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Summary

The genetic diversity of enterotoxigenic, shigatoxigenic and enteroaggregative Escherichia coli isolates
originated from suckling piglets with diarrhea \ilas examined by the use of random amplification of DNA
sequences (IS-PCR) and restricting fragment length po|ymorphism (RFLP) of chromosomal DNA digested
with xbaI endonuclease. The usefulness of these methods for molecular differentiation of E. coli isolates was
evaluated with a compute r program analysis based on the obtained DNA profiles. Dendrogram§ were created
from a matrix of band matching using the Dice coefficient and the unweighted pair group method with an
arithmetic mean (UPGMA) ana|ysis. The patterns showed a high degree of polymorphism among isolates
belonging to different groups. On the other hand, the genetic analysis of the tested strains revealed that
bacteria possessing the same virulence-associated factors can be classified to different clonal groups. All the
E. coli strains tested by the use of IS-PCR method produced several common DNA bands, e.g. 2]80 bp, 550 bp,
1400 bp. Moreover, the amplicon of 2000 bp mo|ecular mas§ size was only characteristic for STEC. The
obtained results demonstrated that molecular biology-based IS-PCR and RF'LP/PFGE methods are powerful
too|s for revealing clonal nature and genetic differences among E. coli isolated from piglets.
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B akterie E s ch eri chi a c o li stanowią dominuj ącą mi-
kroflorę przewodu pokarmowego zwierząt i czŁowie-
ka. Znaczentę E. coli w aspekcie wywoływania scho-
r zefi zw iązanych z pr zew o dem p okarmowyffi , a także
zzakażeniami narządowymi jest batdzo duże, a straty
ekonomicz ne z tym zw iązane są niewątpliwie p oważ-
ne (1,3, 19), Klasyfikacjęszczepów E. coli,wywołu-
j ących obj awy b ie gunkow ę ) p o t az pierws zy prze dsta-
wił w 1987 r. Levine (8), a dokładną ich charakterys-
tykę podali Nataro i Kaper (9). Bakterie te zaklasyf,r-
kowano do kilku grup: enterotoksycznych (ETEC),
enteroinwazyjnych (EIEC), enteropatogennych
(EPE C), shi gatoksy czny ch ( S TE C), entero agre gacyj -

nych (EAE C) oraz martwicowych (NTEC).
Do oceny i klasyfrkacjiszczepow E. coli stosowane

są obecnie nowoczesne metody oparte na biologii
molekularnej, a zwŁaszQza na analizię restrykcyjnej
chromosomalnego DNA, jak też z vłykorzystaniem
polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR) (10-12).
Porównanie identycznych lub odmiennych fenotypo-
wo izolatów bakteryjnych techniką analizy polimor-

fizmu długości fragmentów restrykcyjnych DNA
(RFLP), rozŁożonych w zelu agarozowym w zmien-
nym polu elekĘcznym (PFGE), jest metodą stosun-
kowo prac o - i c zaso chło nną. Z te go też względu wpro -

wadza się coraz częściej testy oparte na PCR, umozli-
wiające amplifikacje określonych fragmentów geno-
mu bakteryj ne go, oznaczone jako AP-PCR (Arbitrary
Primer PCR). Istnieje szereg odmian tego testu, ozna-
czanychlako RAPD (Random Amplified Polymorfic
DNA), ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic
Consensus), IS-PCR lub BOX-PCR (2, 1 1, 13, 14, 16-
- 1 8). W metodach Ę ch t;yw a się zwykle j ednego (rza-
dziej dwóch) starterów, o róznych długościach (8-22
zasad), o dowolnej (losowej) sekwencji (RAPD PCR)
Iub tęż o s ekwencj i komplementarnej do okre ślonych,
powtarzających się w genomie E. coli fragmentów
DNA (EzuC-,IS-, BOX-PCR). Odczyny oparte na lo-
sowej amplifrkacji DNA techniką PCR cechują się
szeregiem zalet,. sączlłe, łatwe i szybkie do wykona-
nia, nawet bez konieczności izolacjt i oczyszczania
b akteryj ne go DNA, a uzyskany obr az elektroforetycz-



ny amp likonów nie nastr ęcza prob l emów z interpr eta-
cj ą wyników. Posiadaj ą też jednak pewne o granicze-
nia zwtązane ze stosunkowo małą powtarzalnością
wyników l statdaryzacj ą warunków reakcj i PCR.

Celem badań była analiza klonalna wybranych
szczepów E. coli izolowanych od prosiąt z biegunką
za pomocąmetody oceny fragmentów restrykcyjnych
chromosomalnego DNA (RFLP/PFGE) oraz z uĘciem
techniki AP-PCR, wykorzystującej startery IS (IS-
-PCR).

Materiał imetody
Szczepy bakteryjne. Do tesfu IS-PCR lżyto II szcze-

pów E. coli, wyosobnionych od prosiąt osesków (w wieku
1-14 dni) z objawami biegunki. Izolaty te reprezentowaĘ
najczęściej występujące grupy chorobotwórczych E. coli,
odpowiedzialnę za rozwój biegunki u badanych wcześniej
prosial (4), tzn. ETEC, STEC, EAEC. Do badań wybrano
3 szczepy enterotoksyczne, wytw arzające enterotoksyny
LTI, STI oraz ftmbrięF4 (izolaty l, ż i 3); 4 szczepy ente-
roagregacyjne, wytwarzajape toksynę EAST1 oraz dodat-
kowo toksyny LTI, STI i fimbrie F4 (szczepy oznaczonę
jako 4, 5, 6 i 1) i 3 izolaty shigatoksyczne, wytwarzające
toksynę Shiga Stx2e i fimbrie F18 (szczepy B,9 i 10). Do-
datkowo do badań włączono I szczep E. coli (nr l1), u któ-
rego nie wykazano obecności analizowanych w poprzed-
niej pracy czynników chorobotwórczości (hemolizyna, fim-
brie, enterotoksyny, toksyny Shiga, EAST1, CNF1, CNF2,
intymina) i z tego względu nie mozna było zaliczyć go do
żadnej z powyższych grup chorobotwó rczy ch.

Do wykonania tesfu RFLP/PFGE wykorzystano te same
jak w metodzie IS-PCR izolaty, ozrIaczonę numerami 1-10
oraz dodatkow e 2 szczepy (określone jako nr l l i 1 2), u któ-
rych stwierdzono obecność genu eaeA, kodującego wytwa-
rzantę inĘminy, przez co za7iczonoje do grupy EPEC.

Test losowej amplifikacji (AP-PCR). Test PCRłiryko-
nano w mieszaninie o objętości 25 pl, zawierającej: bufor
enzymatyczny (10 x skoncentrowany) 2,5 pl"l; mieszani-
nę deoksynukleotydów (dATŁ dCTŁ dGTP i dTTP; koń-
cowe stężenie200 pM kazdego) ż,5 pl, MgCl, (25 mM)

5,0 pl, termostabilnąpolimerazę Taq DNA 11 U/płl;Fer-
mentas, Litwa) - 1,0 pl, wodę do końcowej objętości 22,5 p"l

oraz startery IS3A (CACTTAGCCGCGTGTCC) i IS3B
(CGCTTAGGCCTGTGTCCA) (16). Do mieszaniny do-
dawano następnie 2,5 plmatrycowego DNA i wykony.wa-
no amplifikację w ter-rnocyklerze PTM-l00 (MJ Research,
USA), utywając następujących parametrów: 94"C 5 min.
(denaturacja wstępna), a następnie 35 cykli składających
sięz94oC (1 min.), 72'C (2 min.) i 36"C (1 min.). Końco-
wy etap wydłużania przeprowadzono 72"C przez I0 min.
Po zakohczeniu reakcji PCR uzyskane produkty amplif,r-
kacji analizowano w 2%o żehl agarozowym przy pomocy
zestawu Gel Doc 2000 (Bio-Rad, USA).

Test analizy restrykcyjnej (RF'LP/PFGE). Badane
szczepy E. coli inkubowano w bulionie LB w 37"C przez
18 h z wytrząsaniem (150 rpm). Bakterie zawieszano
w 10 mM Tris-HCl (pH 8,0), dodawano równąobjętość nis-
kotopliwej agarozy (Low Melting Point; Sigma, USA) i for-
mowano bloczkilż;ywane następnie do trawienia enzymem
resĘkcyjnym XbaI. Elektroforezę pulsacyjną wykonyrva-

no w aparacie CHEF DR II (Bio-Rad) w buforze 0,5X TBE,
lżyw ając następuj ących parametrów: temper atlra I 4" C,
napięcie 6Ylcm,zmiana czasu napięcia w zakresie 5-40 s,
czas elektroforezy 23 h. Po zakończenil rozdziału DNA
bar-wiono bromkiem etydyny i analizowano zestawem Gel
Doc 2000.

Ocena stopnia pokrewieństwa genotypowego. Ocenę
pokrewieństwa badanych szczepów E, coli wykonano przy
pomocy programu komputerowego Molecular Analyst Fin-
gerprinting Plus (Bio-Rad),lżywając testu par skojarzo-
nych UPGMA ze wspołczynnikiem Dice, umozliwiającego
kreślenie drzewa fi logenetycznego (dendrogramu). Szcze-
py bakteryjne, wykazujące ponad 90% pokrewieństwa zo-
stały lznane za należące do j ednej grupy klonalnej ( 1 5).

Wyniki iomówienie
Analiza genotypowa wykonana testem IS-PCR wy-

kazała, że reprezentatywne dlakażdej z patogennych
grl;rp szazepy E. coli wykazywaĘ znaczne podobień-
stwa, ale tęż różnicą determinowane liczbą i masą
molekularną uzyskanych produktów amplifikacji ze
starterami IS3A i IS3B (ryc. 1). Większośó otrzyma-
nych amplikonów, ntęzalężntę od rodzaju badanego
szczepll E, coli, cechowała się stosunkowo dużąmasą
molekularną (powyżej 400 pz) . S twierdzon o, że pr Ę-
ki o masach ok. 280, 550 i 1400 pzbyĘ wspólne dla
wszystkich analizow anych izo latów, natomiast pro dui<t
o wielkości ok. 1100 pz obecny był u 10 spośrod 11
badanych szczepów bakteryj nych. Obserwowano tez
amplikony specyficznę dla izolatow należących do
poszczególnych grup chorobotw órczych, np. prązek
ok. 2000 pzbył typoury dla szczepow shigatoksycz-
nych. Amplikon o masie ok. 800 pz występowałlizo-
latów z numerami I-], tzn. zarówno enterotoksycz-
nych (ETEC), jak i enteroagregacyjnych (EAEC). Na-
1 e ży j e dnak zaznaczy ó, żę b adane szczepy EAE C mi a-

Ę zdolność uwalniania enterotoksyn LTI i STI, a więc
można jebyło zaliczyc równiez do grupy ETEC. Bar-
dzo podobny do szczepow ETEC/EAEC obraz elek-
troforcĘczny uzyskany w teście IS-PCR obserwowa-
no w przypadku bakter7i oznaczonych numerem 11,
które nie posiadaĘ żadnych oznaczonych wcześniej
markerów patogenności.

500 pz

Ryc. 1. Obraz elektroforeĘczny wybranych szczepów E. coli
uzyskany w teście IS-PCR. Poszczególne ścieżki: M, 100 pz
standard masy molekularnej; 1,2,3 - szczepy enterotoksycz-
ne ETEC; 4,5,6,7 - szczepy enteroagregacyjne EAEC; 8, 9,
10 - szczepy shigatoksyczne STEC; 11 - szczep o nieoznaczonej
przynależności. Strzałką z^znaczoll,o prążek o masie 500 pz



100

I

90

I

80

I

70

I

5i6
7

1

3
,l,|

2
4
8
9

10

Ryc. 2. Dendrogram uzyskany po analizie komputerowej ob-
razu elektroforetycznego wyników testu IS-PCR, po zastoso-
waniu metody UPGMA ze współczynnikiem Dice. Stopień
pokrewieństwa genotypowego wyrażony w o/". Poszczególne
ścieżki: 1-3 - ETEC; 4-7 - EAST/ETEC; 8-r0 - STEC oraz
11 o nieokreślonej przynależności

Oceniaj ąc stopień wzaj emnego pokrewieństwa ge-
notypoweg o szczępów, ręprezęniiących poszczęgol-
ne grupy chorobotwórczych E. coli wykreŚlono,
w oparciu o metodęUPGMA, drzewo filogeneĘczne,
umożliwiaj ące określenie wzaj emnych korelacj i klo-
nalnych badanych bakterii (ryc. 2). Stwierdzono, ze
te stowane techniką I S -P CR izolaĘ ce chowały s ię u1l-
sokiego stopnia (ok. 70%) podobieństwem moleku-
larnym. Szczepy z numerami 5 i 6 (grupa EAEC1
/ETEC) były identycznę, abardzo blisko z nimi spo-
krewnione okazaĘ sięizolaĘ 1 (ETEC) orazJ (EAEC/
/ETEC). Duzego stopnia korelację genotypową
(> 80%) wykazywaĘ tęż z ntmi szczępy 2 i 3 (ETEC),
4 (EAEC/ETEC) oruz izolat 11 nie posiadający żad-
nych oznaczanych w pracy markerów patogenności,
Stosunkowo najmniej sze, ale j ednocześnie równiez
dośó wysokie pokrewieństwo klonalne, dotyczyło
szczepów shigatoksycznych(izolaĘ 8,9 i 10) w od-
niesieniu do pozostĄch chorobotwórc4lchgrup E. coli
(E TE C, EAE C lub szc zep o nie o znac zonej pr zy należ-
ności grupowej). Bakterie STEC byĘblisko spokrew-
nione ze sobą zlryłaszczaszczepy oznaczonę numera-
mi 9 i 10 (> 80% korelacji na poziomie molekular-
nym), a ich współ zależnośc genotypow a z pozostńy -
mi analizowanymi bakt ęńami E. coli wynosiŁa 1 0-7 5Yo.

Analiza szczep ów E, c o l i vłykonana te chniką RF LP
pozwoliła równiez na uzyskanię zróżntcowanego ob-
tazl genotypowego badanych tzolatów (ryc. 3).
Otrzymany za pomocąmetody UPGMA dendrogram
wykazał, ze wszystkie analizowaneizolaĘ E. colitvło-
rzyły, podobnie jak w przypadku tesfu IS-PCR, sto-
sunkowo jednorodne drzewo filogeneĘczne (ryc. 4).
Najbardziej homogenne genotypowo (> 95%) były
szczępy znumerami4i5, awięc zaliczone do grupy
entero agre g acyjny ch E, c o li (E AEC), p o s iadaj ąc e do -
datkowo markery genotypowe typowe dla szczepów
enterotoksy czny ch ETEC (Lf I/STI/F 4). B ar dzo po -
dobne do siebie byĘ rownieżizolaĘ 6 i7 ,należące do

Ryc. 3. Obraz elektroforetyczny wybranych szczepów E. coli
izolowanych od prosiąt z biegunką, uzyskany w teście RFLP
po trawieniu DNA enzymem XbaI i rozkładzie w zmiennym
polu elektrycznym (PFGE). Poszczególne ścieżki: M - stan-
dard masy molekularnej (50-1000 kb; Sigma); 1,2,3 - szcze-
py enterotoksyczne ETEC; 4,5,617 - szczepy enteroagrega-
cyjne EAEC; 8, 9, 10 - szczepy shigatoksyczne STEC; 11, 12

- szczepy enteropatogenne EPEC

grupy EAE C. Znaczne go stopnia pokrewieństwo klo -
nalne (> 85%) cechowało szczepy 8,9,10 (STEC) oraz
12 (EPEC),

Analimjącwspółzależnośćklonalnątzolatówzali-
czonychdo poszczególnych grup patogennych E. coli
stwierdzon o, że najb ardziej spokrewnione ze s obą byĘ
szczepy shigatoksyczne STEC (tzolaty z numerami 8,
9 i 10) orazęnterotoksyczne ETEC (szczepy nr 1 i 3),

100
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Ryc. 4. Dendrogram uzyskany po analizie komputerowej ob-
razu elektroforetycznego wyników testu RFLĘ po zastoso-
waniu metody UPGMA ze współczynnikiem Dice. Stopień
pokrewieństwa genotypowego (wyrażony w 7o) przedstawio-
ny jest w górnej części drzewa filogenetycznego. Liczby po-
dane z prawej strony odpowiadaj ą numerom badanych szcze-
pów E. coli
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wykanj ące kore 1 acj ę g enotyp ow ą na p o ziomi e 8 0oń .

D o śc bli ski e z nimi pokrewieństwo wykazyw aĘ izolaĘ
grupy EAEC (enteroagregacyjne E. coli), oznaczone
numerami 4, 5, 6 i 7, cechujące się podobieństwem
klonalnym oznaczonym metodą RFLPruPGMA po-
wy żej 7 0 % . Naj b ardzi ej o ddalony filo g en ety cznie był
izolat grupy EPEC (szczep nr 11), którego współza-
leżność molekularna z pozostałymi analizowanymi
szczepami E. coli była na poziomie poniżej 70oń
(ryc.4).

Uzyskane wyniki, bazujące zarówno na metodzie
RFLĘ jaktez technice AP-PCR, pozwoliĘ stwierdzić,
zę wśród chorobotwórczych E. coli pochodzących od
prosiąt z biegunką istnieją szczepy cechujące się !vy-
sokiego stopnia homogennością genotypową której
stopień można określić graftcznie w postaci drzewa
fi l o genetyc zne go op arte go na analizie komputerowej
uzyskanych fragmentów DNA. Pokrewieństwo takie
nie j est możliwe do wykazania przy pomocy konwen-
cjonalnych metod opartych nabadaniach cech fenoĘ-
powych, np. zdolności wytwarzania hemol izy in vitro,
oporności na chemioterapeutyki lub występowaniu
(braku) markerów chorobotwórczości (fimbrie, ente-
rotoksyny, toksyny Shiga, EASTI, CNF). Z drugiej
strony, uzyskane w obecnej pracy wyniki oparte na
metodach molekularnych vłykazaĘ, że szczepy o iden-
Ę czny ch właś ciwo ś c iach fenoĘp owych mo gą by ć r ó ż-
ne na poziomie genotypowym. Odmienności te mogą
by ó tak duże go stopni a, żę analiza fi l o g enetyc zna Ę ch
tzolatow wykazuje znaczny lub nawet całkowity brak
pokrewieństwa klonalnego. Dla uzyskania pełnego
obrazl w spółzależności molekularnych m iędzry szcze-
pami E. coli,Davts i wsp. (5) zalecili jednoczesne uży-
cie kilku enz5rmów resĘkcyjnych w metodzie RFLĘ
podczas gdy inni badaczę (6,7) zalecajązastosowanie
kombinacji kilku metod opaĘch na AP-PCR i RFLP/
/PFGE.

Prezentowane w niniej s zy ch b adaniach te sty mo gą
znalężć zastosowanie w ustalaniu pokrewieństwa po-
między p ato gennymi szczepami E . c o li, przy czynić się
do szybkiego ustalenia źródŁa i dróg szerzęnla się in-
fekcji, jednak ich wykorzystanie do badań w ramach
epidemiologii molekulamej zaleĘ od mozliwości tech-
niczny ch dane go laboratorium.
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Klacz w wieku 10 ]at na 2 tygodnie przed terminem porodu poroniła bliźnia-
ki Nie była szczepiona przeciwko helpeswirusowi koni typu 1 (EHVl), a na
terenie stadniny nie występowaĘ uprzednio infekcje wyr;vołane przez Serratia
marcescens. Badanie anatomopatologiczne poronionych źrebiąt wykazało nie-
dodmę płuc, wyrażny przerost grudek śledziony oraz obecność biĄch drob-
nych ognisk w śledzionie i wątrobie oraz przekrwienie nerek. Badanie histopa-
tologiczne wykazało naciek lirnfocytamy i komórek plazmatycznych błon pło-
dowych, 1imfocytame kłębuszkowe zapalenie nerek, ogniskowe śródmiąższowe
zapalenie nerek, zwyrodnienie hepatocytów, nacieki limfocytame i komórek plaz-
maĘcznych w wątrobie, ponadto u jednego źrebtęcia występowało zapalente
jelita śJepego i okrężnicy, u drugiego zwy,rodnienie śluzówki dwunastnicy Z błon
płodowych, płuc, nerek, waJroby, mózgu, krezkowych węzłów chłonnych i śle-
dziony wyosobniono Serratia marcescens. Z błon płodowych wyosobnino S/a-
phylococcus sp , z nerek - Aeromonas hydrophila, z przewodu pokarmowego -
A hydrophila l Pantoea sp Izolacja tych bakterii nie wyklucza, że przyczyną
ronienia była Serratia marcescens. 
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