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Summary

A total of 128 cultures of E. coli isolated from uterine pus from 143 bitches with a clinical diagnosis of
pyometra were examined by biotyping, resistoĘping, drug susceptibility, serum resistance and enzymatic
activities. Among the isolates a total of 12 different biochemical profile§ were distinguished, The majoriĘ
(92.8%) of the isolates fell into 5 bioĘpes. From among 20 biochemical features tested with the API 20E
System, only six were recognized to induce variations of strains. These are ornithine decarboxylase, fermenta-
tion of rhamnose, saccharose, melibiose, sorbitol and inositol. Seven major enzymatic t5pes were defined on
the ground of differentiation in activiĘ of esterase (C4), esterase Iipase (C8), P-glukuronidase antl a*galactosi-
dase. 47 (36.70ń) of the E. coli strains lvere resistant to two or more drugs. However five strains were re§istant
to 12 or more antimicrobial agents. An analysis of resistance to some chemical agents was evidence of seven
resistogram Ępes. The majority (62.5%) of the isolates were included in profile ABEH. Resistance to bacteri-
cidal action of serum rvas detected in 119 (93%) strains tested.

Kelłvords: canine pyometra, E. coli, bioĘpes, drug and serum susceptibitiĘ. resistotyping.

W złozonej etiopatogen ezie zespołu endometritis-
-pyometra u suk, istotnąrolę odgrywajączynniki bak-
teryjne. Wśród nich, w przeważającej liczbie przypad-
ków, z macic uzyskanych po chirurgicznyt] zabiegu
ovariohisterektomii izolowane sąszczepy E. coli (I0).
Należą one do ograniczonej liczby grup serologicz-
nych (4, 13, 2I, 26), wytw ar zająhemolizyny i ko licy-
ny or az specyficzne antygeny adhezyj ne (3, I], 2l, 26,
27 ). CharakterysĘczną cechą tej grupy szczepow E. c o -
/i, jest także znaczna opomość na bakteriobojcze dzia-
łanie surowicy (I4,19). Wyniki wielu prac wskazują
ponadto na częste występowanie wśród wymienionej
grupy szczepów zjawiska lekooporności (2, 4, 5,22).

Zuwagi na fakt, że w większości opublikowanych
badań dotyczących właściwości czynników etiologicz-
nych chorób układu moczowo-płciowego, charaktery-
styka E. coli obejmowałatzw. szczępy uropatogenne,
celem prezentowanych badań była ocena cech opor-
ności, w tym na bakteriobojcze działanie surowicy,
chemi o terap eutyki or az w ybr ane zw i ązkl chemi c zn e,
a także charakterystyka właściwości biochemicznych
szczepów E. coli izolowanych w czystej kulturze z
przypadków ropomacicza suk. Określenie profili opor-
no ściowych populacj i szczep ow, które wyw oŁają ze -
spół endometritis-pyometra u suk, w połączeniu z pro-
stymi metodami biochemicznej identyfikacji tej gru-

py szczępow, posiada istotne znaczenie praktyczne z
uwagi na stosowane metody postępor,vania terapeuĘcz-
nego, zalowno w aspekcie leczenia zachowawczego,
jak i ovariohisterektomii.

Materiał i metody

W badaniach wykorzystano materiał pochodzący od 143
suk rasy mieszanej z kllnicznie rozpoznanyrn ropomaci-
czem, które zakwaliirkowano do zabiegu ovariohj sterekto-
mii w Klinice Rozrodu ZwierzątWydz. Medycyny Wete-

rynaryjnej AR w Lublinie. Większość suk (51%) była w
wieku reprodukcyjnym, U. ponizej 8 lat, 37,80% w wieku 9-
- l 2 lat natomi ast I I,2Yo z:w ier ząt pr zekc aczało l 2 r ok ży cia.

Z materiału pobrane go z macl,c wyizolowano łąc zni e l 2 B

szczepow E. coli, uzyskując na płytkach agaru krwistego
(5% krew barania), wzrost czystej kultury bakteryjnej. Z
pozostałych przypadków uzyskano wzrost mieszanej flory
bakteryjnej, którą zidentyfikowano jako Klebsiella, Pro-
teus, Staphylococcus, Streptococcus oraz E. coli. Materiał
wysiewano na 50ń agar kr-wisty prowadząc inkubację w
warunkach tlenowych 24-48 godz. w temp. 37oC. Szczepy
E. coli identyfikowane na podstawie charakterystycznej
morfologii kolonii, przesiewano na podłoze MacConkeya.

Analizę bio chemiczn ą szczep ow E, c o l i pr zepr ow adzo -

no w oparciu o gotowy zestaw testów (Api 20E bioMe-
rieux). Wykonanie testów oraz klasyfikacja szczepów do
poszczególnych kodów biochemicznych zostaĘ przepro-



wadzone z go dni e z zale ceniami p ro duc enta . DIa każde go z

b adanych szczepów określono ponadto profi 1 enzym aty cz-

odpowiadała nr. 5 skali McFarlanda. Zawtesiny poszcze-
gólnych szczepów, w ilości po 0,1 ml przenoszono następ-

nie do mikroprobówek umieszczonych na paskach testo-

wych. emp. 37oC, w indywidual-
nych k każdej mikroprobówki do-

dawan eagenty A i B. Wynik reak-

cji odczy§łvano po 5 min. reakcji w temp. pokojowej, po-

równuj ąc intensywność powstałego zabar-wienia reagentów
z wzorcamibarwnymi dołączonymi przez producenta,

Oznaczenie wrażliwości szczepów w stosunku do 17

chemioterapeutyków wykonano na podłożu Muel]er-Hin-
tona (Difco) techniką Bauera i wsp. (1), stosując krążki
(bioMerieux) z: ampicyliną 10 pg;tetracykliną30 Lrg; ka-

namycyną 30 pg; gentamycyną l0 pg; chloramfenikolem
30 pg; nitrofurantoiną 10 pg; kwasem nalidyksowym 30 pg;

tobramycyną 10 pg; amikacyną 30 pg; streptomycyną
10 pg; erytromycyną l5 pg; cefolotyną30 pg; cefiksymem
10 ptg; neomycyną 30 pg; kolistyną 10 pg; trimetoprimem
z sulfametaksazolem I,25 +23,15 ylgoraz amoksycylinaz
kwasem klawulonowym 20 + 10 pg (Mast Laboratories
Ltd).

Oporność szczepów na wybrane substancje cherniczne,
określono rnetodą wg Elek i Higney (8), w stosunku do

następujących koncentracji (w/v): akryflawiny (0,09%),

zieleni malachitowej (0,003%), siarczanu miedzi (.0,]oń),

kwasu bornego (3,0oń), arsenianu sodu (0,759lo), azotanu
fenylorlęciowego (0,0006%) oraz 4-chlororezorcyny (0,7 %).

Opornośc badanej kolekcji szczepów na bakteriobójcze
dztałanie surowicy określono metodąwg Fierer i wsp. (9).

Wyniki iomówienie

Wśród wielu fenotypowy ch orazgenotypowych cech

14, I5,18, 20, 21,24,2]).
Na podstawie wynikow uzyskanych z 20 reakcji bio-

chemicznych populacj ę 1 28 wyizolowanych szczepów
zakwalifikowano do 12 zrożnicowanych biotypow

setek izolatow (60,9oń) zakwalifikowano do biotypu
okre 5I44552,n 3ońszcze-
pów ało się kode Uzyskane
wyn ą wcześniej Godbout-

Tab. 1. Klasyfikacja szczepów E. coli na podstawie kodu
Api 20E

51 44552

5144572

5044552

5144512

5144532

514Ą5Ą2

5044542

51 44502

5144172

5144752

50441 52

5144152

78 (60,9)

17 (13,3)

14 (10,9)

6 (4,7)

4 (3,1 )

2 (1 ,6)

1(0,8)

Tab. 2. C haraktery styka cech bioch emicznych szczepów E. c o li

] P-9alaktozydazy
wvtwarzanie: l' 

|indolu
Dekarboksylacia lizyny

Rozkładanie: argininy, cytrynianu
sOdu, mocznika, żelatyny

Wytwarzanie HrS, acetoiny

Dezaminacja tlyptolanu

Fermantacia amygdaliny

Dekarboksylacja orniiyny

100

86,6

1

98,4

96,1

17 ,2

90,6



Tab. 3. Profile enzymatyczne E. coli

Enzym
12 3 4 5 6 7

Este raza

Lipaza
esle ]azOWa

P-g lu kuron idaza

a -g lu kozyd aza

Razem

122

46

110

119

+

+

+

+

32

+

+

+

14

+

1

+

+

9

+

+

+

64

+

+

5

+

+

3

Med t.

Objaśnienia: reakcja ujelnna, + reakcja dodatnia (aktywność
enzymatyczna > 5 mnlol)

kow zakażeń układu moczowego ludzi, ustalono tak-
że najwyższy udział szczępow charakteryzuj ących się
kodem 5144552 (25%),5144512 (2I%) oraz 5044552
(15%) (11).

Spośrod 20 cęchbiochemicznych ocenionych w te-
ście API20E, tylko 6 reakcji warunkowaŁo zrożntco-

wanie izolatów na określone biotypy (.tab.2). Były to
re akcj e dekarb oksylacj i ornityny, ferment acji inozy to -

lu, sorbitolu, ramnozy, sacharozy i melibiozy. W 14
p o zo stałych re akcj ach uzyskano identyc zne r ezlltaty
dla wszystkich izolatów E. coli. Hydroliza o-nitrofe-
nylo-galaktozy, dekarboksylacj a lizyny, wytwarzanie
indolu, fermentacja glukozy, mannitolu i arabinozy
były zawsze pozytywne. Natomiast rozkładanie argi-
niny, cytrynianu sodu, mocznika, wytwarzanie siarko-
wodoru, ac etoiny, dezaminacj a tryptofanu, wytwarza-
n i e enzymó w p rot e o l i t y c zny ch r o zkładĄ ący ch żelaty -
nę i fermentacja amygdaliny we wszystkich analizo-
wanych pr zyp adkach były ne gatywne.

Odsetek po szczego|nych reakcji biochemicznych dla
badanej kolekcji szczepów nie odbiegał od wyników
otrzymanych przez innych autorów (4, 12). Uzyskane
dane wska zują na niewielką przydatność podstawo-
wych reakcj i b io ch emic zny ch do stępnych w ze stawach
API 20E w róznicowanill szczepów E. coli uczestnj-
czącychw ropomaciczu suk od izolatów uzyskiwanych
z innych miejsc infekcji. W ocenie Wadas i wsp. (23)
E. coli izolowane z przypadkow zakażei układu mo-
czowego otaz macic tych samych zwlerzą| w 88oń
przypadków wykazują zgodność fenotypów bioche-
micznych. Autorzy ci uważają żę E. coli związana z
ropomaciczem suk oraz infekcjami układu moczowe-
go wywodzi się z flory bakteryjnej przewodu pokar-
mo wego, P o dobną opin i ę opartą na analizie fenotypo -

wych oraz genotypowych właściwości E. coli izolo-
wanych z przypadkow zakażęń układu moczowego
psów oraz Iudziprezentuje także Low i wsp. (16).

Na p o dstawi e re akcj i enzymaty czny ch uzyskanych
w teście APIZYM ustalono, że wszystkie badane izo-
laty E. coli wytwarzały fosfatazę kwaśną i zasadową
B - galaktozy dazę, trypsynę, fosfoamida zę oTaz amino-
peptydazę leucynową i walinową. Negatywny wynik
stwierdzono natomiast w przypadku lipazy (C14),
arninopeptydazy cysteinowej, chymotrypsyny, cl- galak-
tozydazy,B-glukozydazy,P-glttkozamidazy,a-manno-
zy dazy i a-fukozydazy. Wśród badanych szczepow I22
wytwarzało esterazę (C4), 46 syntetyzowało lipazę
esterazową (C8), 1 10 izolatow B-glukuronidazę nato-
miast 1 1 1 charakt etyzow aŁo się pozytywną reakcj ą na
a - galakto zy dazę. Uwz g l ę dn i aj ąc zr o żni c o wani e w
wytwarzaniu czterech wymienionych enzymow w ba-
danej kolekcjl E. coli, wyodrębniono 7 profili ęlzy-
matycznych (tab. 3).

Leko op orno ś ó b adany ch szczep ow na 1 7 wybranych
chemioterapeutyków przedstawiono w tab. 4. Pełną
oporność wszystkich izolatów stwierdzono jedynie w
stosunku do erytromycyny, natomiast żaden ze lż8
szczepow nie wykazywał oporności na nitrofuranto-
inę i cefalotynę. W przypadku pozostałych antybioty-
ków, odsetek szczepów opornych w żadnym przypad-
ku nie przekraczał 25%. W tej grupie izolatow naj-
wyższy odsetek szczepów opornych zanotowano w
przypadku streptomycyny, tetracykliny oraz ampicyli-
ny. Nieco niższy odsetek szczepów oporrrych tj. od4,7

Tab.4. Wrażliwość na antybiotyki 128 izolatów E. coli

Chemioterapeulyk

Liczba (%) szczep

. średnio l
Wrazllwvcn l .., I, 

I Wrazllwycn 
I

0W

0pornych

Erytromycyna

Ampicylina

Tetracyklina

Streptomycyna

Ka n a mycyna

N eomycyna

Trimethoprim
sulla methoxaz0l

Kwas nalidyksowy

chloramfenikol

Amoksycylina/kwas
klawulonowy

Tobramycyna

Am ikacyna

Geliksym

Kolistyna

Gela lotyna

G e nta mycyna

N ittolu ra nto ina

0

1 09 (85,2)

95 (74,2)

93 (72,7|

119 (93,0)

104 (81 ,3)

120 (93,8)

122 (95,3)

90 (70,3)

118 (92,2)

123 (96,1)

123 (96,1 )

120 (93,8)

122 (95,3)

121 (94,5)

124 (96,9)

128 (100)

0

0

1 (0,8)

3 (2,3)

0

15 (11 ,7)

1 (0,8)

0

(25,0)

0

32

0

0

3 (2,3)

1(0,8)

7 (5,5)

3 (2,3)

0

128 (100)

19 (14,8)

32 (25,0)

32 (25,0)

9 (7,0)

9 (7,0)

(5,5)

(4,7\

(4,7l

(7,8)

7

10

6

6

5 (3,9)

5 (3,9)

5 (3,9)

5 (3,9)

0

1 (0,8)

0



Tab. 5. Profile opornościowe 128 izolatów E, coli, w stosunku
do wybranych substancji chemicznych

Objaśnienia: A arsenian sodu, B azotan fenylortęciowy. D -
kwas borny, E akryflawina, F 4-chlororezorcyna, G siar-
czan miedzi, H zieleń malachitowa; w nawiasach oznaczo1lo
substancje, w stosunku do których uzyskano niecałkowitą opor-
ność szczepów.

do 7.8oń wykazano w stosunku do chloramfenikolu,
kwasu nalidyksowego, trimetopTimu oraz kanamycy-
ny i neomycyny. Najmniejszą liczbę szczepów opo1,-

nych stwierdzono natomiast w przypadku gentamycy-
ny, tobramycyny, amikacyny, cefiksymu oraz kolisty-
ny. Bardzo zbliżonę wyniki uzyskane na podstawie
analizy lekooporności szczepów E. coli izolowanych
w kraju uzyskał Birger i wsp. (2), oraz Wawron i wsp.
(2 5) . Znaczny o ds etek s z cz ep ów char aktery zuj ących
się wrażliwością na powszechnie wykorzystywane w
lecznictwie weterynaryj nym chemioterapeutyki świad-
czy o dobrych perspektywach terapii zachowawczej.

Wśród szczepow opornych na poszczególne anty-
biotyki wykazano występowanie zjawiska wieloopor-
rrości. W przypadkll,47 szczepow (36,7%) dotyczryła
ona 2 i więcej antybiotyków, natomiast 5 szczepow
(3,9%) charakteryzowało się oporrrością w stosunku
do 12 i więcej chemioterapeutyków.

119 badanych szczepów (93%) charakteryzowało się
op orno ś ci ą na działanie surowi cy, W prze ciw i eń s twi e

do szczep ow i zolowany ch z pr zypadków chorób prze-
wodu pokarmowego, cecha oporności na surowicę
wśród E. coli uczestniczących w chorobach układu
moczowo-płciowego ludzi i zwierzątj est charaktery-
styczna dlaznacznego odsetka izolatów (14, 19).

Analiza oporności szczepów w stosunku do wybra-
nych substancji chernicznych umożliwiła wyodrębnie-
nie w badanej populacji E. coli 7 podstawowych pro-
fili opornościowych (tab. 5). Największy odsetek
szczępow charakteryzował się łączną opornością w
stosunku do arsenianu sodu, azotanu fenylortęciowe-
go, akryflawiny oraz zieleni malachitowej profil
ABEH (62,5o/o izolatów) orazw stosunku do azotanu
fenylortęciowego, akryflawiny i zieleni malachitowej

- prolrl BtrH (29,1oń szczepow). W porównaniu do
wynil<ów uzyskanych przez Elek i Higney (8) ocenia-
na ko lekcj a szczep ow stanowi j ednorodną grup ę nale-
żącąw 92,20ń do dwóch typów opornościowych.

Przeprowadzona charakterystyka kolekcj i szczepów
E. coli uzyskanych w czystej kulturze zprzypadkow
ropomacicza suk wskazuje, na niewielkie zrożnlcowa-
nie izolatów w zakresie oporności na wybrane sub-
stancj e chemiczne, wytwarzanie enzymow dostępnych
do oznaczenia w systemie API ZYM oraz wrażIlwo-
ści na wybrane antybiotyki. Znaczny odsetek ocenia-
nychszczepów (93%) wykazuje ponadto oporność na
bakteriobój cze dziaŁanie surowicy.
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