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P-h e olytic Eschelichia coli as a cause of abońions and losses in pregna t polar foxes
Summary

The infections of pathogenic slrains of Escherichia coli are characterized in voung foxes mainly by dis-
turbances of the alimentary tract and/or in lhe cenlral nervous system. However. in pregnant females E. coli
is resPonsibile, foi,abortions, and even results in death. It was found that in adult pregnant foxes under risĘ
faetorś mi§łtllead to the development of a clinical form of colibacillosis of a septic character]causing abortions
and losses óf ftmales during the last week of pregnancy. The disease was diagnosed on the basis of the
epizootiological situation. clinical signs. gross lesions. and isolation of E. coli in pure culture from pathologi-
,callY chańgćd,,ińtćrnal organs of dead females and fetuses. E. coli was identifiedlbiochemiclally using the
cómmercial A-Pl ?0E test andlby PCR method on the presence of the typical-for-E. ene uspA encoding
production o[ a universal stress protein (USP). Bv using PCR and an appropriately ted pair of starters
the followin,g,Ńe,re id€ntifićd in the isolated E. coli: genes encoding an expression of,enterotoxins LTI, STI and
§TII;l§higa,toxin adhesive protein intimine, enterohaemolysin Ehly, cytotoxic necrotic factor CNFl and CNFZ
land lcoll dilntatioń to,xin (CDĘ. Because the isolate possessed a uspA gene and was ,depriVed] of other d_eter:

lmined Virulqnce ]ńarkeis ,it could be clasS!fied in the group of enteroinvasive strains of E: coli (EIEC). ,,, , , ,
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Ochrona zdr owta mięsożerny ch zwterząt futerko-
wych w warunkach intensywnego chowu i produkcji
stwarza wiele nowych problemów zdrowotnych. Jed-
nymz nich sązaburzeniaw reprodukcji lisów, będące
głów ną pr zy czy ną najwi ęks zyc h strat ekon o mi c znych
w fermach hodowlanych w Polsce (3). Zaburzenia
w rozrodzie samic lisów hodowlanych są uwarunko-
wane wieloma czynnikami. Wśród nich istotną rolę
odgrywaj ą zakażenta bakteryjne, zwŁaszcza wlłvoła-
nę przęz drobnoustroje oportunistyczne. Od samic,
które poroniĘ lub urodziĘ szczentęta słabo żyłvotne
oraz odporonionych płodow i padĘch w pierwszych
3-4 dniach życia osesków izolowano między innymi
B-hemo lity cznę szczępy E s c h eri c hi a c o li, S t aphy l o c o c -
cus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus
equi subsp. equisimilis, Campylobacter sp., Coryne-
bacterium sp. i B-hemolityczny Enterococcus faeca-
lis l (5,8, 16, I7). Zasadniczę żrodŁo infekcji bakte-
ryjnych dla lisow stanowią skazone pasze przemysło-
we i karma pochodzenia zwl,ętzęcego i roślinnego,

nieo dpowie dnie warunki j ej przechowywani a or az nie -
pr zestr ze gani e zas ad s anitamo-weterynaryj nych. U li-
sow młodych zakażęnia wywołane przęz patogenne
szczepy E. coli przebiegająnajczęściej wśrod zabu-
rzęń zę strony przewodu pokarmowego i/lub ośrodko-
wego układu nelwowego. Natomiast u samic ciężar-
nych następstwem zakażęnta sąronienia, niekiedy na-
wet zejścia śmiertelne (3).

Celem badań było określenie czynntka przy czyno-
wego padnięć ciężarnych samic lisów polarnych, bę-
dących w ostatnim tygodniu ctĘy oraz oznaczęnie
markerów patogenności wyizolowanego w czystej
hodowli z narządów wewnętrznych oraz marlwych
płodow szczępu E. coli.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono w fetmie, w ktorej wystapiĘ

Iiczne padnięcia samic lisów polamych będących w ostat-
nim tygodnilciĘy. Stado podstawowe stanowiło 80 samic
i 20 sarnców lisów w wieku I-4lat. Zwierzętabyły utrzy-



mywane indywidualnie, systemem klatkowym. Warunki
sanitarno-higieniczne fermy oceniono j ako niezadowal aj ą-
ce. Lisy były żywione systemem tradycyjnym zuwzględ-
nieniem duzej ilości surowego mięsa, pochodzącego od
zwierząt padłych oraz gotowanej śruty jęczmiennej.Przy-
gotowana na bazie tych surowców karma nie zawierała
dodatków mineralno-witaminowych. W okresie przy goto-
wawczym do rozrodu lisom stada podstawowego podano
prep arat przec iwpaso ży tniczy F oxverm oraz uo dp otni ono
przeciwko nosówce t zakażneml zapaIeniu mózgu t rdze-
niaprzy uzyciu skojarzonej szczepionki Canivac FH (Bio-
wet Puławy) oraz parwowirozie, jadowi kiełbasianemu i pa-
łeczce ropy błękitnej, stosując poliwalentną szczepionkę
Febrivac 3-plus (Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH,
Germany).

W drugiej połowie kwietnia u cięzamych samic lisów
polarnych, będących w ostatnim tygodniu ciązy, wystąpiły
liczne padnięcia poprzedzone wzrostem temperatury we-
wnętrznej ciała do 41,5"C, dusznością osowieniem, silną
depresją i niedowładem kończyn tylnych. Spośród 80 cię-
żamych samic kliniczne objawy choroby wystąpiły u 39
(48,1%) zwierząt i po 24-48 godzinach trwania procesu
chorobowego nastąpiło ich zejście śmiertelne. U pozosta-
łych 41 cięzarnych samic nie wykazujących klinicznych
objawów choroby obsetwowano póżneronienia oraz przed-
wczesne porody lub rodzenie słabo zywotnych szczeniąt,
które padały w pierwszych 4-5 dniach po urodzeniu.

Badania anatomo- i histopatologiczne. Padłe samice
cięzarne poddano badaniu anatomopatologicznemu, a na-
stępnie od 8 losowo wybranych zwierząt pobrano do ba-
dań bakteriologicznych wycinki chorobowo zmienionych
narządów wewnętrznych i obecne w macicy martwe płody
oraz do badań histopatologicznych wycinki chorobowo
zmienionej wątroby, nerki i pfuc. Z materiału utrwalonego
w l0oń zbuforowanej formalinie sporządzono preparaty
histologiczne metodąparafinową i mrozeniową. Preparaty
zostaŁy wybarwione ruĘnową m etodązuzyciem hematok-
syliny i eozyny, aw przypadku wątroby i nerek dodatkowo
skrawk i wykonane meto dą mro żeni ow ą zabarwi on o S uda-
nem IV na obecność tłuszczów obojętnych wg metody
Daddiego,

Badania bakteriologiczne. Pobrany materiał posiewa-
no na bulion z gllkozą agar odżywczy, agar zkrwiąoraz
selektywne podłoze MacConkeya i inkubowano w tempe-
raturze 37"C przez l8 godzin. Kolonie bakterii podejrzane
o przynaIeżność do gatunku E. c o l i poddawano identyfi ka-
cji biochemicznej przy pomocy komercyjnego testu API
20E (Bio-Merieux).

Identyfikacja genów kodujących czynniki patogen-
ności ,E cali. Występowanie typowego dla E. coli genu
uspA, kodującego wytwarzanie uniwersalnego białka stre-
sowego (USP) określono przy tlżyciu testu PCR wg meto-
dy opisanej przez Chen i Griffiths (l). Oznaczanie genu
eaeA dla białka adhezyjnego intyminy wykonano wg me-
tody opisanej przez Oska (l3), używając starterów Int-Fc
(5' -GGGATCGATTACCGTCAT-3' ) i Int-Rc (5' -TTTAT-
CAGCCTTAATCTC - 3' ), umożl iwiaj ących amplifi kacj ę
róznych wariantów genotypowych eaeA. Geny kodujące
enterotoksynę ciepłochwiejną LTI (gen eltl) oraz ciepło-
stałą STI (gen estl) i STII (gen estll) wykrywano testem

multiplex PCR wg Oska i wsp. (11). Natomiast gen toksy-
ny Shiga Stx E. coli (gen stx) z jego odmianami (gen stxl
i stx2) identyfikowano metodąPCR (l2), używając w tym
celu uniwersalnej pary starterów LIN3 (5'-TTTGATTGT-
TACAGTCAT-3,) i LIN5 (5,-AACGAAATAATTTA-
TATGT-3') (12). Gen enterohemollzyny EhIy E. coli (gen
ehly) wykrywano metodą PCR wg metody opisanej przez
Oska (13). Oznaczanie genów dla cytotoksycznych czyn-
nikow martwicowych CNFI i CNF2 (geny cnfl i cnf2)
wykonano według metody opisanej we wcześniejszej pra-
cy (14). Występowanie genu cdt kodującego wytwarzanie
toksyny powiększającej komórki CDT wraz z jej odmiana-
mi CDTI, CDTII i CDTIII określono wg metody opisanej
przezOska i Weinera (15).

Wyniki iomówienie
Badanie anatomop atolo giczne . Zmiany sekcyjne

l39 padĘch cięzarnych samic lisów polarnych miały
charakter zakażenia posocznicowego. Stwierdzono
sllne zażółcenie tkanki podskórnej, błon śluzowych,
surowiczych t narządów wewnętrznych oraz liczne
punkcikowate wybroczyny w błonach śluzowych oraz
pod błonami surowiczymi. U sekcjonowanych lisów
najb ar dziej charaktery styc zne zmlany stwi erdz ono
w przewodzie pokarmowym, Błona śluzowa żołądka
była na całej powierzchnl plamiście przekrwiona,
obrzękła i pokryta nadmierną ilością ciągliwego śluzu
zmieszanego z klwią. Ponadto w błonie śluzowej wi-
doczne byĘ powierzchniowe ubYki i nadżerki (ryc. l).
Podobne zmiany zapalne o charakterze nieżytowo-
-krwotocznym obserwowano również na błonie ślu-
zowej jelit cienkich i w mniejszym nasileniu w jeli-
tach grubych. Krezkowe węzĘ chłonne byĘ.zwykle
obrzękłe i przekrwione, soczyste na przekroju, S ledzio-
na wykazywała powiększenie. Wątroba była silnie
przekrwiona i obrzękła, o gliniastożółtejbarwie miąż-
sztl oraz wykazywała pod torebką obecność drobnych
ogniskbarwy szarożókej (ryc. 3). Nerki byĘ obrzękłe
i przekrwione, o konsystencji ciastowatej, blade, w do-
tyku najczęściej kruche, niekiedy o lekko żółtawym
zabarwieniu. Pod torebką i w warstwie korowej ob-
serwowano licznę wybroczyny i wylewy krwawe

Ryc. 1. Zapalenie nieżytowo-krwotoczne błony śluzowej żo-
łądka z obecnością nadżerek



Ryc.3. Zrłyrodnienie tłuszczowe wątroby z widocznymi ognis-
kami martwicowymi

Wybroczyny i wylewy krwawe w warstwie korowej

(:ryc. 4).Zaawansowane zmlany w postaci przekrwie-
nia żylnego (zastoinowego) i obrzęku dotyczyŁy
wszystkich płatow płucnych (ryc. 2). Z powierzchnt
przekroju płuc o konsystencji ciastowatej wypĘrvał
w dużej ilości pienisł płn łpowy dla obrzęku płuc.
W jamie opłucnowej widoczny był klarowny płyn
o charakter ze pr zesiękowym.

Badanie histopatologiczne. Po zabarwieniu prepa-
ratów histologicznych hematoksyliną i eozyną w wąt-

robie, obok przekrwienia i obrzęku obserwowano ce-
chy zwyrodnienia tłuszczowego, wyrażającego się
dysocj acj ą beleczkowego układu komórek wątrobo-
wych oraz występowaniem w cytoplazmie hepatocy-
tów licznych wakuoli nadających zmienionym komór-
kom wygląd piankowaty (.yc, 5), Barwienie Sudanem
IV uwidoczntło nagtomadzęnie w tych komórkach
związkówtłuszczowychpowodującychspychanie jąd-
ra komórkowego na obwód lub jego zanlk (ryc. 6).
W niektórych przypadkach w wątrobie obecne byĘ
ogniska martwicy denaturacyjnej, wybarwiaj ące się
blado, o zatartej budowie komórkowej i mające wy-
gląd jednostajnych, bezpostaciowych mas (ryc. 7).
W nerkach, obok przekrwientażylnego, u wszystkich
mvterzątwidocznebyĘzmianyzwyrodnieniowo-mart-
wicowe nabłonka części wydzielniczej nerek, szcze-
golnie komórek cewek krętych I rzędu. Obok cewek
kręĘch, ule gaj ących zwyrodnieniu miązszowemu, ob -

serwowano rownież stłuszczenie wielu komórek na-
błonka cewkowego mające charakter wybiorczy, co
ujawniono barwieniem Sudanem IV. Gromadzący się
w komórkach tŁuszcz powodował obwodowe lłoże-
nie jądra komórkowego. Zwyrodnia§ nabłonek cew-
kowy ulegał często martwicy denaturacyjnej, Zmia-

Ryc. 6. Nacieczenie tłuszczowe hepatocytów. Barwienie Su-
danem IV. Pow. ok.200 x

Ryc. 4.
nerek

Ryc. 2. Obrzęk i przekrwienie płuc



Ryc. 7. Ognisko martwicy denaturacyjnej w wątrobie lisa.
Barwienie HE. Pow. ok.200 x

Ryc. 8. Wynaczynienia krwi w części korowej nerek. Barwie-
nie HE. Pow. ok.200 x

nom Zwyro dnieniowo-martwicowym towarzy SZyły
rowniez zaburzeniaw krążeniu, występujące w posta-
ciwynaczynień krwi zarówno pod torebkąnerek, jak
i w jej części korowej (ryc. 8). W płucach obserwo-
wano oznaki obrzęku i przekrwienia zastoinowego. Na-
czynia ścian pęcherzyków płucnych byĘ poszerzonę
i wypełnione duzą ilo ś cią krwi. Pęcherzyki płucne, wy-
ścielone nieuszkodzonym nabłonkiem oddechowym,
wypełnione byĘ pĘnem surowiczym.

B adaniem b akteriolo g lcznym, p o szęr4onym o b io -

chemiczną identyfikację za pomocą systemu API 20E,
z wycinków pobranych z chorobowo zmienionej
wątroby, płuc, nerki, śledziony, krezkowych węzłów
chłonnych oraz martwych płodów wyizolowano
w czystej kulturze szazępy E. coli, Wszystkie wyizo-
lowane szczepy w warunkach in vitro wytwarzaŁy
B -hemolizęw uzy§m podłozu wzrostowym krwią ba-
ranią. Wytwarzanie hemolizy przęz niektóre szczepy
E. coli izolowane zprzypadkow kolibaktertozy lzllvie-
rzątuznawane jest za istotny wskaźnik chorobotwór-
czości (9).

Następny etap pracy miałna celu wykazanie w wy-
branym losowo izolacie E. coli, przy użyctu metody
PCR, obecności genów kodujących ekspresję uniwer-

salnego białka stresowego USĘ enterotoksyn LTI, STI
i STII, toksyny Shiga Stx, białka adhezyjnego intymi-
ny, enterohemolizynę Ehly, cytotoksyczny czynnik
martwicowy CNFl i CNF2 oraz toksyny powiększa-
jącej komorki CDT wrazz jej odmianami CDTI, CDTII
i CDTIII. Stwierdzono, że wyizolowany od padĘch
samic lisow polarnych i martwych płodów szczep
E. coli posiadał gen uspA, kodujący wytwarzanie ty-
powego dla tego gafunku bakterii białka USP. Izolat
ten nie posiadał natomiast pozostaĘch określanych
w pracy czynnikow wirulencji, warunkujących zwy-
klepodstawowemechanizmydziałantachorobotwór-
częgo szczepów E. coli (11, 14, 15).

Kolibakteriozę lisów mogąwytvvoĘwać rózne sero-

Ępy pałeczęk E. coli,jednakże izolowane zprzypad-
ków chorobowych szczepy patogenne nie byĘ do§ch-
czasbadane pod względem obecności czynników ad-
hezyj nych oraz irrty chmarkerów wirulencj i (3 ). Geny
koduj ące znanę czynniki pato genno ś ci zostały ozna,
czonę w badanym izolacię E. coli (II,14,15), Wyka-
zano, że nie posiada on zadnego zbadanych marke-
rów wirulencji, co wskazuje, ze w rozwojl orazpato-
genezte zakażenta na tle E. coli u samic ciężamych
uczestntczyĘ inne me cha nizmy determinuj ąc e dzia-
łanie chorobotwórcze badanego tzolatu.

Na podstawie uzyskanych wyników badań bakte-
riologicznych, które wykazaĘ obecnośó czystej kul-
frlry E. coli we wszystkich narządach wewnętrznych
oraz w martwych płodach, przy jednoczesnym braku
oznaczany ch markerów wirulencj i, b adany izolat E . c o -

li można prawdopodobnie zakwalifikować do grupy
szczepów enteroinwa zyjny ch (EIEC). Szczepy EIEC
występują u bydła, którego mięso i odpady poubojo-
wę oraz mięso stosowane często zpadłychzwterząt,
stanowi jeden z głównych składników karmy, a tym
s amym j e st p o tencj alny m źr ó dłem zakażęnta dl a mi ę-
sozernych zwterzątfuterkowych (3). W fermie, wktó-
rej wystąpiĘ nagłe padnięcia samic ciejamych,w skład
dawki pokarmowej wchodziło wyłącznie surowe mięso
włokniste pochodzące od padłych krow z dodatkiem
gotowanej śruty j ęczmiennej.

Właściwości patogenne szczepów enteroinw azyj-
nych są sto sunkowo mało p oznane. Po siadaj ą one zdol-
ność wnikania do wnętrza i destrukcji komorek na-
błonka błony śluzowej przewodu pokarmowego, po-
wodując zaburzęniawe wchłanianiu wody i elektroli-
tów, a w konsekwencji biegunkę. Czynniki patogen-
ności, odpowiedzialne za inw azyjność szczepów EIEC,
kodowane sąprzezmateriał geneĘczny plazmidu plnv
o masie ok. 140 kDa, do którego należąbiałka sekre-
cyjne Ipa (Ipa A do Ipa D). W patogenezie biegunek
wywołanych przez enteroinwazyjne szczepy E. coli
istotnąrolę przypisuje się również białku Sen o masie
63 kDa (10). Natomiast w rozwoju i przebiegu postaci
p o soczni c owej kolib akt eriozy wywołanej szczep ami
EIEC głownąrolę spełnia endotoks;ma, którajest istot-
nym e lementem lip op o l i s acharydu (LP S ) zlokalizow a-
nego na zewnętrznej powierzchni ściany komórki bak-



teryjnej (3, 1 ). Endotoksyna odgryw a w ażną rolę za-
równo w procesie adherencji i kolonizacji nabłonka
jelitowego, jak i warunkuje zdolności inwazyjne nie-
których szczepów E. coli. W przypadku wystąpienia
czynnikow usposabiających, szczepy EIEC po nalnno-
żeniu się w przewodzie pokarmowym przedostają się
do krwi, powodując bakteremię, a następnie -po osiąg-
nięciu narządów wewnętrznych - wywołują w nich
zmiany posocznicowę, Zawarty w ścianie komórki
b akteryj nej lip op o lis achary d, wywołuj ąc proc e sy za-
palne w narządach miąższowych zakażonego organi-
zmu, prowa dzi do zespołu niewydolności wielonarzą-
dowej, a w efekcie do zejść śmiertelnych (3). Pod
wpływem LPS uwolnionego w nadmiernej ilości do
Ł,rwtprzez tę bakterie dochodzi równiez do zablrzęń
czynności makrofagow w postaci zahamowania lub
nadmiernej syntezy i uwalniania cytokin prozapalnych
(TNF-a, IL-1, IL-6, IL-8) oraz wtórnych mediatorów
zapalnych (wolne rodniki tlenowe, tlenek azotu,pto-
staglandyny, leukotrieny, tromboksan, czynnik akty-
\Mujący pĘtki krwD jako jednego z głównych mecha-
nizmów nadmiernej odpowiedzi zapalnej i immuno-
Iogicznej. Syntezę i wydzielanie cytokin prozapalnych
(TNF-a, IL-1, IL-6) LPS stymuluje poprzez ekspresję
receptorów CDI4 i CDl1/18 na powierzchni komo-
rek jednojądrzastych. TNF-a wraz z IL-l wywołuje
gorączkę,spadek.ciśnienia i zmniej szenie obwodowe-
go oporu naczyniowego. Ponadto TNFa, IL-1 i IL-6
są głównym induktorem zwiększonej biosyntezy po-
zylywnych białek ostrej fazy, jako nieswoistych wskaź-
ników natęzenia proces ow zapalnych. Niekontrolowa-
ne, nadmieme wytwarzal7lę mediatorów zapalenia
w przebiegu posocznicowej postaci kolibakteriozy
lw aża s ię za j edną z głownych pr zy czyn nie o dwrac al-
ne go procesu uszkodz enia narządów wewnętr zny ch
lub wstrząsu s eptyczne go, pr ow adzących w efekcie do
zej ś ó śmi ertelnych (2, 4, 7 ). W zakażeniach przewo du
pokarmowego cieląt i koni wywołanych przez pałeczki
Gram-ujemne zwiększone i ciągłe uwalnianie TNF-a
i II--1 oraz wtómych mediatorów zapalnych przęz
makro fagi p o d wpĘwem LP S uwalniane g o pr zez bak-
terie uznawane jest za głównąprzyczynę endotokse-
mii. Wykazano ścisłą zalezność pomiędzy nasileniem
objawow endotoksemii u koni i wzrostem aktyrvności
surowiczego TNF -a i wys oką śmiertelno ś cią zw ier ząt
(6)

Uszkodzente narządów wewnętrznych moze teżby ć
wynikiem działantainwazyjnego samych b akterli (sep-
sis) oraz zaburzęhtroftcznych (ischaemia) na skutek
uszkodzeni a naczyń krwionośny ch (thromboszs) (3 ).
Obserwowana w preparatach histologicznych wątro-
by i nerek padłych lisow wakuolizacj a cytoplazmy
hepatocytów i komórek nabłonka cewkowego jest ty-
powa dla zwyrodnienia tłuszczowego imviązanaz nad-
miernym gromadzeniem się lipidów, co potwierdzono
w preparatach barwionych Sudanem IV. Zaleganteli-
pidów wtĘe się zwykle z nadmiernym dowozem kwa-
sów tłuszczowych, niedo statec znym sp alaniem tłusz-

Qzów, upośledzonym ich wydalaniem przez komórki
wątrobowe oraz niedoborem pewnych aminokwasów.
Zmtanom zwyro dnienio w o -martwi c owym tow ar zy -
szyĘ zaburzęnia w krązeniu w postaci wynaczynień
Wwi zarówno pod torebką nerek, jak i w jej części
korowej.

Na podstawie oceny sytuacji epizootiologicznej,
objawów klinicznych oraz zmlan anatomo- i histopa-
tologicznych, a także izolacjt z narządów wewnętrz-
nych samic oraz martwych płodów czystej hodowli
E . c o l i uznano, iż pr zy c zy nąIic zny ch ro ni eń i p adni ęć
cięzarnych samic lisów polarnych w badanej fermie
była posoc znicow a postać kolibakteriozy prawdopo-
dobnie na tle masyw ne go zakażeni a karmą zanie c zy sz-
czonąE. coli.Mając na uwadze możliwość występo-
wania ronień, a nawet padnięć ciężarnych samic zaka-
żonychpatogennym szczepem E. coli należy przestrze-
gać zasad sanitamo-weterynaryjny ch, zwracając szcze-
gólną uwagę na higienę żywienia. Karma mięsna,
zwŁaszcza pochodząca zpadĘchkrów możę być po-
tencj alnym źr ó dŁęm pato gennych dla lisów szczepow
E. coli.
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