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Summary

An increase in Yerśinia enteroco|itica human infections has recently been noted. The,,numetou§ caseś noted
in other countries of this bacterium has begun to rival other widespread alimeńtarytract pathogens. YersiniOsi§:,,
is a disease diagnosed mainly in humanso błt symptoms of infection in numerou§ domestic and wild species ofl
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W ostatnich latach noĘe się wyrazny wzrost za-
ch orowań ludzi p owo dowanych zakażeniamt p aŁe cz-
kąYersinia enterocolitlca. Drobnoustrój ten może być
przy czynąprzede wszystkim ostrego zapalenia żołąd-
ka i jelit, ale moze też powodować zmiany pozajelito-
wę - zapalenie gardła, zapalenie stawów, zapalenie
kości i opon mózgowych, postać węzłowo-skorną
zapalenie kłębuszków nerkowych czy mięśnia serco-
wego (9, I0,2I). W wielu krajach, zwŁaszcza w pół-
nocnej części Europy, Yersinia pod względem liczby
wywoływanych przypadków chorobowych zaczyna
rywalizować z innymi, powszechnie występującymi
patogenami przewodu pokarmowego, takimi jak: Sal-
monella, Shigella czy Campylobacter (6,7). Do wzro-
stu zainteresowania Y. enterocolitica dodatkowo przy-
czyniĄą się liczne powikłania mogące wystąpić w
przebiegu jersiniozy u ludzi, jak ropnie wątroby, śle-
dziony, okręznicy, szyi, zapa|enie otrzewnej i węzłów
chłonnych. Wiele niepokoju budzi też często śmier-
telna posocznicarozwrjająca się w następstwie dializ
lub transfuzji krwi zakażonej Y. enterocolitica (6,9,
21). W związkuztymzaczęto dokładniej badać spo-
soby rozprzestrzęntania i drogi szęrzenia tego drob-
noustroju.

Jersinioza jest chorobą diagnozowaną głównie u
człowieka, natomiast objawy zakażenia Y. enterocoli-
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tica obserwowano u wielu gatunków zwterząt domo-
wych i dzikich, Patogenne dla ludzi szczępy stwier-
dzano u świń, kotów, psow, krów, koni, wielbłądow,
lisów, małp, królików, drobiu i owiec (5, I2,17, 18,
20). Chociaż większość badań dowodzi, że najistot-
niejszym rezerwuarem patogennych dla ludzi szcze-
pów X enterocolitica sąświnie (Iż, 18-20), istnieją
dowody na to, żę małę zwierzęta domowe, szczegól-
nie psy, również mogą być nosicielami takich szczę-
pów i pTzyczynlac się do powstania choroby u ludzi
(4,8, 10, 16-19).

W 1973 r. opisano przypadek rodzinnej epidemii
przebie gaj ąc ej z zapal eniem j elit, spowo dowan ej przez
Y. enterocolitica, której źrodłęm były chore psy. W
wyniku choroby zmarĘ dwie osoby (9). W innymprzy-
padku, dotyczącym 4-miesięcznego dziecka, z kału
ttzech szczentąt padłych z powodu wyniszczającej
choroby oraz z kału dziecka wyizolowano Y. entero-
colitica (21). W badaniach Fenwicka (6) paŁeczki Y.

enterocolitica wyizolowano od trzech chorych szczę-
niąt z miotu, a u dziecka właścicie|i r ozpoznano w tym
samym czasie ostre zapalenie gardła, objaw stwierdza-
ny częstu u ludzi zakażonychY. enterocolitica. Mimo
tych danych do dziś tocząsię dyskusje nad rolą ma-
ły ch zw ierząt domowych w ep izo otio 1o gi i i ep idemio -

1ogii jersiniozy.



Wielokrotrrte jużv,rykazywano, że psy i koty mogą
być nosicielams, szczepow Y. enterocolitica potencjal-
nie patogennych dla człowieka (I,4,6-8,10, 17, 18).
Drobnoustroje te wydalane z kaŁem zanieczyszczają
środowisko, obszarowo inne odtego, które zanieczysz-
czone jestprzez drobnoustroje rozsiewane przez świ-
nie. Takie same szczepy, które były przyczynąjelito-
wej jersiniozy uludzi, w dużej liczbie izolowane były
z próbek gleby oraz psiego kału w parkach miejskich
w Palermo (15).

Psy uważanę sąza bezobjawowych nosicieli drob-
noustrojów z rodzaju Yersinia, ale notowano u nich
równięż przypadki enteritis (5, 7 , I0, 16), a niekiedy
cięzkiej, pełnoobj awowej j ersiniozy, ktora manifesto-
wała się osłabieniem, brakiem łaknienia, hipotermią
bólem jamy brzusznej, krwawą biegunką anemią
wymiotami, zaburzeniami rytmu serc a, czasem żóhacz-
ką zaburzeniami oddechowymi prowadzącymi do
śmierci (2,],15), Objawowa jersinioza dotyczy głów-
nie najmłodszych szczeniątlub kociąt. U psów jest ona
stwierdzana częściej. Wystąpienie i rozwój objawów
choroby u starszych osobników prawdopodobnie moze
zostać wywołane dużym stresem lub niedyspozycją
immunologiczną co jest zjawiskiem stwierdzanym w
przebiegu jersiniozy u innych gatunków zwietząt (7,
10, 16, 19). Od psów i kotów izolowano także warun-
kowo chorobotwórcze dlaludzi szczępy, jak Y. inter-
media, Y.frederiksenii czy Y. aldovae,które mogąmieć
znaczęniewptzypadkachzaburzeńimmunologtcznych
(I,7 , 8, 12,20).

Od maĘch zwierząt izolowano wielokrotnię Y. en-
terocolitica serotypy O:3,0:5,27 iO:9 (7,17, 18). Nie
wyizolowano od tych zwterząt serotypu O:8, chociaż
udało się eksperymentalne zakażenię psów tym sero-
typem (1I). Zkolei X enterocolitica O:9,nie izolowa-
na dotychczas w Nowej Zęlandii u świń, zostaławy-
izolowana od psa. Nie znane jest tam źrodło zakażęń
ludzi tym serotypem (7).

Najpowszechniej sza Y. ent ero c o l i c a biotyp 4, sero-
Ęp O:3, najczęściej izolowana odklinicznie zdrowych
świń, wydalana w dużej ilości zkaŁem, zanieczyszcza
środowisko otaztusze wieprzowe, które stająsię przy-
c zy ną zakaż eń p o karmowych ludzi. Wy s tęp o wa nie Y,

enteroco litica wśrodmałych zwierzątma inny wymiar
ep idemio 1o giczny. Wykazano, żę zakażone s erotyp em
O:3 psy nie są tak jak świnie, bezobjawowym rezer-
wuarem tego drobnoustroju. Mogą byó one tak samo
wrażliwe na zakażenie jak ludzię. Wspólne może tęż
być żródło zakażenia, zwłaszcza jeśli karmione sąod-
padami kuchennymi (7).

O tym, że zakażęnia lldzt p ałe c zkami Y. e n t e ro c o l i -
tica mogąmiec związek z kontaktem z psami wydala-
jącymi drobnoustroje, świadczyć mogąbadania nad
doświadczalnym zakażeniem psów. Po doustnym
wprowadzeniu I enterocolitica O:3 obserwowano u
nich trwającę 23 dni nosicielstwo. W drugiej grupie
doświadczalnej psów wolnych od Y. enterocolitica, po
kontakcie z zakażonymi psami, siewstwo rozpoczęło

siępo 5 dniach, pomimo dokładnego czyszczeniapsiar-
ni w celu uniknięcia zakażenta eksponowanych psów
drobnoustrojami ze środowiska. Dowodzi to możliwo-
ści krążenia tego drobnoustroju w populacji psów.
Podkreślenia wymaga fakt, iż u żadnego ze zwierząt
nie stwierdzono objawów klinicznych zakażenia, za-
tem psy mogą być równieżbezoblawowymi nosicie-
lami Y. enterocolitica O:3 i mogą stanowió potencjal-
nę źrodŁo infekcji dla człowieka (7). Wyniki badai
Fantasia (5) wykazaŁy, że Yersinia spp. z łatwością
może l<rĘyć w psiarni, a drobnoustroje są w stanie
wiele miesięcy przetrwać w środowisku.

U psów nosicieli pałeczki Y. enterocolitica mogą
utrzymywać się w gardle. U jednego z doświadczalnie
zakażony chpsów stwierdzono nosicielstwo gardłowe
w 6 dniu po zakażeniu (7), Może to świadczyć o kolo-
ntzacji drobnoustroju w kryptach migdałków, co jest
powszechnym zjawiskiem u świń (19), U psów zpew-
nością takie przypadki należądo rzadkości i nie wy-
daje się, aby badanie wymazów z gardła u psów było
szcze gólnie czułą meto dą wykryw ania Y. e n t e ro c o l i t i -
ca. Fakt ten może mieć jednak znaczenie w procesie
transmisji drobnoustroju z psa na człowięka w trakcie
bliskich kontaktów z psami (11). Droga i sposób prze-
kazyw ania Y. e n t e r o c o l i t i c a pr zez p sy czy koĘ na czło -
wieka nie zostaĘ jeszcze wyjaśnione (1, 5, 9).

Niejasna jest też rola X enterocolitica u szczeniąt i
kociąt, u których stwierdza się objawy krwawej bie-
gunki. Podczas epidemii spowodowanej przez Cam-
pylobacter jejuni izolowana była również Y. enteroco-
litica O:3 i wydaje się, ze obydwa drobnoustroje mogą
współdział ać, przy czyniaj ąc się do rozwoju ciężkiego
przebiegu zakażęnia (5, 13, 14).

Znacznie mniej danych piśmiennictwa dotyczy jer-
siniozy kotów. Prawdopodobnie wynika to z częstszych
niż u p s ów pr zyp adków b ezobj awowych zakażei tym
drobnoustrojem. Swiadczą o tym badania dotyczące
izolacji Y. enterocolitica odtego gatunku zwierząt (I,
6, 10, 13). Są one nieliczne i nie przedstawiają w spo-
sób wyczerpujący objawów tego schorzenia u kotów.
We Francji opisano przypadek jersiniozy kota z obja-
wami przewl ekły ch zabur zęń przewo du p okatmowe -
go (3). Choroba trwała 3 miesiące itowarzyszyły jęj
takie symptomy, jak: apatia, spadek a następnie brak
łaknienia, wymioty, zap ar cia. B akterio lo g iczne b ada-
nie wycinków zmienionych zapalnie węzłów chłon-
nych krezkowych, pobranych w trakcie diagnostycz-
nej laparotomii, wykazało obęcnośó drobnoustroju z
rodzajl Yersinia. Badanie histopatolo giczne wykaza-
ło zapalente węzłów chłonnych krezkowych z silnym
rozrostem tkanki limfoidalnej. Po antybiotykoterapii
zgodnej z antybiogramem objawy ustąpiły. Autor opi-
suje także podobny przypadek u kota wcześniej leczo-
nego w klinice i równiez poddanego laparoskopii dia-
gnostycznej. Niestety nie dokonano w obu ptzypad-
kach serotyp tzacji drobnoustroju, należy zatęm brac
pod uwagę możliwość zakażęnia zatówno Y. entero-
colitica, jaki Y. pseudotuberculosis. Podobne zmiany



w węzłach chłonnych stwierdzano u świń doświad-
czalnię zakażonych Y. enterocolitica O:3 (7 , I9).

Z p ewno ś cią prob lem zakażeń Y ent er o c o l i t i c a psow
i kotów wymaga dalszych badań. Ponieważ większośó
izolatów patogennych dla ludzi szczępow pochodzi od
szczentąt i kociąt, niepokój budzi mozliwośó przenie-
sienia pałeczek Y, enterocolitica w trakcię bliskich
kontaktówzakażonychzwierząt,zwłaszczazmaŁymt
dziećmi. Wynika z tego możliwość zakażęń zatówno
pośrednich z zanteczy szczonego drobnoustroj ami śro-
dowiska, jak i bezpośrednich. Mimo tego, że małe
zwterzęta nie są najważniejszym rezerwuaręm, czy
źr ó dłęm zakażeń Y. ent ero c o l i t i c a, wydaj e się celowe
branie pod uwagę tego drobnoustroju w diagnostyce
różnicowej przypadków enteritis, zwłaszcza gdy ma
się do czyntenla z Wwawą biegunką u bardzo mło-
dych osobników.
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REGASSA F., NOAKES D. E.: Odpowiedź białek
ostrej fazy u maciorek i wydzielanie PGFM w za-
leżności od inwolucji i obecności bakterii w maci-
cy. (Acute phase protein response of ewes and the
release of PGFM in relation to uterine involution
and the presence of intrauterine bacteria). Vet. Rec.
I44,502-506, 1999 (18)

Szybkość inwolucji macicy po porodzie okreś]ono u 1 3 owiec metodą radio-
graficzną. Równocześnie badano możliwośc bakteryjnego zakażenia jamy ma-

cicy w okresie pietwszego Ęgodnia po porodzie i oznaczano do ó tyg po poro-

dzie poziom haptoglobiny, seromukoidu w plazmie, ceruloplazminy, 15-

-keto 1 3, 1 4-d ihydroprostaglandyny F2a (PCFM) Maksymalna redukcja długo-

ści macicy i średnlcy rogów macicznych przypadła na 28 dzień po porodzie.

Wyjątek stanowiłajedna sztuka, u której ten czasprzedłużył się do 42 dni. U 4
zwierząt stwierdzono zakażenie jamy macicy wyłvołane przez Escherichia coli,
Clostridium sp , Stapfu,-lococcu,\ aureu.s, Streptococctts uberis i Enlerucoccus
.rp U owcy z opóźnioną inwolucja macicy jama macicy była jałowa. U 12 owiec
wzrastał po porodzie średni poziom haptoglobiny osiągając maksymalną war-

tość 1 dnia Obniżał się on stopniowo wraz z postępe]n inwolucji macicy. U 4
zakażonych owiec poziom haptoglobiny był zlacznie niższy. Poziom seromuko-
idu przed i po porodzie nie różnił się istotnie u 8 owiec z jałowąmacicą zwięk-
szał się natomiast u owiec z macica zainfekowaną. Nie występor.vały różnice w
poziomic ceroloplazminy, zaś poziom PGFM jest wyższy we wczesnym okresie
poporodowym u owiec z zakńenjem bakteryjnyrn macicy.

G.

LLOYD D.H., LAMPORT A. I.: AkĘwność szam-
ponów zawierających chloroheksydynę in vitro w
stosunku do Staphylococcus intermedius, Pseudo-
monas aeruginosa i Malassezia pachydermatis. (Ac,
tiviĘ of chlorhexidine shampoo§ in vitro against
Staphylo cocc us intermedius, Ps e udomonas aerugi-
nosa i Mal(tssezia pachydermatis). Vet. Rec. I44, 536-
537, 1999 (I9)

Chloroheksydyna jest silnym środkiem odkażającym o szerokim zakresie

działania przeciwbakteryjnego. Z powodzeniem jest ona stosowana w odkaża-

niu ran i pola operacyjnego, Określono skuteczność szamponów zalecanych u

psów w stosunku do Staphyloc:occus intermedius, P,seudomonas aeruginosa i
Malassezia pachydermatis S. internledius ginie w czasie poniżej 1 min. po eks-

pozycji na szampon zawierający 3 lub 4% chloroheksydyny (Chlorexi Derrn

4%; DVM Pharmaceutical Pyoderm) w rozcieńczeniu ll5 1 1l25 oraz po ekspo-

zycji la szampon o zawartości 2% chloroheksydyny w rozcieńczeliu Il5 P.

aeruginosa gtnie po 4 min ekspozycji na szampon 40ń w rozcieńczęniu l /5 oraz

po 8 min. ekspozycji na szampon o zawartości 3% chloroheksydyny w rozcień-

czeniu 1/5 i 1/25, po l 6 rnin na szampon 40ń w rozcieńczeniu 1/25 oraz po 30

min po ekspozycji na działanie szamponu 2% w obydwu rozcieńczeliach. M.

pachydermatis ginie po 8 min. ekspozycji na szampon o zawartości 3% chloro-

heksydyny w rozcieńczeniu 1,15 i Ilż5, po 16 min, działania szamponu 4oń w

rozcieńczeniu 115 S. inlennediris jest najbardziej podatny zaś M. pachyderma-

lll, najbardziej opomy na działanie chloroheksydyny
G.


