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Surnmary

The study investigated 240F,. coli strains isolated liom suckling piglets diagnosed as having diarrhea using
PCR for their pathogenic markers. The results enabled B. coli strains to be classified into several groups:
Enterotoxigenic (ETEC), Shigatoxigenic (STEC), Enteroaggregative (EAEC), Enteropathogenic (EPEC) and
Necrotoxigenic (NTEC). The study demonstrated that the majority of the isolates (59.6%) were able to pro-
duce LTI and/or STI enterotoxins and thus were c|assified as being typically Enterotoxigenic E. coli. It was
also shown that34.60ń of the isolates possessed the astA gene, encoding EASTl toxin - the genetic maiker for
Enteroaggregatlue E. coti isolates. However, this marker was almost exclusively present only among ETEC
strains. Moreove1 9.2oń of the examined strains harbo
analyzed isolates possessed the eaeA gene, responsib
Ępical for Enteropathogenic E. coli (EPEC). Additio
toxic necrotizing factor CNF belonged to the Necroto
E. coli strains belonging to the ETEC group are the m
isolates belonging to other pathogenic groups that ar
ignored in roufine diagńostics may also play an impor
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Pałęczki okręznicy Escherichia coli stanowią do-
minującą mikroflorę komensalitycznąprzewodu po-
karmowe g o Ildzi l zw ter ząt. J e dn ak ni ektóre szazępy,
p o s i adaj ąc e zdo lno ś ć wytw ar zania r o żny ch c zynników
patogenności, są zdolne do wywołania objawów cho-
robowych ze strony przewodu pokarmowego (biegun-
ki), a schorzenie to, występujące najczęściej u zwie-
rzątmłodych (prosięta, cielęta), określane jest nazwą
kolibakterioza lub ściślej - jelitowa postać kolibakte-
r io zy (I 1 ). Klasyf,rkacj ę chorob otwórczych szczep ów
E. coli po raz pierwszy przedstawił Levine w 1987 r.

( 1 6), a dokładną ich charakterystykę z uwzględnieniem
mechanizmów pato genn e go dziaŁania i wytwarzania
markerow zjadliwości podali Nataro i Kaper (22).
Autorzy ci zaliczyli chorobotworczę E. coli do kilku
wymienionych ponizej grup.

Enterotoksyczne E. coli (Enterotoxigenic E. coli,
ETE C) char aktery zuj ąc e s ię zdolno ś c ią wytw ar zanta
pozakomórkowych czynników toksycznych - entero-
toksyn, odpowiedzialnych bezpośrednio za rozw oj bie-
gunki lzakażonychzwierząt i ludzi (22,28). Wyróż-
niono dwie podstawowe grupy enterotoksyn E. coli,

klasyfikowane na podstawie struktury i oporności iłz

v i tro na temperaturę : ciepłochwiej ne (termolabilne) LT
oraz ciepłostałe (termostabilne) ST, obie występujące
w szeregu wariantach, np.: LTI, LTII oraz STI (zwana
też STa) i STII (STb).

Enteroinwazyjne E. coli (Enteroinvasive E, coli,
EIEC) przypominające pod względem właściwości
biochemicznych,genetycznychorazmechanizmldzia-
łania bakterie z rodzaju Shigella. Mikroorganizmy te
posiadają zdolność wnikania do komórek nabłonka
jelitowego (inwazyjność) oraz mogą uwalniać cyto-
toksyny (22).

Enteropatogenne E. coli (Enteropathogenic E. coli,
EPEC) wyróznion ę p opr zęz o znaczęnie okre ślonych
me chanizm ów działania, p ole gaj ących na sp e cyficz-
nej adhezji do nabłonka jelitowego za pomocą białka
intyminy otaz wytw arzanego przezkomorki bakteryj -

ne swoistego dla niego receptora, określanego skró-
tem TIR (Translocated Intimin Receptor) (I9,22).

Shigatoksycznę E. coli (Shigatoxigenic E. coli,
STEC) wraz z podgrupą enterokrwotocznych E. coli
(Enterohemorrhagic E. coli, EHEC), posiadających



zdolnośćwy,woĘwaniakrwotocznegozapaleniaolaęż-
nicy u ludzi. Szczepy należące do tej kategorii choro-
botwórczych E. coli określane sąteżjako bakterie
verotoksyczne (VTEC) z uwagi naw@aruane toksy-
ny, akĘwne biologicznię in vitro w stosunku do ko-
mórek linii Vero (15). Głównym kryterium, pozwala-
jącym zalicryćbadane izolaĘ E. coli do grupy STEC,
jest zdolność uwalnianiaprzeznie toksyry Shiga (Stx)
(3). Toksyna ta występuje w dwóchpodstawowych od-
mianach, różniących się na poziomie sekwencji ami-
nokwasowej oraz aktywnościbiologicznej: Stxl i Stx2.
Podczas gdy Stxl jest stosunkowo jednorodna, toksy-
na Shiga 2 występuje w szeregu wariantach (np. Stx2c,
S tx2 d, Stx2 f), po si adaj ących j ednak zbliżoną aktyw-
no śó b iolo g iczną. D o ść znaczną odmienno śó wykazu-
je tylko wariant określany jako Stx2e, cechujący się
szczególnympowinowactwem do receptorów glikoli-
pidowych Gb3, występujących w nabłonkujelita cien-
kiego oraz w śródbłonku naczyń krwionośnych świń
(I7).

Enteroagregacyjne E. coli (Enteroaggregative E. coli,
EAEC) wyodrębnione na podstawie zdolności adhe-
zji in vitro do komórek linii tkankowej HEp-2, prze-
biegającej w postaci agregatów (skupisk) komórek
bakteryjnych (23). Mechanizm chorobotwórczego
dzińaniaszczępow EAEC nie jest do końca wyjaśnio-
ny, ale tlważa się, ze podstawową rolę w procesie pa-
togenezy bieguŃi odgrywają fimbrie AAF (Aggrega-
tive Adherenc e Fimbri ae) or az kodowana pr zęz mate -
riał genetyczny plazmidu toksyna, określana nazwą:
enteroagregacyjna ciepłostała enterotoksyna 1 (EAEC
heat-stable enterotoxin 1, EAST1) (22,36).

Martwicowe E. coli §ecrotoxigęntc E. coli, NTEC)
posiadające zdolność uwalniania cytotoksyc znych
cz;mnikow martwicowych CNF1 i CNF2 (Cytotoxic
Necrotizing Factor) (9). Obie te toksyny indukującha-
rakterysĘc zne zmiany histopatolo giczne in vivo (mar-
twica komórek skóry u królików) oraz in vitro (pobu-
dzenie Bllorzenia się wielojądrzastych komórek olbrzy-
mich w liniach tkankowych CHO, Vero, HeLa) (4).

Badania doĘczące E. coli pochodzących od prosiąt
z biegunkąkoncentrują się zwykle nadszczepami en-
terotoksycznymi ETEC oraz - zwłaszcza ostatnio -
nad izolatami p o s i adaj ącymi zdo lno ś ć uwalni ani a tok-
syn Shiga - shigatoksycznyml E. coli (STEC) (5, 1 1,
7 6, 2I, 26, 3 5). Bardzo nieliczne są natomiast donie-
sienia o mozliwości występowania u prosiąt z jelito-
wą postacią kolibakteri ozy szczępów E. co li, należą-
cych do innych grup chorobotwórczych, np. enteropa-
togennych EPEC, enteroagregacyjnych EAEC lub
martwicowych NTEC (ż, 9, 79, 36).

Celem badańbyło określenie, w oparciu o technikę
PCR, czy wśrod izolowanych od prosiąt z biegunką
bakterii E. coli mogą występowaó szczepy należące
do innych niż ETEC grup chorobotwórczych,tzn. en-
teropatogennych, shigatoksycznych, enteroagregacyj-
nych lub martwicowych.

Matefiał imetody
Szczepy bakteryjne. Dobadańńlto24} szczepów E. coli

wyizolowanychod240 prosiąt osesków (w wieku 1-14 dni)
z objawami biegunki. Bakterie izolowano przez pobranie
odzwierząt jałowym wacikiem wymazów z prostnicy, któ-
re posiewano następnie na podłoze MacConkeya oraz agar
zkrwiąi inkubowano w 37oC przez I8 h. Dokładniejszy
opis izolacji bakterii przedstawiono w poprzedniej pracy
(8). Ponadto do badań uzyto szeregu referencyjnychszcze-
pów E. coli, których charakterystykę przedstawiono
w tab. 1.

Tab. 1. Referencyjne szczepy E. coli użyte do badań

Matrycowy DNA. Do testów PCR uzyto bakteryjnego
DNA uzyskanego poprzez zawieszenie w jałowej wodzie
redestylowanej, wolnej od DNaz (ICN Biomedicals, USA)
1 kolonii badanego szczepu E. coli, ogrzewanie zawiesiny
w 99'C przez 5 min. a następnie jej odwirowanie (13 000 g,
l min.). Otrzymany supernatant (2,5 pl) stanowił żródło
matrycowego DNA.

Startery PCR. Do testu uzyvvano stańerów reakcji PCR,
których charakterystyka została przedstawio na w tab. 2,

Testy PCR
Oznaczanie genu u spA,E coli. Izo\ow ane szczepy bak-

teryjne analizowano testem PCR w kierunku obecności frag-
mentu genu uspA, kodującego wytwarzanie typowego dla
E. coli uniwersalnego białka stresowego (6).

Oznaczanie genów kodujących enterotoksyny E. coli.
Fragmenty genów koduj ących wytwarzanie enterotoksyn:
ciepłochwiejnej LTI oraz ciepłostaĘch STI i STII amplifi-
kowano przy pomocy reakcji PCR, używając starterów
DNA LT3 i LT4 (gen eltl), STAI, STA2 (gen estl) oraz
STIIBl i STAB2 (gen estll) (ż1,24,34).

Oznaczanie genów kodujących toksyny Shiga. Geny
odpowiedzialne zawytwarzanie toksyn Shiga (Stxl, Stx2
i Stx2e) oznaczano metodą PCR, uzyrvając 3-stopniowej
reakcji wg metodyki opracowanej przez Oska (29),
W pierwszym etapie, używającpary starterów MKl i MK2
(l4), amplifikowano fragment genu stxB, odpowiedzialne-
go za ekspresję podjednostki B wszystkich odmian toksy-
ny Shiga. Wprzypadku wyniku dodatniego wykonano drugą
amplifikację,lĄwając dwóch par starterów (test multiplex
PCR), umozliwiających róznicowanie markerów geno-

H1 0407

2151026

c6O0J1

c6ll0W34

EcN51

82

H 1 0407

2141093

214ngz

c600

453

2,15

389

391

261

344

453

412

413

390

078:K80

026:K-

K-12

K-12

01 39:K81

0157:H7

078:K80

02:K53

05:K-

K-12

Enlercloksyny LTl i sTl I ell|/estl

Enteruloksyna STll I estll

Toksyna Shiga §lx1 | stx1

Toksyna Shiga §tx2 | slx2

Toksyna Shiga §fi2e I stx2e

lntymina l eaeA

Toksyna EAST1 | asl

Toksyna CNF1 | cnl,|

Toksyna CNFZ I cnl2

szczep labolaloryiny bez
badanych ma*elów



Nazwa
stailela

Amplilikowany
gen Sekwencja (5'+3')

Tempelatula
tOpnienia

(,c)

Koncentlacja
w PGR (pM)

Plodukl
amplitikacii

(pz)

piśniennictwo

Ec1

EcZ

LT3
LT4

sTA1
sTA2

sTllB1
sTllB2

MK1

MK2

LP30
LP31

LP43
LP44

SLT2vB1
SLT2vB2

EAsT1-1
EAsT1 -2

cN FlA
cNF1 B

cN F2A
cNF2B

lntFc
lnlRc
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eslll

§lxB

slx'|

stx2

stx2e

asl

cnl,|

cn12

eaeA

CCGATACG CTGCCAATCAGT
ACGCAGACCGTAGG CCAGAT

TATCCTCTCTATATG CACAG
CTGTAGTGGAAG CTGTTATA

TCTTTCCCCTCTTTTAG TCAG
ACAG G GAG G ATTACAACAAA

G CCTATG CATCTACACAATC
TGAGAAATG GACAATGTCCG

TTTACGATAGACTTCTCGAC
CACATATAAATTATTTCG CTC

CAGTTAATGTCGTG G CGAAG G

CACCAGACAATGTAACCG CTG

ATCCTATTCCCGG GAGTTTACG
G CGTCATCGTATACACAGGAG C

ATGAAGAAGATGTTTATAG CG

TCAGTTAAACTTCACCTG G G C

CCATCAACACAGTATATC
GGTCG CGAGTGACGG CTTTGT

GAACTTATTAAG G ATAGT
CATTATTTATAACG CTG

AATCTAATTAAAGAGAAC
CATG CTTTGTATATCTA

GCG GAATTCGG GATGGATTACCG CCAT
CCCAAG CTTTTATTTATCAG CCTTAATCTC
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Tab.2. Charakterystyka starterów użytych w tcstach PCR do identyfikacji genów badanych czynników
toksycznych

typowych toksyn Shiga Stxl i Stx2 (5). Ostatni ętap, ze
starterami SLT2vBl i SLT2vB2 (l2), komplementamymi
do genów flankujących podjednostkę B toksyny Stx2e, prze-
prowadzono tylko w przypadku obecności produktu am-
plifikacji o masie 584 pz (stx2), uzyskanego w drugim eta-
pie PCR.

Oznaczanie genów koduj ących wytwarzanie toksy-
ny EAST. Gen astA, odpowiedzialny za wytwarzanie
ciepłostałej toksyny EASTl enteroagregacyjnych E, coli,
arnplifikowano testem PCR ze starterani EAST1-1
i EAST1_2 (41).

Oznaczanie genów kod uj ących wytwarzanie czynni-
ków martwicowych CNF. Geny cnfl i cnf2, kodujące

Medycyna Wet. 2lX}4, 5ll {9)

odpowiednio
wytw ar.zanle
cytotoksycznego
czynnika mafiwi-
cowego CNF 1

i CNF2. oznacza-
no lnetodą PCR,
wykorzy stuj ąc
staltery CNFlA,
CNF1B (gen cnfl)
oTaz CNF2A,
CNF2B (gen cnf2)
(2).

oznaczanie
genów kodują-
cych wytwarza-
nie intyminy.
Fragment genu
eaeA, kodującego
w}twarzanie biał-
ka adhczyjrrego
intyminy szcze-
pow E coli, am-
plifikowano przy
pomocy reakcji
PCR z użyciem
uniwersalnych
dla szeregu od-
mian tntyrniny
starterólv IntFc
i IntRc (1).

Wszystkie testy PCR wykonano w mieszaninie o obję-
tości 2-5 pl, zawierającej: bufor enzymatyczny (10 x skon-
centrowany) 2,5 pLl; deoksynukleotydy (dATą dCTP,
dGTP i dTTP; końcowe stęzenie 200 pM kazdego) - 2,5 pl;
MgCl, (25 mM) 5,0 pl, terrnostabilną polimerazę Taq
DNA (1 U/pl; Fcnnentas, Litwa) 1,0 pl, startery reakcji
PCR oraz wodę (ICN) do końcowej objętości 22,5 p,I. Do
rnieszaniny dodawano następnie 2,5 pl matrycowego DNA
i wykonywano amplifikacjęw tennocyklerze PTC-100 (MJ
Research, USA), uzyrł,ając programów, których szczęgo-
łowa charakterystyka została przedstawiona w tab. 3,

Interpretacja wyników. Anal izę elektroforetyczlląpro-
duktów amplifikacji genowej wykonano w I,5oń ż,elu aga-

rozowym w buforze TAE przy
stałyrn napięciu l00 V, Zele
barwiono w bromku etydy,ny
(5 pg/ml) ptzez 2 min., odbar-
wiano w wodzie redestylowanej
i fotografowano w świetle UV
przy użycill zestawu Gel-Doc
20001Bio-Rad. USA).

Kryteria klasyfi kacj i szcze-
pów Escherichia coli. Za pod-
stawę klasyfikacji poszczegól-
nych izolatów uznano:

- zdolnośc wytwarzania co
najmniej jednej z badanych en-
terotoksyn (LTI, STI, STII)
w przypadku szczepów entero-
toksycznych (ETEC);

Tab. 3. Parametry reakcji PCR użytych do amplifikacji badanl,ch genów E. coli
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- obecnośó genów kodujących wytwarzanie toksyn Shi-
ga: Stx1 i/lub Stx2 w przypadku szczepów shigatoksycz-
nych (STEC);

obecność genu astA, determinującego uwalnianie
ciepłostałej enterotoksyny EASTl, Ępowej dla szczepów
enteroagregacyjnych (EAEC) ;

- występowanie genów cnfl lub cnfż, kodujących eks-
presję cytotoksycznych czynnikow martwicowych CNF
szczepów nekrotycznych (NTEC) ;

- dodatni wynik amplifikacji genu eaeA w teście PCR,
charakterystyczny dla szczepów enteropatogennych
(EPEC).

W przypadku braku u badanych izolatów jednego z wy-
mienionych wyzej markerów uznano, ze mechanizm ich
chorobotwórczo ś ci j est nieznany i nie zo stały one zaliczo -
ne do żadnej z wyżej wymienionych patogennych grup
E. coli.

Wyniki i omówienie

Kompleksowym badaniom genotypowym poddano
240 szczepów wyosobnionych od prosiąt ssących zbie-
gunką. Izolaty te wyosobniono od zwierząt chorych
w czystej hodowli i z tego względu można je było
uznaó za czynnlk etiologiczny schorzenia.

Celemoznaczeniaprzyna\eżnościtestowanychdrob-
noustroj ów bakteryjnych do gatunku E. co li, wykona-
no analizę obecności genu uspA, kodującego wytwa-
rzanie uniwersalnego białka stresowego. Jak stwier-
dzono w poprzednich badaniach (6, 32),marker uspA
jest związany wyłącznie z E. c o li i ntę występuj e u in-
nych bakterii Gram-ujemnych ani Gram-dodatnich,
Fragment genu uspA, o długości 884 pz, amplif,rko-
wany przy pomocy reakcji PCR ze starterami Ecl
i Ec2, wykazano u wszystkich badanych w pracy szcze-
pow bakteryjnych. Na tej podstawie izolaty tę zakwa-
lifikowano do gatunku Escherichią coli.

Kolejny etap analizy izolowanych od prosiąt szcze-
p ow E c o l i doĘ czył o znaczenia zdo lno ś c i wytwarza-
niaprzez nie enterotoksyn: ciepłochwiejnej LTI oraz
ciepłostaĘch STI i STII. Właściwości enterotoksycz-
ne izolatów oceniano poprzęz amplifikację metodą
PCR fragmentów genóą odpowiedzialnych za wńwa-
rzanie badanych czynników toksycznych, tzn. eltl
(LTI), estl (STI) oraz estll (STII). Ogółem, I43 z240
(59,6%) uzyskanych od prosiąt z biegunką tzalatów
cechowało się obecnością genów kodujących wytwa-
rzanię analizowanych toksyn. Badane szczepy toksycz-
ne posiadaĘ najczęściej zdolność uwalniania entero-
toksyny LTI, samej (I2,5Yo szczepów) albo tęż w po-
łączeniuz enterotoksynami ST: STI (30,8% izolatów),
STII (4,60ń szczepów) lub też, w mniejszym odsętku
(I,3Yo), STI razem z STIL Niektóre badane bakterie
(Łącznie 25 tzolatów, I0,4Yo) charakteryzowały się
p otencj alną zdo lno ści ą wytw ar zania tylko enterotok-
syn ciepłostńych STI i/lub STII. Wykazano równteż,
ze stosunkowo duża liczbabadanych w tej grupie izo-
latówE. coli (97,40,4oń szczepów) nie posiadałamar-
kerów genoĘpowych dla testowanych w pracy ente-
rotoksyn (tab. 4).

Tab. 4. Klasyfikacja badanych szczepów E. colina podstawie
ich markerów chorobotwórczości

Enterotoksyczne (ETEC)

shi9atOk§yczne (sTEc)

EnteloaOregacyine (EAEC)

Nektolyczne (NTEG)

Enleropatogenne (EPEG)

Nieoznaczone

EnielOtoksyny

Toksyny §higa

Toksyna EAST1

Toksyny CNF

Białko inłmina

N ieokreś]ony

143 (59,6)- --

22 |9,2|,

83 (34,6)--

3 (1,3)***

11 (4,6)

86 (35,8)

Objaśnienia; * jeden szczęp posiadał równocześnię cechy ETEC
i STEC; ** 81 izolatów było równocześnie AEEC i ETEC;
*** 2 szczepy były równocześnie NTEC i ETEC

Uzyskany w obecnych badaniach profil enterotok-
syczny szczepów E. coli, odpowiedzialnych za toz-
woj jelitowej postaci kolibakteriozy prosiąt osesków,
był zbliżony do wyników przedstawionych przez in-
nych autorow, w których wśród tego typu izolatów
dominowała enterotoksyna ciepłochwiejna LTI (20, 28,
32, 38,39). W obszernie udokumentowanej pracy
Wray i wsp. (39) analizowali 9I7 szczepow E. coli

izolowanych w latach 1986-1991 od prosiąt z biegun-
ką i stwierdzili, że I] ,60ń z nich wytwarzało toksynę
LT, a tylko 5,3Yo enterotoksynę STI. W Stanach Zjed-
noczonych Wilson i wsp. (38) oraz Moon i wsp. (20)
stwierdzili, że najwięcej szczepów E. coli odpowie-
dzialnych za rozwoj kolibakteriozy prosiąt posiadało
zdolność uwalniania samej toksyny LTI lub teżw po-
wiązaniu z enterotoksyną STII. Sąto nieco inne dane
w porównaniu z wynikami badań własnych, w których
wykazano ścisły zwtązek enterotoksyn LTI i STI
(3 0,8Yo szczep ow toksycznych), a mniej s zy WI i S TII
(4,6Yo izolatów). Odmienne dane, dotyczące zdo|noś-
ci wywarzani a enterotokslm przez szczępy ETEC izo-
lowane od prosiąt pochodzą natomiast zbadańprze-
prowadzonych w Szwecji (25,37), gdzie stwierdzono
dominującą rolę enterotoksyny ciepłostałej odmiany
STI, często rcwnież w połączeniu z STII. Zbliżonę
wyniki uzyskali ostatnio Choi i wsp. (7), analtnĄąc
760 szczepów E. coliv,ryosobnionych odprosiąt zbię-
gunką w Korei. Podobnie jak w poprzednich pracach
(25,37) autorzy ci stwierdzili dominującąrolęw etio-
logii biegunkt szczepow E. coli STI- lub STI*/STII*.

W obecnychbadaniach wykazano również,ze obok
szczępow enterotoksycznych E. coli z przypadków
biegunek prosiąt osesków wyosobniano izolaty posia-
dające geny kodujące wytwarzanle toksyn Shiga,
azwłaszcza odmiany Stx2e. Wyniki te uzyskano przy
ttżyciu trzystopniowej reakcji PCR, pozwalającej na
róznicowanie odmian Stxl, Stx2 orazStx2e. Wykaza-
no,że ogółem 22 szczepy (9,2%) posiadĄ zdolność
wytwarzania toksyn Shiga, najczęściej wariantu Stx2e
(18 izolatow). Pozostałe izolaĘ E. coli stx-dodatnie
cechowały się obecnością genów dla toksyn Stxl
(I szczep) lub obu toksyn równocześnie (Stx1 i Stx2e;



3 izolaĘ).Informacja ta jest istotna z punktu widzęnia
ochrony zdrowia konsumentów, gdyż izolaĘ STEC
stx1* mogąbyć chorobofuxlórczę dla człowieka. Ztego
teżwzględu świnie, podobnie jak bydło, powinny być
brane pod uwagę jako potencjalny rezerwuar shiga-
toksycznych E. coli, odpowiedzialnych za rozwój scho-
rzeńu ludzi (10, 22,27,30, 33). Jak do tej pory brak
jest bliższych informacji, czy wariant Stx2e toksyny
Shiga, obecny u niektórych badanych w obecnej pracy
tzolatow E. coli, możę byó czynnikiem patogennym
dlaludzi, analogicznym do Stxl lub Stx2. Istniejące
jedno doniesienie (34) wskazuje jednak na potencjal-
ną mozliwość takiej infekcji, której ręzttltatem może
byó biegunka.

Kolejny etap charakterysĘki izolowanych szczepów
bakteryjnych doĘczył oznaczenia obecności genu astA,
ko duj ąc e go vryt\N aI zani e ciepło stałej toksyny EA S T 1,
typowej dla enteroagregacyjnych E. coli (EAEC).
Amplifikacja metodą PCR ze starterami EASTl-l
i EASTl-2 pozwoliła stwierdzić obecność produktu
o masie I1I pzu83 (34,60ń) izolatów E. coli pocho-
dzących od prosiąt z biegunką zktórych większość
(81 szczepów) posiadała równocześnie zdolność uwal-
niania enterotoksyn LTI, STI i/lub STII (tab. 4). Re-
nł,Ltaty uzyskane w badaniach własnych sązbliżone
do wyników Yamamoto i Echeverria (4I), którzy
stwierdzili toksynę EAST1 u typowych szczepów en-
terotoksyczry ch E. c o l i (ETEC), odpowiedz ialny ch za
schorzenia biegunkowe u ludzi, Szeroka obecność
EASTl u izolatów E. coli wywołujących biegunkę
u prosiąt orazmechanizm jej działaniazbliżony do tok-
syny STI bakterii z grupy ETEC (36) może wskazy-
wać na potencjalnąrolę tego czynnika w patogenezie
zaburzeń jelitowych u zwierząt. Prezentowane wyniki
badań własnych, dotyczących EASTI, zostŃy po raz
pierwszy wykonane w Polsce i brak jest mozliwości
ichporównaniazrezll|tatamipracirrnychautorów.Wy-
korzystany matęriaŁ (240 szczepów E. coli) nie jest
równiez zbyt duży dla wyciągnięcia jednoznacznych
wniosków odnośnie występowan ia szczepów EAS T 1 

-

wnaszymkraju. Zuwagi jednaknato, żeizolaĘ z ge-
nem astA występujązarówno uzwierząt,jak i u ludzi
z zabuizeniami ze strony przewodu pokarmowego,
celowe jest prowadzenie dalszych badań, obejmują-
cych więks ząIiczbę E. c o li, w tym równiez szczepów
pochodzących od prosiąt zdrowych.

Celem dalszej charakterystyki badanych izolatów
bakteryjnych analizowano testem PCR obecność ge-
nów cnfl i cnfZ, odpowiedzialnych za wytwarzanie
cytotoksyc zny ch czynników martwicowych CNF 1

i CNF2, charakterys Ę cnty ch dla szczep ów należących
do grupy martwicowych E. coli (NTEC). Stwierdzo-
no, że tylko 3 spośród 240 testowanych szczepów
(1,3%) posiadĄ gen cnfż kodujący ekspresję toksy-
ny CNF2, co pozwoliło zaltczyćje do grupy NTEC.
Równocześnie 2 z Ęch izolatów miĄ zdolność uwal-
niania enterotoksyn LTI lub LTI+STI i przez to zali-
czon7oje do grupy enterotoksycznych E. coli (ETEC)

(tab. 4). Mclaren i Wray (18) na podstawie szerokich
badań epidemiologicznych sugerują ze toksyna CNF
j e st i stotnym czynnikiem odpowiedzialnym za r ozw ój
biegunki u prosiąt, zwłaszcza osesków. Potwierdziły
to dalsze eksperymentalne prace Wraya i wsp. (40),
którzy, podając dozołądkowo szczępy E. coli CNF*,
wywołali u prosiąt zapalenie jelit, bieguŃę z domiesz-
ką krwi w kale oraz objavły posocznicy wywołanej
obecnościąbakterii w płucach. Nalezy więc sądzić,że
martwicowe tzolaty NTEC mogą byc zaliczone do
oddzielnej grupy chorobotw órczychdla prosiąt szcze-
pów E. coli.

Obok wspomniany ch v,yżej markerów patogennoś-
ci, determinujących przynależność badanych szczepów
E. coli do wspomnianych vłyżej grup chorobotwór-
czych (ETEC, STEC, EAEC), oznaczano równiez
występowanie genu eaeA, kodującego wytwarzanie
białka adheryjnego intyminy (l3). lnł/mina została
Llznana za char aktery styc zny w skaźnik izo 1 atów entę -
ropatogennych E. coli (EPEC), ale jej obecność wy-
kazano także u szczepów shigatoksycznych (STEC)
lub enterokrwotocznych (EHEC), odpowiedzialnych
za wystąpienie krwotoc znego zapaleniaokręznicy u lu-
dzi (22,33). Test PCR wykonano z uniwersalnąparą
starterów IntFc i IntRc, flankujących konserwaĘwny
fragment genu eaeA o długości 884 pz. Stwierdzono,
ze 1l spośród240 (4,6%) izolatów E. coli pochodzą-
cych od prosiąt z biegunkąbyło dodatnich,tzn. posia-
dało marker genotypowy eaeA. Oznaczając wzajem-
nąkorelację między obecnościąmarkera eaeA a zdol-
nościąwytwarzaniapozostĄchanalizowanychwpra-
cy czynników patogenności (enterotoksyny, toksyny
Shiga, EASTl i CNF) stwierdzono, że żaden z II
szczepów eaeA-dodatnich nie posiadał genów kodu-
jącychekspresjęoznaczanychtoksyn.Ztychteżwzg|ę-
dów izolaty te możnabyło zaltczyć do grupy entero-
patogennych E. coli (EPEC) (tab. 4). Takie szczępy
(tzn. eaeA*)wykazał ostatnio równiez Osek (31), ale
badane przęz niego bakterie pochodziĘ od prosiąt
w okresie odsadzania od macior. Brak jest natomiast
bliższych informacji, poza prezęntowanymi obecnie
wynikami, dotyczących E. coli w:ltwarzających inty-
minę, które wyosobniono od prosiąt osesków z bie-
gunką. Szczepy talle stwierdzono natomiast wśród izo-
latów pochodzących od cieląt, zarówno z jelitową
po stac ią ko I1b akter io ry,j ak i klinicznie zdrowy ch (26),

Nalezy również zaznacryć, że l86 (35,8%) anali-
zowanych szczepów E. coli izolowanych od prosiąt
z biegunką nie stwierdzono badanych w pracy geno-
typowych markerów patogenności (tab. 4). Izolatów
tych nie udało się więc zaliczyc do żadnej określonej
grupy chorobotwórczej - enterotoksycznych, shigatok-
sycmych, enteroagregacyjnych, martwicowych ani en-
teropatogennych. Nalezy przyplJszczać, że szczepy te
posiadĄ odmienne od znanych do tej pory mecha-
nizmy dziaŁania biegunkowego lub tez występujące
u.pro s i ąt zablr zenia j e litowe byŁy wynik iem zakaże -
nia wirusami, np. rotawirusami.
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W podsumowaniu można stwierdzić, że w etiologii
jelitowej formy kolibakteriozy prosiąt osesków, oprócz
dominuj ący ch szczepow enterotoksycznych ETEC,
pewną rolę mogę odgrywać bakterie E. coli należące
do innych grup chorobotwórczych, uznawanych do
niedawna zapatogenne wyłącznie dla ludzi i nie okreś-
lane w ruĘnowych badaniach diagnostycznych biegu-
nek prosiąt.
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We wrześniu 2003 r rvykonano tuberkulinizację śródskómą. stosując tuber-
ku)inę bydlęcą PPD u 654 bawolic i 800 krów mlecznych pochodzących z l 1 82

gospodarstw w dystrykcie Kaski i Katmandu w Nepalu. Odczyn tuberkulinowy
rvypadł dodatnio u 5,zł9lo bawolic w 35 z 541 (6,5%) gospodarstw 4% krórł,
mlecznych z 30 na 64i (4.7%) gospodarstw reagowało dodahrio w teście tuber-
kuJinowym. Populacja bawolic wynosi około 3,5 mln szfuk. zaś krów - około
7 mln Zwierzęta reagujące dodatnio w teście tuberkulinowyrn rnogą stanowić
potencjalne żródło zakażenla człorł,ieka. G.


