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Lekoopornośó szczepów Escherichia coli grupy 01 57

izoIowanych od ludzi i zwiesząt
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Dtug lesistance of Escherichia coli strains of 0157 gloup isolated ftom humans and animats

SLrmmary

E. coli 0157 strains (n:51) isolated from humans (n:11), catt|e (n:17) and pigs (n:23[ Weretest€d,for
resistance to 28 chemioterapeutics. Additionally, the presence of genes encoding the Production of H7 antigen

and varian
maj umans
and he othe
the H7 marker. The stx gene§, encoding Shiga toxins,
and in 1 strain isolated from pigs. STEC strains
(10 strains). The Stx2e Shiga toxin variant was additio
E. coli Ot57 strains, isolated from humans and cattle
directed to Gram-negative bacteriao the exception bein
to cephalothin. The strains of pig origin, belonging to
biotics: doxyciline, tetracyclin-Óoip""iirro-ycin, and streptomycin. There Was n_o_correlation tletween the Pre-
sence of thó ftic (H7) and stx (s'trlga toxińs) genes anilresistance of E. coli 0157 to the chemioteraPeutics
analyzed. The resultŚ obtained sug§est that STEC 0757:H7 strains do not show a major resistance to com-

monly used antibiotics.

Keywords: E. coli 0157, man, anima|s

Szczepy E s c herichi a c oli w ytw ar zające toksyny
Shiga (STE,C), zwŁaszcza należące do serotypow
OI57:H1 i O157:H7 , są czynnikiem etiologicznym
grożnych dla ludzi chorób - krwotocznego zapalenia
Ókręznicy (HC) i hemolitycznego zespołu mocznico-

ludzmimogąbYc PrzlczYnąrozwoju§C],"H,';|?9; rie Stx-dodatnte (ż4,26). Istnieją jednak dane, rów-
stawowym rezerwuarem szczepow E ;,oli_Orrr,^Y 

"*i*pisńióo"iłwl,"pj.kiń,rirgó_ją"" 
duż;iciąg_

i O157:H7 jest bydło, ale bakterie tych grup serolo-
gicznych izolowano równiez od świń, owiec, kóz, koni
i drobiu (2,1).

Najbardziej istotnymi czynnikami patogenności
szczępow STEC gTupy OI57,zarównoH7 , jakiTJ7 ,

są wytwarzanę pTzez nie toksyny Shiga (Stx) wystę-
pujące w dwoch podstawowych odmianach Stx1
i Stx2 (12,19).Izo|aty pochodzące od świń mogąwy-
twarzac nieco odmienny wariant Stx2, oznaczony jako
Stx2e, który nie odgrywa jednak roli w patogenezie
HC i HUS u ludzi. Ta odmiana Stx związana jest z wy-
stępującą u prosiąt biegunką okresu odsadzania od toksyn Shiga.
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Mateliał i metody

Szczepy bakteryjne. Do badań uzyto 5l szczepórł,
E. c,oli grupy serologiczrrej O157 izolowanych od 1udzi
(rr : 1 l ), bydła (n : l7) oraz świń (n - 23). Izolaty pocho-
dzące od ludzi uzysl<ano z Państwowego Zal<ładu Higieny,
Warszawa (dr J, Szych), Uniwersytetll Łodzkiego (prof-,

B, Rózalska) oraz z Fedcrahlego lnstytutu Ochrony Zdro-
wia Konsumentów i Medycyny Weterynaryjncj (BgVV),
Dessalt, Nierncy (dr P. Gallien), Szczepy izolowane od cieląt
poclrodziĘ od zwierząt w wieku 3-5 rniesięcy ( 14), natonliast
izolaty r,l,yosobnione od świń uzyskano od prosiąt z biegun-
ką, odsadzonych od lnacior (w wieku 4-6 tygodni) ( 1 6).

Oporność na chemioterapeutyki. Lekoopornośc bada-
nych szczepow E. c:oli oznaczano przy pornocy automa-
tycztlego systemL] ABT VET (bioMerieux), postępując
zgodnie zzaleceniami producenta, Do badań uzyto firmo-
rł,ego parrelu zawierającego 2B następLrjących chemiotera-
pelrtykow: penicylinę (0,25 mg/l), erytromycynę (l mg/l),
amoksycylinę (4 ng/l), linkonrycynę (2 mg/l), anloksycyli-
nę z kwasem klawulanowyrn (odpowiednio 4 rn_e/l i 2 rng/l),
pristanarnycynę (2 mg/l), oksacylinę (2 ng/l). tylozynę
(2 ng/l). cefalotynę (8 rng/l), kolistynę (4 mg/l), cefopera-
zo1,1 (4 lng/l), kotrirnoksazol (trirnetoprinl 2 mg/l i sulfarne-
toksazol 378 mg/l), stleptonycynę (8 llg/l), sulfametizol
(100 ng/l), spek§nornycynę (64 nrg/l), flumcchinę (4 mg/l),
kanamycynę (8 m_g/l), kwrrs oksolinowy (2 ng/l), genta-
lllycyllę (a mg/l). enrofloksacynę (0,5 mg/l), apramycyllę
( 1 6 m_e/t ), n i trofirrantoinę ( 25 rrrg/1), clrlorarnferrikol ( 8 mg/l ),

kwas firsydou,y (2 rng/l), tetracyklirrę (25 mgil), ryfarlpl-
cynę (4 nrg/l), doksycylinę (4 mg/l) i tnctronidazol (4 ng/l).

Testl,PCR. Obecność genow rfbOl57 oraz fliC odpo-
wiedzialnych odpowiedllio za syntezę antygenów: lipopo-
lisacharydowego (LPS) OI5J oraz rzęskowego H] E. coli
określano wg metod opisarrych przez Maurer i wsp. (l0)
oraz Wanga i n,sp. (25). Geny stx kodujące rł,ytwarzetrie
toksyrr Shi_qa (Stx l i Stx2 wraz z odmianą Stx2e) ozr7acza-
no testeln nultiplex PCR \Ą,g nretodyki podanej we w,cześ-
niejszej pracy (17).

Wyniki iomówienie
Obecność genu fliC kodującego wytwarzanie anty-

genu rzęskowego H7 stwierdzono łącznię l20 z 5l
(39/%) badanych izolatów grupy 0157, co pozwoli-
ło zaltczyc te szczepy do serotypu o-157 :H'7 . Pozosta-
łe3l szczepow (60,8%) było ujemnych w analizie PCR
w kierunku markera fliC i dlatego zaliczono
je do grupy OI57:H7 (tab. l). Wśródnichzna-
lazły się wszystkie badane izolaty E. coli po-
chodzące od świń.

Analizując obecność genów stx charakte-
rystycznych dla toksyn Shiga (tzn. Stx l , Stx2
w tym odmiany Stx2e), stwierdzono (tab. l),
ze wszystkie szczepy wyosobnione od ludzi
i od bydła posiadaĘ zdolność wytwarzania co
najmniej jednej ztych toksyn i na tej podsta-
wte zaljczono je do grupy shigatoksycznych
E. coli (STEC). Szczepy ludzkie cechowaĘ
się naj częściej obecnością genów koduj ących
produkcjętoksyn Stx1 i Stx2 (8 izolatów), na-
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tomiast E. coli OI5] wyosobnione od cieląt wykazy-
wały zwykle obecność markera genotypowego toksy-
ny typu Stx2 (|2 izolatow). W przypadku szczepów
pochodzących od świń tylko jeden izolatmożnabyło
zaliczyc do klasycznej grupy STEC (obecność genu
toksyny Stx1). Większość szczępow pochodzących od
tych zwierząt (19 z 23 badanych izolatow) posiadała
natomiast gen kodujący wytwarzanie odmiany Stx2e
toksyny Shiga. Ten wariant toksyny występuje stosun-
kowo często u szczepów E. coli izolowanych od pro-
siąt odsadzonych, wykazujących objawy biegunki lub
choroby obrzękowej (8, 18). Stwierdzono równl,eż, że
3 szczepy E. coli grupy OI57, wyizolowane od świń,
nie posiadały żadnego zbadanych genów toksyn Shi-
ga (Stx1, Stx2, Stx2e) (tab. 1).

Analizując oporność badanych szczepów E, coli
OI57 nalżyte w placy chemioterapeutyki stwierdzo-
no, że wszystkie izo|aty wykazywały niewrażliwość
na 9 iekow, które jednak, ze względu na swój mecha-
nizm działania, nie są skuteczne (lub wykazują mini-
malne działanie) w stosunku do bakterii Gram-ujem-
nych. Należały do nich następujące chemioterapeuty-
ki: penicylina, erytromycyna, linkomycyna, pristana-
mycyna, oksacylina, tylozyna, kwas fusydowy, ryfam-
picyna i metronidazol. Z tego też względu leki te po-
minięto w analizowanych wynikach badań przedsta-
wionych w tab. 2. Wykazano, ze wśród testowanych
izolatów E. coli 0157 można wyróznić 3 grupy ce-
chujące się odmiennynr profilem oporności na anali-
zowane chemioterapeutyki. Do pierwszej grupy (pro-
fil A) zaliczono większość (8 izolatow) wyosobnio-
nych od ludzt oraz wszystkie 17 szczepow pochodzą-
cych od bydła. Szczepy te cechowały się wrazliwoś-
cią na wszystkie przedstawione w tab.2 chemiotera-
peutyki. D-gą grupę (profil B) stanowiĘ 3 izolaty
pochodzące od ludzi, u których stwierdzono opornośc
na cefalotynę. Pozostałe 23 szczepy E. coli grupy O 157
(wszystkie wyosobnione od prosiąt) cechowały się
opornością na4 z analizowanych l9 chetnioterapeu-
tykow, tzn. na streptomycynę, sulfamettzol, tetracykli-
nę i doksycylinę (profil C).

Okre ślaj ąc korelacj ę między obecno ś cią genów ko-
dujących wytwarzanie toksyn Shiga a lekoopornością
badanych szczepów E. coli oraz żródŁem ich pocho-

Tab. l. Charakter;"styka badanych szczepów E. coli Ol57

Pochodzenie szczepów
l,

Ludzie (n = 11) ] Bydło (n = 17) Swinie (n = 23)

Liczba szczepów

H7*

H7-

Toksyna ShiOa Slx'|

Toksyna Shiga Stx2

Toksyna Shiga Stx2e

Toksyny Shiga Stxl/Slx2

9

2

2

,|

0

8

11

6

3

12

0

2

0

23

1

0

19

0



Amoksycylina

Amoksycylina/
Kwas klawulanowy

Ap ra mycyna

C ela lotyn a

Celoperazon

chloramlenikol

D oksycyl i na

En r0ll0 ksa cyna

Flu mechina

G enlamycyna

Ka namycyna

Kolistyna

kotrimoksazol

Kwas oksolinowy

N ikolu ra nlo in a

Spektynomycyna

Stre ptomycyna

sulla melizol

Te tra cykl in a

Liczba szczepów
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Tab. 2. Protile lekooporności badanych szczepów E. coli Ol57
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zostałe 3 szczepy o Ęch samych ce-
chach toksycznych (tzn. Stx 1 /Stx2),
pochodzące z przypadków biegunek
u ludzi, cechowały się opornościąna
cefalotynę (profil B) - antybiotyk,
ktory jest stosowany w medycynie
ludzkiej, ale nie jest w uzyciu w te-
rapii zwierząt.

Wszystkie szczępy wyosobnione
od świń, bez względu na stwierdzo-
ne u nich geny toksycznę rcprezefi-
towĄ odmienny odpoprzednich typ
lekooporności, charakteryzuj ący się
niewrażliwością na 4 antybiotyki
i zostały zaliczone do odmiennego
profilu C (tab.2).

Z przept owadzonych badań wyni -

ka, że izolowane od ludzi i bydła
szczępy E. coli grupy 0-757, nieza-
leżnie od obecności antygenu H7
oraz wytwaruanych toksyn Shiga,
cechowały się duzą wrazliwością
w stosunku do badanych chemiote-
rapeutyków. Stwierdzono tylko 3 izo-
laty, wszystkie wyosobnione od lu-
dzi,którę były oporne na cefalotynę.
Stosunkowo większy stopień opor-
ności wykazywały natomiast izolaĘ
pochodzące od prosiąt, które były
niewrażliw ę na 4 użyte do badań an-
tybiotyki - dwa z grupy tetracyklin
(tetraoyklinę i doksycylinę) oraz na
spektynomycynę i streptomycynę.
Oporność na streptomycynę wykaza-

no rowniez w pracy Menga i wsp. (11), na ktorą była
niewrazliwa większość testowanych przez tych auto-
rów szczepow 0157:H7 iO151:H7 wyizolowanych
od ludzi, zwierząt oraz żywności. Obserwowana
w obecnych badaniach opomość świńskich izolatow
na niektóre antybiotyki może wynikać z powszechne-
go uzywania tych leków w praktyce weterynaryjnej.
Brak blizszych danych o ewentualnym ich stosowaniu

w terapii świń, od ktorych uzyskano anaIizo-
wanę szczepy E. coli nie pozwala jednak na
wyciągnięcie j ednozna cznych wniosków.

Dużąliczbę szczepów (7 1,0%) grupy O I 5],
opomych na tetracyklinę, wykazali rowniez
Schroeder i wsp. (22). Podobnie jak w przy-
padku obecnych badań, autorzy stwierdzili
znacznię Wższy w porównaniu z inrrymi żród-
łamtizolacji (ludźmi, zyłvnością bydłem) od-
setek izolatów opomych, które pochodziĘ od
śwtń. Z drugiej strony, Schroeder i wsp. (22)
obserwowalt aż 5 4,0oń szczepow E. coli OI 57
wyosobnionych od prosiąt wykazujących
oporność na antybiotyk nowej generacji - ce-
falotynę. W obecnej pracy takie szczepy
(3 izolaty) wykazano tylko wśrod bakterii po-
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W
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W

W

W

W

W

W

8

W

W

W

0

W

W

W
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W
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W
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W

W

W

W

W

W

W

3

W

W

W

W

W

W

W
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W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

17

W

W

W

W

W

W

0

W

W

W

W

W

W

W

W

0

0

W

0

23

Objaślrienia: W - szczcp wrazliwy; O szc7,ęp opolll)i

dzenia stwierdzono (tab. 3), że izolaty wyosobnione
od ludzi i bydła, posiadające zdolność wytwarzania
Stxl lub Stx2, reprezentowałyjeden profil oporności
na chemioterapeutyki (profil A), tzn. byĘ wrazliwe
na |9 badanych lekow (tab. 2). Ten sam profil leko-
opomości cechował też 5 oraz2 izolaty wytwarzające
obie odmiany toksyny Shiga (Stxl/Stx2), wyosobnio-
ne odpowiednio od Iudzii bydła. Z drugiej strony, po-

Tab. 3. Współzależność między toksycznością szczepórł, E. coli a profi-
lem lekooporności

Stxl (n = 6)

Stx2 (n = 13)

Stxl/Six2 (n = 10)

stxze (n = 19)

Brak (n = 31

2

1

5

0

0

3

3

12

2

1

,l9

3

Objaśrrienie: * - profil oporności jak przedstawiono w tab, 2
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chodzących od ludzi, u których lek ten jest dopusz-
czony doużycla.

Badania innych autorów wskazują ze istnieje znacz-
narożnica w oporności szczepów E. coli O157 posia-
dających zdolność wytwarzania toksyn Shiga (szcze-
py STEC) w porównaniu z izolatami Stx-ujemnymi
(I3, 21), Stwierdzono, że bakterie nietoksyczne byĘ
zwykle bardziej oporne na ampicylinę, sulfametoksa-
zol, gentamycynę, tetracyklinę i kotrimoksazol.
W obecnych badaniach różnice takie obserwowano
Ęlko w stosunku do streptomycyny i tetracyklin, na
które wykazywały opornośc izolaty pochodzące od
świń, a więc nie wytwarzające (pozajednym szczę-
pem) typowych dla STEC toksyn Shiga 1 lub 2.

Rózne dane dotyczące oporności na amoksycylinę/
/kwas klawulanowy (AMC) pochodzą z prac Gallan-
da i wsp. (5) oraz Schroedera i wsp. (22). W pierw-
szym przypadku autorzy wykazali 47,0o^ szczepów
opomych (wszystkie pochodzące od bydła), podczas
gdy w drugim tylko 1 spośrod 93 badanych izolatów
wykazywał niewrażliwośc in vitro na AMC. W obec-
nych badaniach własnych wszystkie z testowanych
57 szczepow grupy o-157 byĘwrażIiwe naAMC. Od-
mienności te mogą wynikać z rożnych przyczyn, np,
stosowanych odmiennych metod oceny oporności ba-
danych szczep ów bakteryj nych lub też używ aniabądż
nie uzywania AMC w terapii ludzi i zwierząt. Sumu-
jąc,można stwierdzić, żębadanę szczepy E. coli grtl-
py O157 izolowane od ludzi i zwierząt cechowaĘ się
stosunkowo dużą wrażliwością na powszechnie sto-
sowane chemioterapeutyki.
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Badania przeprorł,adzclllo rł 3_j fcrnach śrviń rve l;;,ancji i 29 f'el,nrach rl Hisz-
panii Fenly liczyły od 80 do 2000 macior. pl,zy czvlll .ut,6 fcrmach rł,Lliszpanii
liczba rlacior u,alrala się od l000 do 2000. MolriLoring rvystępowonia przecirv-
ciał dla Lłil:ionll illtl ut,elluluris rł,ykonano w lcście itnmunoflutlresccncji z su-

rorłicirllli osobrrikórr dortlsłych i prosirlt w okresie 5 nliesięcy 1ro odsadzeniLl

\\'3 (l294) 1-ertrrach lic Frallcji i 3 (l0.3'|i,) l'ernlach rł Hiszpanii. rr kt(lryclr nie
§ystępował_v objarły kliniczne l,ozfosto\\L,j clltcloplltii. nie strricrclzollo prze-
cirłciał dla L inttucellulttris. U prosia.1 oclsaclzolrvch rr pozostałych f'crnrach ue
Fr-allcji i rv 20 f'ernrach u, Hiszparrii rłysląliła scrokonrłersja ponliqclzy [3 i 1 6

tygodnicrn życia obc.jnrtrląca od 8% do 20%l prclsiąt W tych f-errrrzrclr w surotvi-
cach co ;lajtlnie.j J5% sarrric wystęlro\Ą,ały przccirvciała cIIa L intlut,elluluris
Serokonrversji rou,arzyszylv często subklin icznc l ub klirriczne objarł,y zapalenia
jclita biodrorł ego.

G.


