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Ruja źrebięca występująca do 20 dnia po porodzie
j est często wykorzystyw ana przęz hodowców do kry-
cia, jednakże uzyskana w niej płodność jest na ogół
obniżona (7] , 18,26). Zasadnicząprzyczynąsą z re-
guły niezakończone jeszcze procesy regeneracji ma-
cicy oraz zasiedlenie jej śluzówklpIzęz drobnoustro-
je (5,7, 11). Natężenie tego procesu zależy od wielu
czynników, z ktory ch główne to pr zebie g p oro du, wa-
runki sanitarno-higieniczne środowiska oraz poziom
naturalnych sił odpornościowych macicy i organizmu
(13).

W dostępnym piśmiennictwie zaskakujący jest brak
danych doty czący ch wrażliwo ś ci b akterii wyizolowa-
nychz macicy podczas rui źrebięcej. Badania takie są
pr zępr ow adzane u zw ier ząt w p ó źn i ej s zym okre s i e p o
p oro dzi e wykazuj ących prob 1 emy z zażr eb ieniem b ądź
stwierdzonym stanem zapa|nymmacicy (3, 8, 15, 19).
Warto podkreślić fakt, że antybiotykoopornośó bakte-
rii jest zjawiskiem dynamicznym, zmieniającym się z
upływem czasul, atakżę często mającym charakter 1o-
kalny (1).

Celem badań było określenie rodzajów drobnoustro-
jów zasiedlających macicę w rui źrebięcej oraz stop-
nia ich anĘbiotykooporno ś c i w warunkach kraj owych.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na ]5 klaczach w wieku od 3

do 20 lat. Były to konie gorącokrwiste, rasy wielkopolskiej,
trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej oraz zimnokrwiste.

Zwierzęta należały do Stadnin Koni w Liskach i Rzecznej,
atakże do prywatnych właścicieli, którzy leczyli je w Kli-
nice Katedry Połoznictwa i Patologii Rozrodu. U wszyst-
kich zwierząt we wczesnym okresie poporodowym prze-
prowadzano zwyczajową obserwację rui. W przypadku
wystąpienia jej objawów behawioralnych lub podejrzenia
ich zaistnienia, klacze poddawano szczegółowym badaniom
klinicznym oraz ultrasonograficznym w celu oceny stanu
macicy ijajników. Klacze z objawami rujowymi były kry-
te w sposób naturalny. Probki śluzl ze światła macicy w
celu izolacji bakterii oraz oceny ich antybiotykooporności
pobierano przry użyciujednorazowych kateterów (Equi-
Vet). Szczegółowy opis sposobu pobierania próbek z jamy
macicy podano w innych opracowaniach (4, 6).

Badanie bakteriologiczne śluzu macicznego wykonano
w warunkach tlenowych wykorzystując następujące pod-
łoża,. agar z 5% krwią baranią McKonkeya, bulion i M[ller-
Hintona.

W przypadku wykrycia bakterii wykonFvano badanie ich
wrazliwości na wybrane antybiotyki in vitro. Stosowano
metodę dyfu zyj no -krązkową wykorzystuj ąc krążki (Oxo i d
Limited) zawierające chemioterapeutyki w następujących
stęzeniach: amoksycylina (25 pg), enrofloksacyna (5 pg),
streptomycyna(25 pg), penicylina (10 j.m.), neomycyna (30
pg), oksytetracyklina (30 pg), gentamycyna (10 pg). Mie-
rzono strefę zahatnowania wzrostu bakterii, a ich wrażliwość
oceniano w trzystopniowej skali: niewrażliwe (-), słabo wraż-
liwe (+), wrazliwe 1++) wg standardów zalecanych ptzez
producentów. Badania bakteriologi czne przeprowadzono
w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie.



Wyniki i omówienie

Wyniki b adńwrażliwośc i poszczególnych bakterii
wyizolowa ny ch z macicy na wybrane antybiotyki p o -

dano na ryc. 1, 2,3,4.
Ruja źrebięca występowŃa z reguły w okresie 8-12

dni po fizjologicznym porodzie. Badania bakteriologicz-

kowce (8 szt.; I},7Yo,wtymodjednej klaczy gronkow-
ca złocistego), pałeczki okrężnicy (2I szt.;28Yo) oraz
pałeczkę ropy błękitnej (1 szt.), Obecności bakterii w
macicy nie towarzyszyĘ kliniczne objawy endomeń-
tis, zaś płodność (odsetek zvvierząt źrebnych) klaczy
krytych w rui zrebięcej wyniosłaĘIko 3I%".

W niniejszych badaniach próbki śluzu do oceny bak-
teriolo gicznej i antybi otyko op orno ś ci p ob ier ano b ez-
pośrednio z jamy macicy. Jestto istotnywarunekpraw-
dziwości wyników takich badań, dowiedziono bo-
wiem, że florabakteryjna zawańaw jamie macicy oraz
w śluzie pochwy i szyjki macicy jest zróżntcowana
(20,23, ustro-
jami by §-h"-
molityc ch lub
pojedynczych. Bakterie te stanowiąna ogół klasyczną

mikroflorę macicy klaczy, tak więc uzyskane wyniki
są zbieżne z otr zymany mi pr zez innych autor ow (2, 9,

2I,29). Należy jednakzaznaczyć, żetylko nteltczne z
wymienionych badań odnoszą się wyłącznie do rui
źrebięcej.

W przeprowadzonych badaniach infekcj om bakte-

ryjnym nie tow arzy szyĘ obj awy kliniczne endom etri -

t i s. J e dnakże wi adomo, że u klaczy symptomatyka kli -
nlczl7a tego schorzenia jest aczola
(7,2I). Ponadto w okresie ecność
bakterii w macicy nie zaws istnie-
nięm endometritis (21). Bakteryjne zasiedlenie maci-

zjawiskiem 9o1-
maclcy SąZ lml-
alne siĘ odp zmu

i lokalne macicy (10, 16, 24). Jednakże sama obec-
ność bakterii w macicy, nawet bez objawów klinicz-
nych endometritism niżającym
płodność klaczy (2I byó w ba-
daniach własnych, źrebność
(3I%), odbiega od danych piśmiennictwa (35-60%)
dotyczącego rui źrebięcej (I2,17, 18).

Porównanie własnych wyników doty czący ch wraż-
liwo ś ci b akterii na chemioterap eutyki z b adaniami in-
nych autorów jest trudne, gdyżzreguĘ te ostatnie nie
dotyczązwterzątw rui źrebięcej lecz tzw.klaczy pro-
blemowych. Ponadto inni autorzy badali taWe anty-
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Ryc. 1. Wrażliwość paciorkowców a-hemolitycznych wyizo-
lowanych z macicy na wybrane antybiotyki
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Ryc. 3. Wrażliwość gronkowców wyizolowanych z macicy na

wybrane antybiotyki
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Ryc. 2. Wrażliwość paciorkowców B-hemolitycznych wyizo-
lowanych z macicy na wybrane antybiotyki
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Ryc. 4. Wrażliwość pałeczek okrężnicy wyizolowanych z ma-
cicy na wybrane antybiotyki
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biotyki odmienne od stosowanych w tej pracy. Pod-
stawą do porównaniamoże być natomiast stwierdze-
nie podobieństwa flory bakteryjnej macicy otrzymane
w badaniach własnych oraz innych autorów Badania
wrażliwości na ant}biotyki wyiŹolowanych szczępow
bakterii wykazaĘ, że wszystkie paciorkowce a- l B-he-
molityczne byĘ wrażliwe (100%) na amoksycylinę.
Wyizo lowane paciorkowce były naj mniej v,lr ażliw ę na
neomycynę i streptomycynę (78-86%). W badaniach
prowadzonych przez Albihna i wsp. paciorkowce B-
hemolityczne byĘ szczegolnie wrażliwe na antybioty-
ki B-laktamowe oraz makrolidy. W odróżnieniu od
własnych obserwacji (44-46% wrażliwych szcze-
pów), autor ten stwierdził oporność na gentamycynę
tylko u I9Yo badany ch szczepow. Podobną wrażliwośó
na gentamycynę podają takżę innibadaczę (15, 19).

Wyhodowane w badaniach własnych gronkowce
były wrażliwe na większość badanych an§biotyków,
ptzycrymnajsłabiejdziałającymchemioterapeuĘkiem
była penicylina (25% opomych szczepow).

Wyizolowane w niniej s zy ch badaniach szczepy E.
colibyĘ wrażliwe na wiele antybiotykow, szczegol-
nie zaś na gentamycynę, co jest zgodne z wynikami
uzyskanymi w innych badaniach (3, 8, 9, 15, 19).
Moreno i wsp. (19) stwierdzili ponadto wysoką sku-
teczno ś ć p ołączenta sul fonamidów z trimetoprimem,
jednakże w badaniach własnych preparaty te nie były
oceniane. Przeprowadzone badania wykazaŁy nato-
miast dużą skuteczność streptomycyny. Inne wyniki
uzyskał w swojej pracy Albihn i wsp. (3) stwierdzając
oporność na streptomycynę u 22oń badanych szcze-
pow E. coli,podczas gdy w badaniach własnych wła-
ściwość tęv,rykazało jedynie 80ń izolatow.

Z powyższego omówienia wynika, że wrażliwość
bakterii izolowanych z macicy klaczy w rui zrebięcej
naposzczęgólne anĘbiotyki jest w różnych krajach nie-
co odmienna. Przyczyną tego stanl rzeczy mogą być
r ożna dostępność domaciczrrych preparatów antybioty-
kowych na rynku oraz odmienne sposoby prowadzenia
anĘbiotykoterapii w po szcze gólnych kraj ach ( 1 ).

Wiedza o rodzajl flory bakteryjnej oraz jej wrażIi-
wość na antybiotyki jest istotnym czynnikiem z punk-
fu widzenia terapii macicy. Leczęnię endometritis, obok
wielu innych leków i metod, takich jak płukanie pre-
p ar atami j odowymi, podawanie plazmy, oksyto cyny,
możę obejmować również antybiotykoterapię lokalną
or az o gólną (I 4, 22, 27, 28) . Jej po zytywny wynik j e st
w duĄm stopniu uwarunkowany właściwym doborem
antybiotyku. W warunkach krajowych skutecznę lę-
czenie utrudnia mała dostępność gotowych prepara-
tów przeznaczonych do lokalnej terapii macicy u kla-
czy. Powoduje to koniecznośc wykonywania roztwo-
rów leczniczych ex tempore, przy pomocy płynu fi-
z1ologicznego, z dodatkiem leków nie zawszę do tego
przeznaczonych (np, przygotowanie roztworu z anty-
biotyków pr zeznaczonych do ini ekcj i). P o stęp owani e
takie może obniżac skuteczność terapii oraz prowa-
dzić do szyb sze go narastani a antyb iotyko op orno ś ci.
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