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Summary

E. coti strains iso|ated from piglets suffering from diarrhea were tested using phenotype and genoĘpe
methods for the presence of fimbrial antigens and virulent genes, respectively. The slide agglutination test was
used to determine F4J F5, F6, F17 and F41 fimbriae, whereas the prevalence of fimbrial fedA and toxicity
profiles were recorded by means of PCR. The agg|utination method indicated]that206 of 24a iso|ates (85.8%)
were positive for the examined fimbrial adhesins. 50oń of the recovered isolates were positive for F4. Thirty
nine of 240 iso|ates (16.3%) possessed F5 fimbriae. A strong correlation was found between fimbrial adhesins
and the presenc€ of enterotoxin genes: 75.8oh of F4-positive strains were also enterotoxin-positive and amongst
these, 25 isolates were able to produce LTI toxin only or in combination with STI or STII toxins (6ó strains).
The fedA fimbrial g€ne was mainly associated with the Stx2e-positive isolates (17 of the 21 Stxze* strains). In
addition, one of the Fl8-positive E. coli was also Stxl-positive. Moreover, a correlation was also observed
between the presence of F4 fimbriae and the astA gene of EASTI toxin: 83 of l20 (69.2%) astA* possessed the
F4 antigen. A close association was also indicated between the presence of F4 fimbriae and the abiliĘ to
produce LTI or STI enterotoxins. On the other hand, 31 of the strains in the study which had been isolated
from the piglets having diarrhea were negative for the fimbrial antigens (genes). The results indicate that
ETEC strains producing F4 fimbriae and LTI enterotoxin are the most important etiological factor of
diarrhea in sucklih§ piglets and that, in addition, the fedA gene encoding F18 fimbrial adhesin should be
taken into consideration when diagnosing porcine colibacillosis.
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W hodowli świń schorzenia biegunkowe na tle za-
każeh Escherichia coli stanowią powazny problem
diagnosĘcz ny, związany z prawidłowym oznaczeniem
szczepów chorobotwórczy ch oraz problem ekonomicz-
rry,wtĘący się z gorszymi przyrostami masy ciała pro-
siąt, jak tez padnięciamt zwięrząt. Badania dotyczące
E. coli pochodzących od prosiąt z biegunką koncen-
trują się przede wszystkim nad szczepami enterotok-
sycznymi (E TE C ) or az, zwłaszcza o statni o, nad lzola-
tami posiadającymi zdolność uwalniania toksyn Shi-
ga - shigatoksycznymi E. coli (STEC) (10, 19, 24-2],
33, 35), Bardzo nieliczne są natomiast doniesienia
o mozliwości występowania u prosiąt z jelitową for-
mą kolibak ter io zy szczep ów E. c o l i należący ch do in-
nych grup chorobotwó r cry ch, np. enteroagregacyj nych
EAEC lub enteropatogennych (EPEC) (4, 10),

Enterotoksy cznę E. c o l i p osiadają zdo lno ś ć przy cze -
piania się do komórek nabłonkajelitowego orazlwal-
niania substancji toksycznych zwanych enterotoksy-

nami (14, 16). Zdolność ta uwarunkowana jest wytwa-
r zaniem pr zez drobnoustroj e chorob o tw or cze b iałko -
wych struktur powierzchniowych o średnicy 3-'7 nm,
określonych jako fimbrie lub pili (8, 14). Wykazano,
ze fimbrię szczepów ETEC odpowiedzialnych zaIoz-
wój jelitowej formy kolibakteriozy prosiąt, występują
w róznych odmianach antygenowych. Najczęściej są
to adhezyny określane pierwotnie jako antygen K88
(2ż), a według obecnie uzywanego nazewnictwa jako
F4 (2I).Przyczepność szczepów E. coli F4- do komo-
rek nabłonka jelitowego prosiąt warunkowana jest
obecnością we frakcj i glikoproteinowej enterocytow
swoistych receptorów lrmbrialnych (31). Innym, sto-
sunkowo pow szechni e występuj ącym an§, genem fim-
brialnym szczępow ETEC wywofujących biegunkę
u pro siąt o se sków, j est czynnik ko lonizacyj ny F 6, ozna-
czony początkowo jako 987P (I7). Za jego funkcje
adhezy jne o dp owi ada p o dj e dno s tka strukturalna F a s G
( 1 3 ), warunkująca ptzy czepność do frakcj i glikolipi-
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dowej rąbka szczotęczkowego nabłonka błony śluzo-
wej jelita cienkiego (6). Wykazano również,żerecep-
tor ten u prosiąt starszych uwalniany jest do warstwy
śluzowej, powodując, że wrażliwość na zakażenię
szczepami ETEC F6* maleje z wiekiem nvierząt(4,6).

Fimbrie, określane obecnie jako antygen F18, opi-
sane po razpierwszy w 1990 r. przęz Bertschingera
i wsp. (1) u szczepów E. coli odpowiedzialnych zaroz-
wój choroby obrzękowej (czynnik F107), mogą rów-
niez występować u izolatów wyłvołujących formębie-
gunkową kolibakteriozy, zwłaszcza prosiąt w okresie
odsadzania od macior (5, 11, 16,23,26). Brak jest
bliższy ch i nform acj i doty c zący ch re c eptorów n ab ło n -
kowych dlaadhezyn Fl8, ale wiadomo, ze występują
one na powierzchni enterocytów zarówno prosiąt oses-
kóq jak i odsadzorrych od macior (l8),

Oprocz wymienionych fi mbrii adhezyjny ch, u szcze-
pow ETEC odpowiedzialnych za biegunkę prosiąt,
mogą też występować inne fimbrialne czynniki kolo-
nizacyjne: F5, Fl7 i F41. Antygen F5, oznaczany po-
czątkowo jako K99, zostałwykazany po razpierwszy
przęz Orskov i wsp. (20) u izolatów pochodzących od
cieląt z jelitową formą kolibakteriozy. Fimbrie te
stwi erdzono następnie u szczepów ETEC wyo sobnio-
nych od prosiąt, zwłaszcza osesków (15). Fimbrie F l7
występująrówniez zwykle u szczepów E. coli pocho-
dzących od cieląt i jagniąt z biegunką a tylko spora-
dycznie są identyfikowane u izolatów odpowiedzial-
ny ch za j elttową po stac kolib akteriozy pro siąt (26, 29).
Podobne cechy posiadają adhezyny F41, obecne naj-
częściej u szczepów E. coli patogennych dla cieląt,
a stosunkowo rzadko u bakterii izolowanych od pro-
siąt (29). Jak wynika zbadah To (30), izolaty F4l*,
odpowiedzialnę zarozwój biegunki u prosiąt osesków,
cechują się zwykle dużego stopnia chorobotwórczoś-
cią zw iązan ą z i nt en s ywną ko l oni zacj ą nabłonka j e l i -
towego. W przeciwieństwie do pozostaĘch opisanych
wyżej czynników fimbrialnych, determinowanych
przęzmatęriał genetyczny plazmidow, F17 i F41 ko-
dowane sąprzez chromosomalne odcinki DNA (8, l6).

Celem badań było określenie występowania f,rmbrii
adhezyjny ch oraz ocena współzależnościpomiędzy ich
występowaniem a stwierdzonymi we wcześniejszych
badaniach (3) profilami toksycznymiszczepów E. coli
izolowanych od prosiąt z biegunką.

Matetiał i metody

Szczepy bakteryjne. Do badań użyto 240 szczepów
E. coli wyizolowanych od 240 prosial osesków (w wieku
1-14 dni) z objawami biegunki (2). Bakterie izolowano
przez pobran ie od zw ierzątj ałowym wacikiem wymazów
z prostnicy, które posiewano następnie na podłoże Mac-
Conkeya oraz agat zlio.wiąi inkubowano rv 37"C przez 18 h.

Klasyfikacja szczepów E. coli. Klasyfikację badanych
izolatów do określonych grup chorobotwórczych, tzn. en-
terotoksycznych (ETEC), shigatoksy cznych (STEC), ente-
roagregacyjnych (EAEC), enteropatogennych (EPEC)
i martwicowych (NTEC) wykonano poprzez identyfikację
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Tab. 1. Klasy,fikacja badanl,ch szczepół, E. coli na podstarvie
ich markerórł, chorobotlr,órczości

Grupa E. coli
Typowy market
palOgenności

Liczba (%) szczepów
dodatnich (n = 240)

Enteroloksyczne (ETEC)

Shigatoksyczne (STEC)

Entetoagregacyjne (EAEC)

Nekrotyczne (NTEC)

Entetopalogenne (EPEC)

N ie ozna czo ne

Enle roto ksyny

Toksyny Shiga

Toksyna EAST1

Toksyny CNF

Białko intymina

N ie o kreś lo ny

143 (59,6)- --

22 |9,2\-

83 (34,6)--

3 (1,3)***

11 (4,6)

86 (35,8)

Objaśnienia: * jeden szczep posiadał równocześnie cechy ETEC
i STEC; ** - 8l izolatówbyło równocześnie AEEC i ETEC; ***

- 2 szczepy były równocześnie NTEC i ETEC

nretodą PCR genotypowych markerów patogenności, cha-
rakterystycznych dla poszczególnych grup E. coli.W przy-
padku ich brakLr u badanych izolatow Llznano, ze mecha-
nizm chorobotwórczośc i ty ch szczepów j est nieznany i nie
zostały oneza7iczone do żadnej zwyżej wymienionych pa-
togennych grup E. coli (tab.l). Szczegółowe kryteria kla-
syfikacji izolatów, profile toksyczności badanych szczepów
oraz paralnetry reakcji PCR zastosowane do ich wykona-
nia zostały przedstawione w poprzedniej pracy (2).

Oznaczanie fimbrii adhezyjnych szczepów E. coli.
Firnbrie F4, F5, F6, Fl7 1F41 E. coli oznaczano testem
aglutynacjl szkiełkowej wg metodyki podanej przez Oska
i Truszczyńskiego (29). Poliklonalne surowice antyfimbrial-
ne uzyskiwano na królikach, immunizowanych izolowany-
nri i oczyszczonymi fimbriami F4, F6 i F41 lub komórkami
bakteryjnymi z powierzchniową ekspresją antygenów fim-
brialnych (firnbrie F5 i F 1 7) (26). Surowice anty-F5 i anty-
-F l 7 następnie wysycano, celem usunięcia przeciwciał anty-
-LPS 

'. 
c,o/i, homologicznymi szczepami referencyjnymi

(odpowiedn|o 1547 i Att25), inkubowanymi na agarze
odzyrł.czytn w temperaturze 1 8 

oC. Optyrnalne rozcieńczę-
nia wszystkich surowic antyfimbrialnych, uzywanych do
testu aglutynacji szkiełkowej, oznaczano eksperymental-
nie, z uży ciem referencyj nych szczep ów E. co li i wynosiły
one odpowiednio: 1 :20 (F4 i F5), 1 :400 (F6) oraz l : l00
(Fl7 i F41).

Oznaczanie genu l'edA fimbrii F18 
'. 

coli. Zdolność
wytwarzantaprzezbadane szczepy E. coli ftmbrli FlB okreś-
lano metodą PCR, poprzez amplifikację genu fedA kodu-
jącego powierzchniową ekspresję podjednostki FedA fim-
brii F18 (l2). Matrycowy bakteryjny DNA uzyskano po-
przezzawieszenie w jałowej wodzie redestylowanej, wol-
nej od DNaz (ICN Biomedicals, USA) l kolonii badanego
szczepu E. coli, inkubacji w 99'C przez 5 min. a następnie
odwirowanie zawiesiny (l3.000 g, 1 min.). Otrzymany su-
pematant (2,5 p,l) stanowił żródło matrycowego DNA. Test
PCR wykonano w mieszaninie o objętości 25 pI, zawiera-
jącej: bufor enzymatyczny (10 x skoncentrowany) -2,5 pI,
mieszaninę deoksynukleotydów (dATP, dCTP, dGTP
i dTTŁ końcowe stęzenie 200 pM każdego) - 2,5 pl, star-
tery FedA1 (GTGAAAAGACTAGTGTTTATTTC)
i FedA2 (CTTGTAAGTAACCGCGTAAGC) (10 pM)-po
0,5 pl, MgCl, (25 mM) - 5,0 pl, termostabilną polimerazę
Taq DNA (l U/pl, Fermentas, Litwa) - 1,0 pl oraz wodę



(ICN) do końcowej objętości żż,5 pl. Do mieszaniny do-
dawano następnie 2,5 p"Imatrycowego DNA i wykonywa-
no amplifikację w termocyklerze PTC-100 (MJ Research,
USA), używaląc następujących parametrów:94"C 5 min.
(denaturacja wstępna), a następnie 30 cykli składających
sięz94"C (1min,),'72"C(2 min.) i 55'C (1 min.). Końco-
wy etap wydłuzania przeprowadzono w 72"C przez 5 min.
Analizę elektroforetyczną produktow ampl ifi kacj i genowej
wykonano w 1,5oń żehl agarozowym w buforze TAE przy
stałym napięciu 100 V. Zele barwiono w bromku etydyny
(5 pg/ml) przez I min., odbarwiano w wodzie redestylo-
wanej i fotografowano w świetle UY przy uzyciu zestawu
Gel-Doc 2000 (Bio-Rad, USA).

Wyniki iomówienie
Zakażęnia pro s iąt s s ących, wywołane pr zęz choro -

botwórcze szczepy E. coli, są jedną zbardziej tstot-
nychprzyczyn biegunek, związanęgo z nimi odwod-
ni eni a, zaburzęn rownowagi kwas owo -zas adowej i w
konsekwencji - częstych padnięć zwierząt. Jak wyni-
ka z szeroko prowadzonych badań ( 1 0, 1 4, I 6, 19, 29,
32-35), od prosiąt osesków izoluje się zwykle szczępy
należące do grupy ETEC, cechujące się zdolnością
wytwarzania enterotoksyn oraz dodatkowo - fimbrii
adhezy jny ch, warunkuj ących z as i e dl ani e b łony ś luz o -

wej jelita cienkiego. W obecnych badaniach adhezyny
F 4, F 5, F 6, F I7 i F 4I oznaczano metodą aglutynacj i
oraz dodatkowo, w przypadku czynnika F18, testem
PCR amplifikującym gen fedA.

Wykazano (tab.2), że izo|aty pochodzące od pro-
siąt z biegunką posiadały zdolność ekspresji wszyst-
kich badanych w pracy fimbrialnych czynnikow adhe-
zyjnych. Stwierdzono, że ogółem 206 spośrod 240
( 8 5, 8 % ) analizow anych s zcz ep ów urytw ar zało fi mbri e
in vitro lub też, jak w przypadku F 18, posiadńo mar-
ker genotypowy fedA warunkujący ekspresję tej ad-
hezyny. Najwięcej tzolatów dodatnich w teście aglu-
tynacji szkiełkowej było z fimbriami F4 (Iż0 szcze-
poq 5 0,0%). Jak wynik a z w cześniej szych danych ( 1 0,
I 6, 19, 29, 32 -3 5), tego r odzaju fimbrie są zwykle od-
p owie dzial ne za adhezj ę szczęp ow ETEC, b ędących
czynnikiem etiologicznym j elitowej postaci kolibak-
teriozy prosiąt oseskow. Dominacja szczepow F4*
u prosiąt noworodków wynika prawdopodobnie z do-
stępności dla E. coli receptora dla tego typu fimbrii,
znajdljącego się na powierzchni nabłonka błony ślu-
zowej jelita cienkiego, ktory umożliwia kolonizację

Tab.2. Występowanie fimbrii adhezyjnych u badanych szcze-
pów E coli izo|owanych od prosiąt z biegunką

Objaśnienia: * obecnośc fimbrii określano metodą aglutynacji
szkiełkowej z wyjątkiem fimbrii F18, ktorych marker gęnotypo-
wy fedA oznaczano testem PC

i uniemożliwia mechanllzne usunięcie komórek bak-
teryj nych przęz ruchy perystaltyc znę 1 przęsuwaj ącą
się płynną treść pokarmową (8, 31).

W przedstawi onych b adani ach własnych wykazano
równiez obe cno ść innych ntż F 4 fimbri alnych czy nni-
kow kolonizacyjnych, zwłaszcza typu F5 (16,3%o izo-
latow) i F18 (12,9oń szczepow) oraz - w mniejszym
odsetku -F6,F77 iF41. Fimbrie F5, Fl7 iF41 uzna-
wane sązwykle zatypowy czynnik adhezyjny szcze-
pów ETEC odpowiedzialnych za rozw ojj elitowej ko-
libakteriozy cieląt (8), ale vnrykazywano je też niekie-
dy u tzolatów enterotoksycznych E. coli, wyosobnio-
ny ch z przypadków biegunek pro siąt o sesków (I 5, 29,
32). Zwraca uwagę stosunkowo niewielki odsetek
(5,0%) szczepów posiadających fimbrie F6, uważa-
ny ch za j eden z głównych (ob ok F4) czynników adhe-
zy jny ch szczep ów ETE C o dp owiedzialnych za j elito -
wą formę koiibakteriozy prosiąt oseskow (17). Jak
wynika zbadanDean i wsp, (4, 6),szczepy F6* zwyk-
le kolonizują jelita cienkie prosiąt w wieku do 3 ty-
godni, zuwagi na występującą w tym okresie stosun-
kowo niewielką ilość śluzu pokrywającego rąbek
szczoteczkowy i ułatwiony dostęp bakterii do swois-
tych receptorów glikolipidowych (I3). Z drugiej stro-
ny, niespodziewanie dość wysoki odsetek (I2,9oń) ana-
lizowanych izolatów posiadał zdolność wytwarzania
adhezyny F18. Tego typu fimbrie występująnajczęś-
ciej u szczepów E. coli odpowiedzialnych za rozwój
biegunki w okresie odsadzania od macior orazw przy-
padkach choroby obrzękowej (1, 5, 11, 18, 28). Jak
wpika z uzyskanych obecnie wynikóq prawdopodob-
nie mozliwa jest jednak równiez kolonizacja przęz
szczepy E. coli F18- jelit prosiąt osesków. Obserwa-
cjatamaniezwykle istotne znaczenię z punktu widze-
nia immunoprofilaktyki swoistej jelitowej postaci ko-
libakteriozy, ktorej wzrost skuteczności może być
osiągnięty poprzęz włączente w skład szczepionek
fimbrii Fl8 lub też cĘchkomórek bakteryjnych z po-
wierzchniową ekspresją tego antygenu. Dodatkowo,
wykazanie u dość duże go odsetka badanych tzolatów
tego typu adheryn, a ściślej ich markera genotypowego
fedA warunkującego wy.twarzanie i powierzchniową
ich ekspre sj ę, stanowi c enną informacj ę uzytec zną dla
poprawy metod diagnostyki tej formy kolibakteriozy.
Rutynowe b adania chorobotwó r czy ch szczep ów E. c o li
wyosobnionych od prosiąt osesków z biegunką zwyk-
le nie obejmują bowiem diagnostyki fimbrii F18,
które są lważanę za czynnik kolonizacyjny izolatów
pochodzących od prosiąt w okresie odsadzania od ma-
cior. Na podstawie obecnych b adań możnaj ednak przy-
jąó, że adhezyny F 1 8 mogą brac udział w patogenezie
jelitowej postaci kolibakteriozy osesków i celem pra-
widłowej identyf,rkacj t czynnika etiologicznego powin-
ny byc oznaczanę, najlepiej testem PCR, ktory umoz-
liwia wykazanie ich materiału genetyczne go niezależ-
nie od warunków hodowlanych in vitro szczepów E. coli,

Wzaj emną korelacj ę m ie dzy ob ecno ś cią fimbrii ad-
hezyjnychF4, F5, F6,FI7, F41 lub genu fedA fimbrii
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Tab. 3. Współzależność między zdolnością wytwarzania fimbrii adhezyjnych
a obecnością markerów genotypowych enterotoksyn u badanych szczepów
E. coli izolowanych od prosiąt z biegunką

Objaśnienia: * - profil toksyczny szczepów E. coli ozl7aczono w poprzedniej
pracy (2)

Fl8 a występowaniem u badanych szczepow E. coli
markerów genotypowych dla enterotoksyn LTI, STI
i STII przedstawiono w tab. 3. Wykazano ścisłąwspół-
zalężność między tymi dwoma podstawo\\ymi wskaz-
nikami chorobotwórczości szazepów ETEC: więk-
szośc izolatow z fimbriami posiadała zdolność uwal-
niania badanych w pracy toksyn. Najsilniej korelacja
ta byŁa wy r ażona w przypadku szc zep ów z adhezy na-
mi F4 (I20 izo|atów),z których 9l (75,8%) posiadało
geny enterotoksyn, najczęściej LTI (25 izolatów) lub
LTI w połączeniu z gęnami toksyn STI lub STII (łącz-
nie 66 szczepów). Równocześntęż9 izolatów (24,2%)
z ftmbriami F4 było ujemnych w testach PCR anali-
zljących obecność genów toksyn LTI, STI i STII
(tab. 3). Z drugiej strony, 3I szczepow posiadających
gen fedA fimbrii F18 nie posiadało markerow genoty-
powych dla jednej zbadanej w pracy enterotoksyn.

Korelację LTI i F4 opisali równiez inni autorzy we
w cz e ś ni ej s zy ch b adaniach doty czących b i e gun e k p ro -

siąt na tle enterotoksycznych E. coli (8, 28, 29,32-
-34). Więe się to niewątpliwie z częstą lokalizacją
genów kodujących te czynniki patogenności na tym
samym plazmtdzie (9), chociaż wykazano też, że dę-
terminanty te obecne byĘ na oddzielnych plazmidach
i ich ekspresja nie jest wtedy równoczesna (7). Podob-
nie silna współzależność między wytwarzaniem fim-
brii F5 a enterotoksyny STI warunkowana jest także
koekspresją ich genówplazmidowych (9, 19).

Wzaj emne korelacj e między obecnością badanych
fimbrii a występowaniem genów stx, kodujących wy-
twarzanię toksyn Shiga u wyosobnionych od prosiąt
z biegunką szczepów E. coli przedstawiono w tab.4.
Stwierdzono ścisłą wsp ołzależność między zdolnością
uwalniania toksyny Stx2e (łącznie 21 szczepów do-
datnich) a obecnością genu fedA, charakterystyczne-
go dla fimbrii adhezyjnych F18 (l7 izolatów fedA-).
Dodatkowo,I szczep E. coli posiadający gen toksyny
Stx1, posiadał materiał genetyczny odpowiedzialny za
ekspresje adhezyny F18, Pozostałę 3 izolaĘ stx-do-
datnie (2 szczepy stx2e* t I szczep stx1*/stx2e*) nie
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wytwarzaĘ badanych w pracy fimbrii F4,
F5, F6, F17, F18 i F41.

W kolejnym etapie pracy określono też
wzaj emną w społzależnośó między toksy-
nąEAST1 a fimbriami F4 i enterotoksyną
LTI (tab. 5). Stwierdzono, że na 1,20 izo-
latów F4', 83 szczepy (69,2%) posiadaŁy
jednocześnie gen astA kodujący ciepłosta-
łąenterotoksynę EAST1. Szczególnie sil-
ną korelację obserwowano w przypadku
szczepow F 4* ll:Ir, z ktory ch 92,00ń cha-
rakteryzowało się obecnością markera
astA oraz przy tzolatach F4-ILTIISTI-
które w 89-,5ńposiadĄ dodatkowo poi
tencjalną zdolność uwalniania toksyny
EAST1. Spośrod 29 szczepów nieentero-
toksycznych i nie posiadających zdolnoś-
ci wytwarzania toksyn Shiga, u ktorych

stwierdzono fimbrie F4, tylko 2 izolaĘ (6,9%) posia-
daĘ gen astA amplifikowany testem PCR (tab. 5).

Stosunkowo dużaliczba izolatów E. coli (34 szcze-
py,I4,2oń), wyosobnionych od prosiąt z biegunką nie
wytwarzałabadanych w pracy fimbrii F4, F5, F6,F1,7 ,

F 18 lub F41 , ale cechowała się obecnością markerów
genotypowych dla enterotoksyn, najczęściej LfI i STI
(7I szczepów), STI lub STII (po 3 izolaĘ) lub tez ich
wzajemnych kombinacji (łącznie 3 szczepy). Taki
wlmik może być efektem niedoskonałości stosowanych

Tab. 4. Współzależność między zdolnością wytwarzania fim-
brii adhezyjnych a obecnością markerów genotypowych tok-
syn Shiga u badanych szczepów E. coli izolowanych od pro-
siąt z biegunką

Tab. 5. Współzależność między obecnością fimbrii i entero-
toksyn a zdolnością wytwarzania toksyny EASTl u badanych
szczepów E. coli izolowanych od prosiąt z biegunką

Marker
patogenności

LTl+F4

LTl+STl+F4

LTl+STll+F4

t4

Bazem

25

57

9

29

120

23 (92,0)

51 (89,5)

7 (77,8|

2 (6,90)

83 (69,2)

Liczba
szcze pów

z limbtiami

F4

F5

F6

t17

F,l8

F4,|

Brak

120

39

12

2

3,|

2

34

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

15

0

2

0

0

0

0

2

0

1

120

39

12

0

13

2

31
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meto d di agno styc zny ch a zwłaszcza lżyte go do iden-
tyfikacji fimbrii tesfu aglutynacji. Wykazano bowiem
wcześniej, żę analtza obecności tego typu adhezyntyl-
ko za pomocą odczynu aglutynacji szkiełkowej możę
prowadzic do uzyskania pewnego odsetka wynikow
fałszywie ujemnych (23). Dotyczy to zwłaszcza ftm-
brii F6, ktorych ekspresja powierzchniowa in vitro
zależnajestw duzym stopniu od uzytych podłoży bak-
teriologicznych, warunkow hodowlanych i zmiennoś-
ci fazowej inkubowanych szczepów E. coli (8, l7).
Z b adań wykonanych pr zez O ska meto dą We stern b lot
(23) wynika, że niektore izolaty, nie posiadające po-
wierzchniowo wykrywalnych anĘgenów fimbrialnych,
.vq lkazyw aĘ j ednak ich wewnątrzkomórkowe podj ed-
nostki strukturalne, które prawdopodobnie byĘ aktyw-
ne biologicznie tylko w warunkach in vivo. Nalezy więc
również uwzględnic, że możIiwość taka dotyczyła
pewnych szczepow E. coli analizowanych w obecnych
badaniach.

W podsumowaniu można stwierdzić, ze głownym
czynnikiem jelitowej formy kolibakteriozy u prosiąt
osesków są najczęśctej szczepy enterotoksyczne
(ETEC), wytwarzające zwykle fimbrie F4 oraz ente-
rotoksynę LTI, często rownięż w połączeniu z entero-
toksyną STI. Wykazanie u dość dużego odsetka bada-
nych izolatów adhezyn Fl8, a ściślej ich markera ge-
notypowego fedA, stanowi cenną informację użytecz-
ną dla poprawy metod diagnostyki kolibakteriozy pro-
siąt osesków, bowiem rutynowe badania laboratoryj-
ne zwykle nie obejmują fimbrii Fl8, uwazanych do-
tychc z as za czy nnik ko l oniz acyj ny tzolatów p o ch o dzą-
cych wyłącznie od prosiąt w okresie odsadzania od
maclor.
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