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Prevalens, spectrum and relative persentage of the intestinal escherichia coli strains, 

depending from the category and the age of the pigs in the conditions of industrial pigcomplex: 

During the period 2005 - 2013, through methods of extralaboratory and laboratory diagnostics were studied 

the prevalens, the spectrum and the proportion of intestinal E. coli strains, depending of the origin of gilts, the 

category and the age of the pigs in a pigcomplex with intensive production technology. 

It was found that the percentage of affected from coliinfections suckling and weaned pigs is within 

limits of 40 to 100% and depending on the origin and condition of gilts pigs and the category and age of the 

pigs in the pigcomplex.  

 The coliinfections in suckling piglets of age 1 to 10 days are caused mainly (from 33,3 to 100 %) of 

the non-haemolytic strains (O20, O54 and ONT); - from11 to 20 days - mainly haemolytic, K88 and K99 

positive strains (from 40 to 80 %); - and in the 21 – 30-daily - predominantly haemolytic, K88 and K99 

positive strains (O25, O138, O139, O148, O149 and O157) and in rare cases from / or with participation of 

non-haemolytic strains. In weaned pigs in the period 2005 - 2011, the coliinfections are caused exclusively 

(100 %) of a haemolytic, K88 and K99 positive strains, and in 2012 and 2013 and with the participation of 

non-haemolytic E. coli strains. 

Key words: E. сoli, pigs, prevalens, spectrum, relative persentage . 

 

Въведение 

Колиинфекциите при свинете се причиняват от широк спектър патогенни щамо-

ве на Escherichia coli, засягат най-често бозаещите и подрастващите прасета и про-

тичат с разнообразна клинична симптоматика и висока степен на заболеваемост и 

смъртност [3, 4, 5]. 

Колибактериите притежават соматични (О), капсулни (К), ресничести (Н) и 

фимбрийни (F) антигени. Въз основа на тях се разграничават повече от 200 сероти-

па, но не всички са патогенни. Вирулентните фактори на E. coli са: фимбрии, екзо-

токсини, ендотоксини и капсули. При прасетата има пет антигенно различни фимб-

рийни типове: F4 (K88); F5 (K99); F6 (987P); F41 и F18. Докато F41 се среща по-често 

в асоциация с К99 и неговото присъствие при избухнала колибактериоза не е задъл-

жително, то F18 е свързан с колиентерита и едемната болест след отбиването [10, 

14]. 

Токсините, продуцирани от ентеротоксигенните E. coli (ЕТЕС) при свинете са: - 

термолобилни токсини (LT), термостабилни токсини А и В (STA и STB) и веротоксин 

(VТ или Shiga like toxin – SLT). Първите три токсина действат локално и предизвик-

ват хипер секреция на флуиди в червата, а веротоксинът е отговорен за системните 

васкуларни ефекти при едемната болест [17, 13, 14, 16]. 

Тези E. coli щамове, които притежават патогенен потенциал, го реализират 

след колонизиране на чревния тракт или след десиминиране в други органи и сис-

теми. В зависимост от това се различават две групи патогенни E. coli щамове: - ин-

тестинални (диарогенни) и екстраинтестинални (недиарогенни) [17, 13, 14]. 

При прасетата най-често се установяват E. coli щамове от  серогрупите: О8, О9, 

О20, О45, О54, О64, О78, О101, О115, О138, О139, О141, О147, О148, О149 и О157 

[7, 8, 6, 15]. ЕТЕС щамовете , изолирани от прасета в Испания са от 12 серогрупи: 

О8, О9, О20, О45, О64, О101, О115, О138, О141, О147, О149 и О157 [10]. По-късно 

други изследователи съобщават, че ЕТЕС щамовете се отнасят към серогрупите: 

О8, О9, О20, О101, О138, О141 и О149; VTEC – към О91 и О138, като серогрупите 

О138, О141 и О149 са статистически свързани с чревната колибактериоза при пра-

сетата в двете и форми – колиентерит и едемна болест [15, 11]. 
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През периода 2000-2005 г. изолираните от прасета щамове на E. coli са най-

често от О157 (27.6%), О139 (17%), О149 (12.8%), О101 (11.7%), О54 (10.6%) и О138 

(8.5%) [12]. През следващите 5 години (2006 - 2010) от изследваните 335 материала 

от прасета, в 38.5% от случаите са изолирани ЕРЕС, ЕТЕС и ЕНЕС щамове от 8 се-

рогрупи (О20, О54, О78, О101, О138, О139, О141, О147, О149 и О157), от които най-

често от О157 (13.2%), О139 (11.6%), О138 (9.3%) и О147 (9.3%) [1]. 

При изследване на фецес от прасета, през първата седмица от раждането в 

100% от случаите са изолирани диарогенни щамове на E. coli, на 14-15 дневна въз-

раст – в 80% и на 24-26 дневна възраст – в 67.5%; а при отбитите прасета на 28 дни 

– в 84.2%,  на 30-32 дни  - в 96%, на 35-38 дни – в 100% и на 45-46 дни – в 90% [2].  

Francis (2002) групира вирулентните детерминанти около серотиповете на E. 

coli и възрастта на прасетата, инфектирани с ЕТЕС, в таблица от която става ясно, 

че: - нехемолитични щамове от различни О-групи, К99 и 987Р положителни, проду-

цират STA токсин и причиняват колидиария само при новородените прасета; - хемо-

литични щамове, които продуцират F4 (К88), LT, STA и STB, причиняват гастроенте-

рит, както при новородените, така и при отбитите прасета; - хемолитичните щамове 

на О138, О139, О141 и О157, които са F18 положителни и продуцират STA, STB и 

SLT, причиняват едемна болест и диария при отбитите прасета. 

Ние си поставихме за цел да проучим параметрите на преваленс, серогруповия 

спектър и относителния дял на интестиналните E. coli щамове, причиняващи забо-

лявания при различните категории и възрастови групи прасета в условията на про-

мишлен свинекомплекс (СК).  

 

Материал и методи 

Проучването проведохме в периода 2005-2013 г. в СК с интензивна експлоата-

ция на развъдното стадо, включваща изкуствено осеменяване, ранно отбиване, 2.4 

опрасвания на свиня-майка за една година и годишен ремонт на развъдното стадо в 

рамките на 45 - 47%. 

За бактериологично изследване вземахме ректални тампон-проби (РТП) от бо-

заещи прасета на 1-10, 11-20 и 21-30-дневна възраст и от отбити прасета на 31 - 45-

дневна възраст, а при наличие на умрели прасета и проби от вътрешни органи (ВО). 

За изолиране на  E. coli използвахме месопептонен бульон (МПБ), Минка бульон 

(МБ) и твърди хранителни среди (BPLS, кръвен агар, среди на Левин, Ендо и Минка 

и Mc-Кonkey- агар). 

Биохимичните изпитвания извършихме с Crystal identification Systems и 

Micronaut–E System for identification of Enterobacteriaceae and oder Gram-negative 

Bacteria. Серологичните изследвания извършихме чрез реакция аглутинация (РА) 

със специфични антисеруми за докозване на О, К и F антигени. 

 

Резултати 

От данните на епизоотологичното проучване установихме, че: - в периода 2005-

2009 г. за ремонт на развъдното стадо са използвани женски свине от собственото 

угояване и други стокови ферми; - през 2010-2011 г. стадото е обновявано с ремонт-

ни свине (женски и нерези) от 3 репродуктивни бази (РБ); - през 2012 г. репродуктив-

ното стадо е подменено тотално с ремонтни свине от една РБ, внасяща родителите 

от чужбина; - през 2013 г. ремонтните свине са закупувани регулярно от същата РБ. 

На таблица 1 са отразени данните за превалентност на интестиналните E. coli 

инфекции при бозаещи и отбити прасета по периоди и възрастови групи. От нея ста-

ва ясно, че през периода 2005-2009 г. положителните за E. coli прасета са в най-

висока степен: 80 % през първата и 100 % през втората и третата десетдневка от 

раждането - за бозаещите и 100% - за отбитите прасета. През периода 2010-2011 г. 

положителните за интестинални E. coli прасета са: - 60 % през първата и 80 % през 

втората и третата десетдневка - за бозаещите и 80 % - за отбитите прасета. През 
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2012 г. патогенни E. coli са изолирани от: - 60 % от прасетата до 10-дневна и 40 % от 

такива до 20 и 30-дневна възраст и от 60 % от отбитите прасета до 45-дневна въз-

раст. През 2013 г., положителни за E. coli са 40 % от бозаещите прасета през първа-

та и 60 % през втората и третата десетдневка и 60 % от отбитите прасета 

 

Таблица 1.  

Преваленс на интестиналните E. Coli инфекции при бозаещи  

и отбити прасета по периоди и възрастови групи 

Категория прасета 

 

Възраст в дни 

П е р и о д    п о   г о д и н и  

2005-2009 2010 - 2011 2012 2013 

Изсл. 

Бр. 

Полож.

Бр. / %

Изсл. 

Бр. 

Полож.

Бр. / %

Изсл. 

Бр. 

Полож. 

Бр. / % 

Изсл. 

Бр. 

Полож.

Бр. / %

1 – 10 5 4 / 80 5 3 / 60 5 3 / 60 5 2 / 40 

11 – 20 5 5 / 100 5 4 / 80 5 2 / 40 5 3 / 60 

21 – 30 5 5 / 100 5 4 / 80 5 2 / 40 5 3 / 60 

Всичко  бозаещи прасета 

(1-30дн.) 
15 14 /93,3 15 11 / 73,3 15 7 / 46,7 15 8 / 53,3

Отбити прасета 31 - 45 5 5 / 100 5 4 / 80 5 3 / 60 5 3 / 60 

 

 

От данните в таблица 2 става ясно, че при бозаещите прасета до 10-дневна 

възраст, през първите два периода са преобладавали нетипизиращи се, нехемоли-

тични  щамове на E. coli и единични нехемолитични от О54.  През 2012 и 2013 г. 

преобладават (по 66.7 %) хемолитични щамовете от О25 и О139, а относителният 

дял  на нехемолитичните (О20 и ОNT) е по 33.3%.  

 

Таблица 2. 

Спектър  и  относителен дял на щамовете E. Coli, изолирани  

от бозаещи прасета на 1 – 10-дневна възраст по периоди 

E. Coli 

щамове 

Период по  години 

2005 – 2009 2010 – 2011 2012 2013 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

О20 : К, нехем. - - - - - - 1 33,3 

О54, нехем. 1 25 1 33,3 - - - - 

ОNT, нехем. 2 50 2 66,7 1 33,3 - - 

Вс. нехем. 3 75 3 100 1 33,3 1 33,3 

О25:К19:К99, хемол. - - - - 2 66,7 1 33,3 

О138:К88, хем. 1 25 - - - - - - 

О139:К88, хем. - - - - - - 1 33,4 

Вс.  хем. 1 25 - - 2 66,7 2 66,7 

 

 

От таблица 3 се вижда, че при прасетата от 11 до 20-дневна възраст нараства 

делът на хемолитичните ЕТЕС, през първите два периода в рамките на 40 до 75 %, 

от О138, О139 и О149, а през 2012 г. и 2013 г. от 50 до 80 %, от О25, О139 и О148. 

При което делът на нехемолитичните щамове (О20, О54 и ОNT) намалява по перио-

ди, съответно на 60, 25, 50 и 20 %.  
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Таблица 3.   

Спектър  и  относителен дял на щамовете  E. Coli, изолирани  

от бозаещи прасета на 11 – 20-дневна възраст по периоди 

E. Coli 

щамове 

Период по години 

2005 – 2009 2010 – 2011 2012 2013 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

О20:К, нехем. - - - - - - 1 20 

О54, нехем. 1 20 - - - - - - 

ОNT, нехем. 2 40 1 25 1 50 - - 

Вс. нехем. 3 60 1 25 1 50 1 20 

О25:К19:К99, хемол. - - - - 1 50 2 40 

О138:К88, хем 1 20 1 25 - - - - 

О139:К88, хем. - - 1 25 - - 1 20 

О148:К88, хем. - - - - - - 1 20 

О149:К88, хем. 1 20 1 25 - - - - 

Вс. хем. 2 40 3 75 1 50 4 80 

 

От резултатите, отразени на таблица 4 се разбира, че при бозаещите прасета 

на възраст 21-30 дни колибактериозата е причинявана от щамове, отнасящи се об-

що към 7 типизирани и 2 нетипизирани серогрупи. През първите два периода са до-

минирали (в 100%) хемолитичните изолати от О139, О157, О149 и О138, през 2012 г. 

– О139, а през 2013 г. – О139, О25 и О148, докато делът на нехемолитичните (О20 и 

ОNT) е намалял съответно на 50 и 33.3 %.  

 

Таблица 4.  

Спектър и относителен дял на щамовете E. Coli, изолирани  

от бозаещи прасета на 21 – 30-дневна възраст по периоди 

E. Coli 

щамове 

Период по години 

2005 – 2009 2010 – 2011 2012 2013 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

О20:К, нехем. - - - - - - 2 33,3 

ОNT, нехем. - - - - 1 50 - - 

Вс. нехем. - - - - 1 50 2 33,3 

О25:К19:К99, хемол. - - - - - - 1 16,7 

О138:К88, хем. - - 1 25 - - - - 

О139:К88, хем. 3 37,5 1 25 1 50 2 33,3 

О148:К88, хем. - - - - - - 1 16,7 

О149:К88, хем. 1 12,5 1 25 - - - - 

O157:К88, хем. 3 37,5 1 25 - - - - 

ОNT, хем. 1 12,5 - - - - - - 

Вс. хем. 8 100 4 100 1 50 4 66,7 

 

Данните от таблица 5 показват, че през първите два периода (2005-2011 г.) ко-

лиинфекциите при отбитите прасета на възраст от 31 до 45 дни са причинявани изк-

лючително (100 %) от хемолитични ЕТЕС и ЕНЕС от серогрупите О157, О147, О139 

и ОNT, докато през 2012 г. преобладават (66.7%) нехемолитичните, а през 2013 г. 

отново вземат връх (80 %) хемолитичните щамове от О25, О139 и ОNT. 
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Таблица 5.   

Спектър и относителен дял на щамовете E. Coli, изолирани 

от отбити прасета на 31 – 45-дневна възраст по периоди 

 

E. сoli 

щамове 

 

Период по  години 

2005 – 2009 2010 – 2011 2012 2013 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

О20:К, нехем. - - - - - - 1 20 

ОNT, нехем. - - - - 2 66,7 - - 

Вс. нехем. - - - - 2 66,7 1 20,0 

О25:К19:К99, хемол. - - - - 1 33,3 2 40 

О139:К88, хем. - - 1 20 - - 1 20 

О147, хем. 3 37,5 1 20 - - - - 

О157:К88, хем. 4 50 2 40 - - - - 

ОNT, хем 1 12,5 1 20 - - 1 20 

Вс. хем. 8 100 5 100 1 33 4 80 

 

Обсъждане 

Фактът, че през периода 2005-2009 г. за ремонт на ръзвъдното стадо в комп-

лекса са използвани свине от угоителните сектори, дава обяснение за високия  про-

цент РТП, положителни  за интестинални  E. coli и съответно за установения прева-

ленс от 80 до 100 % при бозаещите и 100% при отбитите прасета. През 2010-2011 г. 

основното стадо е ремонтирано с животни от три РБ, което резултира с намаляване 

на засегнатите от колиинфекции бозаещи и отбити прасета средно с 20 %. Тотална-

та подмяна на репродуктивното стадо със свине само от една РБ през 2012 г. се от-

разява забележимо върху преваленса при бозаещите прасета, особено при тези на 

11-20 и 21-30-дневна възраст, както и при отбитите прасета. През 2013 г. ремонтните 

свине се закупуват от същата база, поради което преваленсът при двете категории 

прасета се запазва в близки граници (46.7 до 53.3 % за бозаещите и 60 % за отбити-

те прасета). Като цяло, тези резултати потвърждават установеното от други изсле-

дователи [2, 9]. 

В зависимост от броя на стопанствата и предварителната подготовка на свине-

те, с които е ремонтирано развъдното стадо, през отделните периоди на проучване-

то са изолирани E. coli щамове от различен брой хемолитични и нехемолитични се-

рогрупи, в повечето случаи положителни за К88 и К99. През първите два периода 

това са: О54, О138, О139, О147, О149, О157 и ONT. След подмяната на основното 

стадо със свине само от една РБ, броят на О-серогрупите през 2012 г. намалява на 3 

броя (О25, О139 и ONT), а през 2013 г. на 5 броя (О20, О25, О139, О148 и ONT), кое-

то позволява да бъдат изяснени произходът и спектърът на щамовете. Регистрира-

ният спектър се отличава от този в предходния период и тези в много други стопанс-

тва на страната, установен в предишни проучвания  [1, 12]. Тези резултати са в син-

хрон с данните, получени от други изследователи [8, 6, 10, 15, 9, 5], че при прасетата 

се установяват щамове на E. coli от различен брой (7, 8, 10, 12 и повече) О-

серогрупи, предимно  ЕТЕС, ЕНЕС и ЕРЕС. 

Установеният от нас факт, че нехемолитичните E. coli щамове причиняват са-

мостоятелно гастроентерити в най-висока степен при прасенцата до 10-дневна въз-

раст и по-рядко, самостоятелно или в асоциация с хемолитични щамове, положи-

телни за К88 и К99, при по-големите бозаещи и отбити прасета, е напълно в унисон с 

изнесеното от Francis (2002), че нехемолитични щамове, К99 и 987Р положителни, 

продуцират STA токсин и причиняват колидиария само при новородените прасета и 
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се различава с това, че такива щамове могат да участват, макар и в по-малка сте-

пен, и при по-големите прасета.Потвърди се и становището, че хемолитичните ща-

мове, продуциращи F4 (K88) и LT, STA и STB – токсини, причиняват колиентерити, 

както при бозаещите, така и при отбитите прасета [8, 17, 13, 16, 14]. 

Нашите резултати от проучването при отбитите прасета в основната си част 

съвпадат с данните на много други автори [7, 8, 13, 15, 11, 14, 4], че едемната болест 

и колидиарията при отбитите прасета се причиняват само от известни хемолитични 

ЕТЕС и ЕНЕС щамове от няколко серологични групи (О138, О139, О141, О147, О149 

и О157) и се различават по това, че ние установихме участие и на други хемолитич-

ни (О25:К19:К99) и нехемолитични (О20:К) и някои ОNT E. coli щамове.  

 

Изводи 

1. При ремонт на репродуктивното стадо в промишлен свинекомплекс с живот-

ни от няколко стокови ферми, през периода 2005-2009 г. е установен преваленс на 

колиинфекциите от 80 до 100 % при бозаещите и 100 % при отбитите прасета. Заку-

пуването на ремонтни свине от три РБ, през 2010-2011 г. резултира с намаляване на 

засегнатите от колиинфекции бозаещи и отбити прасета средно с 20%, а тоталната 

подмяна на основното стадо с животни от една РБ, внасяща родителите от чужбина, 

намалява положителните за Е. соli прасета в категория „бозаещи” в границите на 

46.7 – 53.3 % и в категория „отбити” – до 60 %, а при отбитите прасета до 60 %. 

2. В зависимост от броя на фермите и предварителната подготовка на ремонт-

ните свине, през отделните периоди на изследването, от бозаещи и отбите прасета 

са изолирани Е. cоli щамове от различен брой хемолитични и нехемолитични О се-

рогрупи (2005-2009 г. – 7 бр.; 2010-2011 г. – 7 бр.; 2012 г. – 3 бр.; 2013 г. – 5 бр.), в 

повечето случаи положителни за К88 и К99, което позволява да бъдат изяснени про-

изходът, спектърът и относителният дял на щамовете. 

3. Нехемолитичните Е. соli щамове причиняват самостоятелно колиинфекции в 

най-висока степен при прасета до 10-дневна възраст и по-рядко, самостоятелно или 

в асоциация с хемолитични щамове, положителни за К88 и К99, при големите боза-

ещи и отбити прасета. 

4. Хемолитичните ETEC и EHEC щамове, които продуцират фимбрии, причиня-

ват колиентерити, както при бозаещите (през първата десетдневка: О25:К99, 

О25:К88, О138:К88, О139:К88; през втората десетдневка: О25:К99, О138:К88, 

O139:K88; О148:К88, О149:К88; - през третата десетдневка: О25:К99, О138:К88, 

О139:К88, О148:К88, О149:К88, О157:К88 и ОNT) и при отбитите прасета (О25:К99, 

О147, О139:К88, О157:К88 и ОNT). 
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