
Praca oryginalna Original paper

Sporadyczne ronienie u klaczy
na tle zakażenia Escherichia coli
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§poradic abofrion in males caused by E. coli
Summary

The purpose of the study was to establish the cause of the sporadic abortions in mares. [n bacteriological examinationŚ,

a pure culture of E.coli str"ain rvas isolated from all organs of the aborted l'etus, placenta and vaginal discharge.' This is a

Ę,pical strain of E.coli, containing the uniyersal stress pro
timbrial antigens F4, F5, F6, F17, F4l, the heatJabile gene
and stx2), eae (intimin) gene, fedA (F18) gene and enteroha
nucleic acids extracted from organ§ offetus, placenta and v
and equine arteritis rtrus were negative. The results obtail
o.coli might have significance as aiause of abortion in mares, but lurther studies are needed.
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U koni około 50% poronieńwywoływanych jest czyn-
nikami zakażnymi ( 1 8). Naj częś ciej są one sp owo dowane
przezherpeswitus koni typu l (EHV-i) i wirus zapale-
nia tętnic koni (EAV) (17). Bakterie i grzyby mogąbyć
pierwotnym czynnikiem etiologicznym lub wtórnie przy -

czyniac się do poronienia (16). Z przypadków poronień
na tle bakteryjnym najczęściej izolorł,ano Streptococcus
ztloepidenlicus, Escherichia co]i l Pseudonlonas aentgi-
nosa (.8,16), Natomtast zakażenia grzybtcze stwierdza-

]<órł, w krótkim czasie po porodzie, przyczynąbyło za-
kazenie płodu i łożyska. Ponad 50oń tych infekcji wy-
wołanych było bakteriamt. E. co]i stanowiła drugi, co
do częstotliwości występowania, gatunek bakterii po §.
zooepidemicus. Były to również najczęściej izolowane
bakterie zprzypadków zakażeń mieszanych (4). Pomi-
mo tego, że E. coli jest dość często izolowana z Łożysk
poronionych i marlwo urodzonych płodów \lb z przy-
padkóu,biegunek tl źrebiąt, to nie zawsze możnajedno-
znacznie ustalić jej rolę jako czynnika etiologicznego.
Podstawowym problell]en w ocenre znaczenia E, coliw
patologii koni jest brak wystarczających danych doty-
czący ch ch arakterystyki s zczep ów lvcho dzących w skład
nonnalnej mikroflory bakteryjnej u tego gatunku zwie-
rzątiszczepówizolowanychzprzypadkólł,chorobo\\rych.

Celem badań było okreśienie cąłmika przyczynowego
ronienia j oznaczenle znany chczynników wrrulencji szczę-
pl E. coliwyizolowanego z tkanek poronionego zrebięcia.

Materiały imetody

dawce 1 ml/kg m,c,, witaminy C w dawce 2,5 g i deksameta-
zonu w dawce l0 mg, 1eszcze tego samego dnia, wieczorem
nastąpi ogólneg następ-

nych d opisane ustąpi-

ły. Po ch klacz w ruję.
została pokryta i zaszła w ciążę.

Sekcja. Badanie pośmiertne poronionego płodu zostało
przeprowadzone według powszechnie przyjętego schematu.
Do badań 1aboratoryjnych pobrano jałowo próbki phrc, wą-
troby, śledziony, nerki, żołądka i jelit, łoźyska i wycieku z
pochwy orazWmazy z okolicy szyjki macicy.

Badanie bakteriologiczne. Próbki posiewano na agar z
klwią oraz selektywne podłoze MacConkeya i inkubowano
w 37'C przez 18 godz. Do dalszych badań pobrano trzy ko-
lonie z podłoża MacConkeya, których cechy byĘ charakte-

rystyczne dla E. co]i. Wyodrębniony szczep zidenĘfikowano
przy pomocy komercyjnego testu API 20 E.

Oznaczanie czynników wirulencji E. coli. Oznaczęnie
antygenów firnbrialnych E, coli wykonano testem aglutyna-
cji szkiełkowej (1a) Geny toksyn Shiga Stxl i Stx2 identy-
fikowano metodą PCR wg Imberechtsa i wsp" (10). Geny
enterotoksyn LTl, STl i STII wykrywano metodą PCR wg



Oska (13). Oznaczanie genu eae in§miny metodąPCR wy-
konano wg Oska i Winiarczyka(I2), Gen enterohemolizyny
(ehly A) wykrywano metodąPCR wg metody opisanej przez
Schmidta i wsp. (15). Gen białka uspA oznaczano metodą
PCR wg Chena i Griffithsa (2). Występowanie genu fedA
kodującego wytwarzanie fimbrii F18 określano metodąPCR
wg Oska (14). W badaniach kontrolnych czułości i swoisto-
ści zastosowanych testów użyto następujących wzorcowych
szczępow E. co]j:1153 (F4ab), 49l (F4ac'),1547 (F5), 1500
(F6), 1540 (F17), 1541 (F41), 108/87 (FlB), 286C2 (I:l),
641l1 (STD,2151026 (STII), 82 (eae, stx1, stx2),286C2
(LTI), C600 (kontrola negatywna dla fimbrij i enterotoksyn),

Detekcja kwasów nukleinowych wirusów EHV-I i EAV.
Kwasy nukleinowe z próbek narządów poronionego płodu
uzyskano na drodze rutynowej deproteinizacji fenolem lub z
uĄciem odczynnika Trizol (5). Badanie metodąPCR w kie-
ruŃu herpeswirusowego ronieniaklaczy wykonano wg Law-
rence i wsp, (11). W tym celu amplifikowano jednocześnie
fragment o długości 649 par zasad w obrębie genu glikopro-
teiny C oraz fragment o długośc,l,492 par zasad w obrębie
genu 76. W kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni ba-
danie metodą RT-PCR wykonano wg Belka i wsp. (l). Am-
plifikowano fragment genu nukleoproteiny wirusa EA o dłu-
gości 395 par zasad. Swoistość reakcji potwierdzano w dru-
giej reakcji PCR, gdzie na matrycy produktu RT-PCR am-
plifikowano jego wewnętrzny odcinek o długości 395 par
zasad, Swoistość reakcji potwierdzano w drugiej reakcji PCR,
gdzie na matrycy produktu RT-PCR amplifikowano jego we-
wnętrzny odcinek o długości 262 par zasad. W badaniach
kontrolnych metody PCR użyto wzorcowego szczepu AB4
EHV-I (Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy) i Bu-
cyrus EAV (National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden).

Wyniki iomówienie
o płodu wskazywały na

p nia. W zażółconej ina-
c tkance podskórnej wi-

tolityczne miĘsz
żółcony. Z tkich pr
rządów po łożyska
i wyma
stej kul
dający
wersal
chemicznych. Szczep ten przebadano w kierunku obec-

fimbrialn F17, F4l;ge-
enterotok STII, toksyny
, genÓw e terohemolizy-

swoistymi dla wjrusa afteritis,

Ryc. 1. Głowa poronionego płodu, Widoczne zażółcenie tkan-
ki podskórnej i liczne wynaczynienia krwi

Ryc. 2. Płuca i serce poronionego płodu. Widoczne wybro-
czyny pod opłucną płucną i nasierdziem

Ryc.3. Wątroba poronionego płodu, W powiększonejizażół-
conej wątrobie widoczne wybroczyny podtorebkowe

Rola chorob otwórcza E, co]i w patologii koni nie zo-
stała j
wodu
części
runki
utrzymania i żywienia z uwzględnieniem właściwego
terminu odpajania siary. W większosci prac opubliko-
wanych dotychczas mało uwagi poświęcano pełnej cha-
rakterystyc e szczep ow E, c o l i izo|owanych z klini cznych



Ryc. 4. Jama klatki piersiowej poronionego płodu. Zwiększo-
na ilość krwistego płynu

Ryc. 5. Nerka poronionego płodu - przekrój podłużny.
tarcie struktury wewnętrznej narządu - autoliza tkanek

niającą szczepy wywołujące posocznicę jest ich wyższa
opómość na 1naktywujące działanie surowicy końskiej
w porównaniu do szczepów tworzących normalną mi-

że
od
ko
diagnostyce bakteriologicznej ronień na tle E. co]iukoni.
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