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מבוא ותיאור הבעיה
דלקות עטין בפרות מהוות את הגורם העיקרי לירידה בהכנסות וכן הגדלה בהוצאות ברפת החלב.

הירידה בהכנסות נובעת מיצור מופחת של חלב וירידה באיכותו ,ואילו הגידול בהוצאות נובע מעלויות
הטיפול והגדלה בתחלופת הפרות .הערכה לגבי הפסדים והוצאות נלוות הנובעות מדלקות עטין בארה"ב
מוערכת מעל  2בליון דולר לשנה .דלקות עטין נגרמות לרוב כתוצאה מזיהום חיידקי של בלוטת החלב.
בארץ ,על פי נתוני המעבדה המרכזית לבריאות העטין בקיסריה )מאל"ה( ,דלקות עטין קליניות ,אשר
נגרמות בעיקר ע"י חיידקים גרם שליליים מקבוצת הקוליפורמים ,מהוות הגורם התחלואתי העיקרי
להוצאת פרות מהעדר ולהפסדים בכמות ואיכות החלב .במערכת קליטת החלב בתעשייה ,קיימים מדדים
לקבלה ותשלום המבוססים על איכות החלב .משמע ,חלב באיכות ירודה ,מחירו נמוך או שאינו מתקבל
לתעשייה .חיידקים מקבוצת הקוליפורמים גורמים לדלקות עטין קליניות חריפות ,המחייבות במקרים
רבים התערבות טיפולית .התערבות טיפולית זו מובילה להצלחה בסילוק החיידק והחזרת הפרה לתנובה
מלאה או נמוכה במקצת באחוז ניכר מהמקרים .יחד עם זאת ,חיידקים מקבוצה זו גורמים במקרים אחרים
להתפתחות דלקת תת-קלינית כרונית עם התלקחויות קליניות .לעיתים ההבחנה הכרונית נעשית לאחר
שנמצאה עליה במוליכות או עליה בספירת תאים סומאטיים )סת"ס( בביקורת החלב החודשית .הנזק
הכלכלי העיקרי מדלקות אלו נובע מירידה משמעותית באיכות החלב ומתרומה גבוהה למדד הסת"ס
במיכל החלב .בעבודתם של  (2001) Green & Bradleyנמצא שמ 85.7%-ממקרי דלקת עטין
חוזרת או מתמשכת עם זיהום ב ,Escherichia coli-ניתן היה לבודד את אותו זן של החיידק לאורך
הזמן ,עובדה שמצביעה על כך שלפחות בחלק מהמקרים חיידקי  E. coliגורמים יותר מאשר דלקת
קלינית חד פעמים וחולפת ,אלא מסוגלים ליישב בבלוטת העטין לזמן ממושך .נכון להיום ,פרות עם
דלקות עטין כרוניות נחלבות בחליבת רבע )הרבע הנגוע( והחלב מושמד או ניתן לעגלים .הרבע הנגוע,
או שמטופל טיפול אנטיביוטי באחוזי הצלחה בינוניים ,או שחישוב מראה כי הפרה אינה רווחית והיא
מוצאת מהעדר סופו של דבר.
 E. coliהינו חיידק גרם שלילי אנאירובי פקולטטיבי השייך למשפחת .Enterobacteriaceae
חיידקים אלו מאכלסים את מערכת העיכול בפרות ,מופרשים דרך הצואה ומזהמים את סביבת הרפת
באופן קבוע .זנים שונים של  E. coliנושאים מטען שונה של מנגנוני אלימות ובהתאם למנגנונים אלו זני
 E. coliמסווגים לקבוצות פתוגניות ,או  .Pathotypesבבע"ח ,שתי קבוצות פתוגניות עיקריות במערכת
העיכול הם  (EPEC) Enteropathogenic E. coliו . (ETEC) Enterotoxigenic E. coli-קבוצות
פתוגניות שקשורות למחלות מחוץ למערכת העיכול בבע"ח אשר זוהו עד היום הן

Uropathogenic

 (UPEC) E. coliו .(APEC) Avian Pathogenic E. coli-זנים באותה קבוצה פתוגנית הם בעלי
מאפיינים משותפים ייחודיים לאותה הקבוצה ולרוב הם בעלי קרבה גנטית גדולה ).(Gyles, 1994
בהקשר של דלקות עטין בוצעו ניסיונות רבים להגדיר את קבוצת הזנים אשר גורמים לזיהומים
בבלוטת החלב ,אך במשך שנים לא נמצא סמן או גורם אלימות ייחודי אשר מאפיין את הזנים האלו
כקבוצה פתוגנית נפרדת ) .(Nemeth et al., 1994עיקר המחקרים עסקו בחיפוש אחרי הסוגים של
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אנטיגן  Oהנפוצים בבידודים מדלקות עטין ,גנים שמיוחסים למנגנוני אלימות ידועים ,כגון טוקסינים
ופילי ,מאפיינים ביוכימיים ואחרים ) Saran-Rosenzuaig et al., 1972; Sanchez-Carlo et al.,
 .(1984; Correa & Marin, 2002; Wenz et al., 2006אמנם זוהו מנגנוני אלימות מגוונים בחלק
מהבידודים מדלקות עטין ,אך לא נמצא מנגנון או תכונה אחרת גורפת המאפשרת להגדירם כקבוצה.
עובדה זו הובילה לקביעה כי יש לזני  E. coliהשונים אשר נמצאים בסביבה סיכוי שווה להדביק את
העטין .זאת אומרת ,להדבקה של העטין לא נדרשים גורמי אלימות ייחודיים ולכן לא ניתן לאפיין קבוצה
פתוגנית ייחודית לדלקות עטין .לפי תפיסה זו ,הגורם העיקרי למגוון הופעות קליניות של דלקות עטין
בגין זיהום עם  E. coliקשור להבדלים ברמת הפרה בלבד ,כמו יכולת מערכת החיסון לסלק את החיידק
מבלוטת החלב ,אך לא קשורים לאלימות החיידק המדביק ).(Burvenich et al. 2003
בשונה מתפיסה זאת ,בעבודת מחקר קודמת אשר בוצעה במעבדתנו ,נמצא כי קיימים הבדלים
פיסיולוגיים בין בידודים של  E. coliשמקורם מדלקת עטין וכאלו שמקורם בסביבה .כך ,למשל ,בידודים
מדלקות עטין הראו יכולת שגשוג בחלב גבוהה יותר מזו של כמחצית הבידודים ממקור סביבתי .זאת
למרות יכולת צמיחה דומה במצע מעבדתי קונבנציונאלי .יכולת השגשוג בחלב עמדה בקורלציה גבוהה
עם היכולת לפרק לקטוז .בנוסף ליכולת שגשוג טובה יותר ,זנים ממקור דלקת עטין הראו גם הישרדות
טובה יותר במבחני הרג ופאגוציטוזה  in vitroמול תאים לבנים מדם בקר .מאפיינים אלו הצביעו
לכאורה על כך שזנים מסוימים של  E. coliבעלי יכולת להתמודד עם המצע התוך עטיני )החלב ותאים
פגוציטים( שונה מזו של לפחות כמחצית הזנים אשר בודדו מהסביבה .יתרה מזו ,נמצא הבדל גנוטיפי
משמעותי במבחן  (PFGE) Pulse Field Gel Electrophoresisבין בידודים סביבתיים ובידודים
מדלקות עטין .הבדלים אלו גם עמדו בקורלציה עם ההבדלים הפנוטיפים המתוארים לעיל ולמעשה הצענו
כי ייתכן שקיימת קבוצה נפרדת של זנים של  E. coliבעלי "עדיפות" מסוימת לסביבה התוך עטינית.
לקובצה זו הצענו את השם .(Blum et al., 2008) Mastitis Pathogenic E. coli – MPEC
לאור נתונים אלו עולות מספר שאלות עיקריות ,שבבסיסן עומדת הצעת מחקר זו:
א.

האם מציאת אוכלוסיית חיידקי  E. coliשגרמה לדלקת עטין בעלת מאפיינים ייחודיים השונים
מאוכלוסיית החיידקים בסביבת הפרה במשק אחד ,מעידה על תופעה רחבה יותר של התמחות
של מספר קטן של חיידקים גורמי דלקות עטין בבקר.

ב.

האם בתוך אוכלוסיית החיידקים גורמי הדלקת ,ישנה תת קבוצה בעלת תכונות ייחודיות
לעמידות בפני המערכת החיסונית והשארות בעטין לאורך זמן ובכך מביאה לדלקת עטין
כרונית.

ג.

האם ניתן למיין פרות נגועות בחיידק על פי הפרוגנוזה לטיפול ,או לייבוש הרבע הנגוע ,או
להוצאה מהעדר ,על פי הגדרת החיידק גורם הדלקת.
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מטרת המחקר
מטרת מחקר זה הייתה לבחון האם ההבדלים שהתקבלו בבידודים ממשק אחד מאפיינים באופן כללי

את אוכלוסיות חיידקי ה  E. coli -אשר מעורבים בדלקות עטין .הבנת ולימוד מאפיינים אלה תאפשר
לימוד המנגנונים המייחדים את החיידקים גורמי דלקת העטין .מטרה משנית הייתה לבחון האם חיידקי
 E. coliגורמי דלקות עטין כרוניות מהווים תת-אכלוסיה נפרדת מאוכלוסיית החיידקים גורמי דלקות
עטין קליניות אקוטיות.
3

חומרים ושיטות

 3.1איסוף חיידקים ,זיהוי ושמירה
דגימות חלב מפרות עם סימנים של דלקת עטין נלקחו בתנאים אספטיים בשלוש רפתות )משקים ,A
 .(C ,Bנדגמו פרות עם סימנים לדלקת עטין קלינית ופרות עם סימנים לדלקת עטין תת-קלינית )עליה
בתאים סומאטיים בחלב( והיסטוריה של דלקת עטין בגין זיהום ב  .E. coliפרות עם דלקת עטין כרונית
בהן התגלה חיידק  E. coliנדגמו במהלך המחקר עד להיעלמות החיידק או ירידה בסת"ס .לצורך מחקר
זה לא נדגמו פרות עם עטין בריא .הדגימות נשמרו בקירור והועברו למעבדה באותו יום .במעבדה,
הדגימות נזרעו לתרביות אירוביות על קרקעי מזון אגר דם ואגר מקונקי ,והודגרו ליממה אחת .זיהוי
ראשוני של חיידקי  E. coliנעשה עפ"י מורפולוגית המושבות בשני קרקעי מזון ,משטח גרם ,מבחן
אוקסידזה ,אוריאה ואינדול ,כמקובל בספרות המקצועית ) .(Hogan et al., 1999חיידקי  E. coliבודדו
רק מתרביות עם צמיחה עשירה של החיידק ונקיות מחיידקים מזהמים אחרים .פרות מהן התגלה החיידק
נדגמו פעם נוספת כדי לאמת את התוצאה )משמע שתי בדיקות לפחות לפרה בזמן נתון( .כל בידוד של E.
 coliהוכנס לאוסף של המחקר רק אחרי אימות אבחון דלקת עטין בגין זיהום עם  .E. coliפרות שהראו
סימנים כרוניים או חזרה של סימנים קליניים )התלקחות קלינית( באותו רבע עטין נדגמו שוב באותה
צורה .לכל בידוד שהוכנס לאוסף המחקר נרשמו פרטי הפרה והדלקת )רבע ,תחלובה ,תאריך הדלקת,
מופע קליני ,סת"ס ושקילת חלב בשלושת החודשים לפני הדיגום ,זמן בתחלובה וכו'( .כמו כן ,נרשמה
המורפולוגיה של המושבות ) roughאו  (smoothונוכחות של המוליזה באגר דם .החיידקים נשמרו
באגר נוטריאנטי במבחנות לשימוש יום יומי ,ובהקפאה במרק  Brain Heart Infusionעם 30%
גליצרול בטמפרטורה של  -80מ"צ לשימוש בטווח ארוך .חיידקים מהאוסף מהמחקר הקודם שימשו גם
הם לחלק מהבדיקות.
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 3.2מבחן רגישות לאנטיביוטיקה
מבחן רגישות לתכשירים אנטיביוטיים בוצע ככלי "אפידמיולוגי" למציאת הבדלים בין הזנים
שנאספו .המבחן בוצע בשיטת  disc diffusion testעל אגר מילר-הינטון לפי הוראות  .NCCLSנבדקה
הרגישות לשישה תכשירים :פולימיקסין  ,Bאמוקסיצילין-חומצה קלבולנית ,ספוטקסים ,נאומיצין,
סולפהמטוקסזולה-טרימטופרים וגנטמיצין .קותר אזור העיכוב שימש להשוואה .חיידק ATCC 25922
שימש כביקרות.
 3.3מבחן צמיחה בחלב
מבחן צמיחה בחלב בוצע כפי שתואר קודם ) .(Blum et al., 2008בקצרה ,החיידקים נזרעו באגר
דם יום לפני המבחן .ביום המבחן ,החיידקים נקצרו מהאגר ,נשטפו והובאו לריכוז אחיד בעזרת עקומת
עכירות כנגד ריכוז של חיידקי  E. coliשנבנתה לצורך זה .חלב מפרה בריאה )ללא סימנים של דלקת
עטין ,ללא סימני מחלה כלליים אחרים ,ועם סת"ס נמוך( נלקח בתנאים אספטיים והובא למעבדה בקירור.
במעבדה ,החלב עבר פסטור ב 72-מ"צ ל 5-דקות ודגימה ממנו נזרעה לבדיקת סטריליות .החלב חולק
למבחנות ונזרע עם חיידקים אחרי שטיפה ובריכוז אחיד והודגר ב 37-מ"צ .מיד לאחר האינוקולציה,
אחרי ארבע שעות ושמונה שעות ,נלקחה דגימה מהחלב לתרבית ספירת חיידקים .מספר  CFUבמ"ל
שימש לבנית עקומות גידול בחלב להשוואה .בכל ניסוי הורצו שני חיידקים אשר קצב הצמיחה שלהם
בחלב ידוע לחוקרים ממקרים קודמים ,אחד שימש כביקורת לחיידק בעל קצב צמיחה מהיר בחלב והשני
כביקורת לחיידק בעל קצב צמיחה איטי בחלב.
 3.4מבחן ניצול לקטוזה
מבחן ניצול לקטוזה בוצע כפי שתואר קודם ) .(Blum et al., 2008בקצרה ,החיידקים נזרעו באגר
דם יום לפני המבחן .ביום המבחן ,החיידקים נקצרו מהאגר ,נשטפו ונזרעו לשעתיים במרק פפטון כדי
להביאם לשלב לוגריטמי של צמיחה .החיידקים הובאו לריכוז אחיד בעזרת עקומת עכירות כנגד ריכוז
של חיידקי  E. coliשנבנתה לצורך זה .בתנאים אספטיים ,מרק פפטון עם לקטוזה  3%ואינדיקטור ל-
 pHנזרע עם החיידקים שהוכנו בפלטה  96 wellsוהודגר בטמפרטורה  37מ"צ .אחרי כל שעה של
הדגרה עוצמת צבע האינדיקטור ל pH-בבאריות נמדדה במכשיר קורא  ELISAאחרי ערבוב קל של
הפלטה .הנתונים שימשו לבנית עקומת ניצול לקטוזה לאורך זמן להשוואה.
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 3.5סיווג PFGE
סיווג גנוטיפי בשיטת  PFGEבוצע במעבדות המרכזיות של משרד הבריאות בירושלים לפי
הפרוטוקול הסטנדרטי לחיידקי מעיים .בקצרה ,החיידקים גודלו באגר נוטריאנטי משך לילה ב 37-מ"צ.
למחרת ,החיידקים נקצרו מהאגר ,הובאו לריכוז אחיד והועברו לפלאגים של אגרוזה עם פרוטאינזה .K
הפלאגים הועברו לתמיסה לשבירת התאים ולאחר מכן לתמיסה לחיתוך ה DNA-עם אנזים .XbaI
למחרת הותקנו הפלאגים בג'ל אגרוזה  1%להפרדת המקטעים באלקטרוזפורזה ל 20-שעות בקור
במכשיר ל .PFGE-לבסוף הג'ל נצבע באטידיום ברומיד לחצי שעה וצולם .עיבוד התמונה ובניית
הדנדוגרם נעשו בתוכנת .PulsoNet
 3.6סיווג פילוגנטי
סיווג עפ"י קבוצות פילוגנטיות  B2 ,B1 ,Aו D-בוצע ע"י  multiplex PCRעפ"י השיטה של
 .(Clermont et al., 2000) Clermontבקצרה ,בוצע  PCRעם שלושה זוגות תחלים לשלושה גנים
)טבלה  ,(1כאשר הסיווג לקבוצות נקבע עפ"י הימצאות של גן אחד או שילוב של גנים .ריאקציות ה-
 PCRהכילו  10מיקרוליטרים של Qiagen, Valencia, CA, ) multiplex PCR master mix
 2 ,(USAמיקרוליטרים של תערובת תחלים ) 3 ,(0.2 μMמיקרוליטר של  ,DNAאשר הופק ע"י
הרתחה של החיידקים במים 5) ,מיקרוליטרים של מים ל PCR-לסה"כ  20מיקרוליטרים לריאקציה(.
תוכנית ה PCR-הייתה בשלב ראשון אקטוב ב 95-מ"צ ל 15-דקות 30 ,סבבים של דנטורציה ב 94-מ"צ
ל 5-שניות annealing ,ב 59-מ"צ ל 10-שניות ,והארכה ב 72-מ"צ ל 30-שניות ,ובשלב האחרון
הארכה ב 72-מ"צ ל 5-דקות נוספות .התוצרים הורצו בג'ל ארגרוזה  2%ונצבעו באטידיום ברומיד.
חיידק  ATCC 25922שימש כביקורת חיובית לשלושת הגנים.
טבלה  .1גנים וזוגות תחלים ל PCR-לקביעת קבוצה גנוטיפית עפ"י .Clermont
)'Primers (5'-3
ChuA.1 GACGAACCAACGGTCAGGAT
ChuA.2 TGCCGCCAGTACCAAAGACA
YjaA.1 TGAAGTGTCAGGAGACGCTG
YjaA.2 ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC
TspE4C2.1 GAGTAATGTCGGGGCATTCA
TspE4C2.2 CGCGCCAACAAAGTATTACG

Amplicon size
279 bp

Gene
chuA A

211 bp

yjaA

152 bp

TspE4C2

 3.7מבחן Phenotype Microarray
שישה זנים נבחרו למבחן  :Phenotype Microarrayשני זנים סביבתיים ממשקים וקבוצות גנטיות
שונות )עפ"י  ,(PFGEשני זנים מדלקות עטין קליניות חריפות מקבוצות גנטיות שונות )עפ"י (PFGE
ושני זנים מדלקות עטין כרוניות מקבוצות גנטיות שונות )עפ"י  .(PFGEהחיידקים נשלחו למעבדות
חברת  BIOLOGשבארה"ב .בקצרה ,החיידקים נזרעו בקרקע מזון אוניברסלי ,אשר מכיל את כל
הנוטריאנטים הבסיסיים שנדרשים לצמיחת החיידקים .החיידקים הובאו לשלב הלוגריטמי של הצמיחה
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והועברו לפלטות  96 wellsהמכילות מצעי גידול לחיידקים .בכל בארית בפלטות אלו ,החיידק נחשף
לאותו מצע אוניברסאלי ,אך המקור לאחד הנוטריאנטים החיוניים שונה כל פעם ,קרי ,סוכר אחר כמקור
לפחמן ,או חומצת אמינו שונה כמקור לחנקן .כך נבדקה יכולת הניצול של מקורות שונים של פחמן,
חנקן ,זרחן ,גופרית ,וההשפעה של תוספת ויטמינים ו co-factors-אחרים על גידול החיידקים .יכולת
ניצול החומרים נמדדה בעזרת קצב הפירוק של ) MTTמלח  .(tetrazoliumככל שהחיידק משגשג יותר
מהר ,כך ,בתהליך הנשימה של התא ,החיידק מחמצן מהר יותר את ה .MTT-כתוצאה מריאקצית החמצון
של ה MTT-נוצר צבע .עצמת הצבע שנוצר עומדת ביחס חיובי לשגשוג החיידקים ,וכך גם ליכולת
הניצול של הנוטריאנט המשתנה בבארית.
 3.8בדיקת גנים גורמי אלימות
שמונים ותשעה זנים מדלקות עטין קליניות וכרוניות ,וזנים סביבתיים משלושה משקים נבדקו
בשבבי  (Alere GmbH, Cologne, Germany) Identibacלנוכחות של  92גנים שונים של אלימות.
תחילה DNA ,הופק מהחיידקים ועבר הגברה ב PCR-עם ביוטין .לאחר מכן ,תוצרי ה PCR-עברו
היברידיזציה על שבב  Identibacוקשירת התוצרים ל probes-הספציפיים נבדקה בעזרת קוניוגט
 horse-radish peroxidase-streptavidinבמכשיר Alere GmbH, Cologne, ) ArrayMate
 .(Germanyרשימת הגנים לאלימות אשר נבדקו נמצאת בנספח א'.
4

תוצאות

 4.1איסוף חיידקים ,זיהוי ושמירה
מספר הבידודים אשר נאספו וזוהו כ E. coli-עד כה מוצג בטבלה  .2בנוסף לבידודים אלו ,משמשים
למחקר בידודים מאוסף קודם )משק  (Dועוד בידודים רפרנטיים ).(ATCC 25922 ,P4
טבלה  .2בידודי  E. coliשנאספו למחקר.
משק
A
B
C
D
סה"כ

דלקת עטין )דלקות חוזרות*( סביבה
(6) 30
(27) 68
(2) 4
(0) 9
(35) 111

*בידודים מדלקות חוזרות.
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27
31
4
3
65

 4.2מבחן רגישות לאנטיביוטיקה
תוצאות מבחני הרגישות לאנטיביוטיקה מוצגות בטבלה  .3לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין זני
סביבה וזני דלקות עטין לאנטיביוטיקה שנבחנה.
טבלה  .3ממצוע אזורי עיכוב במחבן לרגישות לאנטיביוטיקה במ"מ.
GM

N

SXT

PB

AMC CTX

32±2 17±3 26±7 21±3

21±4

14±1

דלקת עטין 31±3 15±3 25±8 20±3

22±2

13±1

סביבה

 ,GMגנטמיצין;  ,SXTסולפמטוקסזולה-טרימטופרים;  ,Nנאומיצין;
 ,CTXספוטקסים;  ,AMCאמוקסיצילין-חומצה קלבולנית; ,PB
פולימיקסין .B
 4.3מבחן צמיחה בחלב
תוצאות המבחן לצמיחה בחלב מוצגות באיור  .1ניתן לראות כי ממוצע ספירת החיידקים היה גבוה
יותר בזני דלקות עטין בהשוואה לזני הסביבה כבר אחרי ארבע שעות הדגרה בחלב .מגמה זו נמשכה גם
כעבור שמונה שעות הדגרה .בנוסף ,זני דלקות עטין הראו צמיחה אחידה יותר והגיעו כולם לאותם
המספרים אחרי שמונה שעות הדגרה ,בעוד וזני הסביבה הראו מגוון תוצאות אחרי זמן זה .תוצאות אלו
דומות מאוד לתוצאות אשר התקבלו במחקר הקודם .מספר זני סביבה מראים קצב צמיחה זהה לזה של זני
דלקות עטין ,אך כמחצית מזני הסביבה מראים קצב צמיחה יחסית איטי בחלב .זן  ,P4אשר משמש כזן E.
 coliרפרנט לדלקת עטין במחקרים רבים ,הראה קצב צמיחה דומה לזני דלקת עטין שנאספו במחקר זה.
9
8
7

5

Log CFU/mL

6

4
3
2
8

4
t
)P4 (h

0
mastitis

environment

איור  .1צמיחה בחלב של חיידקי  E. coliמדלקות עטין
)שחור( ,מהסביבה )לבן( וזן  P4אשר מהווה זן  E. coliגורם
דלקות עטין רפרנט )משולש אפור(.
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 4.4מבחן ניצול לקטוזה
נציגים של בידודים סביבתיים עם קצב צמיחה מהיר וקצב צמיחה איטי בחלב וזנים מדלקות עטין
נבחרו לבדיקת יכולת ניצול לקטוזה .התוצאות מוצגות באיור  .2בדומה למחקרנו הקודם ,גם הפעם זנים
בעלי קצב צמיחה איטי בחלב הראו יכולת ניצול לקטוזה נמוכה יותר מאשר זנים בעלי קצב צמיחה מהיר
בחלב .כל הזנים מדלקות עטין הראו יכולת ניצול לקטוז גבוהה בהשוואה לזנים סביבתיים ,אשר התחלקו
בין זנים עם יכולת ניצול לקטוז זהה לזו של זנים מדקלת עטין וכאלה עם יכולת ניצול לקטוז נמוכה יותר.
תוצאות יכולת ניצול לקטוזה עמדו ביחס ישיר עם קצב הצמיחה בחלב .זן  P4הראה יכולת ניצול לקטוז
דומה לזני דלקת עטין שנאספו למחקר.
0.25

0.2

0.1

עצמת צבע

0.15

0.05

0
7

6

5

4

2

3

1

0

)t (h

איור  .2יכולת ניצול לקטוזה של זני  E. coliמהסביבה )סמנים לבנים ,קו מקוטע(,
מדלקות עטין )סימנים שחורים ,קו שלם( וזן ) P4משולש אפור ,קו מקוטע(.
 4.5סיווג פילוגנטי
הבידודים סווגו לקבוצות הפילוגנטיות המוכרת ל E. coli-לפי השיטה של  Clermontב-
 .multiplex PCRתחילה בדקנו את ההתפלגות של הקבוצות בשלושה משקים )איור  .(3נמצא כי
בכול המשקים ישנה נוכחות של חיידקים מקבוצות  Aו B2 .B1-נמצאו במשק  Aו B-וחיידקים
מקבוצה  Dבמשק  Bבלבד.
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
משק D
D

משק B
B2

משק A
A

B1

איור  .3התפלגות הקבוצות הפילוגנטיות של ,E. coli
 A, B1, B2ו ,D-בין שלושה משקים.
לאחר מכן בדקנו את ההתפלגות של הקבוצות בין זנים סביבתיים וזנים מדלקות עטין בשלושת
המשקים )איור  .(4ניתן לראות כי ההתפלגות לפי מקור הבידוד )סביבה או דלקת עטין( זהה לזו של כלל
הזנים באותו משק .במילים אחרות ,נראה שלא קיימת העדפה כלשהי לקבוצה פילוגנטית מסוימת לגרום
לדלקות עטין מאחר וההתפלגות של הקבוצות בזנים מדלקות עטין משקפת את ההתפלגות הכללית במשק.
60
50
40
30
20
10
0
משק D

משק B

משק A

משק D

סביבה
D

משק B

משק A

דלקת עטין
B2

B1

A

איור  .4התפלגות קבוצות גנוטיפיות של  E. coliעפ"י מקור הבידוד
)דלקת עטין או סביבה( לשלושה משקים.
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 4.6סיווג PFGE
 DNAשל החיידקים עבר חיתוך עם אנזים  XbaIוהמקטעים הופרדו ב .PFGE-עפ"י דפוס החיתוך
נבנה דנדוגרם אשר מראה את אחוז הדמיון בין הזנים השונים )איור  .(5זנים שסומנו באותה אות )(a-g
בודדו מאותו רבע עטין במועדי דיגום שונים ,בטווח של מספר חודשים .בשלושה מקרים לפחות ),c ,d
 (gאותו זן בודד בכל הדגימות מאותו רבע נגוע .מקרים אלו היו מקרים של דלקת עטין כרונית ,עם
התלקחויות קליניות .תופעה זו מצביעה על הישארות של החיידק בעטין .זו תופעה שכמעט ולא תוארה
בספרות המקצועית ואשר מתחילה לעורר עניין בשנים האחרונות בלבד .בשאר המקרים ,ניתן לראות כי
מגוון זנים היו מעורבים בדלקות עטין .הזנים חולקו עפ"י דמיון גנוטיפי לארבע קבוצות עיקריות
) (clusters I-IVבעלי דמיון גנוטיפי בין  70%ל .80%-קבוצות  IIIו IV-מכילות בעיקר זנים
סביבתיים .קבוצה  IIIהיא מעורבת ,בה זנים מדלקות עטין וזנים סביבתיים ממשקים שונים .קבוצה I
מכילה בעיקר זנים מדלקות עטין .קבוצה זו מתחלקת לשלושה תתי-קבוצה ) (IA-ICבעלות ~82%
דמיון גנוטיפי .קבוצה  IAמורכבת ברובה מזנים ממשק  .Aקבוצות  IBו IC-מורכבות ברובן מזנים
ממשק  .Bאלו שני המשקים העיקריים במחקר הנוכחי .בשיטת  PFGEדמיון גנוטיפי של  80%מהווה
סף להגדרה של שני זנים כבעלי קשר גנטי ביניהם.
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איור  .5דנדוגרם עפ"י דפוס החיתוך ה DNA-של חיידקים  E. coliמהסיבה )סימנים לבנים( ומדלקות עטין
)סימנים שחורים( ממשק ) Aמשולש() B ,עיגול( ו) D-ריבוע( עם אנזים  .XbaIצוין על יד כל זן את הקבוצה
הפילוגנטית אליה הוא שייך )עפ"י  .(Clermontבנוסף ,אותיות ) aעד  (gמראות בידודים חוזרים מאותו רבע
עטין )דלקת כרונית(.
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 4.7מבחן Phenotype Microarray
שישה בידודים נבחרו לבדיקה זו .הבדיקה כללה מבחן לניצול של כ 200-מקורות פחמן שונים ,כ400-
מקורות שונים לנתרן ,כ 100-מקורות שונים לזרחן וגופרית ואת ההשפעה של כ co-factors 100-על
צמיחת החיידקים .עקומת הגידול בכל מצע נבנתה בצורה אוטומטית ע"י המכשיר אשר משמש לבדיקה .זן
סביבתי אחד נבחר להיות בסיס להשוואה לתוצאות של הבידודים האחרים .כמות הנתונים גדולה מכדי
להכניס במלואה בדווח זה .בנוסף ,ניתוח יסודי של התוצאות טרם הושלם .אך בניתוח ראשוני ניתן למצוא
הבדלים שחוזרים על עצמם בין מספר זנים מדלקות עטין בהשוואה לזן הסביבתי ,תכונות אשר משותפות
לזנים מדלקות עטין .התוצאות מוצגות במושגים של 'פנוטיפ' אשר פעיל בצורה יותר חזקה )'פנוטיפים
פעילים'( או חלשה )'פנוטיפים שאבדו'( בהשוואה לאותו זן סביבתי )טבלה  .(4טבלה
 .4רשימת הפנוטיפים אשר פעילים יותר ואלה אשר אבדו בזנים מדלקות עטין בהשוואה לזן סביבתי
בשיטת  ,C .Phenotypic Microarrayמקור לפחמן;  ,Nמקור לחנקן; ' ,'a.קיצור לחומצה.
בידוד

פנוטיפים שאבדו

פנוטיפים פעילים
m-hydroxy-phenylacetic acidC
p-hydroxy-phenylacetic acidC
several peptidesc

L-fusoseC
PutrescineN

4

55

132

Co-factors:
Several inconsistent and few
consistent differences observed
m-hydroxy-phenylacetic a.C
p-hydroxy-phenylacetic a.C
D-serineC
Bromo-succinic acidC
D-serineN
D-galactosamineN
lys-aspN
D-serineC
m-hydroxy-phenylacetic acidC
p-hydroxy-phenylacetic acidC

135

D-serineN
lys-aspN

13

SucroseC
D-raffinoseC
L-galactonic a. gamma-lactoneC
Mellibionic acidC
Glycolic acidC
2-deoxy-riboseC
PutrescineN
SucroseC
D-raffinoseC
L-galactonic a. gamma-lactoneC
Mellibionic acidC
2-deoxy-riboseC
PutrescineN

 4.8בדיקת גנים גורמי אלימות
ראשית כל הזנים מוינו עפ"י מספר הגנים לאלימות בסה"כ שהבידוד מכיל )טבלה  .(5ניתן לראות כי
רוב הזנים הכילו פחות משלושה גנים של אלימות .רוב חיידקי דלקת עטין הכילו שני גנים בלבד ,ואילו
רוב חיידקי הסביבה הכילו גן אחד בלבד .הזנים הבודדים שהכילו מספר גבוה יותר של גנים למעשה
נושאים גנים למרכיבים השונים של מערכת ההפרשה מסוג  (type III secretion system) IIIיחד עם
גנים לטוקסינים שמופרשים דרך מערכת זו ,כגון שתי תתי היחידות של .Shiga toxin

מס' גנים חיוביים דלקות עטין ) (%סביבה ) (%מס' גנים חיוביים דלקות עטין ) (%סביבה )(%
8
9
10
11
12

(8) 2
(19) 12
0
(38) 9
(24) 15
1
(13) 3
(32) 20
2
(21) 5
(14) 9
3
(13) 3
(3) 2
4
(2) 1
5
טבלה  .5התפלגות הזנים עפ"י מספר גנים לאלימות.

(3) 2
(2) 1
(2) 1
-

(4) 1
(4) 1

שלושה גנים בלבד הופיעו בשכיחות גבוהה יחסית לגנים האחרים .הם מוצגים בטבלה  6יחד עם
אחוזי השכיחות בזנים מדלקות עטין וזני הסביבה.

גן

דלקות עטין ) (%סביבה )(%

תפקיד

(54) 33
long polar fimbriae
lpfA
(33) 21
serum resistance
iss
(33) 21
heat-stable enterotoxin 1
astA
(23) 14
iss ,lpfA
(18) 11
astA ,lpfA
טבלה  .6גנים לאלימות הכי שכיחים באוסף החיידקים.

(62) 15
(29) 7
(12) 3
(12) 3
-

זנים עם שילוב של  issו lpfA-הופיעו לרוב בקבוצת החיידקים מדלקות עטין ) 14בידודים( לעומת
חיידקי הסביבה ) 3בידודיו( .זנים עם שילוב  issו lpfA-הופיעו אך ורק בקבוצת החיידקים מדלקות עטין
) 11בידודים(.
5

דיון
מחקר זה עסק בשאלה האם זנים של  E. coliאשר מעורבים בזיהומים תוך עטינים בבקר לחלב

מהווים למעשה קבוצה פתוגנית בעלת מכנה משותף אשר מבדיל את הקבוצה הזו מכלל הזנים שמזהמים
את הסביבה ברפתות החלב.
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במשך השנים שאלה זו הייתה נושא למחקרים רבים .עיקר המחקרים חיפשו אחרי סממן שיכול
לשמש לאפיין וזיהוי של חיידקי  E. coliמדלקות עטין .כך ,למשל ,נבדקה התפלגות הזנים עפ"י אנטיגן
 Oומאפיינים ביוכימיים ,וגם את השכיחות של גנים לאלימות ידועים ) Saran-Rosenzuaig et al.,
1972; Sanchez-Carlo et al., 1984; Correa & Marin, 2002; Ghanbarpour & Oswald,
 .(2010; Suojala et. al., 2011; Wenz et al., 2006יחד עם זאת ,לא נמצאה תכונה שכיחה
שבעזרתה ניתן להגדיר את חיידקי  E. coliהגורמים לדלקות עטין כקבוצה נפרדת מכלל הזנים בסביבה,
זאת אומרת ,כקבוצה בעלת מאפיינים פתוגניים ייחודיים .עם זאת ,יש לציין כי אנטיגן  Oהוא כלי אבחוני
אפידמיולוגי ,אך לא בהכרח קשור למידת האלימות או זיקה של החיידק לאיבר מסוים .כמו כן ,מאפיינים
ביוכימיים רבים אשר משמשים לזיהוי חיידקים לא תמיד קשורים לאלימותו בפונדקאי בזמן זיהום אלא
באים לידי ביטוי בתרביות במעבדה .בנוסף ,הגנים לאלימות אשר נבדקו באוכלוסיות הזנים שבודדו
מדלקות עטין לרוב בעלי משמעות בתסמונות אחרות ידועות ,כגון אנטרוטוקסינים ,אשר פועלים ברקמת
המעי ,ופימבריה מסוגים שונים ,אשר מאפשרים היצמדות של החיידק לאפיתל של המעי .במסגרת
המחקר הנוכחי מצאנו שכיחות נמוכה ביותר של גנים לאלימות באוסף החיידקים .שלושה גנים בלבד
הופיעו בשכיחות גבוהה יחסית לשאר הגנים .גן  ,issאשר מיוחס לעמידות לנסיוב ,גן  ,lpfAאשר מקודד
ל long polar fimbria-וגן  ,astAאשר מקודד לאנטרוטוקסין עמיד לחום מסוג  .1עמידות לנסיוב היא
התכונה היחידה אשר נמצאה בשכיחות גבוהה בזנים מדלקות עטין במחקרים שונים ,אם כי קיים שוני
גדול בין המחקרים .אמנם מרכיבים אנטיבקטריאליים של הנסיוב מסתננים אל תוך העטין בעת הדלקת,
משמעותם בדיכוי הזיהום לא ידועה .כך גם לא ידועה מה החשיבות של תכונת עמידות מפני מרכיבים
אנטיבקטריאליים בנסיוב בשביל החיידק המזהם .במחקרנו הקודם מצאנו כי רוב הזנים מדלקות עטין
דווקא לא היו עמידים לנסיוב .הגן  lpfAנמצא בחיידקי  E. coliהמזהמים את מערכת העיכול ,אך גם
בזנים קשורים לזיהומים מחוץ למערכת העיכול .משמעותו בהקשר של זיהום העטין לא ידועה .ייתכן כי
הוא מסייע להיצמדות החיידק לאפיתל ,אך הוא כנראה לא הכרחי בתהליך הזיהום ,כשליש מהזנים
מדלקות עטין אינם נושאים אותו .השילוב  issו lpfA-נמצא שכיח יותר בזנים מדלקות עטין ויכול להיות
שהוא מקנה יתרון נוסף על כל גן בנפרד .אך השכיחות עדיין אינה גורפת מספיק בכדי לאפיין את
הקבוצה כולה .כמו כן ,משמעות הימצאות יותר גדולה של  astAבקרב בידודי דלקות עטין לא ברורה,
הרי פעילות האנטרוטוקסין היא על אפיתל המעיים .תוצאות אלו מחזקות את טענתנו כי מנגנונים ידועים
אלו לא בהכרח בעלי חשיבות לחיידק בעת זיהום תוך עטיני .כך שיתכן כי בתוך העטין נדרשים לחיידק
מנגנונים שטרם הובהרו במלואם על מנת להיצמד ואף לחדור לתאי רקמת העטין ,ואולי הכי חשוב,
לשגשג במצע התוך עטיני.
יחד עם זאת ,במספר עבודות בשנים האחרונות ,נמצאו רמזים לכך שזני  E. coliשגורמים לדלקות
עטין מהווים תת-אוכלוסייה מכלל אוכלוסיית הזנים שבסביבה .כך למשל ,הגיוון הגנטי שנמצא בקרב
זנים מדלקות עטין הוא קטן יותר ואינו משקף את זה של הזנים שנמצאים בסביבה ) Bradley et al.,
 .(2001בעבודתנו הקודמת ,מצאנו קבוצת זנים מדלקות עטין שונה גנוטיפית מכלל זני הסביבה שנבדקו
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אז )משק  Dבמחקר הנוכחי( ,ואילו תת-קבוצה אחרת של זנים מדלקות עטין שהייתה דומה רק לחלק
מהזנים הסביבתיים ) .(Blum et al., 2008הבדלים גנטיים מרמזים על סינון מסוים של הזנים שנכנסים
לעטין ,מצליחים לשגשג בתוכו ומעוררים דלקת .גם בעבודה הנוכחית נמצאו קבוצות שונות בשיטת
 .PFGEשתי קבוצות מכילות בעיקר זנים סביבתיים .קבוצה אחת הינה מעורבת ומורכבת מזנים
סביבתיים וזנים מדלקות עטין .קבוצה נוספת מורכבת בעיקר מזנים מדלקות עטין .אמנם קבוצה זו כנראה
קיימת חלוקה לתתי-קבוצה בהתאם למשק המקור של הזנים ,בשני המשקים העיקריים במחקר נמצאו
הבדלים בין זנים מדלקות עטין וזנים מהסביבה ,וכאמור ,קרבה גנטית יותר גדולה בין זנים מדלקות
העטין .חלק מהזנים הסביבתיים סווגו באותן הקבוצות של זנים מדלקות עטין .תוצאה זו צפויה מאחר
ומקור הזיהום בבלוטת החלב הוא בסביבה .הסביבה מהווה מאגר לזנים שמזהמים את העטין .לכן היה
צפוי כי בין חיידקים סביבתיים יהיו כאלה בעלי קרבה גנטית גבוהה לזנים מדלקות עטין.
בהקשר הזה בדקנו את התפלגות הזנים עפ"י קבוצות פילוגנטיות של  .E. coliידועים בעיקר ארבעה
קווים גנטיים התפתחותיים בחיידקי  ,E. coliקרי ,קבוצות  A, B1, B2ו .C-קבוצות  Aו B1-הן
קבוצות "אחיות" .קבוצות פילוגנטיות אלו מכילות זנים בעלי מידת פתוגניות שונה ,כאשר זנים מקבוצה
 B2לרוב פתוגניים יותר ומיוחסים לזיהומים מחוץ למערכת העיכול ,וזנים מקבוצות  Aו B1-לרוב פחות
פתוגניים ,אם כי חלקם מיוחסים לזיהומים במערכת העיכול .הקבוצות נבדלות גם בשכיחותן במקורות
שונים .כך למשל ,קבוצה  B1שכיחה יותר בסביבה .במעלי גירה הקבוצות השכיחות יותר בהפרשות
ממערכת העיכול הן  AוHiggins et al., 2007; Carlos et al., 2010; Clermont et al., ) B1-
 .(2000בתחום דלקות העטין ,נמצא במחקר אחד כי זנים מדלקות עטין שייכים בעיקר לקבוצת A
) ,(Suojala et al., 2011אך מחקר אחר הראה שכיחות גבוהה של זנים מקבוצה Ghanbarpour ) B1
 .(& Oswald, 2010התוצאות של המחקר הנוכחי הראו שכיחות גבוהה יותר של קבוצת  B1בשני
משקים ושכיחות דומה בין  B1ו A-במשק שלישי .יתכן כי ישנם הבדלים גיאוגרפיים אשר משפיעים על
שכיחות הקבוצות .ההתפלגות של הקבוצות השונות בזנים מדלקות עטין במחקר שלנו הייתה דומה לזו
שנמצאת בזנים סביבתיים.
סינון הזנים שמתגלים בזיהומים בעטין יכול לנבוע מיכולת יותר טובה שקיימת אצל זנים מסוימים
לשגשג בתוך בלוטת החלב .בעבודתנו הקודמת נמצא כי זנים שגורמים לדלקות עטין יכולים לצמוח
בחלב ,שהוא המצע שקיים בתוך העטין ,בצורה יותר מהירה מכמחצית מהזנים שבודדו מהסביבה .תופעה
זו נקשרה ליכולת ניצול לקטוז יותר טובה בזנים עם קצב צמיחה מהיר בחלב .אכן לקטוז הוא הסוכר
הנפוץ ביותר בחלב וחיידקים שיכולים לנצל אותו כמקור לפחמן ואנרגיה להם יתרון במצע זה .יתרה מזו,
נמצא כי חיידקים בעלי קצב צמיחה מהיר בחלב מראים גם יכולת הישרדות יותר טובה מפני לויקוציטים
ולכן יש להניח שגם בעת זיהום זנים אלו יוכלו להישאר מספיק זמן בתוך העטין כדי לעורר דלקת
) .(Blum et al., 2008המחקר הקודם בוצע על זנים שמקורם ממשק אחד בלבד .לכן ,מטרת המחקר
הנוכחי הייתה בין היתר לאמת את התוצאות ההן עם אוסף מורחב של בידודים ,הן מדלקות עטין והן
מהסביבה ,ממשקים נוספים .במחקר הנוכחי התוצאות של המחקר הקודם אומתו כך שהתופעה אינה
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נראית נקודתית במשק אחד ,אלא רחבה יותר .זנים מדלקות עטין הראו יכולת צמיחה בחלב מהירה
בצורה אחידה ,בעוד שזנים מהסביבה התחלקו לשתי קבוצות ,אחת שהראתה את אותה יכולת צמיחה
בחלב של הזנים מדלקות עטין ,וקבוצה שנייה ,כמחצית מהזנים הסביבתיים ,הראתה קצב צמיחה איטי
יותר .גם הפעם הפנוטיפ הזה היה קשור ליכולת ניצול לקטוז .על פי הספרות ,קיים קשר בין יכולת
שגשוג בחלב וחומרת דלקת העטין ).(Kornalijnslijper et al., 2004
השפעת ההבדלים הפיסיולוגיים )ניצול לקטוז( ביכולת השגשוג במצע התוך עטיני )חלב( הובילה
אותנו לשאלה האם קיימים הבדלים פיסיולוגיים נוספים בין הבידודים מדלקות עטין ומהסביבה .על מנת
לענות על שאלה זו ,ביצענו בדיקה רחבה ביותר לתכונות פיסיולוגיות על שישה זנים שנבחרו כנציגים
ממקורות שונים )משקים שונים ,דלקת או סביבה ,מופעי דלקת שונים( ,כמו כן מקבוצות גנטיות שונות.
אף על פי שהתוצאות טרם נותחו לעומק ,מהניתוח הראשוני עולה כי כאשר משווים את ארבעת הזנים
מדלקות עטין לזן אחד סביבתי ,ניתן למצוא פנוטיפים מסוימים אשר חוזרים על עצמם ברוב זני דלקת
)טבלה  .(4כעת נדרש מחקר מעמיק יותר כדי לבחון את משמעות הממצאים ולבדוק האם פנוטיפים אלו
שכיחים בשאר הזנים מדלקות עטין .לדוגמה ,אנחנו מניחים שניצול  D-Serineהן כמקור לפחמן והן
כמקור לחנקן יכול לתת יתרון לשגשוג בתוך העטין מאחר וזו אחת מחומצות האמינו השכיחות בחלב.
עפ"י הספרות ,דלקות עטין בגין זיהום עם  E. coliלרוב חריפות ,אקוטיות ,וחולפות מהר במידה
והחיה מחלימה .ישנם מקרים חריפים במיוחד שעלולים לגרום למוות הפרה או לנזק בלתי הפיך לעטין.
בנוסף להבדלים בין זנים סביבתיים לבין זנים מדלקות עטין ,קיימת האפשרות כי גם אוכלוסיית הזנים
אשר גורמים לדלקות עטין מתחלקת לתתי-קבוצה לפי מופע הדלקת .יתכן אפוא שזנים שגורמים לדלקות
עטין כרוניות ותת-קליניות שונים מאלו שגורמים לדלקת חריפה .במחקר הנוכחי מצאנו מספר מקרים
בהם אותו זן של חיידק בודד מאותו רבע נגוע עם מופע דלקתי כרוני .בידודים אלו נמצאו בדגימות
שנלקחו בטווח של חודשים ,דבר המצביע על הישארות של החיידק בתוך העטין במצב לטנטי )כרוני( בין
התלקחויות של דלקת קלינית .זנים אשר גורמים לדלקות כרוניות בעלי יכולת חדירה לתאי אפיתל העטין
בתרבית תאים יותר גבוהה ויכולת הישרדות תוך תאית בתאים אלו ) Dopfer et al., 2000; Dogan et
 .(al., 2006תכונה זו יכולה להפריד בין זנים שגורמים לדלקות כרוניות בעלות התלקחויות קליניות ,בהן
החלמה שלמה של העטין לא צפויה לקרות ,לבין זנים שגורמים לדלקת קלינית וחולפת .נקודה זו תהווה
נושא למחקר בהמשך.
חומר המחקר הוצג בכנס השנתי למדעי הבקר בירושלים.
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נספח א' – רשימת הגנים לאלימות אשר נבדקו
Gene description

name of the probe

K88/F4 protein subunit gene
heat‐stable enterotoxin 1
major subunit of bundle‐forming pili
colicin B‐ pore forming
Cloacin
cytolethal distending toxin B
cytolethal distending toxin B
cytolethal distending toxin B
endonuclease colicin E2
colonisation factor antigen I
colicin M ‐ resembles B‐lactam
cytotoxic necrotizing factor
longus type IV pilus
intimin
intimin
intimin
intimin
secreted protein B
secreted protein B
subunit A of F17 fimbrial protein
subunit A of F17 fimbrial protein
major fimbrial subunit (F17b‐A)
adhesin subunit of F17 fimbrial protein
involved in biogenesis ofK99/F5fimbriae
fimbriae 987P/F6 subunit
fimbrial protein F107 subunit A
fimbrialadhesinACprecursor(
mature Fim41a/F41 protein
glutamate decarboxylase
(hlyA) haemolysin A
avian E coli haemolysin
invasion protein Shigella flexneri
invasion plasmid antigen
siderophore receptor
enterobactin siderophore receptor protein
increased serum survival
longus type IV pilus
heat‐labile enterotoxin A subunit
microcin H47 part of colicin H
MchC protein
ABC transporter protein MchF
microcin M part of colicin H
diffuse adherence fibrillar adhesin gene
EPEC adherence cactor, transcriptional activator
EPEC adherence cactor, transcriptional activator
autotransporter enterotoxin
P‐related fimbriae regulatory gene
plasmid encoded enterotoxin
S fimbriae minor subunit
heat‐stable enterotoxin ST‐Ia
heat‐stable enterotoxin ST Ib
heat stable enterotoxin II
shiga‐like toxin 1 A‐subunit
shiga‐like toxin 2 A‐subunit
virF transcriptional activator, ipaBCD positive regulator
type III secreted effector
(eaaC) SPATE
SPATE
EHEC factor for adherence
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K88ab_10
astA_consens_10
bfpA_10
cba_10
ccl_10
cdtB_40
cdtB_50
cdtB_60
celb_10
cfa_c_10
cma_20
cnf1_20
cofA_10
eae_consensus_10
eae_consensus_20
eae_consensus_30
eae_consensus_40
espB_O157_20
espB_O26_40
f17‐A_40
f17‐A_50
f17‐A_60
f17‐G_20
fanA_10
fasA_10
fedA_10
fedF10_
fim41a_10
gad_10
hlyA_20
hlyE_10
ipaD_10
ipaH9.8_20
ireA_20
iroN_10
iss_10
lngA_20
ltcA_20
mchB_10
mchC_20
mchF_10
mcmA_10
nfaE_10
perA_10
perA_20
pet_20
prfB_30
senB_20
sfaS_10
sta1_110
sta2_210
stb_10
stx1A_10
stx2A_10
virF_20
hp_cif_611
hp_eaaA_611
hp_eatA_611
hp_efa1_611

SPATE
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
SPATE
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
type III secretion system
SPATE
prophage encoded type III ss effector
prophage encoded type III ss effector
putative exoprotein‐precursor
type II secretion protein
adherence protein
catalase peroxidase, plasmid encoded
long polar fimbriae
non LEE encoded effector A
non LEE encoded effector A
non LEE encoded effector A
non LEE encoded effector A
non LEE encoded effector B
non LEE encoded effector B
non LEE encoded effector B
non LEE encoded effector C
SPATESPATE
SPATE
auto agglutinating adhesin
SPATE
SPATE
SPATE
shiga toxin 2 subunit A
shiga toxin 2 subunit A
shiga toxin 2 subunit A
shiga toxin 2 subunit A
shiga toxin 2 subunit A
shiga toxin 2 subunit A
shiga toxin 2 subunit A
shiga toxin 2 subunit B
shiga toxin 2 subunit B
shiga toxin 2 subunit B
shiga toxin 2 subunit B
subtilase toxin subunit
tir‐cytoskeleton coupling protein
tir‐cytoskeleton coupling protein
translocated intimin receptor protein
translocated intimin receptor protein
translocated intimin receptor protein
translocated intimin receptor protein
translocated intimin receptor protein
translocated intimin receptor protein
translocated intimin receptor protein
toxin B
toxin B
toxin B
SPATE

hp_epeA_611
hp_espA_Crod_611
hp_espA_O103H2_611
hp_espA_O119H6_611
hp_espA_O127H7_611
hp_espA_O157H11_611
hp_espA_O49H12_611
hp_espA_O55H7_611
hp_espA_O8_611
hp_espC_611
hp_espF_611
hp_espF_612
hp_espF_Crod_611
hp_espF_O103H2_611
hp_espF_O103H2_612
hp_espI_611
hp_espJ_611
hp_espJ_612
hp_espP_611
hp_etpD_611
hp_iha_611
hp_katP_611
hp_lpfA_611
hp_nleA_611
hp_nleA_612
hp_nleA_613
hp_nleA_614
hp_nleB_611
hp_nleB_O157H7_611
hp_nleB_Styp_611
hp_nleC_611
hppic611hp_pic_611
hp_rpeA_611
hp_saa_611
hp_sat_611
hp_sepA_611
hp_sigA_611
hp_stxA2_611
hp_stxA2_613
hp_stxA2_614
hp_stxA2_615
hp_stxA2_616
hp_stxA2_617
hp_stxA2_618
hp_stxB2_612
hp_stxB2_613
hp_stxB2_614
hp_stxB2_615
hp_subA_611
hp_tccP_611
hp_tccP_612
hp_tir_4051.6_611
hp_tir_MPEC_611
hp_tir_NTH19_611
hp_tir_O103H2_611
hp_tir_O111_611
hp_tir_O157H45_611
hp_tir_O157H7_611
hp_toxB_611
hp_toxB_612
hp_toxB_613
hp_tsh_611
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