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Analysis of selected phenotype ptopeńies of Escheilchia coli stlains isolated from piglets

Sunlmary
Patho|ogica| E. coli strains are important etiological agents of diarrhea in animals, particularly young pigs.

Studies on E. coli bacteria mainly concentrate on identifying their specific virulence markers such as fimbriae
and enterotoxins. The study analyzed several phenotype properties of E. coli strains isolated from suckling
piglets with and without diarrhea i.e. biochemica| profile, the ability to produce hemolysin in-vitro and resi-
stance to commonly used antimicrobial agents. It revealed that E. coli may be classiiied into 6 biochemical
groups differing from each other in at least one test, e.g. the ability to decarboxylase lysine or to ferment
lactose, sorbitol, melibiose or arabinose. However, PCR analysis demonstrated that all these bacteria were
E. coli possessing the universa| stress protein gene (uspA). Strains isolated from pigs with diarrhea (72.70ń
positive isolates) and those obtained from healthy ones (3.0oń hemolytic strains) demonstrated a marked
difl'erence in their abiliĘ to produce hemolysin on b|ood agar plates. The analysis of antimicrobial resistance
patterns revealed that most strains, isolated from both sick and healthy pigs, were resistant to erythromycin
and tylosine, whereas only a few strains were resistant to gentamycin and enrofloxacin. The obtained results
indicate that analysing phenotype properties of E. coli recovered from piglets having diarrhoea as well as
healthy ones may be important in differentiating these isolates.
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Bakterie Escherichia coli są istotnym czynnikiem
schorzeń biegunkowych u zwierzą| zwłaszcza mło-
dych (2,7 ,9,II, 12,34). Szczego7nie istotne znacze-
nie maj ą zakażenta pr zewo du p o k armorv e go n o w o n a -
rodzonych prosiąt, u których E. coli powoduje wystą-
pienie wodnistej biegunki sekrecyjnej, prowadzącej do
odwodnienia (11, 12). Straty ekonomiczne wywołane
chorobotw ór czymi szczepami pałeczki okrężnicy s ą
trudne do bezpośredniego oszacowania, ale niewątpli-
wie powazne. Z niektórych danych wynika, że w Pol-
sce od 20oń do 60ońpadnięc prosiąt możebyc efektem
chorobotworczęgo działania E. coli, zwłaszcza izola-
tow wytwarzających enterotoksyny (6). Równiez w in-
nych krajach bakterie E. coli uznawane są za istotny
czynnik etiologiczny schorzeń i strat ekonomicznych
u prosiąt, chociażpodawany odsetek śmiertelności jest
niższy i wynosi od I IYo do I 40ń (2, 7, 9, l 1 - 1 3, 27, 3 I,
34).

Większość badań doty czący ch chorobotwórczych
szczepów pałeczki okręznicy, koncentruje się nad okreś-
laniem u izolowanych bakterii specyficznych dla nich
markerów chorobotworczości, a zwłaszcza fimbrii
adhezyjnych i zdolności wytwarzania toksyn (entero-
toksyn) (4, 7 , 8, 70, 14, 16- l 8, 32, 34). Stosunkowo
niewiele badań dotyczy fenotypowej charakterystyki

wyosobniony ch z przypadkow biegunkowych prosiąt
szczepow E. coli,np. ich właściwości biochemicznych
czy też oporności in vitro na powszechnie stosowane
antybiotyki. Brak jest równiez informacji. czy wystę-
pują roznice między izolatami pochodzącymi od pro-
siąt z biegunką a bakteriami, które byĘ wyosobnione
od prosiąt zdrowych.

Celem obecnych badań było oznaczenie niektorych
cech fenotypowych szczępow E. coli pochodzących
od prosiąt z j elitową postacią kolibakteriozy oraz lzo-
latów wyosobnionych od prosiąt zdrowych. Uzyskane
wyniki maj ą i stotn e znaczęnlę p o znaw czę w asp ekci e
róznicowania i charakterystyki chorobotwórczych
i niepatogennych szczepów E. coli.

Matefiał imetody
Szczepy bakteryjne. Do badań użyto 240 szczepów

E. coli wyosobnionych od 240 prosiąt osesków (w wieku
1-14 dni) z objawarni biegunki. Bakterie izolowano przez
pobranie od zwierząt jałowyn wacikiem wymazów z prost-
nicy, które plzewozono do laboratorium w podłozu trans-
portowym (Eurotubo, Barcelona, Hiszpania). Materiał terr
posiewano następnie na podłoze MacConkeya oraz agar
z krwią i posiewy inkubowano w 3JoC przez I8 h. Do dal-
szych badań wybierano po 3 kolonie o typowej dla E. coli



morfologii, które testowano w kierunku właściwości bio-
chemicznych przy pomocy zestawu API20E (bioMerieux,
Marcy 1'Etoile, Francja) oraz metodąPCR na obecność genu
uniwersalnego białka stresowego (uspA), charakterystycz-
nego dla bakterii należących do gatunku Escherichia coli.

Grupękontrolnąstanowiło 66 szczepów E. coli wyosob-
nionych od prosiąt ssących (w wieku 1-14 dni), nie wyka-
zulagy ch żadny chklinicznych obj awów biegunki. Izolacj ę
i identyf,rkację tych bakterii przeprowadzono wg tej samej
procedury, jak dla izolatów E. coli pochodzących od pro-
siaJ chorych.

Do badań wyselekcjonowano po jednym izolacie bakte-
ryjnym nalezapym do gatunku E. coli, pochodzącym od
jednego prosięcia, w myśl zasady:jedno prosię: jeden izo-
lat: jeden szczep.

Izolację szczepów E. coli przeprowadzono w fermach
świń połozonych na terenie południowo-wschodniej Pol-
ski (województwo podkarpackie oraz wschodnia część
wojewodztwa małopolskiego i południowa część woje-
wództwa lubelskiego). Fermy teliczyĘ od 20 do 300 ma-
cior i nie stwierdzono obrotu zwierząt ani kontaktów mię-
dzy p o szczególnymi chlewniami.

Oznaczanie profilu biochemicznego izolowanych
szczepów bakteryjnych. Identyfikację izolowanych bak-
terii na podstawie ich cech biochemicznych wykonywano
pzy pomocy zestawu API2OE wg proc edury zalecanej pruez
producenta. Zatypowe dla E. coli uznawano szczepy bak-
teryjne posiadające właściwości biochemiczne wg tabeli
interpretacyj nej przedstawionej przez b ioMerieux (tab. 1 ).

Określanie właściwości hemolitycznych. Celem ozna-
częnia cech hemolitycznych badanych szczepow E. coli,
posiewano je metodą sektorową na podłoże agarowe z do-
datkiem s%krwibaraniej, a następnie inkubowano w 37"C
przez 18 h. Po tym czasie oceniano wzrokowo występowa-
nie streĘ hemolizy, a za wynik dodatni uznawano obec-
ność wyraźnej strefy przejaśnienia występującej wokoł
pojedynczych kolonii E. coli.

Oznaczanie oporności na antybiotyki. Badania wyko-
nano metodą krążkową tlżywając następujapych antybio-
tyków (Oxoid, Basingstoke, Anglia, z wyjątkiem krążków
ztylozyną pochodzących z A/S Rosco, Taasttup, Dania):
amoksycylina(25 pg), ampicylina (10 pg), enrofloksacyna
(5 pg), erytromycyna (15 pg), flumechina (30 pg), genta-
mycyna (l0 pg), kolistyna (10 pg), neomycyna (30 pg),
norfloksacyna (10 pg), spektynomycyna (l0 pg), strepto-
mycyna (10 pg) orazty7ozyna (150 pg). Szczepy E. coli
posiewano na bulion odżywczy i po l 8 h inkubacji w 3 7'C
hodowle rozcięńczano 1 : l0 000 jałowym pĘnem fizjolo-

gicznym. Tak przygotowane zawiesiny badanych izolatów
posiewano (po 500 pl) na pĘtki zpodłożem Mueller-Hin-
tona (Oxoid), nadmiar hodowli zbierano pipetą i na po-
wierzchnię agaru kładziono krązki z antybio§kami. Po 18 h
inkubacji w 37'C określano streĘ zahamowania wzrostu
b akteryj ne go wokół po s zcze gó|ny ch krązków i dokonywa-
no interpretacji wyników zgodnie z instrukcją producenta,
włączając szczepy wykazujące średnią oporność na dane
antybiotyki do grupy opornych.

Kontrolę aktyrvności anĘbiotyków przeprow adzono przy
pomocy szczepu referencyjn ego Stap hy lo c o c cus aLrreus
209P.

Oznaczanie genu uspA C. coli.Izolowane szczepy bak-
teryjne analizowano testem PCR w kierunku obecności frag-
mentu genu typowego dla E. coli, kodującego wytwarza-
nie uniwersalnego białka stresowego (universal stress pro-
tein, uspA) wg metodyki podanej we wcześniejszych pu-
blikacjach (5, 15).

Obliczenia statystyczne. Analizę statystyczną uzyska-
nych wyników przeprowadzono przy pomocy testu chi-
-kwadrat z poprawką Yatesa.

Wyniki iomówienie
Zestawem API2OE określono 18 najbardziej istot-

nych cech biochemicznych, pozwalalących na zakla-
syfikowanie badanych izolatów bakteryjnych jako
E. coli, Stwierdzono (tab. 2),że analizowanęszczepy
charakteryzowaĘsięszeregiemróżnychcechbioche-
micznych, na podstawie których zaliczono je do 6 róż-
nych grup, oznaczonych jako A, B, C, D, E i F. Wyka-
zano, żę większość tzolatów należaŁa do dwóch grup
biochemicznych (profile A i B), do których zakwalifi-
kowano łącznie 85,40ń szczepów wyosobnionych od
prosiąt z biegunką i95,4o^ izolatow pochodzących od
kontrolnych prosiąt zdrowych. Pozostałe badane bak-
terie cechowĄ się nieco odmiennymi właściwościa-
mi biochemicznymiizaltczonoje do grup o profilu C
(2,9oń szczepów od prosiąt z biegunką),D (5,0%o izo-
latów od zwierząt chorych), E (5,4Yo szczepow wy-
osobnionych od prosiąt z biegunką) oraz F (I,3%
i 4,60^ izolatow pochodzących odpowiednio od pro-
siąt chorych i od zdrowych).

Większość szczepow (grupy biochemiczne A i B,
różntące się tylko zdolnością dekarboksylacji Iizyny
przęz szczepy o profilu A) charakteryzowało się typo-
lvymi dla gatunku E. coli właściwościami biochemicz-
nymi i wg klasyfrkacji podanej przezbioMerieux (tab. 1)

Tab. l. Cechy biochemiczne typowych izolatów bakteryjnych należących do gatunku Escherichiu coli (wg bioMerieux)

Objaśnienia: ONPG identyfikacja B-galaktozydazy, ADH rozkład argininy; LDC dekarboksylacja lizyny; ODC dekarboksyla-
cjaornityny; CIT-wykorzystaniecytrynianu; HrS wytwarzaniesiarkowodoru; URE wytwarzanieureazy; TDA rozkładtrypto-
fanu; IND - wytwarzanie indolu; GLU - rozkład glukozy; LAC - rozkład laktozy; MAN - rozkład mannitolu; INO rozkładinozy-
tolu; SOR rozkład sorbitolu: RHA rozkład ramnozy; SAC rozkład sacharozy; MEL rozkład melibiozy; ARA - rozkład
arabinozy



Tab.2. Profil biochemiczny badanych szczepów E, coliizolo-
wanych od prosiąt

Objaśnienie: * Izolaty bakteryjne posiadające ten sam profiI bio-
chemiczny zaliczono do grup oznaczonych od A do F

nalężało do wariantu I E. coli. Szczepy pozostałych
grup biochemicznych (C, D, E i F) odznaczały siębra-
kiem zdolności fermentacji niektórych cukrów, np.
Iaktozy (profile D i F), sorbitolu (profil D), melibiozy
(profile D i F) lub arabinozy (profil E). Jak wynika
z danychtab.2, szczepy o takich odmiennych właści-

Tab. 3. Współzależność międzl,właściwościami hemolitycznymi a pro-
fi|em biochemicznym izo|owanvch szczepów E. coli

Objaśnienie: * n.d.. nie dotyczy (nic strł,ierdzono szczepów należapych do
tych grup bioclremicznych)

,',,,,, 
l,',],,,,.',,',.,,.',l 1l1,863,

wościach biochemicznych izolowano głównie od pro-
siąt z biegunką podczas gdy od zwleTząt zdrowych
wyosobniono tylko 3 (4,6%) izolaĘ charakteryzujące
się odmiennymi od typowych grup A i B cechami bio-
chemicznymi, pozwalającymi na ich klasyfikację do
grupy biochemicznej F. Szereg cech biochemicznych,
np. brak zdolno ści r ozMadu argininy, cyĘnianu, mo cz-
nika i tryptofanu orazwytwarzaflia HrS, było wspol-
nych dla wszystkich badanych izolatów bakteryjnych
(profile A-F), pochodzących zarowno od prosiąt z bie-
gunką jak i od zdrowych. Również dotyczyło to zdol-
ności fermentacji glukozy, mannitolu, ramnozy i sa-
charozy, ntezależnie od żrodŁa tzolacji badanych szczę-
pow E. coli.

Testem PCR na obecność typowego dla pałeczks,
okręznicy genu uspA wykazano następnie, ze wszyst-
kie analizowanę izolaty bakteryjne, niezależnie od
uzyskanego profi lu biochemicznego, mtaĘ zdolność
amplifikacji fragmentu o masie 884 pz, pozwalającą
zaliczyćje do gatunku E. coli.

Przeprowadzone następnie badania szczepow E. coli
w kierunku zdolności wytwarzania strefy hemolizy na
agarue z dodatkiem 5oń krwi baraniej wykazały, że
większość izolatow (72,1%) pochodzących od prosiąt
z biegunkąposiadała właściwości hemolitycznę in vi-
tro.W przypadku bakterii wyosobnionych od prosiąt
zdrowych takie właściwości wykazano Ęlko u2 (3,0%o)

szczepów (p < 0,001).
Okre ś laj ąc wzaj emną korelacj ę między właś c iwo ś -

ciami biochemicznymi a zdolnością wytwarzania he-
molizy przez badane szczępy E. coli stwierdzono
(tab. 3), że izolaty hemolityczne wyosobnione od pro-
siąt z biegunką obecne byĘ we wszystkich oznaczo-
nych grupach biochemicznych (profile A-F). Najwię-
cej szczepow o cechach hemolitycznych obserwowa-
no w przyp adku n aj b a r dziej liczny ch pro fili A i B (o d-
powiednio 70,4oń I83,5'Yo izo|atow o zdolności wy-
twarzalia hemolizy), podczas gdy stosunkowo naj-
mniej było ich w grupach biochemicznych F (30,8%)
i E (33,3%). W przypadku tych dwóch ostatnich, na
uzyskany wynik mogła mieć wpływ stosunkowo mała
liczba wyosobnionych izolatów, posiadaj ących takie
cechy biochemiczne. Od prosiąt zdrowych wyizolo-

wano jedynie dwa szczepy E. coli o cechach
hemolitycznych i należaĘ one do grup bioche-
micznych A i B (po 1 izolacie), a więc tych,
ktore byĘ najbar dziej licznę w tej badanej gru-
pie kontrolnej.

Wyniki dotyczące oporności izolowanych
E. coli na wybrane chemioterapeutyki przed-
stawiono w tab. 4.Badane tzolaty cechowały
się róznego stopnia opornością na szereguży-
tych w badaniu antybiotyków, a zwłaszczana
erytromycynę, tylozynę, ampicylinę i flume-
chinę. Na te chemioterapeutyki nie byławraż-
liwa ponad połowa analizowanych szczepow,
pochodzących zarowno od prosiąt z biegunką
jak i od zdrowych. Szczególnle niską skutecz-
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Tab. 4, Lekooporność na wybrane chemioterapeutyki izolo-
wanych szczepów E. coli

nościąin vitro cechowała się erytromycyna (odpowied-
nio 90,0% i92,40ń izolatów opornych) orazĘIozyna
(odpowiednio 79,20ń i 81,8% szczepów niewrazli-
wych). Z drugiej strony, badane izo|aĘ E. coli były
naj b ardziej wrazliwe na gentamy cynę or az enrofl ok-
sacynę i w tych przypadkach odsetek szczepów opor-
nych wynosił mniej ntż I0%o.

Nie stwierdzono większychróżnic w oporności ba-
danych izolatów nalżyte chemioterapeuĘki w zależ-
ności od żródłaizolacji: szczepy wyosobnione zarów,
no od zwierząt chorych, jak i od zdrowych wykazy-

w aĘ zbltżoną wrazl iwo ś ć na b adane antyb i otyk i (r óż -

nice statystycznie nieistotne, z wyjątkiem kolistyny,
w przypadku której wyższy odsetek szczepów opor-
nych pochodzlł od prosiąt z biegunką niż od prosiąt
grupy kontrolnej; p < 0,01).

Wyniki doĘ cząc e wzaj emnej w sp ółzależno ś c i mię-
dzy cechami hemolitycznymi a opornościąna użyte
antybiotyktzębrano w tab. 5.IzolaĘ pochodzące od
prosiąt z biegunką cechujące się zdolnością wytwa-
rzaniahemolizy in vitro, charakteryzowały się w nie-
kto rych pr zy p adkach zwi ęk s z oną op orno ś c i ą na b ada-
ne chemioterapeutyki, w porównaniu ze szczepami
niehemolity cznymi. Dotyczyło to w szczęgolności
następujących antybiotyków: amoksycyliny (p < 0,01)
i erytromycyny (p < 0,001), a w mniejszym stopniu -
ampicyliny, enrofloksacyny, gentamycyny i norfloksa-
cyny. Z drugiej strony, znacznie więcej izolatów nie
posiadających cech hemolitycznych, wyosobnionych
od prosiąt chorych, było opornych na kolistynę i strep-
tomycynę, a różnicę te wykazyw ały znamtenność sta-
tystyczną (p < 0,01).

W grup i e szczep ów hemo l ityc znych i ni ehem olity cz-
nych, po cho dzący ch o d prosiąt kontrolnych, nie stwier-
dzono rożnic statystycznie istotnych w oporności na
badane w pracy antybiotyki (tab. 5).Wykazano nato-
miast sto sunkowo mniej szą l ekooporno ść, zwŁaszcza
do tyc z ąc ą s zczep ów n i e wytwarzaj ących hem olizy ny,
wporównanitlzanalogicznymiizolatamiwyosobnio-
nymi od zwierząt z biegunką na kolistynę, spektyno-
mycynę i tylozynę, aleróżnicete nie wykazywaĘ istot-
ności statysĘcznej.

W dostępnym piśmiennictwie krajowym brak jest
bliższy ch danych doty czący ch charakterystyki cech
biochemicz ny ch szczepów E. c oli izolowanych z bte-

gunekprosiąt. Wemic-
ki i wsp. (30) badali
natomiast, llżywając
systemu API20E, l28
żolatówpochodzących
z przypadków ropo-
macicza suk i stwier-
dzili występowanie
niektorych nietypo-
wych dla E. coli pro-
filt, związanych np.
z powszechnym
(82,8Yo szczepów)
brakiem fermentacji
sacharozy. W bada-
niach własnych roz-
kład tego cukru wyka-
zano u wszystkich
szczepów E. coli izo-
lowanych od prosiąt,
zarówno z biegunką
jaki zdrowych (tab. 2).
Nieco odmienne wy-
niki dotyczyĘwytwa-

(8)

Tab. 5. Współzależność między opornością na chemioterapeutyki a właściwoŚciami hemolityczny-
mi badanych szczepów E. coli

AmOksycylina

Ampicylina

Enrclloksacyna

Erytromycyna

Flumechina

G entamycyna

Ko listyn a

NeOmycyna

N oilloksacyna

Speklynomycyna

sheptOmycyna

Tylozyna

108 (45,0)

1 80 (75,0)

12 (5,0)

216 (90,0)

154 (64,2)

5 (2,1)

91 (37,9)

84 (35,0)

36 (15,0)

86 (35,8)

96 (40,0)

190 (79,2)

26 (39,4)-

45 (68,2)

5 (7,6)

61 (92,4)

34 (51,5)--

3 (4,5)-

18 (27,3)***

26 (39,4)

7 (10,6)

25 (37,9)

31 (47,0)

54 (81,8)

Objaśnienic: * istotność przy p < 0,5; nn p < 0,1; *ł'* p < 0,01

28,2

36,0

3,2

53,0

31,0

2,0

11,2

28,2

7,2

11,2

16,0

33,2

12,0-

36,0

1,0

18,0* *

33,1

1,0

26,4*

18,0

7,0

24,2

29,0*

41,0

39,4

68,2

7,6

92,4

51,5

4,5

27,3

39,4

1 0,6

37,9

47,0

81,8

,l2,2

32,2

4,4

39,4

21,5

2,5

11,1

12,2

3,4

22,7

31,0

49,6

Amoksycylina

Ampicylina

En lolloksacyna

Erytlomycyna

Flumechina

G entamycyna

Kolistyna

Neomycyna

N orfloksacyn a

Spektynomycyna

stleptOmyGyna

Tylozyna

45,0

75,0

5,0

90,0

6Ą,2

2,1

37,9

35,0

15,0

35,8

40,0

7g,2

33,0

41,0

4,0

72,0

31,1

1,1

12,3

17,0

8,0

12,6

11,0

38,2

Objaśnienie: * p < 0,0l; *x p ś 0,00l



r zania B - glukuron idazy, ktorej akłwno ś ć stwi erdzo -
no w przypadku 100% E. coli pochodzących od suk
z ropomaciczęm, natomiast w prezentowanych bada-
niach nie wykazano tego enzymu łącznte u I0,4oń
szczepów (zaliczonych do grup D i E), wyosobnio-
nych od prosiąt chorych. Ponadto, wytwarzanie indo-
lu, uznawan e za typow ącechę Z. c o li, W emtcki i wsp.
(30) obserwowali u wszystkich analizowanych przęz
nich 128 izolatow, podczas gdy w badaniach własnych
brak tego markera obserwowan o tt7 szczepow pocho-
dzących od prosiąt z biegunką i u 3 izolowanych od
zwierząt zdrowych. Dodatkowo, Łącznte aż 48,]Yo
szczepów wyosobnionych od prosiąt z jelitowąposta-
ciąkolibakteriozy oraz36,4oń izolatów od prosiąt zdro-
\\ych nie posiadało zdolności dekarboksylacji ltzyny
(szczepy o profilach B, C i E). W przeciwieństwie do
tych wyników E. coli wyosobnione od suk z ropoma-
clczęmbyty w I00% lizyno-dodatnie.

Celem weryfikacji uzyskanych w badaniach włas-
nych wyników cech biochemicznych izolowanych
szczepów bakteryjny ch oraz oceny ich prawidłowości
klasyfikacji do gatunku E. coli wykonano analizęobec-
ności genuuspA, kodującego wytwarzanie uĘch drob-
noustrojów uniwersalnego białka stresowego. Jak
stwierdzono w poprzednich badaniach (5, 15, 16),
marker uspA jest związany wyłącznie z E. coli t nię
występuje u innych bakterii Gram-ujemnych ani tez
u drobnoustroj ów Gram- do datni ch. Arnp lifi kacj a me -
todą PCR wykazała, że wszystkie badane tzolaĘ po-
siadały zdolnośc wytwarzania amplikonu o masie
884 pz, typowego dla genu uniwersalnego białka stre-
sowego E. coli. Ten produkt amplifikacji stwierdzono
u szczepów niezależnię od ich profilu biochemicz-
nego analizowanego testem API2OE, tzn. rownlsż
u tych, które wg cech biochemicznych mogły zostaó
Llzrranę w rutynowych b adaniach b akterio 1o gi cznych
jako nie-E. coli,np. izolaty zproftlaml D i F (brak
rozkładu laktozy) lub C (brak zdolności wytwarzania
indolu).

Określając właściwości hemolityczne badanych
szczepów E. coli stwierdzono znaczne różnicę w od-
setku szczepow hemolitycznych izolowanych od pro-
siąt z biegunką w porównaniu z tzolatami pochodzą-
cymi od zwierząt zdrowych. Ta cecha fenotypowa
Llznawana jest za jeden z bardziej istotnych pośred-
nich wskaźników patogenności E. coli wywołujących
j elitową postać kolibakt enozy (3, 26). Pionierskie prace
Sojki (25), wykonane na znacznej Iiczbie szczepow
E. coli wyosobnionych od prosiąt wskazywaŁy, że
istnieje korelacja mtędzy chorobotwórczością a zdol-
nością wytwarzania hemolizy in vitro. Podobne ob-
serwacje pochodzą z póżntejszych badań Wraya
i Morrisa (35) oraz Soderlinda i wsp. (2a). Wyniki
przedstawionych badań własnych równiez sugerują że
cecha hemolityczności moze być związana z poten-
cjalną patogennością dla prosiąt osesków szczepów
E. coli, chocińbezpośrednia rola tego czynnika w pa-
togenezie biegunki nie została dowiedziona (3).

Ni e s tw i erd zono bltżs zych w sp ó łz al e zno ś c i między
cechami biochemicznymi szczepow E. coli azdolnoś-
cią wytwarzantahęmoltzy na agarze zkwtą(tab. 3),
HemoliĘcznośó izolatów nie była związana z obec-
nością lub brakiem pewnych właściwości biochemicz-
nych, jednakże zbyt mała ltczba zbadanych próbek,
posiadających nietypowe profile C, D, E lub F nie
p ozw ala na wyciągnięc ie o state czny ch wnio sków. Na
podstawie uzyskanych wyników można tylko stwier-
dzić,że obserwowano większy odsetek szczepów nie-
hemolitycznych, charakteryzujących się cechami
biochemicznymi, pozw alającymi zaklasyfikować j e do
grup C, E lub F.

Istotną cechą fenontypowąmającąduży wptyw na
klasyfikację i różnicowanie patogennych szczepów
E. coli wyosobnionych odprosiąt, jest ich opomość ił
vitro na szereg powszechnie używanych do celów te-
rapeutycznych antybiotykow. Stwierdzono, badając
wrazliwo ś ć izolowanych z pr zyp adkow j elitowej po -

staci kolibakteriozy bakterii E. coli na 12 antybioty-
ków, że cechowaĘ się one różnego stopnia opornoś-
cią dotyczącą od 2,Ioń lzolatów w przypadku genta-
mycyny do 90,00ń szazepow w przypadku erytromy-
cyny. Generalni e, ob s etwowano równi ez małąw r ażli-
wość na flumechinę, ampicylinęoraz tylozynę. Ob-
s erwacj e takie dotyc zyĘ r ownież tzolatów pocho dzą-
cych od prosiąt zdrowych, nie wykazujących żadnych
objawów biegunki. W tej grupie, podobnie jakw przy-
padku szczepów od zwier ząt chorych, ponad 5 0oń ba-
danych izolatów char aktery zowało się opornoś cią in
v it ro na wymienione 3 anĘbioĘki. Jedyne r óżntc ę sta-

Ęstycznie istotne dotyczyĘ wrazliwości na kolistynę,
na którą więcej szczepow opornych obserwowano
w grupie pochodzącej zprzypadków jelitowej formy
kolibakteriozy.

Analiza w sp ółzależno ś c i mi ędzy op o rno ś c i ą n a an -

ĘbioĘki a właściwościami hemoliĘcznymi badanych
szczepów E. coli pozwoliła stwierdzió istniejące roż-
nice w przypadku bakterii wyosobnionych od prosiąt
z biegunką. Róznice te dotyczyĘ zwłaszcza wrażlt-
wości in vitro na erytromycynę, w przypadku której aż
72oń izolatów opornych było hemolitycznych w prze-
ciwieństwie do tylko I8oń szczępów opornych, nie
posiadaj ących właściwości hemoltĘcznych. Odmien-
ne zależności obserwowano natomiast w przypadku
kolistyny i streptomycyny, gdzie większy odsetek izo-
latów wrazliwych na te chemioterapeutyki nalezał do
grupy hemolitycznych E. coli. Zależności takich nie
wykazano natomiast w grupie szczepów wyosobnio-
nych od prosiąt zdrowych. Możnawięc stwierdzic,że
oznaczanię opomości in vitro nalżyte w pracy anĘ-
biotyki oraz równoczesna ocena cech hemolitycznych
badanych izolatów są istotnymi elementami wpĘrva-
jącymi na klasyfikacjęiróżnicowanie szczepów E. coli
wyosobnionych z jelitowej postaci kolibakteriozy pro-
siąt osesków.

Większość badań w piśmiennictwie krajowym do-
tyczy analizy oporności szczepów E. coli na wybrane



chemioterapeuĘki, ale tylko w niektórych z nich oce-
niano wrazliwo ś ć b akterii izolowanych z pr zyp adków
jelitowej postaci kolibakteriozy (19-23,29, 30, 34).
Rypuła i w sp. (23) b adali 1 6 hemolity czny ch izo latów
E. coli wyosobnionych od prosiąt z biegunkąi stwier-
dzili, że wszystkie byĘ oporne na tylozynę, a więk-
szość na oksytertacyklinę(75%) i ampicylinę (51%).
Dane te, z uwagi na ograniczony materiałbadawczy,
nie mogąbyć jednak reprezentatywne i porównyłval-
ne z wynikami uzyskanymi w niniejszych badaniach.
Znac znię b ar dziej wi arygo dn e r ezultaty uzy skal i
Roliński i wsp. (2I), którzy określili wrazliwość na
wybrane chemioterapeutyki od237 do3317 (w zaIeż-
ności od antybiotyku) szczepów E. coli wyizolowa-
nych od prosiąt w latach 1985-1990. Najwięcej lzola-
tow było opornych na oksytetracyklinę (89%) i erytro-
mycynę (71%). Ten ostatni wynik jest porównyłvalny
z uzyskanym w niniejszych badaniach, w których
stwierdzono jednak nieco więcej (90%) szczepów
op omych ; zaltczono fu j ednak równi ez szczepy lrryka-
zujące słabąwrażliwość in vitro, W przypadku badań
Rolińskiego i wsp. (2I) izolatów takich było dodatko-
wo 75oń, co w sumie daje zbltżony do otrzymanych
wynikow własnych odsetek (9 2%) szczepow opomych
na erytromycynę.

W piśmiennictwie podawane są sprzeczne dane do-
tyczące aktywności in vitro w odniesieniu do E. coli
niektorych stosunkowo niedawno wprowadzonych do
Ieczenia chemioterap eutykow, a zwłaszcza fl ume chi -
ny. W badaniach własnych wysoki odsetek szczępow,
pochodzących zarówno od prosiąt z biegunką (69,2oń),
jak i od zdrowych (5I,5oń), cechował się opornością
na ten chemioterapeutyk. Z drugiej strony Roliński
i wsp, (22) wśród szczepow E. coli odpowiedzialnych
za wystąpienie biegunki u cieląt stwierdzili tylko 6Yo
niewrażliwych na flumechinę. Badania te dotyczyŁy
jednak szczepów izolowanych przed 1998 r., a więc
w okresie, gdy antybiotyk ten nie był zbytczęstottży-
wany w zwalczaniu infekcji bakteryjnych i oporność
na niego nie była jeszczę silnię wyrażona (1, 28), Na-
Ieży zwrocić jednak uwagę, żeużyte w niniejszych ba-
danich tzolaty E. coli pochodziły odzwierząt którym
nie podawano (zarówno w celach terapeutycznych, jak
i profilaktycznych) flumechiny i obserwowany stosun-
kowo szeroki brak wrażIiwości bakterii na ten che-
mioterapeutyk nie wynikał z narastania oporności in
vivo, a był prawdopodobnie warunkowany innymi
czynnikami.
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