
 Az enterotoxikus hemolitikus E. coli ismételt megjelenése? 

A Duroc-vonal használatának robbanásszerű megnövekedése részben megmagyarázhatja az 

ETEC előfordulási gyakoriságának növekedését árutermelő sertéseknél. 

Az elmúlt évek során megfigyelték, hogy az enterotoxikus E. coli (ETEC) gyakrabban fordul 

elő a választott malacokban. A sertésekben megbetegedést okozó ETEC törzseknek kétféle 

virulenciafaktoruk, a fimbriális adhezin és az enterotoxin. Leggyakrabban az F18 és a K88 

fimbrális adhezint azonosítják, de öt különböző ETEC törzs okoz megbetegedést a sertésekben. 

Az adhezinek ujjszerű nyúlványként simulnak a vékonybél nyálkahártyájához, és specifikus 

receptorokat keresnek, amelyekhez kapcsolódhatnak. Amikor megtalálják ezeket a 

receptorokat, kötődnek hozzájuk és kolonizálják a sejt felszínét. A sertés érzékenysége az 

ETEC iránt nagyrészt e receptorok expressziójának és nem feltétlenül csak a kórokozónak való 

kitettségnek köszönhető. Ezen receptorok expresszióját befolyásolhatja az állatok kora és a 

genetikai hajlam is. Általában a K88 E. coli receptorok a szoptatás késői és a battériás fázis 

kezdeti szakaszán fejeződnek ki, míg az F18 receptorok általában a választás után vannak jelen 

néhány hétig.  

A második virulencia faktor, amelyet az ETEC esetében értékelnek, az enterotoxin gén vagy a 

baktériumok által termelt toxin. A toxin szekréciója okozza a hasmenés klinikai megjelenését 

a sertésekben. A K88 és toxinjai általában a bélre korlátozódnak, hasmenést és kiszáradást 

okozva. Az F18-as törzs Shiga toxint (Stx2e) termel, amely felszívódhat a véráramba, 

szisztémás és neurológiai klinikai tüneteket okozva, amelyet ödéma betegségnek nevezünk. 

Az ETEC ritkán károsítja a bél belső felületét. A szervezet reakciója a toxin jelenlétére 

hiperszekréciós hasmenést eredményez. A kórszövettani vizsgálat során normál, hosszú és 

karcsú bélbolyhokat találunk, amelyekhez tapadva azonosítható az E. coli. Amint a belek 

érzékelik a toxinokat, válaszul folyadékot és elektrolitokat választanak ki a lumenbe, hogy 

hígítsák és ürítsék a toxinokat. Ez a folyadék beáramlás klinikailag hasmenésként jelentkezik a 

disznókban. A folyadékban általában magas a bikarbonáttartalom, ami alapvetően a sertés 

megfelelő pH-értékének fenntartását segíti elő. A magas bikarbonáttartalom a hasmenéses 

tartalom magas pH-ját eredményezi, vagy a végbél alatti terület bőrének kipirosodását, 

gyulladását okozza. A fentiek előfordulása a sertéspopulációban olyan hiperszekréciós 

mechanizmusra utalhat, mint amilyet az E. coli is okoz. 

De mi okozza az ismételt felbukkanást? Történelmi munkát végeztek és írtak olyan cégek, mint 

a PIC, amelyek azonosították, hogy a genetikai vonalon belül nem minden állat rendelkezik 

olyan génekkel, amelyek felelősek a vékonybélben található ETEC receptorok, különösen az 

F18 kifejlődéséért. Ha a korábbi populációkat nézzük, a duroc vonalak rendkívül kis százaléka 

volt negatív erre a génre nézve. Mivel a duroc vonal használata robbanásszerűen megnőtt, ez 

részben megmagyarázhatja, miért látjuk az ETEC előfordulásának növekedését az árutermelő 

sertésekben. 

  



A kártételek csökkentése azok súlyosságától függ. Továbbra is gyakori, hogy a választást 

követő 21 napban magas cinkmennyiséget (~ 2800 ppm) alkalmaznak. A takarmányba- és az 

ivóvízbe kevert antibiotikumokat is jó hatásfokkal használják. Az élő ETEC vakcinákat, 

amelyek negatívak a patogén toxintermelő génekre, szintén gyakran használják. Ennek 

időzítése nehéz, mivel szájon át kell beadni, egyidejű antibiotikum alkalmazás nélkül. A 

klinikai tünetek megjelenésének idejétől függően a vakcina alkalmazható a választás után vízbe 

keverve, orális szonda segítségével a választás környékén, vagy az oltóanyag kocák tőgyére 

permetezésével, hogy megpróbálják segíteni a felvételt a malacoknál a szoptatási időszakban. 

A csoportok közötti megfelelő tisztítás és fertőtlenítés szintén csökkentheti a hemolitikus E. 

coli előfordulását a választott malacokban. A szigorú higiénia, valamint a vízvezetékek és a 

szopókák fertőtlenítése is lecsökkentheti a baktériumok számát. 

Összefoglalva: a hemolitikus E. coli a választás után szaporodhat fel az állatokban. Ennek oka 

részben genetikai érzékenység lehet, mivel növekszik a Duroc kanok használata. A 

beavatkozási lehetőségekkel intenzívebben kell foglalkozni a fogékonyság miatt és tisztábban 

kell látni az ETEC-cel kapcsolatos problémákat.  

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/resurgence-enterotoxigenic-

hemolytic-e-coli 
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