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Placa oryginatna

Objawy kliniczne, wywołane zakażeniem E. co]iu
prosiąt i innych zwierząt,mogąoglanlczac siędo prze-
wodu pokarmowego lub też przyjąó postac bakterie-
mii albo enterotoksemii. Biegunka, najlepiej poznana
dotychczas postać zakażęnia tymi bakteriami u pro-
siąt, występuje najczęściej w pierwszych 3-5 dniach
po urodzeniu. Straty ekonomiczne wynikaj ące z cho-
rob otwórcz e go działania enterotoksycznych E. c o l i są
wypadkową gorszych przyrostów masy ciała, śmier-
telności prosiąt i kosztów podjętego leczenia (6).

WirulencjaenterotoksycznychpałeczekE.coli(ETEC)
warunkowana j est przede wszystkim obecnością na po-
wierzchni ich komórek adhezyn i zdolnościąuwalnia-
nia toksyn (9). Kolonizacla jelttacienkiego jest pierw-
szym etapem infekcji wywoływanej przez te drobno-
ustroje. Czynnikami adhezyjnymi, dzięki którym do-
chodzi do kolonizacji są fimbrie. Posiadają one anty-
geny, które cechuj ą się zdolnością swoiste go łączenia
z receptorami nabłonka jelitowego bez wywoływania
w nim zmianpatomorfologicznych. W ten sposób ko-
mórki bakteryjne chronią się przed mechanicznym usu-
nięciem z otganlzmu zwierzęcta podczas ruchów pe-

rystaltycznych (cyt. 12). Fimbrie szczepow kolonizu-
jących jelita prosiąt posiadająnajczęściej antygen F4
(K88). Drugim co do częstotliwości jest F6 (987P).
Antygen F4,zwany dawniej K88 występuje w postaci
trzęchform: K88ab, K88ac oraz K8Sad (16). Czasami
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izoluje się od prosiąt szczępy z antygenami F5 (K99) i
F41, które głównie występująu cieląt i jagniąt. Fim-
brie mogą występować na komórkach E. co]i o roż-
nych typach antygenu somatycznego O. Najczęściej
jednak związane są z serotypami 08, O138, Ol47,
0749,oI57.

Samo zasiedlenie błony śluzowej jelita cienkiego
przez enteropatogenne szczepy E. co]i nie zawsze
wywofuje objawy biegunki. Dopiero uwalnianie przęz
te szczepy enterotoksyn indukuje pojawienie się cho-
roby. Naj wi ęks ze znaczęnle eti op a to gen eĘ czne w bie -

gunkach u prosiąt mają enterotoksyna ciepłostała ST
(stable), ktora występuje w dwu odmianach, jako STI
(STIa i STIb) i STII oraz ciepłochwiejna LT (labile)
(5, 13). W wyniku lokalnego oddziaływania tych tok-
syn na enterocyty i wywoływaniazaburzeń osmotycz-
nych w jelitach, dochodzi do zwiększónego wydziela-
nia wody wtaz z elektrolitam,l,, zmniejszonej resorpcji
i powstawania biegunki (2,5).

Celem badań było określenie wybranych antygenów
fimbrialnych i toksyn oraz antybiotykowrażliwości
szczepów E. co]iizolowanych od prosiąt z objawami
biegunki w fetmach przomysłowych.

Matetiał i metody

Matcriałem do badań były 204 próbki kału zebrane w 5

fermach typu Agrokompleks Agard, w których stado pod-
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stawowe liczyło 900-1000 loch i knurów, i 4 fermach typu
Bisprol ze stadem podstawowym 400-600 loch i knurów.
Fermy, z których uzyskano materiał do badań zlokalizowa-
ne były na terenie województw Polski północno-wschod-
niej i wschodniej. We wszystkich obiektach, wśród prosiąt
ssących stwierdzono objawy nieżytowej biegunki o zmien-
nym nasileniu. W żadnym przypadku nie obserwowano
obecności krwi w wydalanym kale. W każdym z gospo-

darstw pobierano próbki kału bezpośrednio z prostnicy od

10 do 30 prosiąt w wieku 1-10 tyg. Probki kału posiewano

wzorcowych szczepow E. coliotrzymanych z Państwowe-
go Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. W jego skład
wchodziły szczepy wytwarzające fimbrie i enterotoksyny:

próbki kału zostały uprzednio przebadane testem ELISA
na obecność antygenu rotawirusowego (15).

Wykrywanie antygenów fi mbrialny
testem aglutynacj i szkiełkowej ( l 2); w
syny Shiga Z-variant E. coli(Stx2e) metodąPCR wykona-
no wg metody Imberechts i wsp. (7); wykrywanie genów

łozu Mueller-Hinton w stosunku do: enrofloksacyny, flu-
mechiny, oksytetracykliny, gentamycyny, streptomycyny,
lincospectinu, apramycyny, kolistyny, ampicyliny, amok-

sycyliny, nitrofurantoiny, coliprimu 2 5, erytromycyny, neo-

mycyny' ekscenelu i chloramfenikolu. Użyto komercyjnych
krążków.

Wyniki i omówienie

Z2o4badanych izolatów E. colitylko cztery posia-
dĄ fimbrie F41 , dwa szczępy F 17 i dwa kolejne_szcze-
py F4. Zkażdego pozytywnego na obecnośó fimbrii

Tab. 1. Wrażliwość szczepów -E coli izolowanych od prosiąt z
objawami biegunki na badane antybiotyki i chemioterapeu-
tyki

E n roflo ksa cyn a

Flumechina

0 ksytetracyklina

G e nta mycyn a

Stteptomycyna

Li ncosp ectin

Apramycyna

Kolistyna

Ampicylina

Amoksycylina

198 (97,06)

158 (77,45)

10 (4,9)

1 94 (95,1 )

50 (24,5)

184 (90,2)

1 82 (89,2)

152 (74,5)

64 (31 ,4)

194 (95,1)

94 (46,1)

56 (27,45)

4 (1,9)

152 (74,5)

198 (97,06)

76 (37,2)

30 (14,7)

8 (3,9)

4 (1,96)

54 (26,5)

6 (3)

2 (0,98)

2 (0,98)

38 (18,6)

4 (1,9)

60 (29,4)

54 (26,47|

54 (26,5)

26 (12,75\

58 (28,4)
I

6 (2,94)

16 (7,85)

186 (91 ,2)

6 (2,94)

100 (49)

14 (6,8)

20 (9,82)

50 (24,52)

1 02 (50)

6 (3)

50 (24,5)

94 (46,08)

146 (71 ,6)

26 (12,75|

6 (2,94)

70 (34,4)



Ryc. l, Identyfikacja enterotoksyn LT, STa i
STb wzorcowych szczepów E. coli. Elektrofb-
rezaw 1,5% żelu agarozowym: 1 -produkt PCR
szczepu 286C2 odpowladający enterotoksynie
IJ,2,75pz;2 produkt PCR szczepu 641 1 l od-
powiadający enterotoksynie STa, l 67 pz;3 pro-
dukt PCR szczepu 215l026 odpowiadający ente-
rotoksynie STb, 13Spz. M - wzorzec masowy
DNA 100pz Gibco BRL

oksytetracyklina, jedynie 28,40^ i 8,8% badanych
szczep ów wykazyw ało p ełną lub śre dni ą wrażliwo ś ć.
Wykonane uprzednio oznaczenia badanych próbek
kału testem ELISA w kierunku obecności rotawinr-
sów wykazały obecność ich an§genów w 49,5ońprzy-
padków (15),

Enterotoksyczne szczepy E. coli (ETEC) różnią się
o d fizj olo g rcznej fl ory b akteryj nej p ałeczek okrę żni cy
zdolnościąadherencji do kosmków jelit cieŃich i pro-
dukcj i enterotoksyn, które oddziaĘrvuj ą miej scowo na
enterocyty. Cechy te, z nielicznymi wyjątkami są ko-
dowane i przenoszonęptzęz plazmidy lub bakteriofa-
gi. Usunięcie z prosięcych ETEC plazmidu kodujące-
go antygen F4 pozbawia te bakterie zdolności koloni-
zacjti efektu wywoĘwania biegunki, Oznaczato, że
E. coli, która nie posiada genetycznych elementów
wirulencji pozostaje komensalem błony śluzowej jeli-
ta orazprzestaje nim być w wyniku transfekcji bakte-
riofagiem albo transformacji plazmidem kodującym
enterotoksyny or az fi mbrie adhezy jne detenninuj ące
przyczepność do nabłonka jelitowego (9).

Przeprowadzone w 1992 r. badania w Polsce wyka-
zały, że 5I,7o^ szczępow E. co]j izolowanych od pro-
siąt posiadało na swojej powierzchni fimbrie typu F4
(11). W kilka lat póżniej tlość szczępów wyposażo-
nych w fimbrie spadła do 28oń z tym, żę nadal adhezy -
ny F4 byĘ dominuj ącymczynnikiem chorobotwórczo-
ści warunkującym kolonizację nabłonka jelitowego
(12). W tych samych badaniach Osek (I2) wykazaŁ,
że 80,Ioń szczepow pochodzących od prosiąt z bię-
gunką posiadało zdolno śó produkcj i enterotoksyn LT,
STI, STII i Stx2e. Wbadaniachwłasnyohw żadnymz
testowanych szczepów nie stwierdzono elementów ge-

Ryc. 2. Identylikacja toksyny Stx2e i
fimbrii Fl8 wzorcowych szczepów ,E
cali. Elel<troforeza w I,5oń żelu agarozo-
wytl: I produkt PCR szczepu E57 od-
por,viadajapy toksynie Stx2e, 261 pz; 2

produkt PCR szczepu 108/87 odpowia-
dający fimriom F18, 5l0 pz. M wzo-
rzec masowy DNA 100pz Gibco BRL

nety c zny ch ko duj ących który-
kolwiek z wymienionych
czynników toksycznych. Dwa
szczępy z antygenamiF4 tzo-
lowano z probek zawierają-
cych dodatkowo rotawirusy,
natomiast pozostałe cztery z
fimbriami F41 i dwa z FI7
występowały bez tych zaraz-
kow. W tym miejscu należy
podkreśl i c. że badania przesi e-
wowe nad rozprzestrzenie-
niem zakażeń rotawirus owych
w fermach przemysłowych u
prosiąt choruj ących z objaw a-
mi biegunki prowadzone w
ramach badań własnych wska-
zująna ciągły wzrost :udziatu
tych drobnoustrojów w etiolo-
gii biegunki, W 1993 r. anty-
gen rotawirusów stwierdzono
średnio w 3żYo badanych pró-
bek (18), w dwa lata późntej
wynosił on37%o, natorniast w
tej partii badanego materiału

około 50%. Analizując wyniki uzyskane w badaniach
własnych możnawysnuć przypuszczenie, że izolowa-
ne szczępy E. colibyły niepatogenne, a proces choro-
b owy wywoływan y był zakażeniem rotawirus ami i in-
nymi czynnikami. Było to prawdopodobnie związane
z tym, ze w ostatnich kilku latach w fermach, z któ-
rych pobierano próbki kału była systematycznie pto-
w adzona immunoprofrlaktyka ptzy uży cil:' inaktywo-
wanej szczepionktzawierającej w swym składzię en-
terotoksynę W oraz antygeny E. co]iF4,F5 i F6. Moż-
na domniemyłvać, żepresja selekcyjna swoistej odpo-
wiedzi immunologicznej u zlvierząt w tych stadach wy-
wołana stosowaniem tego preparafu mogła doprowa-
dzić do zniknięcia szczepow E, co]i o tych cechach
patogenności. To, że ntę wykryto przy pomocy zasto-
sowanych metod poszukiwanych struktur powierzch-
niowych bakterii nie wyklucza jednaku nich obecno-
ści innych czynników kolonizacyjnych, takich jak mi-
krootoczki. Cechą która może np. umożliwlac przy-
leganie E, colipozbawionych fimbrii adhezyjnych do
nabłonka jelitowego jest ich ładunek elektryczny (8).
W niektórych rejonach świata biegunka u prosiąt wy-
woływana j estptzez szczępy E. co]inlews,twarzające
fimbrii. D ane te wsk anlj ąna to, że tch p ato genno ś ć może
by ó zw iązana z |yp em antygenu s omaĘczne go.

Ocena wrażliwości izolowanych szczepów E. co]i
wykazaŁa wysoką częstotliwość występowania opor-
ności w odniesieniu do oks}tetracykliny. Niewiele niż-
szy odsetek, bo w granicach 5}Yobadanych izolatów
wykazywał opomośc w stosunku do streptomycyny i
ampicyliny. Według danych z ostatnich dwu lat opor-
ność na tetracyklinę, streptomycynę i ampicylinę jest
powszechnie notowanau szczepów E, co]i izolowa-



nych od zdrowych świń w dużych fermach na terenie
Europy i kontynenfu północnoamerykańskiego (3, 4,
10, 17).

W podsumowaniu można stwierdzić, ze jedynie
pojedyncze izolowane szczepy E. coliodprosiąt zbte-
gunką posiadały znane czynniki kolonizacyjne i nie
produkowaĘ toksyn. Najwyższą aktywność przeciw-
bakteryjną wobec wyizolowanych szczepow E. co]i
wykazywaĘ gentamycyna, ekscenel, enrofloksacyna i
amoksycylina.
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STAN zAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw kwietniu 2001 r.-)

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 1 
,1 województwach a mianowicie: dolnośląskim (1-1),

kujawsko-pomorskim (3-4), lubelskim (7-9), małopolskim (2-6), mazowieckim (1 -1 ), podkarpackim (3-6),

podlaskim (1-1), pomorskim (1-1), świętokrzyskim (2-2),warminsko-mazurskim (3-5), wielkopolskim (3-3).

Wściekliznę stwierdzono u 13 psów, 19 kotów i7 szl bydła.

2) Wściekliznazwierząl dzikich - wystąpiła w 12 województwach: dolnośląskim (1-5), kujawsko-pomor-
skim (10-16), lubelskim (14-5O), łódzkim (5-8), małopolskim (7-26), mazowieckim (17-35), podkarpac-

kim (14-44), podlaskim (9-2,|), śląskie (3-5), świętokrzyskie (10-18), warmińsko-mazurskim (14-42),

wielkopolskim (123a). Zanotowano 1ą u 269lisów, 25 jenotów, '1 '1 kun, 2 borsuków, 2lchórzy,2 saren
i 2 dzikow.

3) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w województwie podkarpackim (2-2) i warmińsko-mazur-
skim ('|-1).

4)Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (otręt bydła) - wystąpiło w województwie małopolskim (1-1)

imazowieckim (1-1).

5) Choroba Aujeszkyego - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1-2).

6) Salmoneloza świń - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1) i wielkopolskim ('|-'l).

7) Myksomatoza królików - wystąpiła w województwie opolskim (1-1)

8) ZgniIec amerykański - wystąpił w wojewodztwie podlaskim (1-'|) i wielkoposkim (1-1).

9) Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie zachodniopo-
morskim (1-1).

10) Choroba Mareka - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1-1)

11) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 10 województwach: dolnośląskim (1-1), kujawsko-pomorskim (2-2),

lubuskim (4-9), małopolskie (2-2), mazowieckim (5-5), podkarpackim (1-1), śląskim (3-3), Świętokrzy-

skim (3-9), warmińsko-mazurskim (1 -1 ), wielkopolskim (1 0-1 3).
*] w nawiasach podano liczbę powiatów i rniejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


