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The dominating pathogenic strains of Escherichia
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enrofloksacinland neomycin. A high sensitiviĘ of Stre
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S chorzenia bakteryj ne górnych dró g oddechowych
oraz biegunki na tle zakaźnym stanowiąod lat powaz-
ny problem epizootiolo giczny i ekonomiczny w wiel-
kotowarowej produkcj t zwlerząt. Również wzrost in-
tensyfikacji produkcji zwierzęcej,począwszy od lat 90-
-tych, prowadzonej często w nieodpowiednich wanrn-
kach zoohigienicznych, prowadzi do naruszenia ho-
meostazy organizmu i spadku naturalnej odporności
zw lerząt. D o mas owych z achorowań do cho dz i na1 czę-
ściej u zwierząto obniżonej odporności naturalnej spo-
wodowanej złymi warunkami środowiskowymi, nie-
dożywi enie m or az ich dużą koncentracj ą w ob iekcie,
przez co opłacalność produkcji staje się poważnie za-
grożona. Zjawisko to nabiera szczegolne go znaczęnn
w odchowie zwierząt młodych, u których nofuje się
n aj wi ęks z e straty. Z dany ch kraj owych t zagr antczny ch
wynika, że straty w odchowie młodych zwierzątmogą
sięgać niekiedy 30%. Najwięcej padnięć noĘe się w
pierwszych tygodniach życs,a,podczas gdy np. wskaź-
nik śmiertelności prosiąt przed odsadzeniem wynosi
jedynie I-3% (5,7).

Wobec brakupowszechnej i skutecznej swoistej pro-
filaktyki w praktyce terenowej, zwalczanie zespołu
płucno-jelitowego cieląt i prosiąt oparte jest głównie
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na terapii antybiotykowej. Jednakże, intensyfikacja
produkcj i zwterzęce1 oraz nadtlżywanie antybiotyków,
głównie jako dodatków w paszy powoduje pojawia-
nie się coraz większejliczby szczępow bakterii opor-
nych na działante antybiotykow. Fakt ten zmusza do
stałych poszukiwań nowych i efektywnych prepara-
tów, poszerzający chdotychczasowe możliwości lecze-
nia chorób okresu odchowu cieląt i prosiąt (2,13).

Celem pracy było określenie udziaŁubakterii w etio-
patogenezie schorzeń gómych dróg oddechowych i
przewodu pokarmowego cieląt oraz prosiąt utrzymy-
wanych w watunkach chowu wielkotowarowego oraz
wrażliwości izolowanych od nich bakterii na chemiote-
rapeutyki dostępne na polskim rynku weterynaryjnym.

Mateliał imetody
Do badań pobierano wymazy od cieląt i prosiąt, u któ-

rych klinicznie rozpoznano odoskrzelowe zapalenie płuc,
biegunkę lub zespół p neumo enterlljs o wieloczynnikowej
etiologii. Ogółem pobrano materiał od 48 cieląt w wieku
od 1 do 8 miesięcy i 104 prosiąt w wieku od 2 do 5 tygodni
pochodzących z 4 różnych gospodarstw wielkostadnych
Polski Zachodniej.
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Tab. 1. Wyniki badań bakteriologicznych wymazów z błony śluzowej górnych dróg oddechowych i kału cieląt

objaśnienia: +++ obfity wzrost kolonii bakterii, ++ śrędnio liczny wzrost kolonii bakterii, + wzrost pojedynczych kolonii.

Tab.Z.Wvniki badań bakteriologicznych wymazów z błony śluzowej górnych dróg oddechowych i kału prosiąt

Objaśnienia:jak w tab, l.

Dla określenia gatunku bakterii, w przebiegu schorzeń
układu oddechowego i przewodu pokarmowego pobierano
wymazy od zwierząt z 1amy nosowej oraz wymazy kało-
we, które w podłozach transportowych przekazywano do
lab oratorium, a następni e wysiewano na p o dłoża stałe : agar
zwykły, agar z krwią oraz wybiórcze Mc Conkeya oraz
Sabourouda. Z wymazów kałowych dodatkowo wykony-
wano posiewy na podłożanamnażające (SF) dlapałeczek
z rodzajl Salmonella. Wszystkie posiewy inkubowano w
temperafurze 3'7"C przez 48 godztn i po tym czasie okre-

ślano wzrost bakterii jako obfity, średni lub nieliczny. Wy-
izoiowane drobnoustroj e z rodztny Enterobacteriąceae
identyfikowano przy użyciu zestawu epl2l (f-my HTL).
Natomiast gronkowce i paciorkowce róznicowano przy uĘ-
ciu zestawów gpl 15 i ppl 18 (f-my HTL).

Wrażliwość in yitro izolowanych bakterii na antybioty-
kl, oznaczano metodą krążkowo-dyfilzyjną na podłożu
Mueller-Hintona. Do badań ul,typowano szczepy uznawane
w pi śmiennictwie za p otencjalnie chorob o tw ór czę. Wr aż-
liwość ich określano przy użycitt krążków f-my Becton
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Tab. 3. Wrażliwość in vitro na chemioterapeutyki szczepów bakteryjnych wyizolowanych z górnych dróg oddechowych cieląt

Objaśnienia: +++ silnie wrażliwe, ++ średnio wrazliwe, * słabo wrażliwc, o niewrazliwe

Dickinson o następującym nasyceniu: Amoksycylina
(25 pg), Ampicylina (10 pg), Doxycyclina (30 pg), Enro-
floksacyna (5 pg), F]umechina (30 pg), Linkomycyna +

Spektynomycyna (50 pg), Neomycyna (30 pg), Oksytetra-
cyklina (30 pg), Penicylina (l0 pg), Streptomycyna (10 pg),
Sulfametoksazo1 + Trimetoprim (TMP) (23,75 1l"g +

1,25 pg), Tylozyna (50 pg)

Wyniki iomówienie
W tabelach I-2 przedstawiono szczegoŁowe zesta-

wienie drobnoustroj ów izolowanych od zw ierząt ba-
danych z uw zględnieniem intensywno ś ci wzro stu ko -
lonii na podłożach stałych.

Dla wszystkich izolowanych drobnoustrojów uzna-
ny ch za p otencj alni e chorob otwórcze wykonano anty-
b iotykowrażliwo ś ć. S zcze gółowe ze stawien ię wr ażIt-
wości poszczególnych gatunków bakterii przedstawio-
no w tab. 3-6.

Wszystkie szczępy hemolityczne E. coli izolowane
z górnych dróg oddechowych cieląt wykazywały śred-
niąwrażliwość na enrofloksacynę, neomycynę i silną
na oksytettacyklinę oraz I00oń niewrażliwość na po-
zostałe chemioterapeutyki. Klebsiella pneumoniae w
odniesieniu do penicyliny, streptomycyny,sulfonami-
dów potencj onowany ch or az tylozyny wykazyw ała
brak wrażliwości. Na pozostałe antybiotyki była sil-
nie, średnio lub słabo wrażliwa. Wśród gronkowców

I00% wrażliwość obserwowano w odniesieniu do
amoksycyliny, ampicyliny, enrofl oksacyny, neomycy-
ny, oksytetracykliny, penicyliny oraz sulfonamidów
potencjonowanych itylozyny. Na flumechinę i linko-
mycynę ze spektynomycyną powyzsze izolaty były
średnio lub słabo ważliwe w 67oń, a na streptomycynę
33oń szczępów słabo wraż|iwych. Podobnie wysoką
wrażliwość obserwowano w odniesieniu do pacior-
kowców. Silną średnią lub słabą wrażliwość Strepto-
coccus.lpp. odnotowano na wymienione w tab. 5 che-
mi oterap eu tykt, z wyj ątkiem fl umechiny i ty|o zy ny, na
które izolowany paciorkowiec był w 100% oporny.

Wśród drobnoustrojów izolowanych z wymazów
kałowych cieląt hemolityczne szczepy Escherichia coli
wrażliwe były w 100% na enrofloksacynę. Na pozo-
stałe chemioterapeutyki wrazliwych in vitro było od
20 do 80oń szczepów. Całkowitąniewrażliwość odno-
towano na penicylinę, streptomycynę i tylozynę. Szcze-
py Klebsiella pneumoniae wykazywaŁy natomiast
zmienną wrażliwość na chemioterapeutyki. Wysoką
wrażliwość (80%) obserwowano tylko na chinolony
(enrofloksacyna i flumechina). Dla pozostałych che-
mioterapeutyków wrażliwość Kl e b s iel l a p n e u m o n i a e
wynosiła od 20 do 40oń, natomiast 100% brak sku-
teczności obserwowano na penicylinę i tylozynę. Więk-
s z o ś c c hemi ot erap eutyków (7 4%) w ykazy w ało wy s oką
skuteczność w odniesieniu do Corylnebacterium spp.
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Tab. 4. Wrażliwość in vitro na chemioterapeutyki szczepów bakteryjn.vch wyizololvanych z kału cieląt

Ą

100

4

100

4

100

4
100

Objaśnienia: jak w tab. 3.

Wymienione izolaty okazały się oporne w 100% na
linkomycynę ze spektynomycyną streptomycynę, sul-
fonamidy potencj onowane, tylozynę.

Wrażliwość na chemioterapeutyki drobnoustrojów

nycll szczepow Escherichia coli. Klebsiella pneumo-
niae tzolowana z wymazów górnych dróg oddecho-
wych wrażliwa była w I00% (silnie, średnio lub sła-

przedstawione w tab. ] . Staphylococcus spp. wykazy-
wał duząwrażliwość w stosunku do użytych chemio-

jedynie niew
) i sulfonami
izolowanych

na linkornycynę ze spektynomycyną oksytetracyklinę
i tylozynę wynosiła od 14 do 28oń.-Szczepy 

bakteryjne izolowane zkaŁll świń charak-

k streptomy-
o ię całkowi-
n \ozynę. Po-

lub średniąwrażliwość wykaz5,wało od 38 do 100%

szczepów. Podob rażIlwę były w 50-
-rcO%naużyte c Drobnoustroje ro-
dzalu C o ryln eb a c t er ittm.§pp. opome były natomiast w
33oń nalinkomycynę ze spektynomycyną streptomy-
cynę i tylozynę. Na pozostałe chemioterapeutyki szcze-

przyczyny chorób układu oddechowego i/lub pokar-
mowego. Antybiotykowrazliwość izolowanych Esche-
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richia coli oznaczano jedynie dla szczepow hemoli-
tycznych i wykazano, ze ponad 650ń szczepow wraż-
liwych było in vitro na amoksycylinę, enrofloksacynę
i linkomycynę ze spektynomycyną. Natomiast całko-
wity brak wrażliwości obser-wowano w odniesieniu do
penicylin,v, sulfonamidów potencj onowanych oraz ty -
|ozyny. Dane ostatnich lat równiez wskazująna niską
oporność Escherichia coli na enrofloksacynę i iinko-
spektynę oraz słabąwrażliwość na penicylinę i sulfo-
namidy potencjonowane (2,8, 13, l6). Utrzymująca
się wysoka oporność na chemioterapeutyki pałeczek
okrężnicy zwlązana jest z obecnościąplazmidów trans-
ferowych w cytoplazmie i zdolnością mutacji w kie-
tunku oporności na jeden lub kilka antybiotyków. Po-
dobne zjawisko obserwowane jest w przypadkuzaka-
żęń na tle Klebsiella spp., w których przekazywante
plazmidu R determinuje oporność na poszczególne
chemioterapeutyki . Charakterystyczną cechą tych pla-
zmidów jest możliwośc ich przekazywania w obrębie
tego samego lub różnych rodzajów bakterii (I2,14). Z
obserwacji własnych wynika, że szczepy Klebsiella
pneumoniae izolowane z górnych dróg oddechowych
cieląt i świń wrażiiwe były w 70oń na enrofloksacynę
i linkomycynę ze spektynomycyną otaz w 59oń na
amoksycylinę i oksytetracyklinę. Natomiast na peni-
cylinę i tylozynę odnotowano wysoki odsetek szcze-
pów niewra żliwy ch, odpowiedn io 9 4%o i 8 8 %. Podob-

nie przedstawiała się wrażliwość w odniesieniu do
szczepow izolowanych z wymazów kałowych. Rów-
niez ponad połowa tych szczepów wrażliwabyła na
enrofloksacynę i linkomycynę ze spektynomycyną
(68%) oraz streptomycynę (5 6%). Niską skuteczność
wykazyw ała amoksycylina, oksytetracyklina, penicy-
Iina oraz sulfonamidy potencjonowane itylozyna (73-
-I00%). Wysoki odsetek (8-100%) opornych szczę-
pow Klebsiella pneumon.iae izolowanych na terenie
Polski wykazał również Swiderski i wsp. (l4).

O znaczenia antyb i otyko op orno ś ci wykonane i n v i -
tro dla paciorkowców i gronkowców pochodzących z
górnych dróg oddechowych i wymazów kałowych cie-
|ąt oraz prosiąt wskazują na wysoką wrażliwość tych
drobnoustrojów na powszechnie stosowane w lecznic-
twie chemioterapeutyki. Wśród nich stosunkowo ni-
ską skutecznością charakteryzowały się oksytetracy-
klina, streptomycyna, sulfonamidy potencjonowane,
natomiast wysoki odsetek szczepów wrażliwych od-
notowano w stosunku do amoksycyliny, enrofloksa-
cyny i penicyliny. Obserwacje te potwierdzająwynlki
wcześniejszychbadań (6, 10, 11, 15).

Na szczególną uwagę wśród użytych chemiotera-
peutyków zasfuguj e enrofl oksacyna, której skuteczność
w hamowaniu namnazania bakterli in vitro wynosiła
94,70ń. Nalezy ona do grupy chinolonów i charaktey-
zuje się szerokim spektrum działanla, zarówno w od-

Tab. 5. Wrażliwość in vilro na chemioterapeuĘki szczepów bakteryjnych wyizolowanych z górnych dróg oddechowych świń

Objaśnienia: jak w tab. 3.
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Tab. 6. Wrażliwość in vitro na chemioterapeutyki szczepów bakteryjnych wyizolowanych z kału Świń
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4
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2
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6
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4
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2
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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Objaśnienla: jak w tab. 3.

niesieniu do bakterii gram-ujemnych, jak i gram-do-
datnich oraz mykoplazm. W odróznieniu od innych
c h e mi o t erap eutykó w me chani z m dzi ałanta zw iązany
jest z uszkadzaniem genomu komórki bakteryjnej,
poprzęzblokowanie enzymu gyrazy niezbędnej w pro-
cesach replikacji DNA komórki bakterii. Dotychcza-
sowe badania nad skutecznością enrofloksacyny w
zw alczanil chorób b akteryj ny ch zw ier ząt go sp o dar-
skich, psów, kotów oraz drobiu opisano w wielu pu-
blikacjach (I, 3, 4, 9, 1 0).

W chemioterapii na szczęgolną uwagę zasługuje
zj awisko narastania oporności drobnoustrojów. Zjawi-
sko to w piśmiennictwie sygnalizowane jest od wielu
lat, a spowodowane jest zbyt częstym niewłaściwym
stosowaniem tego samego chemioterapeutyku. Stąd
oznaczęnie wrazliwości drobnoustrojów in vitro tna
ogromne znaczenle, atym samym pozwd,a na stero-
wane i bardziej skuteczne leczenie, co z kolei wpływa
b ezp o średnio na opłac alno ś ó pro dukcji zw ler zę cej . Na
p o dkre ś leni e zasługuj e fakt, że dl a prawidłowe go prze-
prowadzenia badania oraz właściwej interpretacji uzy -
skanych wyników niezbędna jęst ścisła współpraca la-
boratorium diagnostycznego i lekarza weterynarii spra-
wującego bezpośrednią opiekę kliniczną nad stadem.
Badanie in vitro wrażliwości bakterii na chemiotera-
peutyki informuje, które substancje czynne zawatle w

preparatach antybiotykowych mogą okazac się przy-
datne lub nieprzydatne w niszczenill zarazka w orga-
nizmie. Lękarz weterynarii powinien wybrac przy
uwzględnieniu farmakokinetyki i własnych doświad-
częń in vivo najlepszy chemioterapeutyk nabazię an-
tybiotykogramu w odniesieniu do zaistniałej choroby.
Od dawna bowiem wiadomo, że częstotliwość opor-
no ści bakte rli w zr asta wpro st proporcj onalnie do czę-
stotliwości stosowania antybiotyku.
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