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תקציר
אשרישיה קולי ) (E. coliהוא הגורם העיקרי והמשמעותי ביותר לדלקות עטין קליניות בפרות.
במחקרים קודמים זיהינו זנים בעלי אלימות שונה בעטין ,אך מנגנוני האלימות של החיידק בעטין
טרם פוענחו .מטרות המחקר היו (א) לזהות את הגנים האחראיים על יכולתם של חיידקי E. coli
לגרום לדלקת עטין בבקר ו(-ב) לחקור מנגנונים אשר מקנים אלימות גובהה יותר לזנים מסוימים
לעומת אחרים .במטרה (א) ,באמצעות ניתוח  ,whole genome wideזוהו גנים השייכים לאופרון
 fecאשר באופן מובהק נישאים ע"י חיידקי  E. coliפתוגניים בעטין אך לא בזנים הלא פתוגניים.
באמצעות מוטנטים ,אנו מראים כי  fecהוא מנגנון חיוני לגידול  E. coliבחלב ושבלעדיו מאבד
החיידק את היכולת לגרום לדלקת עטין בפרות .במטרה (ב) ,אפיינו  in vitroתכונות ציטוטוקסיות
של זן בעל אלימות גבוהה בעטין ונמצא כי ככל הנראה תכונות אלו קשורות לרעלן  RTXהמקודד
על גבי פלסמיד .נקבע רצף הפלסמיד השלם ונעשה ניסיון להעבירו בין זנים .לסיכום ,במחקר הוכח
כי אופרון ה fec-חיוני לפתוגניות חיידקי  E. coliבעטין וכי קיימים גורמי אלימות נוספים אשר
נוכחותם עשויה להגביר את הפתוגניות בזנים מסוימים.
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 .1מבוא
חיידקי  Escherichia coliמהווים הגורמים העיקריים לדלקות עטין בפרות .בארץ ,בדומה למדינות
רבות בעולם ,מדווח מידי שנה כי חיידקי  E. coliגורמים לכשליש ממקרי דלקות העטין הקליניות
והאקוטיות בבקר .דלקות אלו גורמות בדרך כלל לירידה חדה בתנובת החלב ,עליה מהירה
ומשמעותית במספר התאים הסומאטיים ושינויים קיצוניים בהרכב החלב .במחקר קודם (,)1
הראנו כי השינויים בהרכב החלב ואיכותו לתעשייה עשויים להימשך עד שלושים יום ויותר ,למרות
החלמה קלינית לכאורה ,והיעלמות החיידקים מהחלב.
במחקר קודם ,הראנו כי אוכלוסיית חיידקי ה E. coli-אשר גורמים לדלקות עטין שונה מזו שקיימת
בסביבה .לזנים אשר מבודדים מדלקות עטין קיימת היכולת לשגשג בחלב במהירות ,בעוד שמרבית
הזנים אשר מבודדים מהסביבה ברפת מתרבים בחלב בקצב פחות ( .)2כמו כן ,זנים מבודדים
מדלקות עטין עמידים יותר לתהליך הפגוציטוזה ע"י תאי המאכסן מאשר זנים מבודדים מהסביבה.
בהמשך ,הראנו כי המגוון הגנוטיפי של הזנים שמבודדים מדלקות עטין קטן מזה של הזנים
הסביבתיים ( .)3ביחד ,תוצאות אלו מצביעות על כך שקיים תהליך של סלקציה של חיידקי E. coli
פתוגניים בעטין .ככל הנראה ,תהליך זה מבוסס על תכונות פיזיולוגיות של החיידק אשר חיוניות
לשגשוגו בתוך העטין.
זנים של  E. coliפתוגניים בעטין יכולים אף להיות שונים זה מזה ברמת אלימותם .זנים מסוימים
עשויים לגרום לדלקת חריפה מאוד ואילו זנים אחרים גורמים לדלקת מתונה יותר .במטרה לחקור
את ההבדלים בין זנים בעלי דרגות אלימות שונות ,השווינו ברמת הגנום השלם זנים מייצגים
מאוסף החיידקים במעבדה .תחילה פענחנו ופרסמנו את הגנום של זן  P4אשר משמש כזן ייחוס
בעולם ( .)4בהמשך ,ניתחנו גם את הגנום של זן  ,VL2874שבודד מדלקת עטין חריפה ביותר ,ושל
זן  ,VL2732שגרם לזיהום מתמשך בעטין ולדלקות חוזרות .חיידקים אלו הושוו לזן K71
הסביבתי ,אשר אינו פתוגני בעטין הן במודל של הזרקה תוך-עטינית בעכברות ( )6 ,5והן בפרות (.)7
בשני הזנים  VL2874ו VL2732-נמצאו גנים ייחודיים אשר יכולים להיות קשורים לפתגונזה שונה
בעטין וליכולת לגרום לדלקת חריפה מאוד או לזיהום מתמשך ,בהתאמה .בגנום של זן ,VL2874
אשר מייצג זנים בעלי אלימות גבוהה בעטין ,נמצאו רצפים שכלל הנראה שייכים לפלסמיד אשר
מקודד מספר מנגנוני אלימות ,בין היתר רלען ציטוטוקסי מסוג המוליזין ממשפחת רעלני .RTX
אנו משערים כי לרעלן תפקיד באלימות החיידק וכי ייתכן והפלסמיד עשוי להקנות לזנים אחרים
את אותה האלימות ע"י העברה אופקית.
בנוסף לתכונות ייחודיות ,נמצאו תכונות גנומיות משותפות לשלושת הזנים הפתוגניים בעטין אשר
חסרות בזן הלא פתוגני בעטין ( )5אשר אוששו לאחר מכן בהשוואה גם עם הגנום של זני E. coli
פתוגניים בעטין מצרפת ( .)6המחקר הנוכחי התמקד אפוא בשתי שאלות .אחת ,מה הם הגנים
האחראיים ליכולת של חיידקי  E. coliלגרום לדלקות עטין באופן כללי? שתיים ,מה התכונות
שמאפיינות את הזנים בעלי אלימות גבוהה יותר ,אשר גורמים לדלקות חריפות מאוד (כגון זן
?)VL2874
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 .2מטרת מחקר
א) לאפיין את הגנים האחראיים על יכולתם של חיידקי  E. coliלגרום לדלקת עטין;
ב) לאפיין את הגורם לאלימות גבוהה של זני  E. coliאשר גורמים לדלקות עטין חריפות;
ג) לבחון אם  pVL2874מועבר לזנים אחרים ומקנה להם את אלימות של זן .VL2874
 .3שיטות וחומרים
א .בחירת זנים:
משמשים למחקר זנים נבחרים מאוסף זנים ישראליים וזן ייחוס אחד .האוסף הישראלי מכיל זנים
ממקור דלקות עטין וזנים שמקורם בסביבה ברפת (זנים סביבתיים) .כל הזנים הישראליים מדלקות
עטין נאספו ע"י קבוצת החוקרים בקפידה ,תוך אפיון הדלקת ברמת הפרה ,ולאחר אימות הבידוד
באמצעות בדיקות חוזרות .הזנים הסביבתיים בודדו באותן הרפתות ובאותה התקופה בה נאספו
הזנים מדלקות עטין .למטרה (א) נבחרו  40זנים שבודדו מדלקות עטין (Mammary Pathogenic
 )MPEC ,E. coliו 22-זנים סביבתיים ( .)Dairy Farm E. coli, DFECלמטרה (ב) נבחר זן VL2874
כמייצג של חיידקים בעלי אלימות גבוהה ואשר גורמים לדלקות עטין חריפות מאוד .זן זה מאופיין
ע"י המוליזה בתרבית על אגר דם .להשוואה עמו ,נבחרו הזנים ( VL2732זיהום מתמשך)( P4 ,זן
ייחוס)( K71 ,סביבתי ,לא פתוגני).
ב .ריצוף גנומי שלם וניתוח ביואינפורמטי:
במטרה (א) רוצף הגנום של  62זנים ( 40מדלקות עטין ו 22-מהסביבה) בשיטת  .Illuminaפרטות
השיטות ניתן למצוא במאמר המצורף לדוח .בקצרה ,בוצע הרכבה  de novo assemblyשל כל גנום
ולאחר מכן אנוטציה עם תוכנת  .)8( prodigalלקביעת ה( pan-genome-כלל הגנים אשר נמצאו
באוסף החיידקים שרוצף) ,גנים דומים בכלל הגנומים קובצו ב clusters-בשיטה דו-שלבית עפ"י
רמת דמיון של 95%ו .80%-מידע זה הומר למטריצה המציגה נוכחות של גנים בכל אחד מהגנומים.
נבדקו אילו גנים משותפים לכלל הגנומים של זנים שבודדו מדלקות עטין (ה core-genome-של זנים
מדלקות עטין) אך לא שייכים ל core-genome-של הזנים שבודדו מהסביבה .אחוז ההימצאות של
גנים אלו בזנים מדלקות עטין הושווה לעומת הזנים מהסביבה ונבדקה מובהקות סטטיסטית ע"י
מבחן  Fisher’s exact testעם תיקון .Hochberg
ג .ריצוף שלם של פלסמיד  pVL2874וניתוח ביואינפורמטי:
בניתוח ביואינפורמטי של הגנום של זן  VL2874הורכבו  141קונטיגים ,לרבות קונטיגים השייכים
לכרומוזום החיידק וכאלה ששייכים לפלסמידים .לקביעת הרצף השלם של דנ"א הפלסמיד ,הגנום
רוצף פעם שנייה בשיטת  Oxford Nanoporeאשר מאפשרת קבלת רצפים ארוכים בהרבה מאלו
של שיטת  ,Illuminaבאמצעותם ניתן לחבר בין הקונטיגים השונים לקבלת רצפים רציפים עבור
הכרומוזום והפלסמדים לחוד .לשם כך הופק דנ"א החיידק בשנית וכן נבנתה ספריית דנ"א
באמצעות פרוטוקולים אשר שומרים על קטעי דנ"א ארוכים שלמים ,ללא פרגמנטציה .הדנ"א רוצף
במכשיר  MinIONמשך  48שעות .לאחר מכן הרצפים שהתקבלו אוחדו עם הרצפים שהתקבלו
בשיטת  Illuminaוהגנום הורכב מחדש עם תוכנת .Unicycler
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ד .הערכת מספר העתקים של פלסמיד :pVL2874
הערכה של מספר ההעתקים של פלסמיד  pVL2874בגנום של חיידק  VL2874נעשתה בשתי
שיטות .אחת באמצעות תוצאות ניתוח ביואינפורמטי לאחר הרכבת הגנום בתוכנת  Unicyclerבה
ניתן לבחון את עומק הריצוף של מקטע דנ"א ,ושתיים באמצעות  real-time PCRכמותי עם תחלים
ספציפיים לגן  hlyAלעומת גנים שונים בכרומוזום החיידק (.)housekeeping genes
ה .בניית מוטנטים:
למטרה (א) יוצר מוטנט של חיידק  P4ממנו הוחסר אופרון  )P4∆fec( fecבאמצעות knock out
בשיטת  ,)9( Lambda Redומוטנט של זן  K71עם תוספת ( )knock inשל אופרון )K71+fec( fec
באמצעות החדרת פלסמיד רקומביננטי המקודד לאופרון זה בשיטת אלקטרופורציה .השיטות
מתוארות בהרחבה במאמר המצורף לדוח .למטרה (ב) ,נעשו מספר ניסיונות לייצר מוטנט של זן
 VL2874ללא פלסמיד  .1 :pVL2874באמצעות העברות של החיידק בחומרים שונים ( ethidium
 ,)acridine orange ,bromideושתיים ,באמצעות אלקטרופורציה .2 .יוצר מוטנט של זן VL2874
לא המוליטי באמצעות  knock outשל גן  hlyAבשיטת  Lambda Redכנ"ל ,והעשרה בריכוזים
הולכים וגדלים של  .kanamycinזהות המוטנט נבדקה ב )10( ERIC-PCR-וכן  PCRשונים לווידוי
המוטציה .בנוסף ,נשעה ניסיון לייצר מוטנט של זן  P4בעל רעלן  RTXממקור פלסמיד pVL2874
באמצעות החדרת פלסמיד רקומביננטי .לבסוף ,הוכנו מוטנט של זן  K71ושל זן  P4עם פלסמיד
לעמידות לאמפיצילין באמצעות טרנספורמציה כימית לניסויי קוניוגציה.
ו .ניסויי העברת פלסמיד  pVL2874לחיידקים אחרים:
נעשו מספר ניסיונות להעביר את הפלסמיד  pVL2874מחיידק  VL2874האלים לחיידקים אחרים.
 .1באמצעות ניסויי קוניוגציה בהם זנים שונים גודלו בנוכחות זן  ,VL2874ביחסי ריכוז שונים
ובתנאי גידול שונים (עם וללא טלטול ,טמפרטורות שונות ,מצעי גידול שונים) .כמו כן ,נעשו ניסויי
קוניוגציה כאשר החיידק המקבל (זנים שונים) הוכן בפרוטוקול הכנת חיידקים לאלקרטופורציה –
תהליך אשר מערער על יציבות דופן החיידק ומאשר חדירה קלה יותר של דנ"א זר .2 .באמצעות
אלקטרופורציה או טרנספורמציה כימית של זנים שונים עם פלסמיד שהופק ונוקה מזן .VL2874
ז .בדיקת התרבות בחלב:
קצב התרבות בחלב נבדק כמתואר קודם (.)5
ח .אלימות בעטין בפרות:
מבחן אלימות בעטין בפרות נעשה באמצעות הוקעה תוך-עטינית כמתואר קודם ()5
ט .אפיון אלימות :in vitro
אלימותם של הזנים השונים נבחנה  in vitroבמודל של תרבית תאים של אפיתל העטין .שימשה
למחקר שורת תאים  PS-cellsשהתקבלה מה INRA-שבצרפת ( .)11תרביות תאים הודגרו עם
חיידקים חיים משך  4שעות .לאחר הוצאת החיידקים ,התרביות נשטפו עם אנטיביוטיקה והודגרו
משך  48 ,24ו 72-שעות .מספר התאים החיים נבדק באמצעות שיטת  Alamar Blueומספר התאים
שניזוקו נבדק באמצעות  flow cytometryעם סמן  .annexinאותו ניסוי בוצע עם תצליל מתרבית
5

חיידקים אשר מכיל הפרשות חיידקים ,עם וללא חימום .בנוסף ,אלימות החיידקים נבחנה כנגד
תאים נויטרופילים מבקר .דגימות דם נלקחו מפרות בריאות והודגרו עם תצליל חיידקים ,עם וללא
חימום ,משך שעה .לאחר ההדגרה ,התאים נשטפו ,סומנו עם נוגדן כנגד נויטרופילים וכן סמן
 annexinומספר התאים שניזוקו נבדק באמצעות  .flow cytometryתצליל של חייידק
 Staphylococcus aureusציטוטוקסי שימש כביקורת חיובית.
 .4תוצאות
מטרה (א):
תוצאות חלק זה של המחקר פורסמו בהרחבה לאחרונה בכתב עת ( mBioראו מאמר מצורף לדוח).
סה"כ נמצאו  45גנים אשר עונים לקריטריונים שתוארו מעלה ,כלומר ,הינם משותפים לכל ()n – 1
הזנים שבודדו מדלקות עטין אך לא לכל הזנים שבודדו מהסביבה .מתוכם נמצאו שבעה גנים בלבד
אשר ההבדל בהימצאותם בין שתי קבוצות הזנים היה מובהק סטטיסטי ( .)p < 0.05גנים אלו
מרכיבים את אופרון ה )fecIRABCDE( fec-ובנוסף גן  KpLE2אשר מהווה מרכיב מפאג' הקשור
לאופרון  fecומקנה לו ניידות מסוימת בין חיידקים .אופרון ה )ferric di-citrate system( fec-מקנה
לחיידק היכולת לחלץ ברזל שקשור לציטרט .ברזל מהווה נוטריינט חיוני להתרבות חיידקים .בחלב
הברזל נמצא קשור ל chelators-שונים ,ובעיקר לציטרט ,אשר ריכוזו עולה על ריכוז chelators
אחרים כגון  .lactoferinעל כן ,נבדק הקשר בין קצב הצמיחה של החיידקים בחלב לבין נוכחות של
 .fecנמצא כי חיידקים שבודדו מהסביבה מתחלקים לשני פנוטיפים .פנוטיפ אחד ,זנים אשר קצב
הצמיחה שלהם בחלב דומה לזה של זנים שבודדו מדלקות עטין .פנוטיפ שני ,זנים אשר קצב
הצמיחה שלהם בחלב איטי באופן משמעותי מהקודמים .כפי שניתן לראות באיור  ,1קיימת
קורלציה מובהקת בין קצב הצמיחה לבין נוכחות של אופרון  .fecבנוסף ,נמצא כי קצב הצמיחה של
המוטנט  P4∆fecהושפע משמעותית מהחסרת אופרון  ,fecכמו כן שקצב הצמיחה של המוטנט
( K71+fecזן לא פתוגני אשר לא צומח בחלב) היה דומה לזה של חיידקים פתוגניים בעטין .משמעות
ממצאים אלו היא שלאופרון ה fec-השפעה חיונית על קצב הצמיחה של  E. coliבחלב (ראו איור 3
במאמר המצורף).
איור  .1קורצליה בין קצב הצמיחה של חיידקי E. coli
שבודדו מדלקות עטין ( )MPECאו מהסביבה ()DFEC
לבין נוכחות של אופרון .fec

מאחר ומחקרים קודמים הראו כי קיימת חשיבות רבה לקצב הצמיחה של חיידקי  E. coliבחלב
לפתוגנזה של דלקת העטין ,נבדקה ההשפעה של החסרה או הוספה של אופרון  fecעל אלימות
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החיידקים במבחן הוקעה בפרות .נמצא כי המוטנט  P4∆fecאיבד את היכולת לשגשג בעטין בפרות
ולגרום לזיהום בעטין ולדלקת ,דבר שהתבטא בהיעדר החיידק מהחלב לאחר הוקעה והיעדר עלייה
בספירת תאים סומטיים (סת"ס) .כמו כן ,נמצא כי המוטנט  K71+fecקיבל את היכולת לשגשג
בעטין בפרות ולגרום לזיהום ולדלקת (ראו איור  3במאמר המצורף) .על כן ,הוכח בצורה כזו
שאופרון  fecמהווה מנגנון אלימות חיוני של חיידקי  E. coliפתוגניים בעטין ואשר מבדיל בינם לבין
זנים אחרים של  E. coliשהם לא פתוגניים בעטין.
מטרה (ב):
באמצעות מספר ניסויי הוקעה תוך-עטינית בפרות נראה כי זן  VL2874אכן הינו זן אלים יותר
בעטין לעומת זנים אחרים של  E. coliאשר בודדו אף הם מדלקות עטין .בניסוי אחד שנערך החיידק
הושווה לזן המודל  P4במבנה של שלוש פרות לכל זן והשוואה בין הזנים וכן בין כל רבע עטין מודבק
לרבע ביקורת של אותה הפרה .מצד אחד לא נמצא שונות מובהקת בספירת החיידקים מכל אחד
מהזנים בחלב ,אך מצד שני כן נצפתה שונות בסימנים קליניים ומדדי כאב אשר אכן היו יותר
גבוהים או חריפים בפרות שהוקעו עם זן  VL2874לעומת זן .P4
על מנת לאפיין איך האלימות הגבוהה של זן  VL2874מתבטאת במודלים  ,in vitroבוצעה הוקעה
של תרבית תאים עם חיידקים חיים .נמצא כי זן  VL2874גרם להרס של תאי אפיתל העטין בתרבית
תאים ברמה משמעותית גובהה יותר מאשר זן  K71הלא פתוגני בעטין .האפקט נעלם עם
אינאקטיבציה של החיידק בחום (איור  .)2Aזנים אחרים ,אף הם פתוגניים בעטין אך אינם מראים
את פנוטיפ ההמוליזה כמו  ,)VL2732 ,P4( VL2874גרמו להרס של תאי אפיתל ברמות נמוכות
משמעותית מזן  VL2874ולא שונות מזן  K71באופן מובהק (תוצאות לא מוצגות) .הוקעה של
תאים עם תצליל מסונן של תרבית חיידקים גרם לתופעה דומה .גם פעילות זו נוטרלה לאחר חימום
תצליל התרבית .ממצאים אלו מראים כי יש לחיידק האלים  VL2874פעילות ציטוטוקסית על תאי
אפיתל העטין באמצעות גורם מופרש אשר אינו עמיד לחום ,דבר שמצביע על פעילות באמצעות רעלן
כגון רעלן המוליזין מסוג  .RTXבנוסף לאפקט הציטוטוקסי על תאי אפיתל ,נמצא גם כי תצליל של
חיידק  VL2874גורם להרס של תאים נויטרופילים שהופקו מדם של בקר בעוד שהתצליל של שאר
הזנים פגעו בנויטרופילים ברמה משמעותית נמוכה יותר (איור  .)2Bחימום של תצליל של חיידק
 VL2874נטרל את האפקט על התאים מהדם (תוצאות לא מוצגות).
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A

B
control
15.5%

8.5%

P4

איור  )A .2רמת הרס של תאי אפיתל העטין בתרבית
תאים ,הוקעה של חיידקים שלמים;  )Bרמת הרס של
תאים נויטרופילים מהדם ,הוקעה עם תצליל של
חיידקים .אות  aאו  bמסמנות מובהקות סטטיסטית
( )C .)p < 0.05דוגמה של תוצאות flow cytometry
של מבחן ציטוטוקסיות בדם .משמאל ביקורת,
מימין חיידק  VL2874האלים.

6%

K 71
control

2874

15.5%

C

1.5%

21.5%

25%

8.5%
9.0%

11.5%

6%
3.0%

2874

2732

K 71

2874 Dp

הרכבה היברידית של הגנום של זן  )hybrid de novo assembly( VL2874עם1.5%רצפי  Illuminaו-
19.0%

18.0%

21.5%

 Oxford Nanoporeביחד אפשרה לצמצם את מספר הקונטיגים מהם הרצף מורכב מ 141-ל.18-
5.5%

25%

5.0%

9.0%

מתוכם ,שני קונטיגים מהווים פלסמידים אשר רצפם נקבע כעת במלואם ,והשאר קונטיגים אשר
11.5%

9.0%

3.0%

6.0%
לפענח את מלוא הרצף של פלסמיד  pVL2874אשר
שייכים לכרומוזום החיידק .בצורה זו הצלחנו

קודם לכן יכולנו רק לשער באמצעות כלים ביואינפורמטיים שונים .נמצא כי  pVL2874מהווה
2874 Dp

2732

פלסמיד יחסית גדול ,בעל אורך של כ 147,000-בסיסים (איור  .)3לפלסמיד מגוון מנגנונים הקשורים
19.0%

לתהליך הקוניוגציה וכן מערכות שונות של  toxin-antitoxinאשר אינן מאפשרות להחסיר את
5.0%
5.5%
אופרון
הפלסמיד מנגנון אלימות מובהק,
הפלסמיד מהחיידק ( .)plasmid curingכמו כן ,נמצא על
9.0%
המוליטי.
 hlyלייצור והפרשת רעלן מסוג  RTXאשר עפ"י הספרות מקנה6.0%לחיידק את הפנוטיפ ה

איור  .3תצוגה גרפית של הרצף השלם
של פלסמיד  pVL2874של הזן
האלים  VL2874עם ציון עיקר
מאפייניו לרבות אופרון  hlyאשר
מקודד לרעלן המוליזין מסוג .RTX
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18.0%

על מנת לחקור את תרומת הפלסמיד  pVL2874לאלימות ,בשלב ראשון נבחנה האפשרות שפלסמיד
זה יעבור בין זנים שונים של  E. coliאך בניסויי קוניוגציה וכן ניסויי אלקטרופורציה/טרנספורמציה
כימית לא הייתה הצלחה בהעברתו לאף זן אחר .בשלב שני ,נעשו ניסיונות להחסיר מהחיידק
 VL2874את הפלסמיד באמצעות טיפולים כימיים וגידול בתנאים אשר מקשים לחיידק לשאת את
הפלסמיד ,אך גם ניסויים אלה לא הניבו הצלחה .נמצא זן מוטנט ספונטני אחד ללא פנוטיפ
ההמוליזה ( )VL2874ΔH-הטיפוסי לזן  .VL2874אמנם המוטנט היה דומה לזן המקור בבדיקת
תבנית דנ"א ( )DNA fingerprintבשיטת  )10( ERIC-PCRאולם בהמשך ,באמצעות ריצוף של כלל
הגנום של המוטנט ,התגלה כי אבדן פנוטיפ ההמוליזה למעשה נבע ממוטציה נקודתית בגן hlyA
אשר מקודד להמוליזין ,ולא מהחסרת הפלסמיד כולו כמו ששיערנו .בנוסף התברר כי המוטנט צבר
מספר מוטציות שונות ולכן הוחלט לא להמשיך את המחקר עם מוטנט זה.
בהיעדר אפשרות להחסיר את הפלסמיד  pVL2874בשלמותו מזן  VL2874או להעבירו לזנים
אחרים ,הוחלט לבנות שני מוטנטים יזומים .הראשון ,חיידק  P4אליו האופרון  hlyלתכונת
ההמוליזין הוחדר באמצעות שיבוט כלל האופרון מחיידק  VL2874לפלסמיד רקומביננטי .בעזרת
מוטנט זה התכוונו לחקור כמה תכונת ההמוליזין מוסיפה לאלימות של חיידק שכשלעצמו הוא
פתוגני בעטין .השני ,מוטנט של זן  VL2874ממנו הוחסר הגן  hlyAלהמוליזין ,בעזרתו התכוונו
לחקור כמה גן זה משפיע על פנוטיפ האלימות הגבוהה של זן זה .לגבי מוטנט לחיידק  ,P4אמנם
הצלחנו להחדיר אליו פלסמיד רקומביננטי ובו אופרון  ,hlyאך החיידק לא ביטא את פנוטיפ
ההמוליזה המלאה כפי שנראה בחיידק  VL2874אלא פנוטיפ המוליטי חלקי בלבד .בנוסף ,עם
מספר העברות מאבד המוטנט את פנוטיפ .ייתכן והדבר קשור למנגנוני הגנה של החיידק מפני דנ"א
זר ,הרי שמדובר על חיידק  wild typeולא זן מעבדתי אשר הוכן מלכתחילה ע"מ להכיל שינויים.
מצד שני ,התקבלו מספר מוטנטים של זן  VL2874ללא פנוטיפ ההמוליזה המלאה ,מתוכם שלושה
נבחרו להמשך המחקר .בוצע מבחן חוזר לפעילות ציטוטוקסית על לויקוציטים מהדם ונמצא שאכן
המוטנטים ללא גן  hlyAמאבדים את הפנוטיפ הציטוטוקסי שנראה בחיידק המקור (איור  ,)4דבר
שמציע על כך כי אכן יש לאופרון  hlyאשר נישא על פלסמיד  pVL2874השפעה ניכרת על מידת
האלימות של זן .VL2874
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איור  .3תוצאות פעילות לויקוצוקסית של תסנין תרבית חיידקים .משמאל ,היסטוגרם של ביקורת שלילית (תכלת),
( FR2449אדום)  ,זן סטפילוקוקוס אוריוס המשמש כביקורת חיובית ,זן אלים ( VL2874כתום) ומוטנט ללא רעלן
( RTXכחול) .מימין ,ממוצע ו SE-של אחוז התאים שניזוקו (סומנו באנקסין) , FR2449 .זן סטפילוקוקוס אוריוס,
ביקורת חיובית ,M1-3 .מוטנטים ללא רעלן  .RTXאותיות שונות מסמנות מובהקות סטטיסטית (.)p < 0.001

 .5דיון
משך שנים הדעה הרווחת הייתה כי חיידקי  E. coliאשר גורמים לדלקות עטין בפרות הינם חיידקים
אקראיים ואינם מהווים תת-אוכלוסייה ייחודית מתוך כלל חיידקי ה E. coli-אשר נמצאים
בסביבה ברפת .זאת בניגוד למרבית המחלות אשר נגרמות ע"י חיידקי  .E. coliאולם ,בשנים
האחרונות התווסף בספרות המדעית מידע שמצביע על כך שאוכלוסיית חיידקי  E. coliאשר גורמים
לדלקות עטין אינה אקראית .מגוון הזנים שמבודדים מדלקות עטין שונה וקטן מזה שנמצא בזנים
סביבתיים ( .)12 ,3מידע זה מצביע על כך שחיידקי  E. coliשבאים במגע עם העטין עוברים סלקציה
כך שלא כל המגוון אשר נמצא בסביבה מיוצג בבידודים מתוך דלקות עטין .טענה זו קיבלה חיזוק
מעבודה קודמת שפורסמה ע"י קבוצת המחקר ובה הצגנו לראשונה זן  E. coliחסר יכולת לעורר
דלקת עטין בעכברות ובפרות ( .)7 ,5זן זה ,אשר כונה  ,K71בודד על ידנו מהסביבה ברפת החלב.
הוא בעל פנוטיפ של צמיחה בחלב איטי יותר מקצב הצמיחה שנראה בכל הזנים הפתוגניים בעטין,
תופעה שתיארנו בעבר גם בזנים סביבתיים אחרים ( .)2עבודות קודמות התבססו על מידע גנומי של
מספר מצומצם של חיידקים .בעבודה הנוכחית מספר זה הורחב באופן משמעותי ,וכן מספר
החיידקים אשר נבדקו לפנוטיפ הצמיחה בחלב .נמצא קשר חד משמעי בין צמיחה בחלב לבין נוכחות
של אופרון ה fec-אשר מאפשר לחיידק לקלוט ברזל שקשור לציטרט ( .)ferric di-citrateאנו מראים
בעבודה הנוכחית לראשונה כי נוכחות  fecבגנום החיידק אף חיונית ליכולתו לשגשג בעטין בפרות
ובכך לגרום לזיהום ולעורר דלקת בעטין .כמו כן ,ביטוי מנגנון ה fec-עולה כאשר החיידק נמצא
בחלב לעומת מצע גידול מעבדתי ( .)15–13עבודה שהתפרסמה בסמוך לפרסום הממצאים של קבוצת
המחקר ,הראתה אף היא כי מנגנון ה fec-משפיע על קצב הגידול של  E. coliבחלב וכן על מידת
הפתוגניות שלו במודל מעבדתי בזחלים ( .)15למנגנון ה fec-חשיבות רבה שכן רוב הברזל נמצא
קשור לציטרט במהלך רוב התחלובה בעטין בריא .שינויים ביחס ציטרט:לקטופרין אף יכולים
להסביר חלקית את הופעת דלקות עטין בגין חיידקי  E. coliבעיקר בתחילת התחלובה – ככל
שהברזל בחלב קשור יותר לציטרט כך עולה היכולת של חיידקי  E. coliלנצלו לגידול בעטין (.)16
10

מלבד ההבנה על הפתוגנזה של דלקות עטין בגין זיהום עם  ,E. coliייתכן כי לממצעים הנוכחיים
יהיה יישום בצורה של פיתוח מנגנון לחסימת קולטן ה fecA-ובכך חסימת התרבות חיידקי E. coli
בעטין .אפשרות זו תיבדק ע"י החוקרים במחקר המשך .מנגנון ה fec-קיים גם בחיידקים נוספים
אשר גורמים לעיתים לדלקות עטין דומות ל ,E. coli-כגון  Klebsiella spp.וPseudomonas -
 aeruginosaולכן כל יישום אשר יפותח על בסיס תוצאות המחקר הנוכחי יוכל למעשה לתת מענה
למגוון זיהומים בעטין.
הדעה המובילה עד לאחרונה הייתה כי מידת החריפות של דלקות עטין שנגרמות בגין זיהום העטין
עם חיידקי  E. coliקשורה לגורמים השייכים למאכסן ולא לתכונות האלימות של הזן המזהם (.)17
גם טענה זו הופרכה בשנים האחרונות ע"י מחקרים רבים אשר קושרים מנגנוני אלימות שונים
להופעות דלקות בעלות אופי שונה .עיקר המחקר הוכוון לדלקות פרסיסטנטיות ,אשר מהוות כ5%-
ואף יותר מכלל המקרים עפ"י הספרות ( . )18במחקר הנוכחי חקרנו תכונת אלימות אחת של זן
שבודד מדלקת עטין חריפה מאוד –  .VL2874זן זה מאופיין ע"י פנוטיפ המוליטי .ניתוח קודם של
גנום החיידק הראה כי הוא נושא פלסמיד ובו ככל הנראה גנים אשר מקודדים לרעלן מסוג RTX
אשר מקנה את הפנוטיפ ההמוליזה וגם יכול להקנות לחיידק את היכולת לגרום לנזק של תאים
שונים במאכסן ( .)5מאוסף הבידודים של החוקרים עולה שכ 25%-מהבידודים הינם המוליטיים.
לא לכל הבידודים קיים ידע הודות חומרת הדלקת אך תכונה זו נמצאה במרבית הזנים שבודדו
מדלקות שהוגדרו כחריפות מאוד ולא נמצאה במרבית הזנים שבודדו מדלקות בהן שנצפתה החלמה
מהירה יותר או דלקות שהוגדרו כפרסיסטנטיות .במחקר הנוכחי נמצא כי הזן האלים הראה פנוטיפ
של פגיעה בתאים של בקר ,הן בלויקוציטים מהדם והן בתאי אפיתל העטין בתרבית תאים ,גבוהה
יותר מאשר בידודים אחרים ללא פנוטיפ ההמוליזה ואשר בודדו מדלקות פחות חריפות או כלל לא
פתוגניים .תוצאות אלו מדגימות את האפשרות לבטא ולחקור  in vitroאת פנוטיפ האלימות in
 vivoולקשור אותו לאופי הדלקת.
כל הניסיונות להחסיר מזן  VL2874את הפלסמיד ,אשר היווה את בסיס הצעת המחקר ,לא צלחו.
פיענוח מלוא רצף הדנ"א של הפלסמיד במסגרת המחקר אפשר לזהות מנגנונים שונים על הפלסמיד
של  .toxin-antitoxinמנגנונים אלו גורמים לחיידק למעשה לבטא בכל רגע נתון רעלנים קטלניים
לחיידק עצמו וכן חלבון מנטרל .מהרגע שהפלסמיד מוחסר מהחיידק ,נשארת כמות של רעלן פעילה
מעבר לחלבון המנטרל ,כך שהחיידק ללא הפלסמיד ימות .מנגנון זה גורם לחיידק להיות "מכור"
או תלוי בפלסמיד ולכן לא ניתן להחסיר את הפלסמיד במלואו מהחיידק אלא בשיטות הנדסה
גנטית מורכבות .גם הניסיונות להעביר את הפלסמיד לזנים אחרים ובכך לחקור את תוספתיות של
הפלסמיד לפתוגניות של אותם הזנים לא צלחו .פענוח הפלסמיד מראה כי קיימים בו את האלמנטים
הנדרשים להעברה אופקית ( .)conjugative factorsאך ייתכן כי הזים ששימוש לניסויים אלו
מכילים בעצמם פלסמידים מקבוצות שונות אשר אינם מאפשרים לחיידק לקלוט פלסמיד נוסף,
תופעה ידועה של  incompatibilityבין פלסמידים .על כן בחרנו בשינוי אסטרטגיה והועמדו השיטות
להדסה נקודתית של גן אחד על הפלסמיד .גם שיטות אלו לא פעלו בצורה מיטבית שכן
הפרוטוקולים בנויים להחסרת גנים כרומוזומליים בעיקר ,אך לא גנים על פלסמידים .באמצעות
השלמת הריצוף והאפיון של הפלסמיד  pVL2874של הזן האלים ,הצלחנו לייצר מוטנט של החיידק
11

, מוטנט זה איבד במידה ניכרת את היכולת לפגוע בתאים. אשר מקודד לרעלן הנ"לhlyA ללא הגן
 לא, יחד עם זאת. תפקיד בתהליך זה, בפרטhly  ולאופרון,מה שמצביע שככל הנראה לפלסמיד
 ע"מ לבחון את תוספתיות לפתוגניות,P4  כגון,הצלחנו לבטא את המנגנון הנ"ל בחיידק אחר
 ייתכן וחוסר ההצלחה נובע ממנגנונים של החיידק אשר אינם מאפשרים ביטוי של דנ"א.החיידק
. בחיידקי "בר" ולא בחיידקי מעבדהhly  הרי שניסינו לבטא את הגן,זר
 אנו מראים. מהמחקר הנוכחי עולה תמונה שונה מזו שהייתה מקובלת עד כה בספרות,לסיכום
 אשר גורמים לדלקות עטין בפרות אינם אוכלוסייה אקראית אלא רקE. coli לראשונה כי חיידקי
 לממצא זה עשויים. מסוגלים לשגשג בעטין ולגרום לדלקתfec-הזנים אשר נושאים את אופרון ה
 וייתכןE. coli  צמצום נזקים ואף טיפול חדיש בדלקות עטין בגין,להיות שימושים יישומיים למניעה
 לבין פנוטיפיםE. coli  נמצא קשר בין אלימות חיידק, בנוסף.גם בגין חיידקים גרם שליליים אחרים
 – ככל הנראה קשורhly  מנגנון אחד – המוליזין.in vitro אשר ניתנים לבדיקה במעבדה בשיטות
 גם. המייצג חיידקים אשר גורמים לדלקת חריפה מאוד,VL2874 ,לאלימות הגבוהה של זן אחד
ממצא זה סותר את הדעה הרווחת עד כה ומראה כי למעשה גם לתכונות החיידק השפעה על אופי
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ABSTRACT Escherichia coli are major bacterial pathogens causing bovine mastitis, a
disease of great economic impact on dairy production worldwide. This work aimed
to study the virulence determinants of mammary pathogenic E. coli (MPEC). By
whole-genome sequencing analysis of 40 MPEC and 22 environmental (“dairy-farm”
E. coli [DFEC]) strains, we found that only the fec locus (fecIRABCDE) for ferric dicitrate uptake was present in the core genome of MPEC and that it was absent in
DFEC genomes (P ⬍ 0.05). Expression of the FecA receptor in the outer membrane
was shown to be citrate dependent by mass spectrometry. FecA was overexpressed
when bacteria were grown in milk. Transcription of the fecA gene and of the inner
membrane transport component fecB gene was upregulated in bacteria recovered
from experimental intramammary infection. The presence of the fec system was
shown to affect the ability of E. coli to grow in milk. While the rate of growth in milk
of fec-positive (fec⫹) DFEC was similar to that of MPEC, it was signiﬁcantly lower in
DFEC lacking fec. Furthermore, deletion of fec reduced the rate of growth in milk of
MPEC strain P4, whereas fec-transformed non-mammary gland-pathogenic DFEC
strain K71 gained the phenotype of the level of growth in milk observed in MPEC.
The role of fec in E. coli intramammary pathogenicity was investigated in vivo in
cows, with results showing that an MPEC P4 mutant lacking fec lost its ability to induce mastitis, whereas the fec⫹ DFEC K71 mutant was able to trigger intramammary
inﬂammation. For the ﬁrst time, a single molecular locus was shown to be crucial in
MPEC pathogenicity.

Bovine mastitis is the major infectious disease in dairy cows and the
leading cause of economic loss to the global dairy industry, directly contributing to
the price of dairy products on supermarket shelves and the ﬁnancial hardships suffered by dairy farmers. Mastitis is also the leading reason for the use of antibiotics in
dairy farms. Good farm management practices in many countries have dramatically
reduced the incidence of contagious mastitis; however, the problems associated
with the incidence of environmental mastitis caused by bacteria such as Escherichia
coli have proven intractable. E. coli bacteria cause acute mastitis, which affects the
health and welfare of cows and in extreme cases may be fatal. Here we show for
the ﬁrst time that the pathogenicity of E. coli causing mastitis in cows is highly dependent on the fecIRABCDE ferric citrate uptake system that allows the bacterium to
capture iron from citrate. The Fec system is highly expressed during infection in the
bovine udder and is ubiquitous in and necessary for the E. coli bacteria that cause
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mammary infections in cattle. These results have far-reaching implications, raising
the possibility that mastitis may be controllable by targeting this system.
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acteria in the species Escherichia coli are a principal causative agent of bovine
mastitis (mammary pathogenic E. coli [MPEC]), costing dairy farmers in the European Union an estimated €2 billion per year, with a similar economic burden for the
United States, where each case of mastitis has been estimated to cost $444 (1). The
infection is usually—in upwards of 85% of cases—treated with antimicrobial therapy,
which may contribute to the rise and spread of antibiotic-resistant bacteria (2) as well
as preventing the use of milk from the affected cow in dairy products for several days
following treatment. In addition to the requirement to withhold milk following antibiotic usage, there are also long-term alterations in milk quality following episodes of
E. coli mastitis, regardless of the treatment regimen (3). Furthermore, and despite the
use of antibiotics, mastitis carries a substantial risk of mortality or severe morbidity
resulting in culling of the affected animal (4), a factor which adds to the cost of this
disease with respect to the economic and psychological well-being of dairy farmers,
who often form strong emotional attachments with their livestock (5). Clearly, any
management practice or treatment which achieves one or more of the goals of (i)
reducing the incidence of mastitis without contributing to antibiotic resistance, (ii)
reducing the risk of morbidity or mortality following infection, and (iii) reducing the
withholding period for milk to be used in dairy products following treatment will be of
great beneﬁt both to the dairy industry and to consumers.
Iron is a critical micronutrient for the growth of most life-forms, acting as a necessary
cofactor for a variety of enzymes. In bovine milk, much of the iron is bound to various
proteins such as lactoferrin and transferrin; however, milk also contains substantial
concentrations of citrate, which also binds iron with high afﬁnity (6). In fact, the molar
concentration of citrate in milk (approximately 10 mM) greatly exceeds that of other
iron chelating agents (7). To extract iron from milk, it makes logical sense that bacteria
must possess ways to release iron from these chelating agents, and strains of E. coli are
known to encode different complements of such iron acquisition systems (8). These
systems are known to impact the ﬁtness and ability of distinct E. coli strains to cause
other diseases (9). Given the high concentrations of citrate in bovine milk, it is pertinent
that some E. coli strains possess a speciﬁc system to capture iron from ferric citrate
(Fe-cit). This system, encoded by the fecIRABCDE locus, binds and translocates Fe-cit at
the outer membrane via FecA and internalizes Fe via FecB, FecC, FecD, and FecE. The
binding of Fe-cit to FecA also transduces a signal, via the response transducer FecR, to
the alternative sigma factor FecI, resulting in upregulation of the fecABCDE genes. FecA
expression has been detected in E. coli strains isolated from mastitis before (10), and
in a recent population level analysis, we identiﬁed the Fec system as a core MPEC
determinant for the commonest lineage of E. coli implicated in mastitis (11). In this
study, we experimentally explored the contribution of the Fec system to E. coli mastitis.
RESULTS
The Fec system deﬁned MPEC at the genomic level in a farm-controlled study.
In a recent publication considering MPEC at the population level, we implemented a
novel method to detect genes in the MPEC population which we postulated are critical
for their lifestyle. This method employed deﬁning of genes that were present in the
core genome of MPEC and yet absent in the core genome of closely related strains from
the more widely available E. coli genomic resource. In this way, we detected just three
genetic loci which were core in—and presumably necessary for—MPEC and yet were
not always present in other E. coli strains and therefore were probably not required for
the ﬁtness of E. coli in general (11). Here, we employed a similar analysis; however,
rather than considering close phylogenetic relatives of MPEC, we systematically colMarch/April 2018 Volume 9 Issue 2 e00423-18
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lected 62 E. coli samples both from the milk of infected cows and from the dairy farm
environment (dairy farm E. coli [DFEC]). These DFEC samples were collected from the
same farm locales as their MPEC counterparts and represented a highly relevant
comparator group for the MPEC genomes. (Strain information is given in Table S1 in the
supplemental material.) By estimating the pan-genome content of this group of
bacteria, we can detect genes that are present in the core genome of MPEC (deﬁned
as present in at least n ⫺ 1 of the sample) and yet are not present in the core genome
of DFEC (deﬁned as present in less than n ⫺ 1 of the sample). In doing so, this analysis
can reveal factors that are ubiquitous in—and potentially necessary for—MPEC and yet
are not strictly necessary for the survival of E. coli in the dairy farm environment. This
analysis yielded the identiﬁcation of just 45 genes which met these criteria (Fig. 1).
March/April 2018 Volume 9 Issue 2 e00423-18
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FIG 1 Presence/absence diagram showing the distribution of 45 genes identiﬁed as the speciﬁc core MPEC genome alongside the phylogenetic relationships
between the strains. Phylogeny data are based on maximum likelihood inferences of nucleotide sequences for genes shared by all strains (1,000 bootstrap
replicates, 2,838,669 alignment positions). Data representing bootstrap support for nodes below 90% are labeled. Phylogroup assignments are inferred from
a larger tree comprising 4,022 E. coli genome sequences (shown in Fig. S1). Genes with statistically signiﬁcant association with MPEC (corrected P ⬍ 0.05) are
indicated with an asterisk. K71— used in this work—is highlighted with an asterisk next to its name.
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FIG 2 Fec system products and genes are upregulated in milk in vitro and in vivo. (A) Outer membrane (OM) protein
preparations from MPEC strain P4 following growth in DMEM with or without citrate (cit) or UHT milk, showing citratedependent expression of FecA in the OM, with maximum expression achieved in milk. This experiment was performed once.
(B) Transcription of fecA or fecB measured by RT-qPCR following growth in laboratory media (LB and DMEM) or following
growth in vivo in the udders of experimentally infected cows relative to transcription of the control 16S and frr genes. Points
represent biological replicates.

Subsequently, by employing Fisher’s exact test to determine which of these genes were
signiﬁcantly more likely to be found in MPEC than in DFEC, we determined that just 8
genes achieved statistical signiﬁcance (adjusted P ⬍ 0.05). These genes included the 7
coding sequences for the fec locus (fecIRABCDE) along with an adjacent gene, yghV,
which forms part of the KpLE2 phage-like element which can mobilize the fec genes,
even between different species of bacteria (12). The locus fecIRABCDE was absent in
only one MPEC strain in our panel.
Expression of the Fec system is induced in milk in vitro and in vivo. The strong
correlation seen with regard to the presence of fecIRABCDE in MPEC genomes
prompted us to investigate the expression of the Fec system during the infection
process. The ability of E. coli to grow in milk is highly correlated with the ability to cause
mastitis (13, 14), and so to explore this hypothesis, we employed a proteomic approach
to validate the production of FecA during growth in milk in vitro and a transcriptional
approach to investigate the expression of fecA and fecB in vivo. In our in vitro experiment, we grew prototypical MPEC strain O32:H37 P4 in Dulbecco’s modiﬁed Eagle’s
medium (DMEM) with and without the addition of citrate, and in ultra-heat-treated
(UHT) milk, and investigated the proteins present in the outer membrane (OM) of the
bacteria by mass spectrometry. These data show that the OM protein FecA could not
be identiﬁed following growth in DMEM without the addition of citrate (0 peptides).
With the addition of 0.1 mM citrate, we could identify 10 peptides covering 20.3% of
the FecA protein sequence. With the addition of 10 mM citrate, we could identify 50
peptides, covering 67.2% of FecA, and following growth in milk we could identify 63
peptides, covering 76% of the FecA protein sequence. These data are presented in
Fig. 2A as a function of the total number of peptides identiﬁed in the OM preparations.
Remarkably, in UHT milk, peptides from FecA constituted almost 5% of the total
number of identiﬁed OM peptides. The use of 10 mM citrate in this experiment reﬂects
the concentration of citrate found in milk (7). The list of all proteins identiﬁed is
presented in Table S2. In our in vivo experiment, we experimentally infected cows with
MPEC strain P4 and measured the transcript level of the outer membrane receptor gene
fecA and the inner membrane transport component gene fecB by reverse transcriptionquantitative PCR (RT-qPCR) in bacteria recovered from the milk at 6 h postinfection. We
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compared the levels of transcription of these genes to those observed in standard
laboratory medium (DMEM or LB) (Fig. 2B). The data showed a clear upregulation of the
fecA and fecB genes in the milk of experimentally infected cows relative to the results
seen with standard laboratory media. Together, these data provide strong evidence
that FecA is expressed and, given that our proteomic data were derived from an OM
preparation, that it is localized to the outer membrane during growth in milk in vitro
and that MPEC strains employ the Fec system in vivo in cows during the infection
process.
The Fec system is essential for growth in milk and for experimental mastitis.
Considering the clear upregulation of Fec system genes and products induced by milk
in vitro and in vivo, we requeried our previously published data on the ability of
wild-type (WT) E. coli to grow in milk (13) with additional WT DFEC and MPEC isolates
and discovered a good correlation between carriage of the fecIRABCDE locus and the
ability of E. coli to support high levels of growth in milk (see Fig. S2 in the supplemental
material). These data represent compelling circumstantial evidence that the Fec system
is a key driver of the MPEC phenotype. To investigate further, we took two complementary approaches. First, we deleted the fecIRABCDE genes in MPEC strain P4 (P4
ΔfecIRABCDE), which has previously been well documented to grow well in milk and
elicit mastitis (14). Second, we introduced the fecIRABCDE locus in trans into environmental isolate K71 (K71⫹fecIRABCDE), a strain which has been previously shown to be
unable to grow to high levels in milk and to be incapable of eliciting experimental
mastitis in mice (14) and cows (15).
We investigated the ability of these strains to grow in milk. Figure 3A shows that in
the absence of the Fec system, P4 suffered a four-log reduction in the number of cells
generated over 8 h of growth. The level of growth of the wild-type K71 strain in milk
was comparable to that seen with the P4 ΔfecIRABCDE strain. In contrast, the
K71⫹fecIRABCDE strain showed an approximately ﬁve-log increase in biomass (measured by CFU) following 8 h of growth in milk and grew to levels comparable to those
seen with the P4 wild-type strain. These data show that the presence of the fecIRABCDE
genes is pivotal in allowing E. coli to grow in milk. The levels of growth of these strains
were highly comparable following culture in standard laboratory media (Fig. S3).
Following from this, we used these strains in experimental infections in cows to
investigate if dependence on fecIRABCDE for growth in milk translated to an effect on
the incidence of mastitis in vivo. Over a time course, we collected milk from the udders
of infected cows and proﬁled the number of viable E. coli bacteria by CFU (Fig. 3B) and
the number of intramammary leukocytes (Fig. 3C) or neutrophils (Fig. 3D) by ﬂow
cytometry. Our results indicate that fecIRABCDE provides a major advantage with
respect to the ability of E. coli to colonize and grow in the mammary gland and that the
presence of that locus appears to be an absolute requirement. In the absence of
fecIRABCDE, the P4 ΔfecIRABCDE strain and the wild-type K71 strain were not detectable
by CFU analysis at any time point during our investigation. In contrast, both the
wild-type P4 and K71⫹fecIRABCDE strains grew to substantial levels in the udders of
cows during our experimental infection. There was an observable difference between
these two fecIRABCDE-positive strains in the levels of growth, with the K71⫹fecIRABCDE
strain not achieving the same biomass as wild-type P4 and appearing to be cleared
more rapidly. For this reason, the stability of the Fec plasmid construct in transformed
K71 was tested in batch culture in milk over a period of 36 h, in order to span the time
period when a decrease of K71 Fec⫹ mutants was observed in vivo. No signiﬁcant
difference in the numbers of chloramphenicol-resistant (K71 Fec⫹ transformants) or
total E. coli cells was observed in vitro. Thus, the plasmid appears to have remained
stable in the overall population of K71 transformants and other factors may have played
a role in bacterial clearance. Other genomic and phenotypic distinctions between E. coli
strains K71 and P4 which may have contributed remain speculative and subject to
separate systematic investigation.
Despite the difference in growth levels, there were broad similarities in the
numbers of immune cells such as leukocytes (Fig. 3C) and neutrophils (Fig. 3D)
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FIG 3 E. coli bacteria are dependent on fecIRABCDE for growth in milk and to elicit mastitis in cattle. (A) Growth
in milk in vitro of fecIRABCDE-positive strains, the wild-type P4 strain (P4 WT), the K71 strain with introduction of
fecIRABCDE (K71⫹fec mutant), and fecIRABCDE-negative strains (P4 Δfec mutant and K71 WT). Introduction of the
fec locus in K71 alone allowed growth in milk similar to that seen with MPEC P4. Deletion of the fec locus in P4
impaired growth in milk in a manner similar to that seen with the K71 WT strain naturally lacking fec. (B) Recovery
of E. coli in milk of experimentally infected cows, showing an absolute requirement for fecIRABCDE to permit growth
in the mammary gland in vivo. Strains lacking the fec locus (P4 Δfec and K71 WT) were not detectable at any time
point following intramammary infusion of bacteria (time zero), in contrast to the fecIRABCDE-positive strains (P4 WT
and K71⫹fec). (C and D) Measurement of leukocytes (C) and neutrophils (D) as a function of total somatic cell
counts (SCC) in the milk of challenged animals, showing that infection with fecIRABCDE-positive strains (P4 WT or
K71⫹fec) led to a considerable inﬂux of immune cells into the milk, coincident with symptoms of clinical mastitis.
In the absence of fecIRABCDE (P4 Δfec or K71 WT), levels of inﬁltration of immune cells into the milk were
signiﬁcantly lower, and no symptoms of mastitis were observed. Solid lines represent mean values, while the
surrounding colored polygons represent standard deviations.

inﬁltrating the milk following infection with either the wild-type P4 strain or the
K71⫹fecIRABCDE strain, indicating that an inﬂammatory process was evoked by
both strains, as such increases in immune cell inﬁltration into milk are typical of
mastitis, although variable (16). In contrast, both of the fecIRABCDE-negative strains
(P4 ΔfecIRABCDE and wild-type K71) were deﬁned by the presence of a considerably
lower level of immune cell inﬁltration than was seen with their fecIRABCDE-positive
counterparts, suggesting that neither strain elicited an inﬂammatory response in
the challenged mammary glands. These infection studies showed that Fec substantially enables ﬁtness, promoting growth and allowing intramammary infection and,
consequently, mastitis.
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DISCUSSION
In this paper, we present for the ﬁrst time powerful evidence for the signiﬁcant
contribution of the Fec iron-citrate uptake system as a highly signiﬁcant genetic
determinant for the ability of E. coli to successfully cause intramammary infection and
thus to elicit mastitis. Here, we show that the Fec system is a prerequisite for the
pathogenicity of E. coli in the mammary gland, as the prototypical MPEC strain P4
is incapable of eliciting mastitis in its absence and the demonstrably non-mammary
gland-pathogenic K71 strain gains MPEC capability with its addition. Although the
fec-positive strains grew at comparable levels in milk in vitro, there were clear differences in the level of biomass achieved by the K71⫹fecIRABCDE strain relative to that
achieved by the wild-type P4 strain in vivo. This lower growth capacity in vivo, which is
unlikely to have resulted from the loss of the plasmid carrying fecIRABCDE (for which we
did not ﬁnd any evidence), may be presumed to improve efﬁciency of bacterial cell
washout through milking, which could exacerbate ﬁtness deﬁciencies in the K71
transformant population. Nonetheless, the bovine udder is an environment that, in the
absence of fecIRABCDE, strain K71 has not previously been found to be able to exploit.
This locus provides functional capability that retrieves this strain from an inherent
ﬁtness deﬁcit in intramammary colonization and growth. Therefore, we consider it is
likely that MPEC strains, exempliﬁed by P4, are highly adapted for selection, colonization, and growth in the bovine udder, a capability to which Fec makes a substantive
contribution.
Previous studies by us and others showed that E. coli consistently carried the
high-afﬁnity enterobactin iron acquisition system, and this is the case with both P4 and
K71 strains. In fact, K71 also possesses a locus encoding aerobactin (frequently associated with extraintestinal E. coli but not with mastitis strains); hence, an inability to
acquire iron by systems other than Fec cannot predicate the differences between P4
and K71 strains. We postulate that the presence of selective pressure with respect to
the ability of P4 to successfully compete in bovine milk has resulted in a strain which
is considerably more ﬁt in this niche than the K71⫹fecIRABCDE strain. For instance, K71
was shown to be less resistant than typical MPEC to phagocytosis and killing by
leukocytes in vitro, which could have contributed to faster clearance of this strain in the
mammary gland, after the onset of mastitis (which is accompanied by signiﬁcant levels
of inﬂammatory cell inﬂux) (13). Overall, our data indicate that the fecIRABCDE genes
provide E. coli with a necessary “foot in the door” to bovine mastitis, allowing the
possibility that the bacteria would establish in and adapt to this niche, rather than
being excluded a priori.
The inﬂammatory reaction in the mammary gland is triggered by microbeassociated molecular patterns (MAMPS) of E. coli. The best characterized is that seen
with lipopolysaccharide (LPS) (endotoxin), which, when infused alone in the mammary
gland, causes an inﬂammatory reaction resembling actual E. coli infection although
shorter in duration. Other E. coli MAMPs were shown to also play a role in triggering
inﬂammation in the gland (17), although LPS is the most highly potent. Factors that
improve E. coli ﬁtness in the gland milieu, allowing some strains to be better adapted
to this niche, appear to affect pathogenicity. For example, some strains have been
shown to be able to invade mammary epithelial cells, with this ability being associated
with E. coli causing persistent infections (18).
The genome of strain K71 harbors various virulence-associated factors, such as the
type VI secretion system, type IV pilus, ﬁmbriae, and curli adhesins, some of which have
also been described in MPEC (14, 19, 20). Also, although lacking the Fec cluster, strain
K71 has in common with MPEC (including P4) the iron uptake systems enterobactin and
efeUOB and also has aerobactin, which is uncommon among MPEC strains but common
among extraintestinal pathogenic E. coli (ExPEC) strains (20). Thus, in terms of virulenceassociated gene content, strain K71 has other determinants associated with potential
pathogenicity and yet cannot elicit mastitis in the absence of the Fec locus. Therefore,
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it is expected that presumptive virulence factors of E. coli K71 play roles in colonizing
the bovine udder, albeit with the Fec system playing a preemptive role.
We conclude that the Fec system is essential to confer to E. coli the ability to cause
mastitis. We propose that, without Fec, E. coli cannot multiply in the bovine milk in the
mammary gland sufﬁciently to allow establishment of an actual infection and consequent triggering of inﬂammation. E. coli mastitis is often considered to be “environmental” in origin, and this is supported by our observation that some DFEC strains carry
fecIRABCDE and can grow in milk to levels comparable to those seen with MPEC. We
consider it likely that MPEC strains are selected from fecIRABCDE-carrying E. coli present
in the environment. It is debatable whether the Fec system should be considered a
virulence factor or a ﬁtness factor in this context and, consequently, whether it deﬁnes
MPEC as an E. coli pathotype or as an ecotype. In contrast to the intestinal milieu, where
a variety of nonpathogenic strains may exist, the mammary gland is normally devoid of
any E. coli bacteria, and there are no “mammary commensal” strains. In this niche, E. coli
bacteria possessing the Fec locus have a ﬁtness advantage which facilitates adaptation
and growth in this milieu. Together with this capability, there are further ﬁtness and
virulence determinants which contribute to characteristics such as resilience with
respect to host antimicrobial defenses and, of course, the major contribution from
endotoxin as bacterial numbers rise. These characteristics show similarities with phylogenetically distinct extraintestinal pathogenic E. coli (ExPEC) strains such as uropathogenic E. coli (UPEC). Like MPEC, to date, no single essential virulence factor has been
deﬁned in ExPEC but, rather, a suite of systems (some more important than others), all
enabling colonization of the urinary tract or other extraintestinal sites, has been
described (8). Also similarly to MPEC, many E. coli also harbor those same systems, and
yet it is the ability of ExPEC to utilize them outside the gut, and particularly in the
urinary tract or in blood circulation, that allows pathogenicity in this speciﬁc site. This
supports the deﬁnition of MPEC as a distinct clade among ExPEC.
Our data represent a validation of the postgenomics method and set an example for
how comprehensive population-level genomic analyses can reveal crucial factors which
underpin the ability of bacteria to cause complex infections. Further study is needed to
investigate how this new information on the role of the Fec system in MPEC can be
explored to provide novel effective management strategies or efﬁcacious treatments
for mastitis. Interestingly, Klebsiella pneumoniae bacteria, speciﬁcally, those isolates
collected from cows with mastitis, also carry the fecIRABCDE locus (10, 21), suggesting
that our results reported here on the importance of citrate and ferric citrate sensing
mechanisms may have extended relevance for other mastitis-causing organisms.
MATERIALS AND METHODS
Ethics statement. The animal experiments received approval from the Ethics Committee of Val de
Loire, France (DGRI’s APAFIS agreement no. 813-2015061109103810v2), and were compliant with all
applicable provisions established by European directive 2010/2063/UE (bovine intramammary challenge
for RT-qPCR) or were approved by the ARO Committee of Animal Experimentation and adhered to
stipulated ethical and safety guidelines (bovine intramammary challenge for pathogenicity assay).
Isolation of E. coli strains and genome sequencing. E. coli isolates were collected and identiﬁed as
described before (13, 22). MPEC (mammary pathogenic E. coli) isolates were collected from mammary
glands of cows with clinical mastitis. MPEC samples were selected only from cultures with clear E. coli
growth, without contaminants, and at least two consecutive cultures were performed to conﬁrm E. coli
etiology in mastitis cases. DFEC (dairy farm E. coli) strains were isolated from different places in the
cowshed in the same farms and during the same periods of time as the MPEC strains.
Bacteria were grown in blood agar overnight. Total DNA was extracted from each of the isolates
using a MasterPure DNA puriﬁcation kit (Epicentre, Madison, WI) per the manufacturer’s instructions.
Sequencing was performed using an Illumina MiSeq sequencer at Glasgow Polyomics, Wolfson Wohl
Cancer Research Center, Glasgow, United Kingdom, as previously described (11).
E. coli pan-genome estimation. The pan-genome structure of the E. coli genome sequences was
estimated as described recently (11). Brieﬂy, the genes for the 62 E. coli isolates used in this study were
predicted by Prodigal (23). A preclustering step was carried out, via iterative NUCmer alignments of
successive genomes to the pan-genome, to assemble a bank of genes that shared less than 95%
sequence similarity (an average of percent sequence identity and percent matching length). A clustering
step was then carried out (via NUCmer) to identify gene families which shared less than 80% sequence
similarity. These data were transposed to a presence/absence matrix for further investigation. We
extracted genes that were part of the core MPEC genome (deﬁned as present in at least n ⫺ 1 genomes)
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and yet were not part of the DFEC core genome (deﬁned as absent in at least n ⫺ 1 genomes) and
investigated the difference in carriage between MPEC and DFEC by Fisher’s exact test. We corrected the
resulting P values for multiple tests using the Hochberg method implemented using the “p.adjust”
function within R.
E. coli phylogenetic analysis. The structure of the pan-genome was explored to identify genes
present in all strains. This resulted in the identiﬁcation of 3,218 genes. The nucleotide sequences for these
genes were aligned by Muscle (24) and concatenated, and then poorly aligned regions were eliminated
using Gblocks (25). The resulting 2.8-Mbp alignment per sequence was used to build a maximum
likelihood tree using RAxML (26) under the GTR model with 1,000 bootstrap replicates. Our population
analysis of 4,022 E. coli genomes was carried out as described in a recent publication (27).
Generation of fecIRABCDE gene deletions in E. coli P4. A nonpolar gene deletion of the fec locus
was generated using the Lambda Red-mediated recombination method (28). Brieﬂy, template plasmid
pKD4 (conferring kanamycin resistance [kanamycinr]) was used to amplify the corresponding resistance
cassette with primers containing ﬂanks directly adjacent to the fec locus (Table S3). PCR products were
puriﬁed by phenol-chloroform extraction, ethanol precipitation, and DpnI treatment to concentrate the
template and maximize the efﬁciency of the recombination reaction. E. coli P4 carrying pKD46 was
cultured to an optical density (OD) of 0.4 in super optimal broth (SOB) at 30°C and induced with 10 mM
arabinose 1 h prior to being made electrocompetent by washing and 1:100-fold dilution in ice-cold 10%
glycerol. Cells were then transformed with 1 g of template per 50 l and recovered for 2 h at 37°C in
super optimal broth with catabolite repression (SOC) before plating on selective media was performed.
Recombinants were selected for on LB agar containing 40 g/ml kanamycin. Phenotypically positive
colonies were screened for resistance cassette recombination by PCR. Removal of template resistance
cassettes was performed by the use of a temperature selection shift from 30°C to 37°C on plain LB media
using plasmid pCP20 (ampicillinr). Removal of the fecIRABCDE locus was conﬁrmed by PCR.
Construction of the fecIRABCDE plasmid and K71 transformation. Complementation of the fec
locus mutant was achieved by expression of fecIRABCDE from its natural promoter on a modiﬁed
pACYC184 backbone. The complementation plasmid was constructed using the NEBuilder protocol (New
England Biolabs). Brieﬂy, pACYC184 was linearized by PCR to create a blunt end backbone (2,755 bp)
lacking the tetracycliner gene. Two fragments corresponding to the two halves of the fecIRABCDE locus
plus an additional 200 bp from either side (4,003 bp and 3,867 bp, respectively) were also ampliﬁed by
PCR using primers that created unique orientation-speciﬁc overhangs for assembly of both halves on the
backbone of pACYC184. Primers were designed using the NEBuilder design module, and the design
strategy for assembly was conﬁrmed using MacVector version 12.5. PCR fragments were puriﬁed by gel
extraction and used in a one-step assembly reaction according to the NEBuilder kit manufacturer’s
protocol. Reaction mixtures were transformed and selected on LB agar containing 20 g/ml chloramphenicol. Positive clones were conﬁrmed by PCR and digestion with EcoRV. The construct contained a
unique EcoRV restriction site, yielding a 10,625-bp linearized fragment. A table of the primer sequences
used is presented in Table S4.
K71 was transformed with fecIRABCDE plasmid construct by electroporation. Chloramphenicolresistant clones were compared to wild-type K71 by enterobacterial repetitive intergenic consensus-PCR
(ERIC-PCR) (29) and plasmid proﬁling (30) to conﬁrm their identiﬁcation.
Proteomics. E. coli strain P4 was grown in DMEM (Sigma) overnight and inoculated at an OD600 of
0.001 and then grown for 6 h aerobically at 37°C under static conditions in (i) DMEM; (ii) DMEM
supplemented with 0.1, 1.0, or 10 mM citric acid; or (iii) UHT milk. DMEM cultures were supplemented
with 100 mM HEPES (pH 7.2). Outer membrane proteins were prepared via Sarkosyl extraction and
analyzed via shotgun proteomics as previously reported (31).
Milk growth experiments. The rate of growth in milk was tested as described before (14). Brieﬂy,
bacteria were harvested from overnight growth on blood agar, or on LB agar supplemented with
chloramphenicol for strain K71⫹fecIRABCDE, and washed with phosphate-buffered saline (PBS). The
bacterial concentration was assessed by calculation of the level of turbidity against a previously prepared
concentration ⫻ the OD curve and was normalized to approximately 2 ⫻ 103 CFU/ml. Fresh bovine milk
was collected 1 day prior to the experiment, pasteurized at 80°C for 10 min, and tested for sterility by
culture on blood agar. A 100-l volume of bacterial suspension was inoculated in 40 ml of milk, and the
mixture was incubated at 37°C. Samples were aseptically collected for CPU determinations at 4 and 8 h.
Experiments were conducted up to four times separately, with two replicates per experiment. The
numbers of data points per time point were 8 (P4 WT strain), 6 (strain P4 Δfec and strain K71 WT), and
4 (strain K71⫹fec). The stability of the Fec plasmid construct in transformed strain K71 was tested in vitro
in a batch milk culture of this mutant grown up to 36 h. In this experiment, to check for any growth of
K71 that was independent of the plasmid, bacterial counting was performed on agar with and without
chloramphenicol. P4 WT and K71 WT were used as positive (high-growth) and negative (lower-growth)
controls.
Bovine intramammary challenge for RT-qPCR. Four Holstein-Frisian cows were challenged as
previously described (32). At 8 h postinoculation, 50 ml collected milk was mixed with 100 ml RNAProtect
(Qiagen). The suspension was incubated at room temperature for 5 min and then centrifuged for 20 min
at 5,000 ⫻ g. The supernatant was discarded and the pellet stored at ⫺20°C. Prior to RNA extraction, the
pellet was thawed on ice and resuspended in 1 ml of Trizol reagent. The suspension was transferred to
a 2-ml Lysing Matrix B tube (MP Biomedicals) and shaken for 45 s at speed 6 in a FastPrep 24 apparatus
(MP Biomedicals). A 200-l volume of chloroform was added to each tube. After 5 min at room
temperature, tubes were centrifuged for 15 min at 12,000 ⫻ g at 4°C. The aqueous phase was collected,
mixed with an equal volume of 70% ethanol, and loaded onto a NucleoSpin RNA column (Machereymbio.asm.org 9
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Nagel). RNA was then extracted according to the manufacturer’s instructions with on-column DNase 1
treatment. RNA extraction from in vitro cultures was performed using E. coli P4 grown overnight in a
static culture at 37°C in DMEM or LB broth.
Approximately 100 ng of RNA was converted to cDNA using iScript Reverse Transcription Supermix
(Bio-Rad). Quantitative PCR was then performed using iQ SYBR green Supermix (Bio-Rad) and primers for
fecA (F, AACGCCAACGCTTGATAACG; R, AGCGTGCCTTTATGTTTCGG) or fecB (F, ACATCGCCTTGCAGCAA
ATC; R, ACCATTTCGCCGATGATAGC). Quantiﬁcation was performed using expression levels of the 16S
gene (F, GTTAATACCTTTGCTCATTGA; R, ACCAGGGTATCTAATCCTGTT) and frr (F, TGGACAAATGCGTAGA
AGCG; R, ATTCCACGACAATGCCATCC) as the reference genes, alongside the Genex macro (Bio-Rad).
Bovine intramammary challenge for pathogenicity assay. Intramammary challenge was performed in Holstein cows. All mammary glands used were free of infection based on three consecutive
negative bacteriologic examinations and a milk somatic cell count (SCC) level of lower than 100,000 cells/
ml. Inocula were prepared by harvesting bacteria from a culture grown overnight on blood agar
(P4ΔfecIRABCDE) or on LB agar containing chloramphenicol (K71⫹fecIRABCDE). Bacteria were washed in
pyrogen-free saline (PFS), and quantiﬁcation of viable bacteria was estimated by optical density and
conﬁrmed by plate counting. The inoculum was stored at 4°C for 10 h. The bacterial cell number was
adjusted using PFS just before challenge to yield an inoculum of approximately 100 CFU/ml and was
conﬁrmed by plate counting. Before morning milking (time zero), a milk sample was taken from each
gland. After milking, teats were cleaned and disinfected with iodine and antiseptic cloths, and the
inoculum was injected through the teat canal using sterile syringe mounts for intramammary injection.
Cows were observed, including rectal temperature measurements, for 48 h for clinical signs of mastitis.
Strains K71⫹fecIRABCDE and P4ΔfecIRABCDE were inoculated into glands from seven cows in total.
Strains were inoculated into contralateral glands in four animals, whereas strain K71⫹fecIRABCDE was
inoculated into a single gland in one animal and strain P4ΔfecIRABCDE was inoculated into a single gland
in two animals. Due to the constraints imposed by the high cost of animal challenges, control data for
strains P4 and wild-type K71 were taken from previous work (15). We state explicitly that these strains
were not used concurrently with their respective mutants; however, the experiments were conducted
identically.
Samples of milk from challenged glands were collected before milking and after 8, 16, 24, and 48 h.
Teats were cleaned and disinfected, and foremilk was discarded. A sample of 3 ml of milk was collected
aseptically into sterile tubes for bacteriologic culture. To detect contaminants, bacteriologic culture was
performed by plating 100 l of milk on blood agar. E. coli counting was performed on MacConkey agar
by CFU counting, following serial dilutions of milk with saline solution. Approximately 200 ml of milk was
then collected for SCC determinations, and differentiation of leukocytes was evaluated as described
previously (3).
Accession number(s). Genome sequences were uploaded to NCBI under the accession numbers
given in Table S1. The NCBI BioProject accession number for this study is PRJNA341825.
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