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W polskim piśmiennictwie weterynaryj nyrrr nie spot-
kano publikacji o Arcanobacterium (A,) pyogenes.
Natomiast znaczenię tej bakterii w powodowaniu strat
wchowiezwierząttłż:ltkowych,zwłaszczabydłaitrzo-
dy chlewnej , jest znaczne. Przykładowo - wyvvoĘrva-
neprzezten drobnoustroj lubprzy jego udziale ropnie
wątroby u bydła mięsnego w USA stanowią w kolej-
ności drugą po schorzeniach pŁlc,przyczynę wywo-
łanych przez bakterie strat gospodarczych (18,30).
A. pyogenes powoduje tęż schorzęnia pfuc i stawów
oraz ropnie podskórne u świń, wyraźnie obniżaląc
zyski hodowców (I5,19,30). Na podstawie nie opu-
blikowanych wyników badań własnych (27) drobno-
ustrój ten jest często wyosobniany na stałych pożyw-
kach bakteriologicznych w obfitej hodowli z narzą-
dów wewnętrznych padĘch świn, przy braku innych
patogenów bakteryjnych. Wskazuje to na mozliwość
wywoływania posocznicy. Uzasadnione wydaje się
zatęm przedstawienię wazniej szych informacj i na ten
temat.

J{azewnictwo i klasyf ikacja
Według Bergey's Manual of Systematic Bacteriolo-

gy (I]) rodzaj Arcanobacterium występuje w sekcji
15nieregulamych,niewyfiaarzającychprzetrwalników
Gram-dodatnich pałeczek, do ktorej zaliczono teżro-
dzaj Corynebact.erium i Actinomyces. W Topley and
Wilson's Microbiology and Microbial Infections (5)
rodzaj Arcanob acterium, obok rodzaj u Actinomyc es,
znaj duj e się w obręb ie Ac t ino my c e t e s . Wyo drębnienie
Arcanob acteriumj ako osobnego rodzaju nastąpiło na
podstawie składu chemicznego ściany komorki bak-
teryjnej (9). Biberstein i Hirsh (1) wymieniają wśród
maczugowców (Corynebacteria) A. pyogenes, obok
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Colyneb acterium p s eudotuberculo sis i Rho do coccus
equi,Natomiast Taylor (35) stwierdza, że A. pyogenes,
określany był dawniej jako Actinomyces pyogenes
a jeszcze wcześniej jako Corynebacterium pyogenes.

Obszerne piśmiennictwo, dotyc zące C olyneb acte-
rium py o genes, czyli ropotwórcz ego maazugowca
i Actinomyces pyogenes, czyliropotwórczego promie-
niowca, w trym dane o wywoĘwanychuzwierząt scho-
rzeniach, zebrano w podręcznikach i opracowaniach
monograficznych (I3,22) do momenfu wprowadze-
nla nazry A. pyogenes. Odnoszą się one zatem rów-
niez do tego drobnoustroju.

Przedstawione zmiany w nazewnictwie i klasyfika-
cji wynikały z niedoskonałości metod badawczych
i okre ślania po dle gaj ąc y ch znacznej zmienno ści właś -
ciwo ści fenoĘpowych, które byĘ podstawą wcześniej -
szy ch po działow. Totęż taksonomię rodzaju C oryne -
bacterium, a tym bardziej Actinomyces uznawano za
niedoskonałą i wyma gającą dalszego doskonalenia
(28) . P r zyl<ładowo wyniki b adafi wła ś c iw o ś c i b i o che -
micznych szczep ów C ory n eb ac t er ium py o g e n e s r óż-
niĘ się, zależnię od laboratorium, w którym były okreś-
lone i od gatunku zwierzęcia. odktórego je izolowano
(33). W przeciwieństwie do tego SBrensen (33) wyka-
zaŁ, że szczępy Colynebacterium pyogenes izolowanę
od bydła, świń, owiec , człowieka i owadów nie różni-
Ę sięw tym zakresie, Fermentowały one, bez wytwa-
rzania gazu, gluko zę, maltozę, laktozę, rybozę, ksylo-
zę i galakto zę, a nie rozkŁadaĘ mannitolu, melabiozy,
cellobiozy, raftnozy, salicyny i sorbitolu.

Zdając sobie sprawę z niedoskonałości podziałów
bakterii dokonanych na podstawie cech fenotypowych
Ramos i wsp. (28) zastosowali w badaniach taksono-
mi c znych prz e d stawi cieli r o dzaju A c t i n o my c e s analt-
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zę filogenetyczną opartą o sek-
wencjonowanie genowe 1 65rRNA.
Wyniki te potwierdzlĘ wcześntej-
sze dane Collinsa i wsp. (9), wska-
ntjąc e na celowo śó wyo drębnienia
z r o dzajl A c tin o my c e s r o dzaju Ar -
cąnobącterium.

Aktualnie, zgodnie z danymi
Reddy i wsp, (29) !. pyogen.es
przyplsylvane są m.m. następu.lą-
ce właściwości. Jest Gram-dodat-
ntąpałeczką też o kształcie ma-
cz\lgl lub ziarenkowca. Na agarze
zkrwtąrośnie w kształcie kolonii
o wielkości główki szpilki, otoczo-
nych hemoltząbeta (ryc. 1). Sred-
nica hemolizy jest 2-3-krotnie
większa niz średnica kolonii. Wy-

Ryc. 1. Arcąnobacterium pyogenes - he-
molża Ępu beta24-godzinnej hodowli na
a;garze z krwią

tw ar za kwas, a nie gaz, z glllko zy, fruktozy, galakto zy,
Iakto zy, c e 1 l obro zy, tr ehalo zy, malto zy, melary to zy,
mal7nozy, glikogenu, delestryny, ksylozy i skrobi. Nie
fermentuj e amigdaliny, eskuliny, melibiozy, ramnozy
i salicpy. Większość szczepów jest katalazouj emnych.
S zc ze gółowe dane prz e dstawiaj ą na stępuj ąc e pub lika-
cje: poz. 5,I7,28 piśmiennictwa. Izolacja i identyfr-
kacja A, pyogenes nie jest łatwa, zwłaszczaw związ-
ku z częstym równoczesnym wzrostem innych gatun-
ków bakterii, których kolonie pokrywają małe kolo-
nie A. pyogenes (22). DuĘ postęp w określeniu ga-
tunku tego drobnoustroju stanowi obecnie t;ywany
w tym celu API20 Strep System (24).

Powodowane scho]zenia
i mechanizm ch0]0bOtwótczości

A. pyogenes określany jest jako komensal byhljący
na skórzę i błonach śluzowych bydła, owiec, świń i sze-
regu innych gatunkow zwterząt oraz człowtęka bez
wywoływania stanów chorobowych. Prezentowany j est
też jako drobnoustrój warunkowo chorobotwórczy,
gdyż przy predysponujących warunkach może być
przyczyną,u wymienionych gafunkóq ropni podskór-
nychoraz ropni w narządachwewnętrznych, jak: płu-
ca, wątroba, nerki, macica, pęcherzmoczowy. Jestrów-
nteż czynnikiem etiologicznym ropnych zapaleń gru-
czołu mlekowego i stawów (7).Udział A. pyogenes
w wywoływaniu u bydł a ważnychekonomicznie scho-
rzei, jak: ropnie wątroby (23,30), mastitis (14), ro-
nienia, niepłodnoś ć orazpoporodowe infekcj e macicy
(32) wskazuje, że jest on jednym z najważntejszych
patogenów bakteryjnych tego gatunku (3).

A. pyogenes odgrywa też znacznąrolę w wyłvoły-
waniu podobnych do wymienionych chorób bydła,
chorób u świń ( 1 5, l 9, 27). Objawy kliniczne, będące
następstwem infekcj i A. py o gen e s, są zróżnicowane.
W przypadku zapalenia wsierdzia lub błon surowi-
czych choroba często kohczy się nagĘm padnięciem
zw ier zęcia. Przyp adk i zap alenia pr ze str zeni między -
kręowych i rdzenia kręgowe go uwidaczniaj ą się w po-

staci porazenia
zadu. Konsek-
wencją zapa-
lenia stawów
kohczyn są ku-
lawizny. Nie-
kiedy ropnie
zlokaltzowanę
podskórnie

Ryc. 2. AkĘwność proteoliĘczna Arca-
nobacterium pyogenes (strona prawa)
w stosunku do kontroli (lewa) po 24 go-
dzinach od inokulacji na surowicę Loef-
flera i inkubacji w 37oC na tym podlożu

ujawniają się dopiero po uboju. Ogniska ropne gru-
czohl mlekowego mogą dotyczycjednego lub kilku
płatów gruczołowych. Wykazano zdolnośó A. pyoge-
nes do zakńania i lszkadzania komórek jajowych.
Drobnoustroj ten stwierdzano w ropnym wypływie
z drógrodnych w następstwie poronień.

Rejestrowanę coraz częściej w badaniach bakterio-
1o gicznych, prowadzonych w ZaWadzię Chorób Swiń
PIWet, przypadkiizolacjtw czystej l<ulturze A. pyoge-
nes z płuc, wątroby lub serca u świń padĘch nagle,
pozw alająna wysunięcie przypus zczęnla, ze drobno-
ustrój ten bywa też bezpośrednią pr zy czyną padnięć
świń w wyniku posocznicy (27). Fakt, żębadanę na-
rządy uzyskiwano od świń pochodzących z chlewni,
w ktorej występował zespół rozrodczo-oddechowy
(PRRS) możę wskazywać, że czynntkiem sprzyjają-
cym ujawnianiu się posocznicy wywołanej ptzęz
A. pyogenes moze byc okresowa supresja układu im-
munolo giczne go, będąca następ stwem infekcj i wyvo -

łującego tę chorobę wirusa (39),
Mechanizm przejścia ze stanu komensalizmu do

ujawnienia chorobotwórczości nie jest bliżej pozna-
ny, co dotyczy też szerega innych gatunków warunko-
wo chorobotworczych bakterii, W przypadku A. py?-
genes.p,rzyjmlje się, ze pewną ]91ę jĄo czynnlk
sprzyjający uj awnieniu się właściwości chorobo-
twórczych odgrywają lrazy mechaniczne (1, 35), jak
np. rany: po odgryzieniu ogona,lszkodzeniu rogu
racicowego, tkanki gruczoŁu mlekowego czy po ka-
stracji. Infekcje wywołane przez inne drobnoustroje
również stanowią czynnik predysponujący do ldziału



dotąd niechorobotwórczego A. pyogenes do wywoĘ-
wania uprzednio wymienionych schorzeń (39). Istotą
patogenezy jest zatem infekcja endogenna, która nie
przenosi się z osobnika na osobnika w danym stadzie,

U dział w chorob ot w ór czo ści A. py o g en e s maj ą po -
dobnie jak w przypadku innych bakterii warunkowo
chorob otwó r czy ch np. E s c h eri c hi a c o l i, toksyny i cryn-
niki adhezyjne (6, 16). A. pyogenes w@arzahemoli-
Ę czną egzotoksyn ę, zw aną py olizyną (2, 3, I 0, I2),
Posiada ona właściwości cytotoksycznę w stosunku
do erytrocytów szeregu gafunkow zwierząt. Wykazu-
je dziaŁanie dermonekrotyczne i letalne dla zwierząt
laboratoryjnych, Zgodnie z Ęmi danymi pyolizyna
w 30-40Yo identyczna jest z tiolaktywną cytolizyną
znacznej Iiczby gatunków bakterii Gram-dodatnich.
Róznica polega na zastąpieniu reszt cytozyny przęz
r eszĘ alaniny. P y olizyna p o siada właśc iwo ś ci immu-
no genne (2 1 ). Wl,tworzone przeciwci ała neutr alintją
jej działanie chorobotwórcze, co również przemawia
za tym, ze stanowi ona ważny czynntk zjadliwości
w patogenezię stanów chorobowych wywołanych
przęz A. pyogenes (2,16).

Istotną rolę w mechanizmie chorobotwórczości
A. py o g e n e s o dgrywaj ą t eż vqtw ar zanę pr zęz ten drob -
noustrój neuraminid azy (20, 3 I, 34). Sprzyjająbowiem
jego adhezji do komórek epitelialnych śluzowki prze-
wodu pokarmowego i układu oddechowego. Analo-
gicznie j e st zgo dnie z wynikam i doĘ czącymi pokrew-
nych drobnoustrojów z rcdzaj,l Actinomyces (6, 8).
Okazało się bowiem, że w przypadku Actinomyces
naeslundii adhezja do ludzkich epitelialnych lub skór-
nych fibroblastow, w której lczestnicząfimbrie Ępl2,
mogła być zwiększona dzięki ich wstępnemu trakto-
waniu neuraminid azą (6). Podobne traktowanie neur-
aminidaząkomórek ep ite lialnych j amy g ęb owej i stot-
nie zwi ęks zyło adhezję A c t in o my c e s i s r a e l ii, A c t in o -
myces naeuslundii iActinomyces viscosus (8), Dodat-
kowo wykazano, że działante neuraminidazy obniża
lepkość śluzu, pokrywającego błony śluzowe, co rów-
nież sprzyja bakteryjnej kolonizacji (8) Istotnym
stwierdzen iem, r zucającym światło na męchanizm
chorobotwórczości bakterii warunkowo chorobotwór-
czych, w tym A. pyogenes, jest obnizenie przez wy-
tw ar zanę pr oteazy o chronne go działanta śluzowych
immunoglobulin klasy A (11).

W świetle przedstawionych danych można przy jąc,
że bytĄący na błonach śluzowych układu oddecho-
wego lub przewodu pokarmowego A. pyogenes możę
nie Ęlko kolonizować powłoki zewnęttzne organizmu,
ale rownież przenlkać przez nie, by następnie, przy
ldziale l euko cflów, do stać s i ę do nar ządow wewnętrz-
nych, w ktorych powoduje tworzenie stanów zapal-
nych lub ropni. Mimo osiągnięcia postępu w wyjaśnia-
niu przejścia A. pyogenes ze stanu komensalizmu do
uj awnienia właściwo ści chorobotw ór czy ch, problem
ten wymaga jednak dalszych pracbadawczych nie tyl-
ko zresztąw odniesieniu do A. pyogenes, ale też in-
nych warunkowo chorobotwórczych bakterii,

lmmunoptof ilaktyka i zapobiegawcze
stosowanie antybiotyków w paszach

W mv iązku z dlĘmi stratami p owodowanym i pr zez
A. pyogenes, będący czynnikiem etiologicznym omó-
wionych stanów chorobowych, w gręmogĘbywcho-
dzic szczepienia ochronne. Na takąmożliwość wska-
zująrezultaty badań Jost i wsp. (21). Wynika z ntch,
ze toksoid pyolizyny A. pyogenes uodpomiał myszy
przeciw infekcji zĘmi drobnoustrojami. Mimo to nie
ma pewności, czy będące toksoidami szczepionki by-
Ęby skuteczl7e w przeciwdziałaniu stanom chorobo-
wym u zwierząt uzytkowych, zwłaszcza bydła i świń,
przede wszystkim dlatego, że sąto przeważnte mtej-
scowe stany chorobowe a nie infekcje ogólne. Zagad-
nienie to wymaga wykonania kolejnych prac badaw-
czych.Dotychczas nie ma bowiem skutecznej szaze-
pionki przeciw infekcjom i schorzeniom wywołanym
ptzęz A. pyogenes,

W celu zapobtegania wywołanymprzęz A. pyoge-
nes stratom. zastosowanie znalazĘ podawana bydłu
w raz z pasząĘlozyna, chlortetracyklina, oksytetracyk-
lina lub p enicylina. Wymienione antybiotyk i obniżaĘ
częstośó występowania ropni wątroby nawet o 73Yo
(25-27,36, 38). Jakwynika z obserwacji własnych (27),
w profilaktyce poporodowych zmlan zapalnych dróg
rodnych dobre efekty daje u loch stosowanie tetracy-
klinprzez kilka dni przed porodem. Niestety, z cza-
sem stwierdzano pojawienie się szczepów opomych
i równocześnie zmniej szanlę skuteczności ich działa-
nia (26,36, 38).
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Adres autora: prof, dr hab. Marian Truszczyński, Al. Partyzantów 57,

24-100 Puławy; e-mai|: mtruszcz@piwet.pulawy.pl

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząl Akademii Rolniczej we Wrocławiu

organizuje dwusemestra!ne Studia Podyplomowe

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z Akademii Rolniczej we Wrocławiu z Wydziałów
Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Medycyny Weterynaryjnej, Polskiego Związku Kynologicznego
oraz ośrodków szkolenia psów. Rozpoczęcie zajęć przewidywane jest w paŹdzaerniku 2005 r.

Koszt studiów wynosi 2500zl |1250złlsemestr). Wymagane dokumenty:
. formularz zgłoszeniowy,
. oświadczenie o pokryciu kosztów,
. potwierdzone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych,
. 2 zdjęcia.

Formularz zgłoszeniowy olaz oświadczenie są do pobrania ze strony internetowej:

http://gen.ar.wroc.pl oraz w sekretariacie Katedry.
Zainteresowanych udziałem w studiach prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 15 czerwca
2005 r. listownie na adres: Katedra Genetyki iOgólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej;
ul. Kożuehow§ka 7, 51-631 Wrocław.
Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Studiów Podyplomowych dr inż. Magdalena Zatoń-
-Dobrowolska, tel. 071 3205760; 3205920; fax. 071 3205758; e-mail: magda@gen.ar.wroc.pl
lnformacje dotyczące studiów zamaeszczone sątakże na stronie internetowej podanej powyŻej.


