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Miktoflora bakte]yina dtóg rodnych świń
z synd]Omem MMA i iei w]ażIiwośó na antybiotyki
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Katedra iKlinika Rozrodu Zwierząl Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Głęboka 30,20-612 Lublin

Szczubiał M,, Wawron W.
Bactefial mictoflora of the reploductive tracts of pigs with MMA syndtome and its antibiotic sensitiuity

Summary
The purpose of the study was to characterise the bacterial microflora of the reproductive tracts of pigs infected with

Mastitis-N{etritis-Agalactia (MMA) svndrome and to assess its sensitivity,to selected antibiotics.
The examinations were conducted on 78 gilts from small-sized farms in the Lublin Prol,ince. AIl the animals had

displayed MMA syndrome symptoms during the first 48 hrs following parturition and the intracranial section of their
vaginas rvas swabbed for bacterio]ogic eramination. The most frequentlv isolated microbes proved to be Escherichia co]i
(38,6oh). Staphylococci was determined in over 34,0o/o inoculations.In l2,9o/o cases this was Staph. aureus, while in 21 ,5o/,
staphylococci coagulase negative (Staph. ry|osus, Staph. epidermidis, Staph. sciuri, Staph. lentus, Staph. saprophiticus).
Streptococci were identified, in 22,8%u cultures - Str. pyogenes (8,67t,) was the most numerous, then Str. interrnedius
(7,1"^). Proteus vulgaris rvas detected in three cases (4,7%o). In genera| the isolated microbes showed sensitivitl.to most
antibiotics. The only antibiotic that all the bacterial group§ displayed a high resistance to was cloxacillin. The high per-
centage of staphylococci and E. coli resistant to lincomycin was also noteworthy.

Kevwords: bacterial microflora, MMA syndrome, pigs, antibiotic sensitivity

Syndrom MMA jest częstym zaburzeniem okresu
poporodowego u świń, a jego znaczenie rośnie wrazz
rozwojem hodowli wielkostadnej (16). W skrajnych
przypadkach może dotyczyc nawet 70oń rodzących
macior (30). Schorzenie powoduje duze straty ekono-
micznę wynikające z kosztów leczenia chorych loch.
obnizenia ich płodności w następnym cyklu rozrod-
czym (12,32,35) oraz padnięć prosiąt (29,33,34).
Etiologia MMA nie jest do końca wyjaśniona. Wśród
wielu czynników, które mogą warunkować wystąpie-
nie syndromu MMA zasadnicząrolę przypisuje się
zakażeniom bakteryj nym (I - 2, 5, 6, 22, 2 5). W mikro-
biologicznych badaniach wydzieliny gruczołu sutko-
wego oraz wymazów z drog rodnych chorych świń
naj częściej stwierdzano obecnośc pńeczek Esch erichja
coli (3, 6, 8,25,26,28). Również doświadczalne za-
każante loch tym drobnoustrojem (27) lub podawanie
produkowanej przez niego endotoksyny (23,3i) po-
wodowało wystąpienie typowych objawów MMA.
Wielu autorów wskazuje na udział w etiologii tego
schorzenia również gronkowców, paciorkowców oraz
bakterii z rodzaju K]ebsie]la, Pseudomonas i Proteus
(I, 2, 5-7, 22, 25, 28). Zrodłem drobnoustrojów wy-
wołujących zapalenie gruczołu sutkowego illub zapa-
lenie macicy moze byc przewod pokarmowy (15, 18)
oraz drogt moczowe (4, 5).W innych przypadkach
miej scem pierwotnego procesu chorobowego j est ma-
cica (l0, 12,14,19). Możliwa jest także droga galak-
togenna zakażęnia gruczołu sutkowego (24). Mimo
opracowania wielu metod profilaktycznych (1 1, 30)
żadna z nich n i e zapewni a c ałkowitej el imin acj i MMA
ze stada. W związku ztymistnieje koniecznośc|ecze-
nia tego zespołu chorobowego, Podstawę terapii sta-

nowi antybiotykoterapia sterowana wynikami oceny
wrażliwości bakterii. Szereg badań wskazuje na dużą
opomośc na działante antybiotyków mikroflory wy-
izolowanej z matęrtału od świń z syndromem MMA
(1 3, 20. 37), a takze narastanie tej oporności naprze-
strzeni czasu (1).

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki oraz fakt,
że większość badań nad udziałem czynników bakte-
ryjnych w rł,ystępowaniu syndromu MMA dotyczyła
świń z hodowli wielkostadnej postanowiono wykonać
badania, których celem była identyfikacja mikroflory
bakteryjnej dróg rodnych świń z zespołem MMA po-
chodzących z gospodarstw drobnotowarowych i oce-
na jej wrażliwości na wybrane antybiotyki.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na 78 lochach (pierwiastkach

i wielolódkach) pochodzagych zgospodarstw drobnotowa-
.6q;ych województwa lubelskiego o zróznicowanych wa-
runkach żyrvienia i utrzyrnania. U wszystkich zwierząt
wystąpiły w ciągu pierwszych 48 godzin po porodzie obja-
wv zespołu Mastitis-Metritis-Agalactia (MMA) w postaci
śluzowo-ropnego wypływu z dróg rodnych, beztnleczno-
ści lub obnizonej mleczności. obrzęku gruczołu sutkowe-
go. utraty apetytu i wzrostu ciepłoty wewnętrznej ciała
porł,yżej 39,8'C. Od wszystkich świń po dokładnym ulTy-
ciu i odkażeniu srotnu, pobrano wynazy z doczaszkowego
odcinka pochwy LrĄ,wając jałowych rvymazówek do po-
bierania materiału do badań bakteriologicznych. Wstępne
badanie bakteriologiczne obejmowało posiew pobranego
materiału na podłoze Muellera i Hintona z dodatkierrr od-
włóknionej krwi baraniej, a następnie 24 godzinnąirrkuba-
cję posiewów w temperaturze 37oC. Rodzaj drobnoustro-
jów znajdujących się w wydzielinie dróg rodnych świń
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określano w oparciu o rvygląd wyrosłych kolonii orazba-
danie rrrikroskopowe preparatów sporządzonych z pobra-
nych kolonii. Gatunkowej identyfikacji gronkowców, pa-
ciorkowców oraz pał eczek Gram-uj ellnyclr dokonywano
za polTocą odpowiednich mikrotestów: API Staph, APl 20
Strep i API 20 E finny bio Merietrx.

Wrażliwość bakterii na penicylinę, streptomycynę, ter-
ramycynę, neolllycynę, chloromycetynę. arrrpicylinę, klok-
sacylinę, lirrkomycynę, amoksycylinę, kolistynę i Amoksi-
kIav określano rnetodą krązkową na podłozu Muellera i
Hintona z dodatkiern odwłóknionej krwi baraniej, Uzywa-
no klążków bibułowych wyprodukowanyclr plzez firnę
Becton Dickinson.

Wyniki i omówienie

Wyniki badania bakteriologicznego wymazów z
dróg rodnych świń z syndromem MMA przedstawio-
no w tab. I-2. Z danych zawartych w tab. 1 wynika, że
aż w 7] (98,7%) wymazach stwierdzono obecność
bakterii. W 70 (89,7oń)przypadkach wykazano wzrost
jednolitej flory bakteryjnej, natomiast w 7 (9,0oń)
stwierdzono florę mieszaną. W tab. 2 przedstawiono
charakterystykę wyizolowanych bakterii. Najczęściej
izolowanym drobnoustrojem była Escherichia co]i.
Stwierdzono ją w 38,6oń posiewów. W ponad 34oń
posiewów stwierdzono gronkowce. Najczęściej iden-
tyfikowano Staphylococcas aureus - I2,9o/o przypad-
ków. W 2I,5oń posiewów wykazano gronkowce zali-
czane do koagulazo-uj emnych ( S taph. xyl o s us, S taph.
ep i derm i d i s, S taph. s c i uri, S taph. l en tu s, S taph, s apro -
phiticus), Paciorkowce stwierdzono w 22,80ń posie-
wów. Najliczniej reprezentowany był Str. pyogenes
(8,6%) oraz Str. pyogenes (8,6%) oraz Str. interme-
dius (7,1oń). W 3 (4,3%) przypadkach wykryto Pro-
teus vulgaris.

W tab. 3 zawarto dane dotyczące wrażliwosci Esche-
rjchia coli, gronkowców i paciorkowców wyizolowa-
nychzwymazów z pochwy świń z syndromem MMA
na wybrane antybiotyki. Wzrost szczepow E. colinaj-
lepiej hamowaĘ streptomycyna i neomycyna- I00,0oń
wrażliwych i średnio wrażliwych szczepow oraz chlo-
romycetyna (96,3%o), a w dalszej kolejności amoksy-
cylina (88,9%), Amoksiklav (88,9%) i kolistyna

(85,2%). Wszystkie szczepy E. co]i były oporne na
penicylinę i kloksacylinę. Ponad 92Yo szczepów wy-
kazywało oporność na linkomycynę, 40,10ń na terra-
mycynę, a33,3oń w stosunku do ampicyltny. Szczepy
gronkowc ów wykazyw ały najw y ższą w r ażIiwo ś ć n a
streptomycynę i Amoksiklav - 1 00,0% szczepow wraż-
liwych i średnio wrażliwych oraz amoksycylinę (95,8%),
neomycynę (91,7%) i chloromycetynę (91,7%). Wyso-
kabyłarownież wrażliwość tej grupy bakterii na am-
picylinę (87,5oń), tenamycynę (19,2%) i penicylinę
(15,0%). Najwięcej szczępow opornych i słabo wraż-
liwych było w stosunku do kolistyny (87 ,5oń), kloksa-
cyliny (79)%) i linkomvcyny (78,9oń). Szczepy pa-

Tab. l. Wl,niki badania bakteriologicznego \r,\,mazólv z dróg
rodn_v-ch świń z sl,ndromem MMA

Tab.2. Bakterie wyizolowane z dróg rodnl,ch śrliń z sl,ndro-
mem MMA

wzrost iednolitei l wzrost mieszanei l .

.,^_..j,_.^_.,_^l .,^....^,..^_..,_^,, DraKWzrOslu
llory bakleryjnej llory bakleryjnej

1 (1,3)

D rob no ustrój
n = 70 (100,0%)

Liczba |"/"| próbek, z których
wyizolowano bakterie

Escherichia coli

Staph. aureus

Staph. xylosus

Staph, epidermidis

Staph. sciuri

Staph. lentus

Slaph. saprophilicus

str. intermedius

str acidominimus

Str, songuis

Str. pyogenes

Proteus vulgaris

27 (38,6)

9 (12,9)

4 (5,7)

4 (5,7)

2 (2,9|

3 (4,3)

2 |2,s|

5 (7,1)

4 (5,7)

1 (1,4)

6 (8,6)

3 (4,3)

Tab. 3. Wrażliwość na antvbiotyki bakterii wyizololvanych z dróg rodnych świń z syndromem MMA
Liczba

szcze pów
Pe n icy-
lina ok

slreptOmy-
cyna o/o

Telramy-
cyna %

Neomy-
cyna ok

Chloromy-
cetyna %

Kloksacyli-
na o/o

Li nkomy-

cyna %

Amoksy-
cylina %

Kolisty-
na o/o

Amoksi-
klau ok

Escherichia coli

G ronkowce

paciorkowce

27

24

16

W

ś

0

W

ś

0

W

ś

0

0,0

0,0

1 00,0

50,0

25,0

25,0

87,6

6,2

6.2

96,3

3,7

0,0

100,0

0,0

0,0

87,5

0,0

12.5

33,3

25,9

40,8

7g,2

0,0

20,8

56,2

6,3

37.5

96,3

3,7

0,0

91,7

0,0

8,3

75,0

12,5

12.5

88,9

7,4

3,1

87,5

4,2

8,3

87,6

6,2

6,2

14,8

51,9

33,3

66,7

20,8

12,5

56,3

6,2

37,5

0,0

0,0

1 00,0

16,7

4,2

79,1

18,7

12,6

68,7

0,0

7,4

92,6

1 0,5

1 0,5

79,0

63,6

18,2

18,2

88,9

0,0

11 ,1

95,8

0,0

4,2

93,8

6,2

0,0

29,6

55,6

,l4,8

25,0

12,5

62,5

25,0

12,5

62,5

88,9

0,0

,11,1

95,8

4,2

0,0

88,9

0,0

11 ,1

Objaśnienia: W-szczepywrażliwe.S-szczepyśrednior.ł,rażliwe,O-szczepysłabowrażliweiopome
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ciorkowców byĘ in vitrow l00,0% wrazliwe lub śred-
nio wrazliwe na Amoksiklav i amoksycyklinę, w
93,]o/o na penicylinę i chloromycetynę, w 87,5oń na
streptomycynę i neomycynę orazw 81,8% na linko-
mycynę. Słab a natomiast byŁa wr ażliwość p aciorkow-
ców na terramycynę (62,50ń), ampicylinę (62.50/0),
kolistynę (31 ,5%) i kloksacylinę (3I,2oń).

Przeprow adzon e b adani a w ykazały, że naj częś ciej
izolowanymi bakteriami z drog rodnych świń z zabu-
rzeniami okresu poporodowego określanymi syndro-
mem MMA są pałeczki Escherichia coli, a w dalszej
kolejności gronkowce i paciorkowce. Stanowi to po-
twierdzenie wyników badań innych autorów (3, 6, 8,
25, 26,28). Na uwagę zasługuje fakt, że w zdecydo-
wanej większości przypadków z dr o g rodnych chorych
świń izolowano jednolitą florę bakteryjną. Pejsak i
Tarasiuk (25) porównując florę pochwy świń z MMA
oraz zdrowych po porodzie nie stwierdz|'i u zwierząt
zdrowych, w odróżnieniu od chorych, czystych hodow-
It E. co]i, paciorkowców oraz drobnoustrojów z ro-
dzaju Enterobacter. Ci sami autorzy wykazali wzrost
bakterii w posiewach z pochwy od wszystkich cho-
rych zwierząt, natomiast ponad 20% posiewów od
zdrowych zwierzątbyło ujemnych (25), Godnym pod-
kreślenia jest, że w pracy wykazano znaczny odsetek
gro nko w c ó w ko a gllazo - uj emnyc h, do ni e daw na uzna-
wanych za niechorobotwórcze (I7) . Przegląd piśmien-
nictwa wskazuje, ze dotychczas spośród grupy gron-
kowców koagulazo-ujemnych izolowanych z dróg rod-
nych świń z syndromem MMA najczęściej identyfi-
kowano Staph, epidetmidis (l, 2, 6, 9, 22) oraz S taph.
hyicus (1, 36), Winter i wsp. (36) potwierdzjli udział
S tap h. h y i c u s w wywoływa niu zapalenia macicy u świń
zakażając doświadczalnie macicę zdrowych zwierząt.
Zkolęi Maclean i Thomas (2l) stwierdzali koagula-
zo-ujemne gronkowce, E. coli, alfa i beta-hemolitycz-
ne paciorkowce oraz drobnoustroje z rodzaju K]eb-
sie]]aw wymazach z pochwy świń w przebiegu całe-
go cyklu reprodukcyjnego plzy czymwyraźny wzrost
odsetka świń, u których wykrywano te bakterie wystę-
pował w okresie okołoporodowym. Większość auto-
rów nie podaje gatunków paciorkowców izolowanych
z drog rodnych świń z MMA. Amtsberg (l) w blisko
15% posiewów z pochwy chorych świń stwierdziłbęta-
hemolitycŻne paciorkowce, a w ponad 9oń alfa-hemo-
lttyczne. Alfa i beta-hemolityczne paciorkowce wy-
kazywa|i też inni autorzy (22).

Wyniki przeprowad zony ch b adań wskazuj ą że drob -
noustroje wyizolowane z drog rodnych świń z MMA
cechowały się in vitrowrażliwościąna większośc an-
tybiotyków. Wysoką oporno ść wszystkich grup b akte-
rii odnotorvano jedynie w stosunku do kloksacyliny.
Zwracatowniez uwagę wysoki odsetek szczepów gron-
kowców i pałeczek E. coli opomych na linkomycynę.
Przedstawione wyniki badań własnych nie potwierdza-
jądoniesień wielu autorów (1, 13, 20,3]),którzy wy-
kazali dużą opornośc E. co]i izolowanej od świń z
MMA na stosowane antybiotyki.
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