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Summary

Cytolethal distending toxin (CDT) is a factor displaying a strong cytopathic effect in-vitro as well as influ-
encing the incidence of diarrhea in-vivo. The present study determined the genes encoding the CDT-III vari-
ant in 114 E. coli strains isolated from healthy calves as rvelI as testing for the presence of the genotype marker
responsible for expressing the cytotoxic necrotizing factor (CNF2). A multip|e PCR method was applied for
this purpose which simultaneously amplified the toxin gene (CDT-III or CNF2) as well as the gene encoding
the synthesis of 165 RNA of E. coli - as the internal control of the PCR reaction. The results indicated that 8
strains (7 .0%) possessed the genotype markers for both toxins tested - CDT-III and CNF2. These isolates also
had F17 fimbrial adhesion. None of the CDT-III- and CNF2-positive strains possessed the genes encoding the
production of LTI, STI, and STII enterotoxins nor Shiga toxins (Stx1 and Stx2). The genetic markers typical
for CDT-I, CDT-II, and CNFI toxin variants were also not found. The data obtained show that E. coli str.ains
having the additional ability to elaborate the necrotizing factor CNF2 nray exist in calves who are CDT-III-
positive.
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Toksyna powiększaj ąca komórki (CDT; cytolethal
distending toxin) została opisana po raz pierwszy
w 1987 L przez Johnsona i Liora (6) jako nowy czyn-
nik toksyczny wytwarzany przęzróżne szczepy Esche-
richia coli, Autorzy ci wykazalt, że toksyna ta powo-
duje in vitro, w komórkach linii CHO, zmiany morfo-
lo gi czne obj awi aj ąc e się znacznym (nawet 5 -krotnym)
powiększeniem komórek (powstanie tzw. komórek
olbrzymich), czego konsekwencją było ich zamiera-
nie w ciągu 3-4 dnipo podaniu CDT (16), Aktywność
tabyła odmienna od mechanizmow działania entero-
toksyn E. coli (ciepłostałych ST i ciepłochwiejnych
LT), toksyny Shiga (Stx) oraz hemolizyny. W następ-
nych latach stwierdzono, ze CDT występuje nie tylko
u E. coli, ale rowniez u innych gatunków bakterii, wy-
wołujących zaburzenia ze strony przewodu pokarmo-
wego (Shigella dysenteriae, Campylobacter sp.) oraz
zmiany patologiczne w innych narządach i układach
(Haenlophilus ducreyi, Helicobacter hepaticus, Acti-
nobacillus actinomycetemcomitans) (2, 7, 9, 15, 16,
l 9 ). B l i zs z e b adani a wykazaĘ, żę ęfekt cytop aĘ czne -

go działania CDT wynika z blokowania cyklu komór-
kowego napoziomie G.M, ahamując podziĄ komór-
kowe przyczynia się do niekontrolowanego wzrostu
i powiększania się komórek, czego konsekwencjąjest
nadmierne gromadzenie się aktyny F i obumarcie ko-
mórek (I,4,13,16).

Badania genotypowe prowadzone ze szczepami
CDT-dodatnimi pozwoliły stwierdzić, że za Wtwa-
rzanie i sekrecję toksyny odpowiedzialne są 3 bakte-
ryjne geny chromosomalne,oznaczone jako cdtA, cdtB
i cdtC (13, 14, l7). Występują one u wszystkich bak-
terii wytwarzających CDT, ale rożniąsię dość znacz-
nie sekwencją nukleotydową (8, 16). Sprawia to, że
w y tw ar zane tok syny CD T, wykazuj ą również o dmięn-
ność strukturalną przez co zostały określone jako wa-
rlanty (odmiany) CDT-I, CDT-II i CDT-III (3, 16, l 8).

W przypadku izolatów E. coli pochodzących od lu-
dzi wykazano, że toksyna CDT, a zwłaszczajej od-
miany CDT-I i CDT-II, związanebyĘ ze szczepami
enteropatogennymi (EPEC) otaz z shigatoksy cznyml
(STEC). Odsetek stwierdzanych izolatów CDT-dodat-



nich był jednak zwykle niewielki i nie stwierdzono
jednoznacznej korelacji między wystąpieniem biegunki
a obecnością markera genotypowego cdt (16). Z dru-
giej strony, wyniki badań z uży ciem zwierząt labora-
toryjnych (model na oseskach mysich), wykonane ze
szczepami E. coli i Campylobacter jejuni,pozbawio-
nymi genow koduj ących toksynę CDl sugeruj ą zflacz-
nąrolę tej toksyny w patogenezie schorzeń jelitowych
( 8 ). RezultaĘ badań wykonanych w Br azylli, doĘ czą-
cych szczepów E. coli izolowanych od prosiąt, rów-
nież wskazują na powiązanie toksyny CDT (a szczę-
gólnie warianfu CDT-III) z występującąu tych zwie-
rząt biegunką (18). Podkreśla się też ścisłe powiąza-
nie genów kodujących toksynę CDT-III z genami cnf2,
odpowie dzialnymi za wylw ar zanie cytotoksyczne go
czynnika martwicowego (CNF2) u izolatów wyosob-
nionych od bydła (3).

Celem badań było określenie występowania genów
toksyny CDT-III u szczepów E. colipochodzących od
cieląt i określenie wzajemnych korelacji między Ęm
markerem a genami cnf2.

Matefiał imetody
Szczepy bakteryj ne. Do badań uĄt o I l 4 szczepów E. c o l i

izolowanych od klinicznie zdrowych cieląt w wieku 4-6
tygodni, pochodzących z 4 różnych gospodarstw zlokali-
zowanych we wschodniej Polsce. Kał lub wymazy pobra-
ne z odbytu posiewano na podłoze MacConkey'a oraz agar
zlcwiąi po 18 h inkubacji w 37"C zkażdej próbki izolo-
wano losowo po 3 kolonie o typowej dla E. coli morfologii.
Identyfikację bakterii wykonano przy pomocy zestawu
biochemicmego API20E (bioMerieux, Francja). Do dalszych
badań od każdego cielęcia wybierano po 1 kolonii E, coli.
Bakterie przechowlrvano w temperaturze pokojowej w aga-
rze słupkowym, w szczelnie zakręcanych ampułkach.

U żyto równi ez następuj ących referencyj nych szcz ep ów
E. coli: 2I4lO93 (CNF1), 2l4lo92 (CNF2), UKR77
(CDT-D, 01-5877 (CDT-II), 86-02,7I (CDT-III), 322 (Fl7),
1520 (F41), C600 (K-12, nie posiadający genów badanych
czynników patogenności). Szczepy te uzyskano od dr.
P. Galliena (BgW Dessau, Niemcy), dr C. Clark (Winni-
peg, Kanada) lub pochodzlły zwłasnej kolekcji.

Matrycowy DNA. Do testów PCR uzyto matrycowego
DNAuzyskanegopTzęzzawieszenie 1 kolonii E, coliw 25 yl"|

jałowej wody, wolnej od DNazy i RNazy (ICN Biomedi-
cals, USA) celem lizy komórek bakteryjnych. Zawiesinę
następnie odwirowano (13 000 , g,2 min.), a uzyskany
supetnatant stanowił źródło matrycowego DNA. Bakterie
do badań inkubowano na podłozu LB lub agarze z krwią
w 3J"Cprzez I8h.

Testy PCR. Izolowane szczepy E. coli badano testami
PCR w kierunku obecności genów, kodujących podane
wyżej czynniki toksyczne. Starterów oligonukleoĘdowych
uz}nvano w koncentracjach podanych w tab. 1, dodającje
do mieszaninyreakcyjnej PCRzawierającej: MgCl, (5 mM
w przypadku tokslm CNF i 3 mM przy toksynach CDT),
nukleotydy dNTP (dAIŁ dCTĘ dGTP i dTTP w koncen-
tracli 200 pM), bufor enzymatyczny,2 U termostabilnej
polimerazy Taq (Fermentas, Litwa) oraz łvodę do końco-

wej objętości 45 p,I. Mieszaninę uzupełniano 5 pl matryco-
wego DNA szczępow bakteryjnych i wykonywano reakcję
amplifikacji w terrnocyklerze PTM-l00 (MJ Research,
USA) uzyrvając następujących parametrów w przypadku
genów cnfl i cnf2: 94"C 5 min. (denaturacja wstępna), a na-
stępnie 30 cykli składających sięz94"C (l min.),72'C
(2 min.) i 50"C (1 min.). Końcowy etap wydłużaniaprze-
prowadzono w'72oC przez 5 min. Amplifikację fragmen-
tów genów toksyn CDT wykonywano w analogicznychwa-
runkach, lżywając tylko wyzszej temperatury przyłącza-
nia stafterów (55'C). Testy PCR przeprowadzono w wersji
multipl ex, umożliwiaj ąc ej amp lifi kacj ę dwóch fragmentów
genowych: badanego czynnlka toksycznego oraz kodują-
cego wytwarzanię l6S RNA 

'. 
coli,ktory stanowił kontro-

1ę wewnętrzną wykonanej reakcji. W przypadku, gdy ba-
dany tzolat E, coli posiadał zdolnośc ekspresjijednej zba-
danych toksyn, obserwowano obecność dwóch produktów
amplifikacji: specyficznego dla danego czynnika chorobo-
twórczości (toksyny) orazdrugiego, typowego dla genu 165
RNA (prążka o masie 798 pz).

Amplifikacj ę genów koduj ących wytw arzanie enterotok-
syn LTI, STI i STIi oraz toksyn Shiga Stxl i Stx2 przepro-
wadzono metodąPCRwg metodyk podanych we wcześniej-
szych publikacjach (l0- 12).

Analizę elektroforetyczną produktów amplifi kacj i geno-
wej wykonano w I,5oń żell agarozowym w buforze TAE,
przy stałym napięciu 100 V. Zele barwiono w bromku ety-
dyny (5 pglml) przez I min., odbarwiano w wodzie rede-
stylowanej i fotografowano w świetle IJY przy użyciu ze-
stawu Gel-Doc 2000 (Bio-Rad, USA).

Test aglutynacji. Obecność fimbrii adhezyjnych Fl7
i F41, typowych dla szczepów E. coli izolowanych od cie-
Iąt, oznaczano testem aglutynacji szkiełkowej przy zasto-
sowaniu metodyki opisanej wcześniej (12).

2230 +

798 +

543 -+

Ryc. 1. Typowy obraz elektroforeĘczny produktów testów
multiplex PCR uzyskany ze szczepumi E. colibadanymi w kie-
runku genów toksyn CDT-Iil i CNF2. Poszczegó|ne ścieżki:
M - marker masy molekularnej; l- szczep E. coli CNF2-do-
datni (amplikony genów cnf2 i 165 RNA); 2 - szczep E. coli
CNF2-ujemny (amplikon genu 165 RNA); 3 - szczep E. coli
CDT-III-dodatni (amplikony genów cdt-III i l65 RNA); 4 -
szczep E. coli CDT-III-ujemny (amplikon genu 165 RNA);
5 - kontrola reakcji PCR (HrO). Strzałkami oznaczono pozy-
cje amplikonów cdt-III (2230 pz),16S R\A (798 pz) i cnf2
(543 pz),

M



Tab. 1. Charakterystyka starterów użytych w testach PCR do identyfikacji genów badanych czynników toksycznYch

Wyniki iomówienie

W pierwszym etapie pracy izolowane szczepy ba-
dano w kierunku obecności genów kodujących wytwa-
r zanlę cytotoksyc zny ch c zynników martwi c owych
typu 1 (CNF1) i 2 (CNF2). Stwierdzono, że8 spośrod
II4 szczepów E. coli (7,0oń) było cnf2-dodatnich, co
wykazanoprzez obecność typowego dla tego markera
amplikonu PCR o masie 543 pz, uzyskanego ze star-
terami CNF2-F i CNF2-R (ryc. 1, ściężka 1). Te osiem
szczepów CNF2-dodatnich wyosobniono od cieląt
pochodzących z jednego gospodarstwa. Wykazano
również, że żaden zbadanych II4 izo|atów nie posia-
dał genow koduj ących wytw atzanie cytotoksy czfle go
czynnika martwicowe go typu 1 (CNF 1 ). Prawidłowo ść
przeprowadzonych analizpotwierdzo no przez włącze-
nie do każdej serii PCR szczepów referencyjnych
CNF1- i CNF2-dodatnich oraz, jako kontroli we-
wnętrznej, starterow flankujących fragment genu ko-
dującego 165 RNA E. coli (ryc. 1, ścieżka 1). Wyka-
zano, żekażdy z testowanych izolatów bakteryjnych
generował amplikon o masie 798 pz (165 RNA) oraz
dodatkowo, w przypadku 8 szczepów CNF2-dodat-
nich, drugi amplikon o wielkości 543 pz.

W drugim etapie badań wszystkie 1 14 tzolatow E, co-
li analizowano w kierunku obecności genów kodują-
cychtrzy podstawowe odmiany toksyny CDT (CDT-I,
CDT-II i CDT-III), używając starterów PCR, flanku-
jących podjednostki A (cdtA) łch wariantów geno-
wych (tab. 1). Stwierdzono,żetylko 8 szczę,pow CNF2-
-dodatnich posiadało jednocześnie gen kodujący wy-
6ry ar zanię toksyny CDT-III, co p otwierdzono obecno ś-

cią amplikonu o masie 2230 pz (ryc. 1, ściezka 3),
Jak w poprzednim teście, do reakcji multiplex PCR
używano wewnętrznej kontroli w postaci pary starte-
row flaŃujących fragment genu 16S RNA E. coli,
umozliwiającej powstanie dodatkowego produktu
o masie 7 9 8 pz. W przypadku szczepów CDT-III-uj em-
ny ch analtzowane b akteń e generowaĘ tylko j e den prą-

zek, typowy dla 165 RNA. Żadęn zbadanych II4
szczepów E. coli nie posiadał genów odpowiedzial-

T-I i CDT-II,
flankujących
djednostekA

(ab. 1).
Dalszą charakterysĘkę szczepów CNF2- i CDT-III-

- do datni ch pr zepr ow adzono, analizuj ąc ob e c no ś ć g e -

nów kodujących wytwarzanie enterotoksyn E- coli
(LTI, STI i STII) oraz toksyn Shiga (Stxl i Stx2)
i stwierdzono,że żadęnz8 tzolatów nie posiadał tych
markerów chorobotwórczości. Wykazano natomiast,
że miaĘ one zdolność wytwarzania fimbrit adhezyj-
nych typu F17 (dodatni wynik testu aglutynacji).

Uzyskane wyniki wskazują ze toksyna CDT-III

:f^IL
tów

i CD T-II. Jak wynika z dany ch prze glądowy ch zębr a-

nychprzez Picketta
ka grupa szczepów
rzaniatoksyn CDT.
zaliczonę do enterop ato gennych E . c o l i (EPEC) . Z dru-
giej strony, ostatnie dane Clark i wsp. (3) sugerują że
wariant CDT-III związany jest najczęściej ze szczepa,
mi pochodzącyml od zwierząt (głównie bydła), pod-
czas gdy odmiany CDT-I i CDT-II występują chociaż
równiez w niewielkim odsetku, wśród izolatów wy-
osobnianych od ludzi. Autorzy ci stwierdzili równiez
silną korelacj ę między obecnoś cią genów cdt-III a cnD.
cytotoksyc zne go czynnlka martwic ow e go 2 (CNF2 ) :

wszystkie szczepy cdt-Ill-dodatrrie pochodzące od byd-
ła (10 izolatów) posiadĄ równiężmarker cnD.,a do-
datkowo profil taki obserwowano u 9 spośród II szcze-
p ów wyo s obnionych z tlrly ch żr ó deł. W sp ółz al ezno ś c
taką (cdt-III i cnf2) stwierdzono także w obecnych
badaniach. Wynika ona z faktu, że u większościtzola-
tów E. coli, zwŁaszczatych pochodzących od bydła,



syn CDT-III i CNF2 jest wynikiem transferu plazmi-
dowego zachodzącego naturalnie między komórkami
bakteryjnymi (3, 16).

datnimi i cdt-Ill-ujemnymi. Jak wynika z obecnych
badań, szczepy posiadające genotypowy marker tok-
syny CDT-III, będące jednocześnie CNF2-dodatnie,
byĘ izolowane od cieląt klinicznie zdrowych. Dalsze
badania wydają się więc niezbędne do jednoznaczrlę-
go określeniaznaczenia toksyny CD! a zwłaszcza jej
warianfu genoĘpowego CDT-III, w przebiegu scho-
rzeń jelitowych występujących u prosiąt i cieląt.
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