukturalnych białka BFP ( 1 2).

Oprócz genu bfpA, operon plazmidu EAF zawiera
inne geny strukfuralne i regulatorowę, z których naj-
ważniejsze to kluster 3 genów określanych jako perA,
p e r B i p er C, ko duj ący aktyw ator t r anslrły ptazy P er (p l a -
smid encoded regulator), odpowiedzialny za koordy-
nację ekspresji szeregu genów chromosomalnych iplaz-
midowych, odgrywaj ąc y ch różnąrolę w proce si e pato-
genezy infekcji jelitowych na tle EPEC. Regulator Per
wpłyrva w istotny sposób na ekspresję ważnych odcin-
kow chromosomalnych eaeA i espB (patrz niżej) jak
tez genów odpowiedzialnych za wytwarzanie białek
pozabłonowych o masach 33 i 50 kDa (24). Stwierdzo-
no równiez, że aktywacja genu bfpA,kodljącego pod-
j ednostkę strukturalną plazmidowych fimbrii BFĘ j est
w znacznym stopniu zależna od aktyr,vacji chromoso-
malnego operonu per. ()statnio (12) wykazano także
pozyĘwny wpbĄv regulatora Per na ekspresję białka ad-
hezyjnego inĘrniny, wytwarzane go pruez szczępy EPE C
otaz entętokrwotoczne E. coli (EHEC) (patrz niżej).

Szereg badań wykonanych z użyctemwrazliwych li-
nii komórkowych in vitro (np. HEp-2, HeLa) wykaza-
ło, ze ekspresja fimbrii BFP u szczepów EPEC zwtąza-
na j est ze wspomn ianą wy żej zlokalizow aną adhezj ą
(LA) tych komórek do enterocytów jelitowych (6, lż,
18,2I,34). Zjawisko to cechuje się tworzeniem mi-
krokolonii bakteryjnych, przylegających do określonych
miejsc (zwykle biegunowych) uzyrvanych komórek li-
nii tkankowych. Jak wynika z dośwtadczeń Stone i wsp.
(37) w procesie tym komórki E. coli wiązą się z re-
ceptorem nabłonkowym komórki eukariotyc znej, a na-
stępnie taka mikrokolonia powiększa się przez dołą-
czanie kolejnych EPEC i ich systematyczne podziały.
Proces ten nie jest hamowany in vitro obecnością man-
nozy, co jednoznacznie wskazuj e, że nie biorą w nim
udziŃll fimbrie typu F1 (40).

Z uwagi na to, że plazmid EAF i zwtązane z nim
fimbrie BFP występują tylko u niektórych szczepów
grupy EPEC, Nataro i wsp. (28) podzielili tę grupę pa-
togennych E. coli na dwie klasy: klasa I to typowe (kla-
syczne) EPEC, cechujące się powstawaniem fenotypu
zlokaltzowanej adhezji LA, należące do określonych
grup serologicznych (026, O55, 086, O111, O119,
Ol25, 0726, OI27 , OI28, OI42), natomiast klasa II to
tzw atypowe EPEC, ktore ptzyczepiają się do entero-
c1łów inaczej niz w skupiska LA lub też nie posiadają
w ogóle zdolności adhezji pfzy pomocy fimbrii. Rola
tej drugiej grupy EPEC w patogenezie biegunki nie jest
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ale nie jest obecny u fizjologicznej
flory jelitowej (12), DNA wyspy
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składa się z 11 konserwatywnych
otwartych ramek odczyttt (ORF).
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Ryc. 1. Schemat przedstawiający organizację g"norną.h.o,no*ń*go oa"ń" O*i
określanego nazwą wy§py patogenności LEE enteropatogennych szczepów E. coli
(szczegóły w tekście)

dokładnie wyjaśniona. Szczepy te są zvlykle izolowane
od dzieci, zarówno z zablrzęniami zę strony przewodu
pokarmowego, jak też od zdrowych.

Z ostatnich badań in vitro, wykonanychprzy użyctu
enterocytów pobranych z jelita cienkiego dzieci (tzw.
hodowle IVOC; in vitro organ culture), a więc z uży-
ciem modelu maksyma|nie zbliżonego do środowiska
naturalnego jelita wynika, że w procesie początkowej
adhezji EPEC do powierzchni śluzówki, oprócz fim-
brii BFP biotąteżudział inne czynniki kolonizacyjne
(12). PotwierdzlŁy to badania wykonane z mutantami
bakteryjnymi, pozbawionymi plazmidu EAF lub tez
genubfpA. W tych przypadkach komorki E. coli posia-
dały jednak ciągle zdolność zasiedlania enterocytów
i wywoływania w nich zmian morfologicznych Ępu AE,
ale b ęz mozliwości tworzenia mikrokolonii, charakte-

rystycznych dla EPEC o fenotypie LA (typowe EPEC
klasy I). Ztychteżwzględów Frankel i wsp. (12) suge-
rlją, że obecność fimbrii BFP nie jest niezbędna
w pierwszym etapie przyczepiania się bakterii do na-
błonka jelitowego. Z drugiej jednak strony, badania in
vivo wykonane na ochotnikach, którym podawano do-
ustnie szczep E. coli O111:NM, posiadający genbfpA
i wykazujący powierzchniową ekspresję czynnika ko-
lonizacyjnego BFĘ doprowadziły do rozwoju biegun-
ki u 11 spośród 13 zakażonych osób. W przeciwień-
stwie do tego, po podaniu tzogenicznego mutantu
O1l1:NM pozbawionego markera bfpA, zmiany cho-
robowe obserwowano tylko u2 z 16 zakażonychochot-
nikow (3).

Gzynniki cholobotwó]czośGi EPEG kodowane
plzez Ghlomosoma!ny DilA

Niezwykle istotnym elementem genetycznym, bio-
Iącym udział w determinowaniu szeregu czynnikow
chorobotwórczości szczepów EPEC jest tzw. wyspa
patogenności (pathogenicity island) chromosomalnego
DNA, określana terminem LEE (locus of enterocyte
effacement). Jest to fragment o masie 35,6 kb, cechują-
cy się znacząco niższązaw artością zasad C i G (3 8, 3 %)
w porównaniu z resztą genomu bakteryjnego E. coli
(50,8%), co wskazuje na jego egzogenne pochodzenie
ihoryzontalny transfer od innych drobnoustrojow (26).
Odcinek LEE u szczepów EPEC opisano po raz pierw-
szy w 1995 r. u izolatu E2348l69 ale stwięrdzono na-
stępnie, ze występuj e ontęż u innych drobnoustrojów:
enterokrwotocznych E. coli (EHEC), Hafnia ąlvei, Ci,
trobacter rodentium i mikroorganizmów nie nalezących

jący transkrypcję genów wyspy patogennośctLEE oraz
szeregu genów esc kodujących białka efektorowe, od-
powiedzialne za aparat sekrecyjny typu III;

- region II zlokalizowany w środkowej części LEE,
składający się z genów lir (translocated intimin recep-
tor), warunkującego syntezę i ekspresję receptora Tir
dla białka adhezyjnego intyminy oraz eaeA, determi-
nującego wytwarzanie przez EPEC intyminy;

- region III: znajdują się w nim geny esp dla białek
efektorowych EspA, EspB i EspD, wydzielanychprzez
aparat sekrecyjny typu III otaz gen odpowiedzialny za
syntezę białka EspF (21 kDa), którego rola w patoge-
nezie biegunki na tle EPEC nie jest wyjaśniona. Wyka-
zano bowiem, że mutacja fragmentu espF nle wpływa
na tworzenie się zmian morfologicznych AE enterocy-
tów, zakażonych bakteriami EPEC.

Istotnąrolę w aktywności molekularnej wyspy pato-
genności LEE odgrywa niewielki gen ler,który pozy-
tywnie reguluj e transkrypcj ę poszczególnych odcinkow
DNA regionow I-III. W procesie tym bierze tężudział
operon per plazmidu EAF, aktywujący zarówno trans-
krypcję genl ler, jakteż genów warunkujących ekspre-
sję intyminy (eaeA) i aparatu sekrecyjnego typu III (gen
espB).

Odcinek LEE poddano sekwencjonowaniu i wyka-
zano, że 41 genów występujących u szczepów EPEC
obecnych jest tez u tzolatow E. coli na|eżących do gru-
py enterokrwotocznych (EHEC), zwłaszcza serotypu
OI57:H7. Obie wyspy patogenności cechowały się też
wysoką homolo gią nukleotydo w ą (93,3%o), zwłasz-
czana poziomie genów kodujących aparat wydzielni-
czy typ1,1 III (98- 1 00oń identyczności), Stosunkowo
mni ej sze podobień stwo molekularne wykazywał nato-
miast operon eaeA, występujący zarówto u EPEC jak
i EHEC (87,23%) podczas gdy geny tir i esp cechowa-
ły się znacznego stopnia róznorodnością nukleotydo-
wą ale wykazywałv jednocześnie analogiczne funkcje
sekrecyjne i regulatorowe (30).

Mechanizmy chorobotwólczego działania
SZCZePÓW EPEG

Najwięcej informacji dotyczących roli i mechani-
zmów p ato genne g o działania pro duktów genowyc h i n-
seńu LEE dotyczy genów eaeA,kodującego wytwatza,
nie białka adhezyjnego intyminy, genu tir, determinu-
jącego uwalnianie swoistego dla intyminy autorecepto-
ra Tir oraz operonów kodujących białka wydzielnicze
Esc (aparat sekrecyjny typu III).



Intymina. Białko to posiadające masę cząsteczko-
wą94-97 kDa, będące produktem genu eaeA (ryc. 1)
(nazwa pochodząca od E. coli attaching effacing), zo-
stało po razpierwszy opisane przez Jersego i wsp. (19).
Gen eaeA występuje u wszystkich szczepów EPEC,
zarówno klasy I jak i II, EHEC, C. rodentium, H. alvei
brak go natomiast u enterotoksycznych E. coli (ETEC)
i bakterii normalnej flory jelitowej. InĘmina wykazuje
do śó dużą homolo gię aminokwas ow ą z białkiem odpo-
wi edzi alny m za właściwo ś ci inwazyj ne b akterii r o dza-
ju Yersinia (12). Wykazano, że elementem odpowie-
dzia7nym bezpośrednio za adheĄę intyminy do recep-
tora Tir jest fragment zbudowany z280 aminokwasów,
znajdujący się na jej końcu karboksylowyil, a zwłasz-
cza odcinek tworzący pętlę 76 aminokwas owąz most-
kiem dwusiarczkowym między cysteinami w pozycjach
862 i 937 (12). EkŚpresja_pówierzchniowa lntyminy,
aktywowanaprzez gen regulatorowy per, zależy w du-
żym stopniu odfazy wzrostu i warunków hodowli bak-
terli in vitro. Jest ona największa pod koniec okresu
logarytmtcznychpodziałówkomórekinapoczątkuf azy
stacjonarnej, w temperaturze inkubacji37"C, w boga-
tych pozywkach używanych do hodowli tkankowych,
wzbogaconych dodatkowo NaHCO,.. Stwierd zono też,
że synteza intyminy zostaje zahamówana po uwolnie-
niu receptora Tir i połączeniu się z nim powierzchnio-
wych cząstek tego białka adhezyjnego (ż0,32).

Wykazano, że intymina występuje w szeregu odmia-
nach i wariantach,rożniących się sekwencją i składem
aminokwasowym. Wyrózniono 5 jej podstawowych
fotm, oznaczanychjako alfa (a), beta @), gama (y),
delta (ó) i epsilon (t) (Z9). Dalsze badania potwierdzi-
Ły, że intymina a występuj e zwłaszcza u szczepów
EPEC klasy I, cechujących się zlokalizowaną adhezją
do komórek nabłonkowych in vitro, podczas gdy inty-
mtna B związanajest ze szczepami EPEC należącymt
do klasy II oraz E. coli grupy EHEC, a więc przycze-
piającymi się w róznych miejscach na powierzchni uży-
wanych linii komórkowych (12). Wydaje się, ze różnę
rodzaje intyminy cechują się nieco odmiennym tropiz-
mem do enterocytów in vivo.Intyminy a i B (ypowe
dla EPEC) warunkuj ą powstawanie zmianAE głownie
w jelicie cienkim podczas gdy wariant 7 (typowy dla
szczepów EHEC grupy O157) determinuje powstanie
ty ch zmian hi stop ato l o g iczny ch pr zede w szy stkim w en-
terocytach jelita grubego.

Receptor Tir. Tir, białko o masie cząsteczkowej ok.
78-80 kDa, stanowi ciekawy przykładreceptora bakte-
ryjnego, który w warunkach fizjologicznych nie jest
obecny na powierzchni komórek eukariotycznych, ale
jest cząstką pochodzenia bakteryjnego (produkt genu
/ir operonu LEE), wbudowywanąw błonę enterocytów
i ich frakcję cytoplazmatyczną poddawaną następnie
fosforylacji (5). Stwierdzono,że Tir składa sięztrzech
fragmentow: pozabłonowej domeny wystającej z po-
wierzchni enterocytów, będącej miejscem interakcji
z intyminąoraz dwóch domen, wbudowanych w błonę
cytoplazmaty cznąi frakcj ę wewnętrzną komórki euka-
riotycznej (12). Nie jest dokładnie poznany cel zacho-
dzącej wewnątrzbłonowo fo sforylacj i r eszt tyr ozyno -
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wych cząstki Tir, ale wydaje się, ze proces tęn ułatwia
wiązanie się receptora z intyminąoraz co istotne - sta-
nowi sygnał dla komórki gospodarza, pod wpływem
którego dochodzi do akumulacji włókien ak5my i in-
nych b i ałek c:rĄoplazmaĘ czny ch ( 1 2 ). Pro c e s ten j e s t e l e -
mentem warunkuj ącym p owstawanie zmian hi stop ato -
logicznych enterocytów (AE), a zwłaszcza tworzenia
się piedestałow. Z drugiej jednak strony wykazano, że
intymina może przyczepiać się do nieufosforylowanej
formy receptora Tir jak tez obserwowano, że Tir wy-
twarzany przez szczepy EHEC grupy 0157:H7 nie pod-
le ga pro ce s owi fo s forylacj i, p ełniąc j ednak funkcj ę peŁ
noplawnego receptora intyminowego (3 1 ). Dodatkowo
stwierdzono, że tzolowane białko intymina wykazuje
adhezję do enterocytów, na powierzchni których nie
stwierdzono obecności cząstek Tir (12). Wydaje się
więc, że intymina posiada zdolność przyczepiania się
nie tylko do autoreceptora Tir, ale rownież do innych,
blizej nieokreślonych struktur nabłonkowych komórek
eukariotycznych.

System sekrecyjny typu III. Ten sposób przemiesz-
czania się i przekazywaniaróżnych cząstek z komorki
bakteryjnej do komórki efektorowej gospodarza, typo-
wy dla drobnoustrojow grupy EPEC, charakteryzuje się
bezpośrednią translokacj ą białek efektorowy ch, z ldzia-
łęm NIPazy i białka EscN, w obecności tzw. białek
opiekuńczych (17), W procesie tym bakterie tworzą
często cylindryczne struktury o średnicy ok. 50 nm i dfu-
gości do 2 pm, przez któ.re, jak przez igłę strzykawki,
przemieszczanę sącząstki białek biorących ldziałw ak-
tywacji t działaniu systemu wydzielniczego typu III
szczepów EPEC (12, 16). Podstawową rolę odgrywają
w tym białka EspA, z którego tworząsię cylindryczne
kanały przekażnikowe, oraz EspB, odpowiedzia7nę za
adhezję EspA do rąbka szczotęczkowego mikrokosm-
kow i tworzęnia się w nim mikropor, przezktore prze-
nika następnie białko wydzielnicze (zwłaszcza EscC)
i cząstki receptora Tir. Analogiczne pory w błonie cy-
toplazmatycznej komórki bakteryjnej są wynikiem dzia-
łaniabiałkaEscC, będącego także produktem genowym
operonu LEE (ryc. 1). System ten zwany jest często
,,molekularną strzykawk{' , pozwalającą na iniekcje do
enterocytówróżnychbiałekmodyfi kującychdziałalność
komórek gospodarza (12). Modyfikacja ta polegagłów-
nie na reorganizacji cytoszkielętu za pomocą białek G,
które odpowiadają na pozakomórkową stymulację ze
strony komórek EPEC i uwalnianych przez nie białek
sekrecyjnych. Białka G komórek eukariotycznych po-
siadają zdolność aktywacji fosfolipazy C, co prowadzi
do wzrostu we stężenia wapnia
i stymulacji kin (2), Efektem tych
przemian jest reakcja komórek nabłonkowych, prowa-
dząca zwykle do zaburzęń ich funkcji metabolicznych,
częgo końcowym rezultatem j est zniszczęnie struktury
mikrokosmków oraz utrata powierzchni absorpcyjnej
i zabur zenle równowagi elektro litowo -wodnej entero -
cytów. Szczegolnie silnę zablrzęnia dotycząjonów
chlorkowych (sekrecja pozakomórkowa) oraz sodowych
i potasowych (napłyi,v do wnętrza komorki), występu-
jące z udziaŁęm zaktywowanej białkami wy dzielniczy -
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mi EPEC kinazy tyrozynowej PKC. Obserwuje się tez
zniszczente p ołączen międzykomórkowych n abłonka
jelitowego co zwiększajego przepuszczalność dla wody,
a tym samymwzmaga efekt biegunkov,ry Q2,ż5).

podsumowanie

Enteropatogenne szczępy E. coli stanowią grupę pa-
togenów jelitowych, ktorych mechanizm działanta nie
jest ciągle do końca wyjaśniony, Intensywne badania
prowadzone w ostatnich latach, zwłaszcza na pozio-
mie molekularnym i komórkowym, pozwoliĘ wyjaśnić
wiele elęmęntów istotnych w patogenezie biegunki na
tle EPEC jak też określić szereg mechanizmów wpły-
wających na zmianę funkcjonowania i organizacjtko-
mórek eukariotycznych, zacho dzący ch pod wpływem
tych patogennych drobnoustroj ow. Zaproponowano trój -

stopniowy model zakażenia szczepami EPEC, którego
najbardziej istotnymi elementami są:

1. stosunkowo luźna adhezja komórek E. coli do en-
terocytów przy pomocy kodowanych plazmidowo fim-
brii BFP. Fimbrie te warunkująteż tworzenie się mi-
krokolonii bakteryj nych, umozliwiaj ących przyle ganie
do błon y cy toplazmaty cznej komórek go sp odarza ;

2 . aktyw acja re gul onu p e r plazmidll EAĘ ktory wp ły -

wa pozytywnie na transkrypcję genu eaeA,kodljącego
powierzchniowe białko adhezyjne intyminę otaz na
chromosomalny gen ler, aktywujący transkrypcję ge-
nów układu wydzielniczego typu III;

3. inicjacja kaskadowych reakcji enzymatycznych
w komórce gospodarza, za pośrednictwem bakteryjnych
białek efektorowych EspA, EspB i EspD, prowadząca
do wzrostu wewnątrzkomórkowego stęzenia jonów
wapnia, aktywacji kinazy tyrozynowej PKC i stymula-
cji fosforanu inozytolu. Efektem tych przemian jest re-
organizacja cytoszkieletu komorki eukariotycznej, two-
r zęnię s ię piede stałów, nagrom adzęnię aktyny i p o ws ta-
nie typowych dla infekcji EPEC zmianhistopatologicz-
nych typu AE.

Wykonane badania przyniosły szereg odpowiedzi na
wiel e pytań doty czący ch patom echanizmów działania
bakterii EPEC, zwŁaszcza na poziomie molekularnym.
Wciąz jednak nie jest dokładnie wyjaśniony sam pro-
ces rozwoju biegunki na tle enteropatogennych E, coli,
która stanowi problem zdrowotny u dzieci i u niektó-
rych zwierząt.
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