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Bactefial flota ol the genita!-uilnary ttact in clinically healthy queens
Summary

The aim of the study was to estimate the bacterial flora colonizing the genital_urinary tract of clinically
healthy queens, which is potentially complicated by cystic endometrial hyperplasia - the most common
condition in queens, resu|ting in pyometra complex.
Bacteriological investigations were conducted on 24 ciinically hea|th queens of various breeds aged between
Ó months to 7 years. 4 queens were castrated. The investigated material consisted of 28 bacterial strains taken
from vaginal and uterus smears and isolated under oxygen conditions and 37oC. Pure cultures were observed
in 9 queens and in another 11 the cultures were mixed. Smears obtained from 4 cats did not reveal bacterial
growth under oxygen conditions in 37oC. The most common infections were Escherichia coli (37.5%) and
Streptococcus canis (37.5%). Staphy|ococcus aureus, Staph. epidermidis and Proteus spp. were isolated in 4,
160ń of smears and Enterococcus faecalis in 12, and so^.E. co|i was observed in every spayed female, and, in
one case, was mixed with Staphylococcus aureus. Antibioticograms were carried out in 9 cases to estimate the
sensibility of 15 bacterial strains to chosen antibiotics (Str. canis - 6, E. coli - 4, Enterococcus faecalis - 2,
Staph. aureus - 1, Staph. simu|ans - 1, Proteus spp.- 1). Amoxicillin with clavulanic acid proved to be the
most useful for many bacteria species and a high |eł.el of sensibility to it was demonstrated by a|l the 15
strains.
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Zakażenia do lnych dró g moczowo -płciowych mieszaną florą bakteryjną są powszechnie spotykane
w praktyce. W większościsą to bakterie flzjologicznie kolonizujące błony śluzowe dróg moczowych
i płciowych. Jednakże częśó występującychw drogach
rodnych samic drobnoustrojów moze powodować powńnezaburzeniaginekologiczno-poŁożnicze,takielak
zapalenie błony śluzowej macicy wraz z gromadzącym się wysiękiem ropnym, określane zespołem
endometritis -pyometra oraz problemy zwlązane
z utrudni on ą zapładnialno śc i ą utrzymanie m ciĘy oruz
odchowem potomstwa (2, 4, 16, I7).
Naj częstszym schorzeniem doty czącym narządu
płciowego niekastrowanych kotek jest torbielowaty
rozrost endometrium (CEH-Cystic Endometrial Hyperplasia), w konsekwencji prowadzący zazwyczaj do
ropomacicza (I4, 16, I7). Taki zespół chorobowy
określa się mianem endometritis-pyometra complex

(EPK). Nie wszystkie kotki wykazlją klinicznie

uchwYne objawy EPK. W wielu przypadkach hodowcy zgŁaszają brak ciĘy u kotek, mimo krycia sprawdzonym pod względem płodno ścikocurem, obecność
przedłlżającej się rui, stanów zapalnych dróg moczo-

wo-płciowych, poronieibądż rodzęnia się słabo zywotnych kociąt (14).
W patogenezie zespohl EPK dominującą rolę odgry\Ma stymulacja macicy progesteronem, jest to bowiem schorzenie zwlązanę zlutealnąfazą cyklu płciowego (2-4,7, 17). Przyjmuje się, ze kotka należy do
samic, u których owulacja jest prowokowana (ovulatio violenta). Wielokrotne akty kopulacji mają doprowadzic na drodze odruchu mechanicznego do wylzutu przysadkowego hormonu luteinizującego (LH), a w
konsekwencji do owulacji (9, 10, 15, 18). Dane piśmiennictwa wskazują jednak, że u około 35% kotek
owulacja może wystąpić spontanicznie pod wpływem
bodżcow dotykowych, wzrokowych, węchowych lub
słuchowych (I,I4,15). Powoduje to powstanie ciałka
żółtego produkuj ącego progesteron. Obecnie wiadomo, że etiologia zespołu EPK u kotek j est podobna do
stwierdzonej u suk; proces patologiczny ma tło endokrynologiczne i zazwyczaj ujawnia się w fazięlutęalnej (14, 19),
Celem badai było określenieskładu jakościowego
bakterii tlenowych zasiedlających drogi moczowo-płciowe klinicznie zdrowych kotek.

Mateilał i metody

l ż4
perskie
(kotki
8,
klinicznie zdrowych kotek różnych ras
egzotyczne 6, europejskie 4, bryĘjskie 2, orientalne2,tosyjskie niebieskie 1, ragdoll 1), w wieku od 6 miesięcy do
7 |aI. Cztery kotki poddano zabiegowi kastracji. U trzech
Badanie bakteriologiczne pochwy przeprow adzono

kotek był to zab ie g pr o fi|akty c zny na ży c zenie wł aśc i c i e l a.
W przypadku 7-letniej kotki perskiej zabieg wykonano z po-

wodu przedfużającej się, wielomiesięcznej rui (podczas
zab\egll stwierdzono obecnośćdużych cyst pęcherzykowych, indeks eozlmofili określonypo badaniu cytologicznym nabłonka pochwy wynosił 100%).
U 3 samic blokowano cykl płciowy preparatem Provera
zawierającymprogesteron, w dawce 5 mg progesteronu na
tydzteh. W przypadku 2 kotek był to okres nieprzekraczający 6 miesięcy, natomiast 7-letniej kocicy perskiej podawano preparat nieprzerwanie przez 2lata.
Wymazy z pochwy pobierano jałową bagietką podczas
rutynowych szczepień profi laktycznych kotek nie wykazljących żadnych objawów klinicznych chorób. Uzyskany
materiałposiewano na odpowiednie podłozawg zasad obowiązujących w diagnostyce mikrobiologicznej. Wstępnie
materiał posiewano fla agaT zwykĘ i agar z krwią i namnażano w 37oC w warunkach tlenowych. Następnie wyosobnione szczepy namnażano na podłożach selektywnych
MacConkeya, Edwardsa w modyfikacji Chodkowskiego,
Slanetza-B arlleya i S abourauda. Identyfikacj ę wyizolowany ch szczepów przeprowadzono przy pomocy rutynowych
kryteriów przynależrnści rodzajowej i szczepowej bakter1l, oraz testów API firmy Bio-Merieux. Wrazliwość9 lzolowanych szczeplw bakteryjnych na następujące chemioterapeutyki: amoksycylinę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, cefaleksin, chloramfenikol, enrofl oksacy,nę,
lincospectin, gentamycyny i sulfonamid określano metodą
dyfuzyjno-krązkową na podłozu Mueller-Hintona w oparciu o wielkośćstref zahamowania wzrostu.

Wyniki i omówienie

Z

badanego materiału wyizolowano następujące
bakterie: Staphylococcus aureus, Staph. epidermidis,
Staph, simulans, Streptococcus canis, Enterococcus
faecalis, Escherichia coli szczępy hemolizujące i niehemolizujące, Proteus spp. (tab. I).
U 11 kotek stwierdzono zakażęnta mieszane, natomiast u pozostĄch 9 kotek wyhodowano kultury czyste. DominowaĘ zakażenia E. coli (n:9) oraz Streptococcus canis (n : 9). ObecnośćStaphylococcus
simulans stwierdzono u 4 kotek, Staph. epidermidis
u 1 kotki i Staph. aureus u 1 kotki. Enterococcus faecalis (dawniej: Streptococcus faecalis) obecny był
w 3 przypadkach, Proteus spp. wyhodowano zmateriafupochodzącego od 1 kotki. Nie wyizolowano baktertt z 4 przypadków (I 6,6Y"),
O d wszystkich kotek poddanych kastracj i uzyskano
wzrost szczepów E, coli (n : 4), w dwóch ptzypadkach było to zakażenie mieszane z gronkowcemzłocisĘm.
W sumie wyizolowano z pochwy 28 szczepów bakteryjnych. W mikroflorze pochwy dominowĄ pńecz-

Tab. 1. Szczepy bakteryjne wyizolowane zwymazów z pochwy klinicznie zdrowych kotek

E

coli niehem.

2

E. coliiem,
SIaph. sinulans

2

staph, epidemiidis

1-

Staph. aureus

5

7

29,16

2

2

8,30

2

4

16,60

1

4,16

1

1

4,16

St. canis

3

6

9

37,50

EnterOcOccus laecalis

1

2

3

12,50

1

1

4,16

Pruteus spp.

16,60

Wynik negatywny
Bazem

19

ki E. coli oraz ziarrtiaki reprezentowanę przęz Str. can ls. Podobne wyniki uzyskane zostały przez innych
autor,ów, zarówno w przypadku izolatów pochodzą-

stwięrdzano w czystych hodowlach (14, 16,20).
Z pochwy kotek klinicznie zdrowych wyosobniono

akterie z r odzaju E s ch eri c hi a, Strep t o c o c c u s, S t ap hy ccus, Acinetob acter, C oryneb acterium, Haemophilus, Klebsiella (20). Natomiast w Wmazach pochwo-

b

lo co

wych od kotek wykanljących stany zapalne macicy
dominowĄ E, coli tsporadycznie paciorkowce (l4, 20).
W badaniach przeprow adzony chna królicach przez
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mazowbyŁa jałowa. W materiale pochodzącym zmacicy najltczniej natomiast reprezentowany był gronkowiec złocisty (50%), następnie E. coli (37,5%)
i P. multocida (I2,5Yr). Autorzy ci stwierdzili, ze płodnośó była silnie ujemnie skorelowana z infekcjami bŃteryjnymimacicy.
W przypadku suk, u których stwierdzono schorzeniazapalnemacicy, w ogromnej większościizoluje się
E. coli (2,4,5). Stwierdzono równiez wyjątkowąpredyspozycję tej paŁeczki do kolonizowania mikrokosmkow błony śluzowejmacicy ot M my ometrium podczas fazy lute alnej (2, 5, 6) . Wc z e śniej s zę b adanta r óżnych autorów podkreślająsilnąinfiltrację macicy przez
neutrofile w trakcie fazy pęcherzykowej w porównantl z fazą ciałka żółtego; natomiast progesteronowi
dominuj ącemu w fazie lutealnej przypisuj e się dzińanie immunosupresyjn e (4, 1,3, 1 6). Przedłużający się
okres dominacji progesteronu produkowanego przy

braku civy przęz ciałko żóŁte przetrwałe wybitnie
przycz7lnia się do zm:'an rozrostowych endometrium
(5-8, 17). Poza ewidentną różnicąw czasie trwania
fazy metoestrus l suk i kotek oraz związanej z tym
oddziaĘwaniem progesteronu na narząd rodny tych
samic, stwierdza się ze patogeneza schorzenia jest

L

podobna. Spontaniczna owulacj a ma znacznie mniej sze znaczenie u kotek, dlatego zmiany cystowate endometrium, zaktórychpowstanie odpowiedziaĘ j est
pro ge steron, występuj ą znacznie r zadziej (I 9) .
W przeprow adzony ch b adaniach, w 9 przyp adkach
udało się wyizolo w ać szczep S trep t o c o c cus c anis, któ ry sporadycznte może wywoĘwać mastitis u bydła,
powoduje również tożnę schorzenia u kotów i psów.
Jak podaje Hassan i wsp., jest on częściąnormalnej
flory bakteryjnej macicy suk i kotek (11). Prawdopodobnie większośćpozostaĘch gatunków bakterii izolowanych z pochwy ma charakter komensaliczny i stanowi normalną mikroflorę dróg moczowo-płciowych
klinicznie zdrowych kotek (20).
W przypadku 9 kotek, od których wyosobniono 15
szczepów bakteryjnych, wykonano anĘbioĘko gtamy
w celu określenia wrażliwościwyizolowanych szczepów na chemioterapeuĘki. Na amoksycyklinę wrazliwych było 11 szczepów (5 szczepów Str. canis,3 E. coli, I Enterococcus faecalis, I Staph. aureus i I Staph.
simulans). W przypadku zastosowania amoksycykliny potencj onowanej kwasem klawulanowym wszystkie izolaty wykazĘ dużąwrńliwośó(6 szczępów Str
canis, 4 E. coli,2 Enterococcus, I Staph. aureus
i I Staph. simulans,I Proteus spp.). Cefaleksynabardzo skutecznabyła w przypadku 8 szczepów (6 Str
canis, I E. coli, I Enterococcus faecalls), Jedenaście
szczep ów wrazliwych było na linco sp e cti n or az ent o floksacynę (6 Str canis,2 E, coli, I Enterococcus
faecalis, I Staph. aureus i I Staph. simulans). Chloramfenikol prezentował dobrą skutecznośćw stosunkudo 7 szczepow (5 S/r canis,I E, coli,I Enterococc u s fa e c a l i s). Naj s łab szy m działantęm chemi oterap eutycznymwyróżniała się gentamycyna (3 szczepy Str
canis, I Enterococcus faecalis, I Staph. simulans) oraz
sulfonamid (3 szczepy Str canis,I E. coli,I Enterococcus faecalis).
Amoksycylina potencj onowana kwasem klawulanowym okazała się antybiotykiem o najszerszym spek-

trumdziałantaprzeciwbakteryjnego.PenicylĘpotencjonowane kwasem klawulanowym są efektywne
w mvalczantu E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. Zalecane j est mvłaszcza podawanie amoksycyliny zkwasem klawulanowyrrr do zwalczanta E. coli opornej na
podawanie amoksycyliny, pochod zącej z zakńeń dróg
moczowo-płciowych ( 1 2).

Występowanie mikrofl ory w obrębie dolnych odcinków narządu moczopłciowego jest zjawiskiem fizjologicznym. Większośc obecnych tam bakterli naleźry
do symbiontów lub komensali, jednakze mając na
uw adzę ich potencj alną chorobotwórczo śći mozliwo ść
komplikowania lub wywoĘwania schorzen narządu

rodnego, należy monitorować ich skład opornośćna
antybiotyki.
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