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Praca oryginalna

Jednym z efektów obecności pozostałości antybio-
tykow w tkankach leczonych nimi zwierząt, mleku lub
jajach moze byc, wg niektórych danych piśmiennic-
twa (l, 16,ż2,21,28') i spostrzezeńpraktyków, hamu-
jący wpływ na mikroflorę. W skrajnych przypadkach
moze to prowadzić do uzyskania negatywnego wyni-
ku badania mikrobiolo gicznego, albo tęż wyniku lep-
szego, niż wynikałoby to zrueczywistego stanu zanie-
czyszczenla bakteryjnego badanych prób. Z praktyki
terenowej znanę są przypadki celowego dodawania
antybiotykow lub innych substancji o działaniuprze-
ciwbakteryjnym do mleka dla przedłużenia jego świe-
żo ś cl pt zez zahamow ani e wzro stu b akteri i. Ni ektórzy
autorzy wskazują również na możliwość blokowania
rozwoju typowych dla określonych jednostek choro-
bowych zmian anatomo-patol o gicznych przez obecne
w organizmachzwierząt antybioĘki, co moze bycprzy-
czynąistotnych z punktrr widzenia epidemiologii i epi-
zootiologii przeoczeń w badaniu poubojowym i w re-
zu ltacie n i ew laści wej oceny san i tarno-u,eterynaryj nej
b adanych tasz (25, 2 9). Niewi ele prac eksperymental-
nych dotyczy tego problemu, szczególnie w odniesie-
niu do mechanizmów działania sub-ińibicyjnych pozio-
mów antybiotykow na te cechy morfologiczne i bio-
chemiczne drobnoustrojów, w §łn patogennych, które
maj ą istotn e znaczente w diagnostyce laboratoryj nej .
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Pałeczki Salmonella pozostają najczęściej notowa-
nym czynnikiem etiol o giczn y m zatruc pokarrnowych
po spozyciu zywności zwierzęcego pochodzęnl,a. Z
tego powodu wymagania co do ich obecności w su-
rowcach i produktach zwierzęcego pochodzenia są
bardzo surowe (wymóg nieobecności w ż5 g), a wła-
ściwe wykonywanie badań i ich interpetacja - szcze-
gólnie istotne. Stąd tez celowe wydawało się podjęcie
badań zmierzających do wyjaśnienia, czy i w jakim
stopniu obecność sub-inhibicyjnych poziomów anty-
biotyków możę wpływać na wykrywanie pałeczek
Salmonella w żywności,

Materiał imetody
W badaniach uwzględniono Salmonella enteritidis i Sal-

mon.ellą Ęphiruurium, które uznawane sąza głównę czyn-
niki etiologiczne zatruc pokarmowych w Polsce. Badane
szczepy pochodziły z kolekcji muzealnej Zakładg Mikro-
biologii PlWet. Do badań wybrano dwa powszechnie sto-
sowane w lecznictwie weterynaryjnym anĘbiotyki, tj. strep-
tomycynę i neomycynę, określając na wstępie wartość mi-
nimalnego stęzenia hamującego (Minimal Inhibitory Con-
centration - MIC) dla badanych szczepów salmoneli. W
odniesieniu do neomycyny wartość MIC ustalona metodą
rozcięńczeńw bulionie wynosiła dla obu szczepów 2,0 pgl
/ml, natomiast streptomycyny: 7,5 pg/ml dla§. enteritidis i
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Summary

The influence of the selected levels of streptomycin and neomycin (below Minimal Inhibitory Concentra-
tion - MIC) on the growth of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in nutrient broth and minced
meat was evaluated. The results indicated that the sub-inhibitory levels of these antibiotics decreased the
number of Salmonella both in nutrient broth and in minced meat, as wel| as the biochemical activiĘ of §almo-
nella especially in regard to sugar utilisation, in addition weakening their motility on the Modified Semi-Solid
Rappapoń Vasiliadis Medium (N{SR\). Further studies have showed that the treatment of chickens infected
experimentally with Salmonella enteritidis make the possibiliĘ of isolating this pathogen from the carcasses
difficult. The results confirmed the possibiliĘ of antibiotic residues in the tissues of treated animals influen-
cing the results of microbiotogical examinations and the sanitary-veterinary evaluation of meat.
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10,0 pglml dla S. typhimurium. Doświadczenia miały na

celu określenie wpływu wybranych, niższych od MIC po-

ziomów streptomycyny i neomycyny na cechy morfologicz-..
ne salmoneli, ich wzrost w bulionie odżywczym (BHI) i w
mięsie mielonym oraz zdolność ruchu i aktywność bioche-
miczną. W drugim etapie wykonano badania nad wpĘwen
podawania streptomycyny na izolowanie ,S, enteritidis od

do świ adc zalnle zakażonych kurcząt.
Badania morfologiczne. Dokonywano oceny mikro-

(preparaty barwione metodą Grama) i makroskopowej
(wielkośc i charakter kolonii na agarzę zwykĘrn i podłożu
XLD) pałeczek Salmonellą hodowanych w bulionie BHI
bez i z dodatkiem wybranych poziomów neomycyny i strep-

tomycyny.
Badania hodowlane. Wzrost S. enteritidis t S. typhimu-

rium w bulionie BHI bez i z dodatkiem wybranych stężeń
streptomycyny l neomycyny oceniano metodą pośrednią
przez pomiar zmętnienia 24-godzinnej hodowli buliono-
wej w porownaniu do czystego bulionu oraz metodą bez-
pośrednią poprzez obliczanie Iiczby sa]moneli w l ml ta-

kiej hodowli wg ogólnie przyjętych zasad. Badano rów-
niez wpływ wybranych pozion-rów obu antybiotyków na

Iiczbę Salmonella spp, w 1 g inokulowanego mięsa mielo-
nego.

Wpływ sub-inhibicyjnych poziomów streptomycyny
i neomycyny na zdolność ruchu salmone|i. Badano zdol-
ność ruchu salmoneli z 24-godzlnnej hodowli w bulionie
BHI bez i z dodatkiem wybranych stęzeń streptolnycyny i
neomycyny, wyrażoną wielkością stref rozlewnego wzro-
stu na półpłynnym podłożu MSRV (Modified Semi-Solid
Rappaport Vasiliadis, Oxoid). W centrum płytki nanoszo-
no po 20 p,|24-godzinnej hodowli bulionowej i po inkuba-
cji mierzono średnice stref wzrostu.

Badanie wpływu rłybranych poziomów neomycyny i
streptomycyny, na akĘwność biochemiczną salmoneli.
Do badań biochemicznych z zastosowaniem komercyjnych
zestawów diagnostycznych EPL (High Techlab) oraz APl
20E (BioMerieux) tlżyto Z4-godzinnych hodowli salmo-
neli w bulionie BHl bez i z dodatkiem wybranych pozio-
mów antybiotyków. Badania wykonywano zgodnie zza7e-
ceniami producentów.

Izolowanie s. enteritidis od doświadczalnie zakażo-
nych kurcząt otrzymujących streptomycynę. Grupę do-
świadczalną stanowiło ogółem 40 kurcząt w wieku ok. 5

tygodni, o średniej masie ciała 1,10 kg. Po 7-dniowej kwa-
rantannie badano wymazy z kloaki od wszystkich kurcząt
dla wykluczęnia zakażenia pałeczkami Salmone|.\ą. Kur-
czętapodzielono na 4 grupy wg następującego schematu:

- grupa I 8 sztuk - nię zakażone, nie leczone;

- grupa II 8 sztuk - zakażone, nie leczone;

- grupa III - 12 sztuk - zakażone, leczone j ednorazowo ;

grupa IV - 12 sztuk zakażone,leczone dwukrotnie.
Kurczęta zakażano per os, z wodą do picia, zaw,lerającą

S. enteritidis w koncentracji ok. 106 jtk/l. Następnie 12 kur-

czętom (grupa rrD jednorazowo, po 24 godzinach, a 12 (gru-

pa IV) dwukrotnie, tj. po ż4 i 48 godzinach po zakażeniu
podano streptomycynę, z wodą do picia, w ilości 5 g/l.

Kurczęta poddano codziennej obserwacji. Po 4 dniach od
zakażenia kurczęta poddano uboj owi, pobieraj ąc z zacho-

Tab. 1. Wzrost,§. enteritidis i S. typhimurium w bulionie BHI
z dodatkiem streptomycyny i neomycyny mierzony zmętnie-
niem bulionu*

Objaśnienia: * średniawarlośó ekstynkcji z 5 seriibadai,** r' '-

nice statystycznie istotnc przy p < 0,05.

Tab.2.Liczba S. enterititlis i S. typhimurium w bulionie BIII
w zależności od poziomu streptomycyny i neomycyny*

Objaśnienia: * średnia liczba jtk w 1 ml bulionu z 4 sęrii ozna-

częiryrażona w logaryĄmach dziesiętrrych; ** róznice staty§tycz-

nie istotnc przy p < 0.05.



waniem zasad aseptyki wymazy z kloaki, wycinki mięśni
piersiowych, wątrobę i nerki, które następnie badano na
obecność pałeczek Sąlmonella wg ogólnie przyjętych za-
sad, tj. namnażając w zbuforowanej wodzie peptonowej,
przesiewaj ąc do bul ionu Rappaporla-Vasiliadisa, a następ-
nie na podłoże agarowe XLD. Po wybraniu charakterysĘcz-
nych kolonii wykonyruano aglutynację z surowicąpoliwa-
lentną a następnie po przesiewie na bulion BHI - badania
biochemiczne.

Wynikii omówienie

W tab. I i 2 przedstawiono wyniki badań nad wpły-
wem sub-inhibicyjnych poziomów streptomycyny i
neomycyny na wzrost S. enteritidis i S. typhimurium
w bulionie BHI, mierzonych zarówno stopniem zmęt-
nienia bulionu, jak i liczbą Salmonella spp. w 1 ml. W
obu układach modelowych stwierdzono hamowanie
wzrostu salmonęli pod wpływem wybranych pozio-
mów streptomycyny i neomycyny, proporcjonalnie do
wzrostu stężeń antybiotyków. Tę samą prawidłowość
obserwowano w odniesieniu do sztucznie inokulowa-
nego mielonego mięsa wieprzowego (tab. 3). Jak się
wydaje, za zmntejszenię liczby salmoneli w warun-
kach do św iadczęnia odpowiadaj ą podobne mechani-
zmy, jak podawane przęz innych autorów (2, 7 , lI,
19), tJ. wydłużenie lag-fazy lub wszystkich faz wzro-
stu oraz zmniejszenie liczby w fazie stacjonarnej, a
takżę zmiany degeneracyjne komórek, od wytwarza-
nia sferoplastów, jako przejściowej formy ochronnej,

Thb. 3. Wzrost S. enteritidis i S. typhimurizłz w mięsie mielo-
nym w obecności wybranych poziomów streptomycyny i neo-
mycyny*

Objaśnienia: * średnia liczbajtk w 1 g tkanki z 5 serii oznaczei,
wyrażona w logarytmach dziesiętnych; ** róznice statystycznie
istotneprzyp < 0,05.

aż do filamentacji i lizy komórek. Podobny efekt ha-
mujący obserwowali m.in. Denys i wsp. (5) w odnie-
sieniu do działania sub-inhibicyjnych poziornów tie-
namycyny, ciprofl oksacyny i cefalosporyn na E s che-
richia coli oraz Periti i Nicoletti (19). Humbeń i wsp.
(13) wykazali redukcję liczebności S. enteritidis pod
wpływem enrofl oksacyny.

W badaniach własnych obserwowano tylko nie-
znaczne zmiany morfologii kolonii Salmonella na aga-
rze.zwykłym i podłożu XLD, wyrażające się nieco
mnielszymi rozmlarami kolonii i ich opóźnionym
wyczernianiem w stosunku do kultur kontrolnych,
hodowanych bez antybiotyków. Podobnie w prepara-
tach mikroskopowych obserwowano nierówne wybar-
wianie się komórek. Jak można sądzlc,jest to spowo-
dowane opisywanymiprzez Al-Sama i wsp. (2) zabl-
rzeniami w budowie ścian komórkowych i syntezie
makromolekuł, a intensywność tych zmian pozostaje
w związku z rodzajem i poziomem antybiotyku oraz
czasem ekspozycji bakterii na te substancje.

Zdolnośó ruchu jest istotną cechą salmoneli, cha-
rakterystyc zną dla w s zy stki ch gatunków z wyj ątki em
S. pullorum-gal linarum. W badaniach własnych, przy
zasto s owan iu półpłynnego podłoza M SRV wykazano,
że inkubowanie,S. enteritidis i S. typhimuriumw obec-
ności wybranych stęzeń streptomycyny i neomycyny
zmni ej szało zdo lno ś ć ruchu s almone li, mierzoną śred-
nicą strefy wzrostu (ryc. 1). Stre§ wzrostu były tym
mniej sze, im wy ższy był p oziom antybiotyku. Wydaj e

się, ze musi to pozostawać w związku z ogolnymi za-
burzeniami budowy i metabolizmu komórek, opisa-
nymi wyżej. U szkodze nie bądź niewykształcenie się
rzęsek może z kolei prowadzić do zmian aktywności
antygenowej, istotnej w diagnostyce salmoneli.
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Ryc. l. Ograniczenie zdolności ruchu Salmonella enteritidis
na podłożu MSRV przez llybrane poziomy streptomycyny



Tab. 4. Wpływ podawania streptomycyny na izolowanie,§, enteriti-

dis od doświadczalnie zakażonych kurcząt
Badania aktywności biochemicznej S. enteri-

tidis i S. typhimurium, wykonane ptzy użyctu
zestawów diagnostycznych EPL i API20E wy-
kazały widoczne zmiany cech biochemicznych
kultur inkubowanych w obecności antybiotyków
(ryc.ż 1,3). Zmiany te były mniejsze w obecno-
śii streptomycyny i doĘczyĘ vłykorzystania glu-
kozy, natomiast istotniej sze, dotyczące rozkładu
glukozy, sorbitolu i ramnozy - w obecności neo-

ńy"yrry. Zmtany aktywno ś c i b io chemi cznej s al-
,rrórróti-były tym wyraźniejsze, iż wyższe były
poziomy antybiotyków i prowadziły do zmian

,,kod., biochemicznego", a w efekcie do niewła-
ściwej identyfikacji bakterii. Na zmiany aktyw-
ności biochemicznej bakterii pod wpływem sub-

inhibicyj nych poziomów antybiotyków wskazu-
jąm.in, Chen i wsp. (4), wg których np. Listeria
- 

m on o cy t o genes wykazyw Ńa zmniej szenie wyko-
rzystania glukory w obecności penicyliny. Inni
ańorzywskazująnazab,xzeniawytwarzaniatok-
syn pize, drobnoustroje pod wpłyrvem subinhi-
bicyjnych poziomów antybioĘków (6, 12, 20, 2I,
26,27,30).

Wyniki badań nad wpływem podawania strep-

tomycyny na izolowanie ,S. enteritidis od do-
świadczalnte zakażonych kurcząt podano w
tab.4. Z przedstawionych danych wynika, ze
dwukrotne, a w mniejszym stopniu jednorazowe
podanie streptomycyny w istotny sposob ograni-
Ćzało możliwość izolowania salmoneli z mięśni
i narządów wewnętrznych otaz z .vqtmazow zklo -
aki. Wydaje się to potwietdzaó wyniki badań in-

nych autorów wskazujących, że w przypadku
lóczntczego stosowania antybi otyków u zw terząt
można si ę liczyc z trudno ściami diagno styczny-
mi przy izolowaniu drobnoustroj ów pato gennych,

spo*odo*anymi obecnością antybiotyków lub
ł"ktero poantybiotykowym (3, 8- 1 0, 1 4, 1 5, 1 8),

Fakt, ze u doświadczalnych ptaków nie stwier-
dzano objawów klinicznych salmonelozy ani ty-
powych dla tej ; edno stki zmian s ekcyj nych, mimo
relatywnie wysokiej dawki zarazka, może po-
twte}dzać usposabiającą rolę warunków zoohi-
gienicznych hodowli i właściwego żywienia pta-

ków w wyzwoleniu objawów chorobowych, az
drugiej strony potwierdza możliwość bezobjawo-
wego nosicielstwa salmoneli.

ii"rn" prac e w skazuj ą że antybiotykoterapi a

salmonelÓz u zwtetząt, w tym u drobiu, zmniej-
sza wpTaw dzię ltczebność populacji salmoneli,
ale nió umo żItwiacałkowitej dekontaminacj i sta-

da, a ponadto jest niejednokrotnie czynnikiem
generującym opomość tych drobnoustrojów na

Śtosowane antybiotyki. Ponadto, jak wynika z
innych prac ,na|eży się liczyć z możliwościąuak-
tywnieńi a się zakażeń op ortuni sty czny ch ( 8, 1 0,

13.14.I],ż3,24).Objaśnienia: + wynik pozytywny, wynik negatywny.



Ryc. 3. Aktywność biochemiczna S. typhimurium w zależno-
ści od poziomu streptomycyn

M d n Wet.5 (211999

Znaczentę epidemio 1o gtczne i epizootio 1o gic zne
salmoneloz pozostaje bez dyskusji. Na podstawie
przedstawionych badań otaz dany ch piśmiennictwa
można stwierdzić, ze antybiotykoterapia może często
utrudniać diagnostykę w zakresie tychpatogenów, stąd
tez musi być prowadzona w sposób rozważny, z
uwzględnieniem wszystkich mozliwych efektów.

Wnioski

1. Sub-inhibicyjne stęzenia streptomycyny i neomy-
cyny oglaniczająwzrostS. enteritidis i S. Ęphimurium
w bulionie i mięsie mielonym oraz zmniejszają ich
aktywność biochemiczną i zdolność ruchu.

2. Podawanie streptomycyny kurczętom doświad-
czalnie zakażonym S. enteritidis utrudnia izolowanie
tego drobnoustroju z tuszek.
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Ry,c. 2. Zmian1, aktylvności biochemicznej S. enteritidru pod
lvpł},\\,em subinhibicljnych stężeń n€omycyny
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