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Escherichia coli as a cause of intestinal infections in dogs and cats

Sumrrrary

Escherichia coli is the predominant micro-organism in the intestinal tract of warm-blooded animals, in-

cluding dogs and cats. Some E. coti strains have been

enteritis and diarrhoea. These E. coli are able to colon
afimbrial *dhesions and to secrete toxins or entero-toxi
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grozenia epidemiologicznego, wiążącego się z trans-

lnisją szczepów E. coli między zwierzęciem a czŁo-

wiekiern.

p ato genneg o dzi ałanla ( 1 5 ). W kolejno ś ci zo staną one

krótko schatakteryzowan e.

Szczepy enterotoksyczne (ETEC) posiadają zdol-
nośc kolonizacji jelita cienkiego poprzęz wytwarzane
fimbrie lub innó nieokreślone bliżej czynniki adhezyj-
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rotoksyn E. coli podane sąwe wcześniejszych opra-
cowaniach własnych (17) oraz innych autolów (l5 ,2I).
E TEC s ą naj cz ę st szą pr zy czyną zabur zeń j e litowych
na tle E. coli występujących u świń, cieląt iludzi oraz
stosunkowo często stwierdza się je równieżw przypad-
kachzakażeń u psów i kotów (a). Na podstawie szelo-
ko prowadzonych badań epidemiologiczny ch stwierdzo-
no, iż ETEC byĘ odpowiedzialne za2,J-37,1oń przy-
padków biegunek u młodych psów (a). Większośc tych
szczępow po siadała zdolnośó uwalniania enterotoksy-
ny ciepłostałej STI, aw znacznie mniejszym odsetku
jej odmiany STII (10,20). Nie stwierdzono natomiast
ob ecno ś ci szc zep ów wytw ar zą ących c i epło chwiej ną
enterotoksynę LT. W grupach kontrolnych, liczących
łącznte 1 9 0 p s ów, żadęn z i zolow any ch szczep ow E . c o l i
nie był enterotoksyczny, tzn. nie posiadał zdolności
uwalniania toksyn Lf, STI lub STII. Należy zaznaczyó,
iż toksyna STI, która była często stwierdzanau tzola-
tów pochodzących od psów z biegunką jest istotnym
czynnikiem patogennoś ci szczepow ETEC odpowie-
dzialnym za r ozw oj zabur zeńj elitowych u l udzi. B a-
dania wykonane pTzęz Olsona i wsp. (l6), dotyczące
E. c o l i izolowanych od psów z biegunką wykazĘ j ed-
nak, iż ni ektóre s zc zępy ni e wytwarz aj ąc e kl asy c zny ch
enterotoksyn LT/ST stymulowały sekrecję jelitową w
testach podwiązanych pętli lub zużyciem linii komór-
kowej CHO, przyp ominaj ąc mecha nizm działania tok-
syny LT. Wyniki te sugerują że E. coli wywołujące
biegunkę u psów mogąuwalniać czynniki enterotok-
syczne, które róZniąc się od toksyn szczepów ETEC
izolowanych od innych zwierząt i ludzi, mają zdol-
ność indukowaniapodobnych objawów ze strony prze-
wodu pokarmowe go. B adania eksperymentalne wyka-
zaŁy również, iżpsy, zwŁaszcza młode, wykazująwraż-
liwość na enterotoksynę LT wytwarzanąprzez 7udz-
kie szczepy ETEC chociażrównocześnie izolaty takie
nie posiadały zdolności kolonizacji komórek nabłon-
ka jelitowego tych zwierząt co związane było zbra-
kiem specy ficzny ch czynników adhezyj nych.

Szczepy ETEC pochodzące odpsów i kotów zbię-
gunką różnią się od izolatów wyosobnionych od in-
nych zwi er ząt r ow nież ob e cno ś c ią o dmi ennych anty-
genów somatycznych. Większość z nich należy do grup
serologicznychC4, O6, O8 iO42, które nie sącharak-
terystyczne dla ETEC pochodzących od prosiąt czy
cieląt. Nie wykazano równieżlntch fimbrii F2 i F3
obecnych u izolatów ludzkich jak również F4 i F6,
charakterys ty czny ch dla szczepów odpowiedzialnych
za biegunki u prosiąt. Stwierdzono natomiast, iż nie-
które E. coli grupy O42:H], wyizolowane od psów z
biegunką i wytw arzające enterotoksynę STI, posiada-
ły fimbrie F5 (K99), typowe dla cielęcych szczepów
ETEC (10, 16). Wśród izolatow pochodzących od
psów stwierdzono również obecność innego antygenu
kolonizacyjnego - fimbrii F41, które są często wyka-
zywanę u bakterii izolowanych od cieląt. Istotną róż-
nicą występuj ącą między szczepami ETEC wyosob-
nionych od psów orazludzi jest częsta obecność u tych
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pierwszych genów koduj ących wytw arzanie hemoli-
zyny alfa (20). Te markery genotypowę zlokalizowa-
ne były na różnych plazmidach. o masie 48 MDa
(szczepy serotypu O42:H37) lub o masie 52MDa(izo-
laty grupy O70:H-) (20).

Szczepy enteropatogenne (EPEC) sąistotnągrupą
chorobotw or czy ch E. c o l i, odpowiedzialnych za r oz-
wój biegunek u dzieci ale również młodych zwierząt
gospodarskich. Nielicznę dane (4, 10) wskazują iż
EPEC mo gą być również pr zy czynąbie gunek u szczę -
niąt. Szczepy takie należały do grup serologicznych
O49:H9 i O 1 1 8:H-, a więc takich, które są uznawane
za enteropatogenne (15). Cechą charakterystyczną
EPEC jest obecność u nich chromosomalnego genu
eae, którego produkt syntezy - białko intymina, odpo-
wiedzialna jest za zdolność bakterii do adhezji do ko-
mórek nabłonka jelitowego i wywoływania w nim ty-
powychzmianmorfologicznychokreślanychtetminem
,,attaching effacing", AE (15). Gen eae, a ściślej geny
eaeA, espB, sep i tiq znajdująsię wewnątrz regionu
zwanego LEE (Locus ofEnterocyte Effacement), któ-
ry nie występuje u normalnej flory fizjologicznej ani u
szczepów ETEC (15). Podobną sekwencję nukleoty-
dową można natomiast spotkać u szczepów entero-
krwotocznych E. coli (patrz dalej) oraz l niektórych
innych bakteri i z r o dziny E n t ero b a c t er i ac e a e, wywo -
łuj ących bie gunki, np. H ffi i a a lv e i (3 6). Ten chromo -
somalny region określany jest też terminem ..wyspa
patogenności" (pathogenicity island) z uwagi na znacz-
nie niższą w porównaniu do pozostałego materiału
genetycznego, zawartością zasad C + G DNA (odpo-
wiednio 38% i 5I%), sugerującą horyzontalny trans-
fer inseftu do genomu E. coli (l2). Zmiany morfolo-
giczne komórek nabłonka jelitowego (AE), będące
e fektem dziaLania pro duktów genowych re gionu LEE
(głównie intyminy oraz btałka sekrecyjnego EspB),
prow adządo nagrom adzenia się aktyny, zaniku rąbka
szczotęczkowego enterocytów oraz ich destrukcji w
następstwie częgo dochodzi do wystąpienia silnych
obj awó w b i e gunkowy ch, zw iązany ch z up o ś l e dzeni em
procesów wchłaniania wody (l5).

Obok genów eae, kolejnym czynnikiem patogenno-
ści enteropatogennych szczępow E. coli są tzw. fim-
brie tworzące wiązki, BFP (Bundle Forming Pili), ko-
dowane przez gen bfpA plazmidu EAF (EPEC Adhe-
rence Factor) Qa). Fimbrie BFĘ zbudowane zpowta-
rzĄących się podjednostek o masie 19,5 kDa, wyka-
zują tendencję do skręcania się i tworzenia pętli, po-
siadając tym samym zdolność do tworzenia siatki,
warunkującej ścisły kontakt mlędzy komórkami bak-
teryjnymi. Adhezyny BFP są niezbędne do zapocząt-
kowania pierwszego etapu kolonizacji nabłonka jeli-
towego pTzęz szczepy EPEC, w którym komórki E. coli
zwlązane sąraczej luźno z enterocytami, a bardziej
ściśle powiązane wzajemnie ze sobą. Utrudnia to me-
chaniczne usunięcie bakterii i ułatwia dalszy proces
kolonizacji nabłonka, zależny od produktów LEE, a
głównie intyminy (9). W drugim etapie, następuje in-



dukcj a eukariotycz nej kinazy tyrozynowej, wzro st po -

zi omu wapnia w komórc e or az zanlk mikroko smków.
W procesie tym uczestniczy białko sekrecyjne EspB,
produkt genu espB insertu LEE. Konsekwencją tych
przemian są zmiany morfologicznę AE enterocytów
opisane wyżej.

Szczepy EPEC, należące do klasycznych grup sero-
logicznych 026,C,44, O55, 086, O111, O119, 0126,
OI2], OI42 izolowano sporadycznie od psów i ko-
tow z biegunką (4, 10). Zmtany attaching-effacing
(AE), typowe dla infekcji jelitowych wywołanych
przez EPEC, wykazano m.in. u kotów z biegunką od
których nie udało się jednak izolować podanych szcze-
pów E. coli (I9).Istnieje natomiast więcej danych do-
Ę czący ch szczępow enteropatogennych pochodzących
odpsów (3, 6, 10, 26).U izolowanych od nich bakterii
E. coli wykazano obecność genów eae, espB, bfpA, a
więc markerów warunkujących pełną patogennośc
EPEC. W przeciwieństwie jednak do szczepow ludz-
kich, enteropatogenne E. coli wyosobnione od psów
ntę nalężały do klasycznych serotypów ale posiadały
antygeny somatyczne O45,C,49, O115 i O170 (10,26).
Wykazano natomiast wysoki stopień homologii se-
kwencji aminokwasowych (8 1 -84%) intyminy tzola-
tów EPEC pochodzących od ludzi i psów (2). Wyniki
te sugerują iż szczepy EPEC mogąbyć potencjalnym
czynnikiem schorzeń biegunkowych u psów i kotów
chociaż zagadnienle to wymaga dalszych badań.

Enteroinwazyjne E. coli (EIEC) sągrupąwykazu-
jącąduże pokrewieństwo genotypowe i pod względem
mechanizm ow działani a chorob otwórcze go zę szcze -
pamt rcdząu Shigella. Właściwości patogenne tych
bakterii nie są zbyt dobrze poznanę ale wiadomo, iż
sprowadzają się one do zdolności wnikania do wnę-
trza i destrukcji komórek nabłonka okrężnicy, powo-
dując zaburzeniawe wchłanianiu wody i elektrolitów,
a w konsekwencji biegunkę. Czynniki patogenności,
odpowiedzialnę za inwazyjnośc szczępow EIEC, ko-
dowane sąpIzęz materiał genetyczny plazmidu o ma-
sie ok. 140 MDa, określonym nazwąplnv (15). Nale-
żądo nich białka sekrecyjne oznaczone jako Ipa (IpaA
do Ip aD ), z ktory ch najb ar dztej i stotną fu nkcj ę p ełnią
IpaB, IpaC i IpaD (13). Dodatkowo, aktywacja tych
genów zależna jest od innego, chromosomalnie kodo-
wanego białka VirR (15). W patogenezie biegunek
wywołanych przez enteroinwazyjne szczepy E. coli
pewnąrolę przypisuje się równiez białku Sen (63 kDa),
które go wytw ar zanie j e st determinow anę pr zęz mate-
riał genetyczny plazmidu, Szczepy EIEC izolowano z
przypadków biegunek ludzi (15) brak jest natomiast
danych o występowaniu tych bakterii u psów i kotów.

Enterokrwotoczne E. coli (EHEC) to grupa silnie
ch o rob otw or c zy ch szc zep ów, char aktery zuj ących s i ę
zdolnością wyłvoływania kilku schorzeń, a szczegol-
nie krwotocznego zapalenta okrężnicy, HC (Hemon-
hagic Colitis) i hemolitycznego syndromu mocznico-
wego, HUS (Hemolytic Uremic Syndrome). Terminem
EHEC określa się bakterie wywołujące HC i HUS,

posiadające zdolność wytwarzania toksyn shiga (Shi-
ga toxin, Stx), prowadzące do wystąpięnia zmian
morfologic zny ch komórek nabłonka j elitowego typu
attaching-effacing (AE) oraz zwykle posiadające pla-
zmid o masie ok. 60 MDa (15). Najbardziej typowymi
przedstawicielami grupy eqterokrwotocznych E. coli
są szczepy serotypu OI57 . Dokładny mechanizm cho-
rob otwó rc z e go działani a tych b akteri i zo staŁ pr ze dsta-
wiony w oddzielnym opracowaniu (18). W skrócie,
adhezjabakterii do enterocytów odbyłva się w sposób
analogtcznyjak w przyp adkl szczepów enteropatogen-
nych, zudziałęm intyminy i fimbrii BFP, Równtęż tl
EHEC występuj e chromo somalna,,wyspa pato genno-
ści", insert LEE, którego produkty syntezy odpowie-
dzialnę są za destrukcję komórek nabłonka jelitowe-
go (zmiany AE). Dodatkowe i niezwykle istotne dzia-
łanie chorobotwórcze w przypadku szczepow EHEC
wykazująwytwarzaneprzez nie toksyny shiga - Stx1
lub Stx2. Efekt tch działania cytotoksycznęgo polega
na hamowaniu syntezy białka w enterocytach, prowa-
dzący do ich zaniku, naruszenia równowagi elektroli-
towo-wodnej i wystąpienia biegunki, zwykle poŁączo-
nej z obecnością krwi w kale. Stwierdzono równiez,
iż u szczepów EHEC, a zwłaszcza grupy OI57:H7,
występuje często plazmid o masie 60 MDa, którego
geny koduj ąwytwarzanie enterohemolizyny (15). He-
molizyna ta,wykazująca ok. 60% homologtiz hemo-
Iizy nąuw alntanąpr zez urop at o genne E. c o l i, ma zdol-
ność lizy krwinek czerwonych, z których uwalniana
hemoglobina, będąca źrodłęm żelaza, wpływa na in-
tensywność namnażania się bakterii EHEC (4). Szcze-
py enterokrwotoczne były izolowane z kału psów i
kotów, zarówno zdrowych jak i z biegunką (1). U
bakterii tych wykazano geny odpowiedzialne za wy-
twarzante toksyny shiga jak również plazmid kodują-
cy uwalnianie enterohemolizyny. Stosunkowo często
szczepy takie posiadały markery genotypowe dla en-
terotoksyn ciepłostałych STi illub STII. Takie połącze-
nie cech szczepow enterotoksycznych (ETEC) i ente-
rokrwotocznych (EHEC), które stwierdzano u bakte-
rii pochodzących od psóą nie występuje W przypad-
ku izolatów wyosobnionych od bydŁa i ludzi. Stosun-
kowo często stwierdza się również obecność genu eae,
którego produkty są odpowiedzialnę za zmiany de-
strukcyjne komórek nabłonka jelitowego (4, I0,25).
Holland (II) zbadał260 tzolatow od psów zdrowych i
stwierdził u 54,60ń szczepów marker eae; duzy odse-
tek tych bakterii posiadał też geny enterotoksyny STI.
W innych badaniach Turk i wsp. (25) vrykazal| iż 44
ze I22 E. coli izolowanych od psów z biegunkąposia-
dały gen eae ; 4 5 oń z ty ch szczep ów powo dowało rów-
nocześnie powstawanię zmian histologicznych w ko-
mórkach nabłonka jelitowego. Bakterie te nie zawię-
rały natomiast genów toksyny shiga. Wada i wsp. (26)
wykazall ponadto, lż szczepy serotypu O118, eae-do-
datnie, izolowane od psów z ptzewlekłą biegunką
mogąw}nvoływać efekt AE nie tylko w enterocytach
ale również w komórkach nabłonka żołądka.



Jak wspomniano, szczepy s erotypu O I 5J :HJ, nale-
żące do grupy EHEC, są najbardziej chorobotworczę
dla ludzi, powodując często wystąpienie krwawej bie-
gunki i/lub HUS. Stwierdzono,tżtakte bakterie mogą
być również wyosobniane od psów, które mogą być
nosicielami tego samego typu fagowego serotypu -
PT4, który bardzo często występuje u ludzi zakażo-
nych EHEC OI57:H7. Również inne, pokrewne ge-
notypowo szczepy E. coli OI5], wyosobniano od lu-
dzi i psów (4, 23). Wyniki te wskazuj ą iż w bada-
niach epidemiologicznych, dotyczących zakażęń szczę-
p ami EHE C, należy mieć równi ęż na lw adze p sy, czę-
sto nie wykazujące żadnych objawów biegunkowych,
które mogą byó nosicielami i potencjalnym źrodłęm
infekcji innych zwieruąt oraz człowteka.

Enteroagregacyjne E. coli (EAEC) zostały wyod-
rębnione j ako o ddzi e ln a grup a p ato gennyc h szc zep ow
na podstawie ich zdolności adhezyjnych in vitro do
komórek linii HEp-2 (14). Nataro i wsp. (14) stwier-
dzlli, żę E. coli niektórych serotypów wykazywały
zdolność agregacj i w testach adhezyjnych z uży ciem
komórek HEp-Z. Szczepy te, izolowane zprzypadków
biegunek dzieci, nie wytwarzały enterotoksyn LT, ST
i toksyny shiga oraz nie posiadały cech inwazyjnych,
Stwierdzono, że bakterie grupy EAEC przyczepiająsię
do komórek nabłonka jelitowego przy pomocy specy-
flcznych fimbrii oznaczonych AAF (Aggregative Ad-
herence Fimbriae), których materiał genetyczny zlo-
kalizowany jest na plazmtdzie o masie ok. 60 MDa
(14). Sugeruje się, iż również inne czynniki koloniza-
cyjne (np. białka OMP) mogą odgrywać rolę w kolo-
nizacjt enterocytów przez szczepy EAEC.

Wykazano, że szczepy enteroagregacyjne E. coli
majązdolność wytwarzania co najmniej 3 czynników
toksycznych, stymuluj ących sekrecj ę j elitową z kto-
rych najważniejszymwydaje się toksyna EAST1, biaŁ
ko o masie 4,I kDa, posiadające ok. 50% homologii z
enterotoksyną STI uwalnianą przez szczępy ETEC
( 1 5 ). Mech anizm chorob otw ór cze go działania b akte -
rii EAEC nie jest do końca wyjaśniony ale wiadomo,
iż powodują one rozwój zmian morfologicznych w
jelicie, m.in. skrócenie kosmków, marlwicę komórek
nabłonka, infiltrację błony podśluzow ej przezkomór-
ki jednojądrzaste (15). Obecnośó szczepów E. coli,
p o siadaj ących cechy EAEC, wrykazano również u p sów
z objawami biegunki ale tęż u osobników zdrowych
(a). Ich rola w patogenezie schorzeń jelitowych tych
zwierząt nie jest wyjaśniona i wymaga dalszych ba-
dań.

Nekrotyczne E. coli (NTEC) zostały wydzielone
jako odrębna grupa chorobotwórczych E. coli zlwagi
na zdolnośc wytwarzania toksyn określanych nazwą
martwicowy czynnik cytotoksyczny (Cytotoxic Necro-
tising Factor, CNF). Opisano dwie odmiany CNĘ oznb-
czonejako CNF1 i CNF2, które sąbiałkami o masie
ok. 110-115 kDa, posiadającymi zdolność pobudza-
nia rozwoju wielojądrzastych komórek eukariotycz-
ny ch or az wywoływania zmtanmarlwicowych komó-

rek skóry królika (7), Szczepy E, coli, wytwarzające
CNF1 izolowano. od ludzi i zwierząt podczas gdy
bakterie z grupy CNF2 wyosobniano prawie wyłącz-
nie od bydła (8). Toksyna CNF1 kodowana jestprzez
materiał genety czny chromosomu natomiast CNF2
posiada swoje determinanty genoĘpowe w przekaź-
nikowyrn plazmidzie Vir (8). IJważa się, ze oba mar-
kery sąpochodzenia obcogatunkowego i u szczepów
NTEC funkcjonują jako ,,wyspa patogenności" (12),
Wykazano, iżwytwarzanie CNFl przęzszazepy E. coli
izolowane od psów i kotów było ściśle związane ze
zdolnością produkcji hemolizyny alfa jak równięż z
określonym serotypem badanych szczepów,naj częściej
O6:K53 (5). Bakterie takie stwierdzano zarówno u
zwierząt zdrowych j akteż z biegunką (I,5,27).Izola-
ty te nie posiadały jednak żadnych czynników choro-
botwórczości, obecnych u innych biegunkowych grup
E. coli opisanych wyżej, np. enterotoksyn czy toksyny
shiga. Posiadane wyniki badań ntepozwalająwięc jed-
noznacznię stwierdzić czy szczępy NTEC, a zwŁasz-
cza wytw arzana przez nie toksyna CNF 1, odgrywaj ą
rolę w patogenezie biegunek u psów i kotów. Z dru-
giej strony wiadomo jednoznacznie, iż CNF1 posiada
i stotną fu nkcj ę w ro zwoj u zakażeń pozaj elitowych, np.
układu moczowego i płciowego (4).

Dane literaturowe, dotyczące rolt szczepów E. coli
w patogenezie schorzeń biegunkowych u psów a
zwłaszcza kotów, są stosunkowo nieliczne i nie po-
zw alaj ą na w ykazani e ś c i słe go i ch p owi ąz ania, z wy -
jątkiem szczepów ETEC i EPEC, z rozwojem zabu-
rzeńjelitowych. Dalsze badania sąniezbędne aby okre-
ślić rolę innych patogennych grup E. coli, np. EHEC,
w patogenezie infekcji jelitowych u psów i kotów.
Kolejnych prac wymagają szczepy, które izolowane
o d zw ier ząt z b i e gunką n i e wyt war z aj ą,,klasy c zny ch"
czynników chorobotwórczości - fimbrii, enterotoksyn
lub cytotoksyn. Liczne dane wskazq% żę psy, a moz-
liwe że równiez i koty, mogąbyć istotnym elementem
transmisyjnym patogennych E, coli do innych zwle-
rząt i człowieka. Stwierdzono, że psy nie wykazujące
żadnych objawów chorobowych były nosicielami sil-
nie patogennych dla ludzi bakteriio-157:H1, stanowiąc
potencjalne źrodło infekcji. Niezbędne sąwięc dalsze
badania nad dokładną charakterystyką występuj ących
u psów i kotów szczepów E, coli oraz określeniem
możliwej roli jaką zwierzęta te mogąpełnić w Łańcl-
chu epidemiolo gicznym zakażny chbi e gunek u innych
zwierząt i ltldzi.
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