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REZUMAT
Obiective: Evaluarea inciden¡ei patotipurilor enterice de E. coli la pacien¡ii cu boalå diareicå, cu sau fårå
infec¡ie concomitentå cu HIV.
Metode: S-au investigat 410 pacienti (369 non-HIV ¿i 41 HIV+) interna¡i în Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase ¿i
Tropicale “Dr. V. Babe¿“, cu diagnosticul de boalå diareicå acutå, în perioada 01.01.06–31.06.07. În metodologia
conven¡ionalå se practicå metode fenotipice. Examenul microscopic, macroscopic ¿i datele clinico-
epidemiologice impun coprocultura orientatå. E. coli enteropatogen/ EPEC, E. coli sorbitol (-/+)/ STEC ¿i E. coli
predominant, au fost identificate prin multiplex PCR, în INCDMI Cantacuzino.
Rezultate: Din 410 tulpini E. coli 74, 3% au apar¡inut grupelor de vârstå 0-4 ani. S-au identificat serogrupurile
EPEC: O26B6/ 28,2%, O55B5/ 15,2%, O127B8/ 13,0%, O128B12 si O126B16/ 8,7%, O111B4/ 6,5%, O157H7/
0,5%. Tehnicile moleculare eviden¡iazå inciden¡a realå a patotipurilor enterice de E. coli: EPEC/ 5,8% (EPEC
tipic eaeA+, bfpA+/ 0,7%, EPEC atipic eaeA+/ 5,1%), EHEC (STEC)/ 2,9% (STEC tipic/ 0,2%, STEC atipic/
2,7%), EaggEC/ 4,4%. La 41 pacien¡i HIV+ nu s-au izolat patotipuri de E. coli.
Concluzii: Identificarea factorilor de virulen¡å ¿i agresivitate bacterianå poate servi atât microbiologului cât ¿i
clinicianului, pentru terapia infec¡iilor digestive bacteriene.

Cuvinte cheie: metode genotipice, EPEC tipic, EPEC atipic, STEC/ VTEC
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ABSTRACT
Objectives: Assessment of incidence for enteric pathogenic strains of E. coli in samples of patients with
diarrheal syndrome, with or without concomitant HIV infection.
Methods: The study included 410 isolates of E. coli, from hospitalised patients, between 1st Jan 2006–31
June 2007. The classical methodology was based on isolation, phenotypic identification and serological
testing. Microscopic examination, macroscopic aspects and epidemiological data were used for obtaining an
oriented stool culture for E. coli/ STEC. All strains of E. coli isolated in pure culture were analyzed through
multiplex PCR in INCDMIC.
Results: We identified 410 strains of E. coli: 369 HIV(-) and 41 HIV(+), the most ones at the age group 0-4
years: 74,3% cases. The molecular tests showed 5,12% atypical EPEC (eae gene), 0,7% typical EPEC (bfp
and eae genes), 2,7% atypical STEC/VTEC (with one gene or association of 2-3 genes: eae, stxI, stxII, mdh),
0,2% typical STEC/EHEC (all 4 genes), 4,4% EAEC (agg gene). There were no enteric pathogenic strains of
E. coli isolated from HIV (+) patients.
Conclusions: 1. Pathotyps of E. coli was confirmed by genotypical methods, only in HIV(-) patients; in HIV(+)
patients, ADS occured by other non-infectious pathophysiological mechanisms of SIDA.

Key words: genotypical methods, typical EPEC, STEC/ VTEC

I. INTRODUCERE

Boala diareicå este prezentå pretutindeni, de
regulå cu manifeståri benigne ¿i autolimitante, nu
înså ¿i în rândul copiilor pânå la 5 ani, al båtrânilor
¿i al pacien¡ilor imunodeprima¡i. Prin extindere
epidemicå, BDA este una dintre cauzele majore
de îmbolnåvire ¿i deces la copii, în ¡årile în curs
de dezvoltare. (1)

Cerin¡ele actuale de identificare a bacteriilor
enteropatogene nu se rezumå doar la determinarea
apartenen¡ei la o specie bacterianå, ci trebuie så
punå în eviden¡å factorii de agresivitate implica¡i
¿i la specii etichetate pânå nu demult ca „saprofite“.

Familia Enterobacteriaceae reprezintå o cauzå
majorå de producere a bolii diareice, iar genul
Escherichia pare så fie „redescoperit“. E. coli este
considerat un „locuitor“ obi¿nuit al intestinului
uman. Tulpinile saprofite sunt greu de distins de
tulpinile intrinsec patogene. În prezent sunt recu-
noscute 4 grupe aparent distincte în cadrul speciei
(2):

1. E. coli, care poate determina infec¡ii opor-
tuniste, ca: infec¡ii de plågi, infec¡ii de tract
urinar inferior ¿i variate alte manifeståri în
organisme imunodeprimate,

2. E. coli, care produce septicemie sau menin-
gite la nou- nåscu¡i,

3. E. coli, implicat în infec¡ii de tract urinar su-
perior sau pielonefrite.

4. E. coli care stå la baza mecanismelor care
produc diaree, pseudo-dizenterie, colitå
hemoragicå, sindrom hemolitic uremic.

Escherichia coli, considerat ini¡ial germen co-
mensal, are o capacitate de adaptare remarcabilå.
Nici un alt germen nu a fost atât de bine studiat:
E. coli – specia „cobai“, a fåcut obiectul studiilor
de biochimie, fiziologie ¿i geneticå, dovedindu-se

permisivitatea în acceptarea de material genetic
exterior, în prezen¡a plasmidelor ¿i fagilor. (3)

Transferul de material genetic conferå tulpinilor
de E. coli proprietå¡i patogenice noi, fiind necesarå
o disociere între diagnosticul taxonomic ¿i
diagnosticul de patogenitate. Identificarea unei
tulpini ca fiind E. coli nu prezintå nici un interes
dacå nu a fost completatå cu un inventar de posibili
factori (sau gene) de patogenitate.

În cazul culturilor monomorfe, cu predo-
minan¡a clarå a tulpinilor de E. coli, determinarea
doar a caracterelor biochimice ¿i încadrarea sero-
logicå într-un serogrup/serotip, fårå determinarea
factorilor de virulen¡å ¿i a genelor de patogenitate,
nu este suficientå pentru încadrarea corectå într-un
patotip enteric.

Încadrarea tulpinilor de E. coli în patotipurile
digestive enun¡ate, necesitå tehnici imunoen-
zimatice, de biologie molecularå, culturi celulare,
care nu reprezintå practici de rutinå în laboratorul
clinic, din motive obiective de dotare ¿i lipsa perso-
nalului calificat.

 Este printre primele studii de microbiologie
clinice din ¡ara noastrå, care, folosindu-se de
tehnici moderne de biologie molecularå, pune ac-
cent pe descrierea genotipului de enteroagresivitate
a tulpinilor de E. coli izolate prin tehnica copro-
culturii standard sau folosind metode genetice
aplicate direct pe prelevat.

II. OBIECTIVELE principale ale acestui studiu,
au fost:

1. Elaborarea unei metodologii accesibile ¿i
aplicabile în diagnosticul bacteriologic al
bolii diareice acute, prin coroborarea
metodelor fenotipice, cu cele comple-
mentare ¿i genotipice, în scop diagnostic,
epidemiologic, în special pentru situa¡ii de
urgen¡å.
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2. Eviden¡ierea unor caractere fenotipice ¿i
genotipice asociate virulen¡ei intestinale,
care constituie argumente în favoarea
poten¡ialului enteropatogen al tulpinilor de
E. coli.

3. Evaluarea inciden¡ei patotipurilor enterice
de E. coli într-un lot aleator de pacien¡i,
clinic diagnostica¡i cu boala diareicå acutå,
imunocompeten¡i ¿i infecta¡i HIV, în pe-
rioada 01. 01. 2006 – 01. 07. 2007, interna¡i
în Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase ¿i
Tropicale „Dr. V. Babe¿“, Bucure¿ti.

III. MATERIAL ªI METODE

Coprocultura standardizatå pentru copil de
0-4 ani trebuie så constituie un „standard local“
care se bazeazå pe metodologia ¿i protocoalele
alese conform caracteristicilor epidemiologice ale
zonei de activitate a laboratorului (5,6).

Coprocultura complementarå permite evi-
den¡ierea factorilor de patogenitate-virulen¡å câ¿-
tiga¡i, la bacteriile enterice comensale (7).

Schema propuså pentru ierarhizarea etapelor
de diagnostic bacteriologic:

a) Determinarea circumstan¡elor care preced
sau acompaniazå diareea: contextul epide-
miologic ¿i clinic;

b) Aprecierea aspectelor macroscopice ¿i mi-
croscopice ale materiilor fecale;

c) Alegerea metodologiei potrivite;
d) Izolarea ¿i identificarea patogenilor enterici;
e) Ob¡inerea unui rezultat care så permitå me-

dicului indica¡ia unui tratament adecvat:

Metodologii neconven¡ionale

Eviden¡iazå prezen¡a agentului etiologic în
prelevat, prin identificarea unor elemente struc-
turale (antigenice ori genetice) caracteristice:

1. Metode imunologice (8):
– aglutinare (latex-aglutinare, coaglutinare);
– imunoenzimatice;

2. Metode genetice – tehnici PCR (9,10):
– amplificare genicå;
– hibridizare acizi nucleici;
– multiplex PCR (11).

III. REZULTATE ALE EXAMINÅRILOR
FENOTIPICE

S-au investigat în total 410 tulpini de Esche-
richia coli, izolate din coproculturi ale pacien¡ilor

interna¡i în Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase ¿i
Tropicale „Dr. V. Babe¿“, cu diagnosticul clinic
de boalå diareicå acutå ¿i trenantå. Dintre pacien¡ii
intra¡i în studiu, 369 au fost cazuri clinice de boalå
diareicå acutå, pe fond imunitar normal, iar 41 au
fost pacien¡i infecta¡i cu virusul imunodeficien¡ei
umane (HIV), inclu¿i în studiu pe baza criteriilor
convenite.

Din totalul de 410 tulpini, 299 (72,92%) au fost
izolate de la copii imunocompeten¡i cu vârsta sub
4 ani: 144 (48,2%) båie¡i ¿i 155 (51,8%) feti¡e.
Distribu¡ia pe grupe de vârstå este prezentatå în
figura 2, în care se poate remarca preponderen¡a
grupei de 0-2 ani.

Din numårul total de pacien¡i investiga¡i, 41
(10,0%) au fost selecta¡i din sec¡iile de bolnavi
infecta¡i HIV: 20 cu vârste cuprinse în intervalul
0-19 ani ¿i 21 cu vârste cuprinse între 20-64 ani.
În figura 3, sunt grupa¡i pacien¡ii HIV-pozitivi,
interna¡i cu diagnosticul clinic de sindrom diareic,
pe criterii de vârstå ¿i sex. Boala diareicå acutå
sau trenanatå s-a înregistrat în special la adoles-
cen¡ii de 15-19 ani.

Dupå cum se vede în grafic, vârstele mici: 0-4
ani sunt cel mai bine reprezentate numeric: 305
(74,39%, pacien¡i non HIV ¿i HIV+). Dintre
pacien¡ii cu vârste cuprinse între 0-4 ani, 147
(48,2%) au fost de sex masculin, iar 158 (51,8%)
de sex feminin. Aceastå observa¡ie este în con-
cordan¡å cu semnalårile din literaturå (12) care
atribuie participarea patotipurilor intestinale de E.
coli mai frecvent la copii decât la adul¡i.

a) Rezultatele diagnosticului bacteriologic
clasic (conven¡ional)

Prelevatele recoltate de la pacien¡ii interna¡i cu
diagnosticul clinic de boalå diareicå, au fost
transportate în maximum o orå la laborator. S-au
recoltat probe de materii fecale în 2 recipiente: un
coprorecoltor steril simplu ¿i unul cu mediu de
conservare ¿i transport Cary Blair.

Toate prelevatele au fost examinate macro-
scopic (pentru aprecierea consisten¡ei, culorii,
prezen¡ei sângelui sau al mucusului) ¿i micro-
scopic, datele fiind înregistrate în fi¿ele completate
pentru fiecare caz clinic.

S-au efectuat frotiuri colorate albastru de
metilen ¿i Gram pentru fiecare probå de materii
fecale recoltatå de la pacien¡ii interna¡i, repre-
zentând primul prelevat nepereche, din momentul
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Figura 1. Reparti¡ia pe sexe a pacien¡ilor încadra¡i în
grupele de vârstå de 0-4 ani ¿i peste 4 ani

Figura 2. Reparti¡ia pe grupe vârstå, sex, pacien¡i cu BDA, non-HIV

Figura 3. Reparti¡ia pe grupe de vârstå, sex, pacien¡i cu BDA, HIV(+)

prezentårii la medic. Examinarea microscopicå a
frotiurilor colorate albastru de metilen a fost
efectuatå pentru aprecierea prezen¡ei leucocitelor
în materiile fecale recoltate de la pacien¡i.
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Figura 4. Reparti¡ia pe grupe de vârstå, sex, pacien¡i cu BDA (TOTAL: HIV(+) ¿i non-HIV)

Tabelul 1. Identificarea biochimicå a tulpinilor de
E. coli

Legenda: (+): > = 90% reac¡ii pozitive, (-): > = 90% reac¡ii
negative, (+/ -): majoritatea reac¡iilor pozitive, d: reac¡ii
diferite: +, -,*TSI: triple sugar iron,**rezultate bazate pe 1887
de tulpini de E. coli (Ewing et al, 1972).

Identificarea preliminarå a tulpinilor de bacili
Gram (-) din familia Enterobacteriaceae s-a bazat
pe interpretarea reac¡iilor biochimice, utilizând
medii de culturå politrope (TSI, MIU, MILF, citrat
Simmons). Pentru identificarea de certitudine s-au
utilizat kit-uri complexe de diagnostic, API 20E,
ID 20E, carduri Vitek.

Din 410 tulpini de E. coli selectate pentru
identificare serologicå, 130 (31,7%) au aglutinat
cu ser polivalent EPEC, 3 tulpini (0,7,%) au
aglutinat cu ser anti-EIEC ¿i numai 2 tulpini (0,5%)
cu ser anti-EHEC (O157:H7). (figura 6) Dintre cele
130 tulpini de E. coli pozitive prin reac¡ia de aglu-
tinare pe lamå cu seruri polivalente EPEC, 7 au
fost izolate de la pacien¡i infecta¡i HIV, iar 123 au
fost izolate de la pacien¡ii non-HIV.

 Din cele 130 de tulpini aglutinante cu seruri
polivalente EPEC, 46 (35,4%) au fost încadrate în
serogrupuri EPEC prin reac¡ii de aglutinare în tub,
cu seruri monovalente.

 Distribu¡ia individualå pe vârstå ¿i sex a
pacien¡ilor confirma¡i etiologic este prezentatå în
tabelul II.

Figura 5. Tulpinå de Escherichia coli identificatå pe
trusa API 20E
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 A¿a cum reiese din tabel, cele mai frecvente
serogrupuri izolate, apar¡inând patotipului enteric
EPEC au fost: O26B6/28,2%, O55B5/15,2%,
O127B8/13,0%, O128B12 ¿i O126B16/8,7%,
O111B4/6,5%.

 Mai precis, 46 tulpini de E. coli s-au încadrat
în serogrupurile circulante semnalate în zona
noastrå geograficå, iar restul de 84 au fost negative
la reac¡ia de aglutinare în tuburi cu seruri mono-
valente.

 Acest fapt se explicå prin apartenen¡a lor la
alte serogrupuri netestate, înrudite antigenic,
circulante în ¡ara noastrå pentru care nu existå încå
seruri aglutinante comercializate. Cele 2 tulpini de
E. coli care au aglutinat cu ser polivalent anti-EIEC
nu s-au confirmat prin reac¡ia de aglutinare în
tuburi.

De altfel, apartenen¡a la serogrupele EIEC este
privitå cu o oarecare rezervå, întrucât serurile
comerciale, ¿i a¿a numeroase ¿i imperfecte sub
aspectul specificitå¡ii, nu reu¿esc så acopere gama
largå de entitå¡i EIEC. Atunci când particularitå¡ile
clinice ¿i biochimice contureazå un sindrom
„Shigella – like“, se impune confirmarea prin testul
Sereny, toxigenicitate pe culturi celulare, tehnici
de biologie molecularå (13).

Dintre cele 12 serogrupe EPEC, serogrupul
O26B6 a fost dominant: 28,2% (Tabel II). Dintre
celelalte serogrupe, O55B5, O127B8, O126B16
¿i O128B12, au fost prezente într-o propor¡ie
semnificativå, variind între 8,7 ¿i 15,2%. Numai 5
dintre tulpinile încadrate în serogrupul O26B6, au
provenit de la pacien¡i în vârstå de pânå la 2 ani, 5
de la persoane adulte (8-38 ani) ¿i douå de la per-
soane de peste 50 ani.

Tabelul 2. Încadrarea în serogrupuri a tulpinilor de E.
coli, patogeni enterici

Figura 6. Reac¡ia de aglutinare pe lamå cu seruri anti -E. coli
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Se contureazå astfel ipoteza cå serogrupul
EPEC este un patogen diareic infantil. Incriminarea
lui în etiologia BDA la adul¡i ¿i chiar persoane în
vârstå, nu este înså ocazionalå. Gravitatea clinicå
a sindromului diareic la copil, din cauza deze-
chilibrårii hidroelectrolitice rapide, a fåcut ca inves-
tigarea bacteriologicå a scaunului la copil så se
facå mai frecvent ¿i semnalizarea serogrupelor
EPEC, îndeosebi la copilul sub 4 ani, så aparå,
statistic, pe primul loc (14).

În figura 8 se poate remarca cå din totalul de
tulpini EPEC confirmate, 43,48% au fost izolate
de la copiii sub 1 an ¿i 26,17% de la copiii pânå la
10 ani. Celelalte grupe de vârstå, însumând
30,35%, au fost adul¡i, dintre care, 10,87% de peste
50 ani.

Un serogrup, de asemenea important ca frec-
ven¡å, a fost O55 B5, în care s-au încadrat 7 tulpini

de E. coli, izolate de la pacien¡i cu vârste cuprinse
între 5 luni ¿i 37 ani.

Dintre cele 41 tulpini de E. coli izolate de la
pacien¡i cu boalå diareicå trenantå, asociatå
infec¡iei HIV, 2 (4,9%) tulpini au fost încadrate
serologic în serogrupurile O26 B6 ¿i O128 B12,
apar¡inând astfel patotipului enteric EPEC (entero-
patogen). Luând în considerare aceastå propor¡ie
nu se poate afirma cå EPEC ar putea fi unul dintre
agen¡ii etiologici importan¡i în sindromul diareic
la infecta¡ii HIV.

b) Rezultate ale investigatiilor genotipice
Cele 410 de tulpini de E. coli izolate în

coproculturå, identificate prin metode fenotipice
au fost investigate ¿i prin metode de biologie
molecularå, pentru detec¡ia prezen¡ei factorilor
genetici de patogenitate, prevalen¡a genelor
codante ale unor factori de virulen¡å (adezine,
toxine) (15).

În tabelul III este prezentatå o listå a factorilor
de virulen¡å recunoscu¡i la patotipurile intestinale
de Escherichia coli. Corespunzåtori fiecåruia
dintre ace¿ti factori sunt men¡iona¡i determinan¡ii
genetici codan¡i. Se situeazå pe primul loc prezen¡a
intiminei, al cårei determinant genetic codant a fost
pus în eviden¡å la 7,8% dintre tulpinile serologic
identificate ca apar¡inând patotipului EPEC.

În 11 cazuri (2,7%) s-a eviden¡iat prezen¡a fac-
torului de virulen¡å Stx II, al cårui determinant
genetic codant stx II este corespunzåtor patotipului
EHEC (16).

Corespunzåtor patotipului EAEC, factorul de
virulen¡å este adezina AAF1; numårul de gene

Figura 7. Încadrarea tulpinilor de E. coli izolate, în serogrupuri apar¡inând patotipului enteric
EPEC

Figura 8. Propor¡ia pe grupe de vârstå a tulpinilor de E.
Coli EPEC comfirmate
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codante depistate a fost de 18, ceea ce a corespuns
la o frecven¡å de 4,4%.

Între al¡i factori de virulen¡å depista¡i, s-au
numårat: adezina Bfp (caracterizând patotipul
EPEC) ¿i toxina Stx I (produså de patotipul EHEC)
(17).

Nu au fost depistate gene codante råspun-
zåtoare de producerea de enterohemolizinå (pato-
tip EHEC), toxine LT ¿i ST (patotip ETEC), inva-
zina (EIEC), absen¡å care poate fi puså în legåturå
cu lipsa de participare a patotipurilor respective
în determinismul etiologic al cazurilor de BDA in-
vestigate.

Gena eaeA, determinant cromozomal al inti-
minei, råspunzåtoare de leziuni specifice
„attaching – effacing“, s-a întâlnit cel mai frecvent
singurå la 21 dintre tulpini ¿i în asociere cu alte
gene la încå 11 tulpini.

Gena agg a fost detectatå singurå la 18 tulpini
¿i în asociere cu eaeA la 3 tulpini. (20)

Prezen¡a genelor stx I ¿i stx II a fost întotdeauna
determinantå pentru patotipurile STEC, cu sau fårå
gena eaeA. Identificarea doar a genei eaeA, fårå
localizarea genei plasmidice bfpA, permite
încadrarea acestor tulpini în patotipul EPEC atipic
(5,12%) (21).

Numai 1,5% dintre tulpini poartå doar gena
stxII, în timp ce gena stxI unicå, a fost identificatå
în propor¡ie de 0,3%. 0,9% dintre tulpini au
prezentat asociere de 2 gene: eaeA + stxII ¿i o
singurå tulpinå de E. coli a prezentat o asociere
triplå de gene eaeA + stxI + stxII. Aceste tulpini de
E. coli se încadreazå în patotipul STEC (Shiga
Toxin E. coli) sau VTEC (2,9%).

Gena agg s-a regåsit în genomul a 18 (4,4%)
dintre tulpinile testate prin PCR, ca singura repre-
zentantå a genotipului de virulen¡å EAggEC (E.
coli enteroagregativ).

Profilurile rezultate din asocierea a douå gene
au fost în numår de 3, la 10 (2,4%) dintre tulpinile
E. coli studiate. În fiecare dintre ele gena eaeA s-a
asociat fie cu bfpA (specific patotipului EPEC
tipic), fie cu stx II (în patotipul EHEC/ STEC), fie
cu gena agg (enteropatogen atipic asociat cu
enteroagregativ EAggEC).

O singurå triplå asociere (eaeA + stxI + stxII)
s-a înregistrat la o tulpinå de E. coli: s-au identificat
3 determinan¡i genetici ¡inti¡i prin metoda multiplex
PCR, respectiv genele eaeA, stxI, stxII, care au
confirmat suspiciunea clinicå, precum ¿i meca-
nismul de ac¡iune bacterian, permi¡ând încadrarea
tulpinii în patotipul enteric STEC.

Confirmarea prin PCR a tulpinilor de E. coli –
patotip EPEC este prezentatå în tabelul IV. De¿i
aceste tulpini au apar¡inut mai multor serotipuri
(5 serotipuri) ele au fost confirmate prin tehnica
PCR ca purtåtoare ale aceluia¿i factor de virulen¡å,
eaeA, ¿i catalogate drept patotip EPEC tipic (eaeA
+ bfp+, la 3 tulpini din 46) ¿i, respectiv EPEC atipic
(eaeA + bfp -, la 7 tulpini din 46).

Dintre cele 130 tulpini E. coli care au prezentat
reac¡ie pozitivå la tehnica aglutinårii cu seruri
polivalente anti-EPEC, 9 tulpini s-au încadrat
serologic în serogrupe EPEC ¿i doar 10 (7,7%)
tulpini au fost confirmate genetic, prin punerea în
eviden¡å a genelor eaeA ¿i bfpA, prin tehnica
multiplex PCR.

Tabelul 3. Inciden¡a structurilor genetice implicate în
patogenitatea tulpinilor diareigene de E. coli studiate ¿i

corelarea cu patotipurilor enterice cunoscute

Nici una dintre tulpinile de E. coli izolate de la
pacien¡ii infecta¡i HIV nu a prezentat gene cro-
mosomiale sau plasmidice codante pentru factorii
de virulen¡å suspiciona¡i, dupå încadrarea serolo-
gicå în patotipul EPEC.

c) Profilul genotipului de virulen¡å la tulpinile
enterice de E. coli izolate în boala diareicå acutå

Genotipul de virulen¡å detectat la screeningul
prin PCR al tulpinilor de E. coli izolate a eviden¡iat
prezen¡a uneia sau mai multor gene codante pentru
factorii de virulen¡å.

În genomul tulpinilor de E. coli selectate din
sindroamele diareice, s-au ¡intit 11 regiuni specifice
pentru determinan¡ii de virulen¡å: lt, st, ipaH, stxI,
stxII, ehxA, bfpA, eaeA, agg, astA, afa. (18,19).

În tabelul IV este redat profilul genomic de
enterovirulen¡å identificat la tulpinile de E. coli.
La aceea¿i tulpinå au fost identificate 1 sau
maximum 3 gene determinante ale profilului de
virulen¡å. În total au fost eviden¡iate 8 profiluri
genomice: eaeA, agg, stx II, stx I, eaeA + bfpA,
eaeA + stx II, eaeA + agg, eaeA + stx I + stx II.
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Este de re¡inut cå la 24 tulpini (din 410 testate,
5,8 %) de E. coli izolate, s-a pus în eviden¡å, prin
tehnica PCR, prezen¡a genelor eaeA ¿i bfpA: 21
de tulpini au prezentat factori de virulen¡å atipici
pentru patotipul EPEC (eaeA+) ¿i numai 3 au fost
genetic, tipice: eaeA+ bfp+ (22).

Important de subliniat este înså faptul cå numai
9 din 24 tulpini genetic definite ca purtând factori
de virulen¡å au corespuns încadrårii serologice de
patotip EPEC.

Aceastå observa¡ie sus¡ine superioritatea meto-
delor genetice, mult mai sensibile decât metodele
fenotipice, prin capacitatea lor de a detecta tulpini
cu semnifica¡ie etiologicå poten¡ial agresive, fårå
expresie de factori antigenici incriminatori.

Tabelul 4. Profilul genomic de enterovirulen¡å
identificat la tulpinile de E. coli izolate din coprocultura
pacien¡ilor interna¡i cu diagnostic clinic de BDA

Abordarea investigårii prin metode de biologie
molecularå (metode genetice) a sindromului
diareic determinat de E. coli pare a fi mult mai
eficientå decât cea serologicå ¿i, în perspectivå,
va diminua consistent e¿ecul „rezultatelor nega-
tive“ raportate în mare propor¡ie ca urmare a abor-
dårii diagnosticului bacteriologic, prin metode
fenotipice. (23)

În tabelul V am surprins un alt fenomen: la 14
din cei 24 pacien¡i la care s-au izolat tulpini de E.
coli purtåtoare de factori de virulen¡å, vârsta a fost
de peste 8 ani ¿i numai 10 au avut vârsta sub 3
ani.

Conceptele anterioare (24) eviden¡iau patotipul
EPEC ca un patogen intestinal infantil. Patotipurile
intestinale de E. coli au fost izolate mai frecvent
de la copii decât de la adul¡i, mai ales ca urmare a
faptului cå investigarea bacteriologicå a BDA la
copil este mai frecvent solicitatå de pediatrii decât
de cåtre infec¡ioni¿ti la adul¡i (25).

Tabelul 5. Reparti¡ia pe vârste a
tulpinilor de E. coli EPEC tipic ¿i
atipic, confirmate genetic

În tabelul VI am sintetizat observa¡ii pe care
le-am considerat importante: la 12 tulpini EHEC,
non-O157H7 izolate din sindrom diareic clinic
„atipic“ (fårå scaune sanghinolente ¿i sindrom
hemoragic), prin mijloace de investigare geneticå
am pus în eviden¡å prezen¡a genelor stx I sau stx
II, singure sau în asociere cu gena eaeA.

 Absen¡a sau neexprimarea geneticå a locusului
de patogenitate din cromozom, respectiv absen¡a
genei eaeA, dar cu exprimarea genelor codante
pentru una sau ambele toxine Shiga- like, au
permis încadrarea celor 7 tulpini de E. coli în
patotipul EHEC atipic. Din totalul tulpinilor stu-
diate prin metode moleculare, multiplex PCR, 11
tulpini E. coli s-au încadrat în patotipul enteric
STEC atipic (propor¡ie de 2,7%).

 Surprinzåtor apare înså faptul cå la 86,8%
dintre cele 410 tulpini de E. coli nu au putut fi
pu¿i în eviden¡å factori genetici de patogenitate,
de¿i proveneau de la pacien¡i cu sindrom diareic
infec¡ios. Alte etiologii, patotipuri neidentificate,
ori al¡i factori genetici de patogenitate, încå ne-
identifica¡i, au fost implica¡i în determinarea agre-
sivitå¡ii lor
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Figura 9. Tulpina de E. coli intestinal purtatoare de gena bfpA(patotip enteric EPEC)
Legenda gel:

1 – Marker de greutate moleculara (100 pb),
2, 3 – izolate intestinale de E. coli negative pentru gena bfpA

4 – izolat intestinal de E. coli purtator de gena bfpA,
5 – tulpina de E. coli 2348-69 (martor pozitiv)

Tabelul 6. Asocieri genetice la tulpini de E. coli non-O157 încadrate
în patotipul enteric EHEC
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Figura 10. PCR multiplex pentru identificare izolate de STEC
Legenda:
1, 8, 15 – marker de greutate moleculara (100 pb)
2, 9, 10, 12  –  izolate intestinale de E. coli purtåtoare de gene eae ¿i stx2 (izolate de STEC)
3, 4 – izolate intestinale de E. coli purtåtoare de gene eae, stx1 ¿i stx2 (izolate de STEC)
5, 6 – izolate intestinale de E. coli purtåtoare de gene stx1 ¿i stx2 (izolate STEC)
7 – izolat intestinal de E. coli purtåtor de gena stx1 (izolat STEC)
11 – izolat intestinal de E. coli purtåtor de gena stx2 (izolat STEC)

Figura 11. Frecven¡a patotipurilor intestinale determinatå prin investigarea factorilor de
virulen¡å
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În figura 11 s-a prezentat frecven¡a patoti-
purilor intestinale determinatå prin investigarea
factorilor de virulen¡å, la cele 410 tulpini de E.
coli luate în studiu.

În mod evident, patotipul EPEC (5,82%),
îndeosebi varianta EPEC atipic (5,12%), a fost
izolat cel mai frecvent, urmat de E. coli EAEC
(4,4%) ¿i STEC tipic ¿i atipic (2,9%).

De¿i diferen¡a de numai douå procente tulpini
detectate prin metode genotipice nu este mare,
semnifica¡ia ei în diagnosticul bacteriologic de
certitudine, de confirmare a metodelor fenotipice,
este deosebitå. Identificarea factorilor de pato-
genitate prin metode genetice este mult mai pu¡in
laborioaså ¿i mult mai specificå întrucât nu este
influen¡atå de poten¡iale înrudiri antigenice, a¿a
cum se întâmplå la identificarea serologicå.

IV. REZULTATE ªI CONCLUZII

1. Au fost luate în studiu 410 tulpini de E. coli
izolate ¿i identificate prin metode fenotipice, bazate
pe proprietå¡ile exoenzimatice ale genului
Escherichia, dar ¿i prin metode microtest API ¿i

Vitek 2C. Dintre acestea, 369 au provenit de la
pacien¡i imunocompeten¡i, iar 41 de tulpini au fost
izolate de la pacien¡i infecta¡i cu virusul imuno-
deficien¡ei umane, HIV, interna¡i în Spitalul Clinic
de Boli Infec¡ioase ¿i Tropicale „Dr. V. Babe¿“;
74,3% dintre tulpini au provenit de la pacien¡i cu
diagnosticul clinic de BDA, apar¡inând grupelor
de vârstå 0-4 ani; 48,2% sex masculin ¿i 51,8 %
sex feminin.

2. Referitor la etiologia bacterianå a bolii
diareice acute, rezultatele studiului nostru, în cazul
patotipurilor digestive EPEC, EHEC/VTEC,
EaggEC, se încadreazå în limitele datelor de in-
ciden¡å, raportate în literaturå, respectiv: 2,12%
fa¡å de 2-7% în unele ¡åri africane, 5-15% în ¡åri
din America Latina, 10% în Fran¡a.

3. Metodele conven¡ionale de studiu serologic
al celor 410 tulpini de E. coli (tehnica de aglutinare
cu seruri polivalente, respectiv monovalente) au
permis identificarea a 28,2% tulpini serogrup
O26B6; 15,2% serogrup O55B5; 13,0% O127B8;
8,7% O128B12 ¿i O126B16; 6,5% O111B4, dar
¿i 0,7% tulpini E. coli cu reac¡ie de aglutinare ser

Figura 12. PCR pentru pentru identificarea genei agg (patotip enteric EAEC)
Legenda gel:

1, 3-11, 13 – izolate intestinale de E. coli negative pentru gena agg
2, 12 – izolate intestinale de E. coli purtåtoare de gena agg  (EAEC)

14 –  tulpina de E. coli 17.2 (martor pozitiv)
15 – Marker de greutate molecularå (100 pb)
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polivalent EIEC pozitivå sau 0,5% tulpini pozitive
la aglutinarea O157H7.

4. Cele 410 tulpini de E. coli izolate din copro-
culturå, au fost investigate prin metode fenotipice
metabolice ¿i prin metode de biologie molecularå.
În genomul tulpinilor digestive de E. coli, cuprinse
în lotul studiat, s-au ¡intit 11 regiuni specifice
determinan¡ilor de virulen¡å: lt, st, ipaH, stxI, stxII,
ehxA, bfpA, eaeA, agg, astA, afa. S-au identificat
asocieri variate de 2 pânå la maximum 3 gene,
care codificå factori de virulen¡å.

 5. Gena eae A a fost identificatå prin tehnica
multiplex PCR la 32 (7,8%) tulpini E. coli, proteina
piliarå BfpA la 3 (0,7%) tulpini, gena codantå
pentru toxina StxII la 11 (2,7%), iar pentru toxina
StxI la 2 (0,5%) dintre tulpini ¿i gena codantå
pentru adezina AAF/ I la 18 (4,4%) tulpini E. coli.
Nici una dintre tulpinile de E. coli izolate de la
pacien¡ii infecta¡i HIV nu a prezentat gene cro-
mozomiale sau plasmidice codante pentru factorii
de virulen¡å posibili.

6. Genotipul de virulen¡å detectat la screeningul
prin PCR al tulpinilor de E. coli de provenien¡å
intestinalå a eviden¡iat prezen¡a în genomul
aceleia¿i tulpini de E. coli a uneia sau mai multor
gene codante pentru factori de virulen¡å. La 21 de
tulpini E. coli a fost eviden¡iatå numai gena eaeA,
responsabilå de leziunile attacing/effacing, spe-
cifice patotipului EPEC. Identificarea doar a genei
eaeA, fårå localizarea genei plasmidice bfpA,
permite încadrarea acestor tulpini în patotipul
EPEC atipic (5,12%).

7. O propor¡ie de 1,5% dintre tulpini au fost
purtåtoare doar ale genei stxII, în timp ce gena
stxI unicå, a fost identificatå în propor¡ie de 0,3%.
0,9% dintre tulpini au prezentat asociere de 2 gene:
eaeA + stxII ¿i o singurå tulpinå de E. coli o
asociere triplå de gene eaeA + stxI + stxII. Aceste
tulpini de E. coli se încadreazå în patotipul STEC
(Shiga Toxin E. coli) sau VTEC (2,9%).

Gena agg s-a regåsit în genomul a 18 (4,4%)
dintre tulpinile testate prin PCR, ca singura repre-
zentantå a genotipului de virulen¡å EAggEC (E.
coli enteroagregativ).

Profilurile rezultate din asocierea a douå gene
au fost în numår de 3, la 10 (2,4%) dintre tulpinile
E. coli studiate. În fiecare dintre ele, gena eaeA s-a
asociat fie cu bfpA (specific patotipului EPEC
tipic), fie cu stxII (în patotipul EHEC/ STEC), fie
cu gena agg (enteropatogen atipic asociat cu
enteroagregativ EAggEC). Astfel, s-au identificat
3 (0,7%) tulpini EPEC tipice, 12 (2,9%) EHEC/
STEC ¿i 3 (0,7%) tulpini de E. coli cu mecanism
patogen tip EPEC atipic asociat cu mecanism
enteroagregativ.

Inciden¡a patotipurilor enterice de E. coli izolate
din coproculturile pacien¡ilor interna¡i în Spitalul
„Dr. V. Babe¿“ cu diagnosticul clinic de boalå
diareicå acutå sau trenantå, în intervalul studiat, a
fost: E. coli EPEC: 5,8% (EPEC tipic: 0,7% ¿i
EPEC atipic: 5,1%), E. coli EHEC/ STEC/ VTEC:
2,9% (STEC tipic: 0,2% ¿i STEC atipic: 2,7%), E.
coli enteroagregativ (EaggEC): 4,4%.

8. Conform rezultatelor studiului, E. coli EPEC
tipic sau atipic, constituie 2 grupuri distincte de
microorganisme, care au în comun insula de
patogenitate LEE. Serogrupurile mai frecvent
întâlnite au fost O26B6, O55B5, O127B8.
Serotipurile EPEC tipice (eaeA+, bfpA+) sunt în
mod tradi¡ional responsabile de boala diareicå la
copii; frecvent izolate în ¡årile industrializate în
trecut, acum sunt foarte rare. Tulpinile de EPEC
atipice (eaeA+) sunt mai apropiate de patotipul
STEC cu care se aseamånå: au serogrupuri
comune (O26B6, O55B5, O127B8).

Consideråm cå rezultatele acestui studiu în-
dreptå¡esc efortul de a introduce în practica de
microbiologie clinicå investiga¡ii genomice, con-
tribuind astfel nu numai la îmbogå¡irea datelor de
epidemiologie molecularå, dar ¿i la cre¿terea
acurate¡ei diagnosticului bacteriologic al infec¡iilor
digestive cu Escherichia. coli.

Partea experimentalå a cercetårii a fost sus¡inutå
financiar de Proiectul de Cercetare de Excelen¡å
CEEX 47/2005. Ea s-a realizat în Laboratorul de
Microbiologie Clinicå al Spitalului Clinic de Boli
Infec¡ioase ¿i Tropicale „Dr. V. Babe¿“ ¿i în La-
boratorul de Epidemiologie Molecularå din
INCDMI „Cantacuzino“.
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