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Sumrnary

A total of 49 Pąsteurella haemolytica isolates, obtained from cattle with respiratory tract disease and mori-
bund animals were characterised according to seroĘpes, antimicrobial susceptibility and plasmid DNA con-
tent. An examination of the plasmid content of the iso|ates revealed three different plasmid profiles. Isolates of
the same seroĘpe had similar plasmid profiles,, which were different from those of the other seroĘpes. Plas-
mid was determinated in 3 of 29 (70.3'ń) of A1 isolates, in 6 of 7 (85.7%) .Ą2 and in 4 of 5 (20%\ A.5 isolates. No
plasmids could by found in two P. haemolytica strains whic! belongs to T10 serotype. All the isolates were
sensitive to florfenićol and resistant to flumechine. Multiple drug resistance (: 7 antibiotics) was found in all
strains both with and without plasmids. Approximate|y 44,20ń of 43 iso|ates tested were resistant to the com-
bination of penicillino streptomycin, oxytetracyclineo tilmicosin and trimethoprim with sulphonamid. Besides
no correlation Was,,found to exist between the plasmid content and antimicrobial resistance. ,'

Keyrtor : Pasteurella haemolytica, plasmid profiles. antimicrobial susceptibili§'.

Zakaźnę choroby układu oddechowego cieląt sta-
nowią istotny problem zdrowotny w stadach bydła
opasowego. W złożonej etiologii, przy usposabiają-
cym wpływie śro dowi ska, uc z e stn iczą czy nniki wiru-
sowe oraz bakteryjne, w tym szczepy Pasteurella ha-
emolytica. Wśród metod zapobtegania i leczenia de-
cydujące znaczęnlę w poprawie stanu klinicznego
zwterząt odgrywa chemioterapia, w której wykorzy-
stywane są naj częściej tetracykliny, penicyli na, strep -

tomycyna oraz tylmik ozyna ( 9 ). Ne gaĘwnym efektem
szeroko rozpowszechnionego stosowania chemiotera-
peutyków, szczególnie o szerokim spektrum aktyw-
ności przeciwbakteryjnej. jest powstanie zjawiska le-
kooporności wśród populacji patogenów, które uczest-
nicząw chorobach układu oddechowego. Ustalono, ze
niektóre mechanizmy warunkuj ące antybiotykoopor-
ność szczepow bakteryjnych uzależnione sąod obec-
ności plazmidów. U szczępow P. haemolytica wyka-
zano np. plazmidowy charakter oporności na działa-
nie chloramfenikolu (22), antybiotyki beta-laktamo-
we (1, 5,6,16,I9-2I), oraz aminoglikozydowe i sul-
fonamidy (6), Chromosomalne oraz plazmidowe
uwarunkowanie lekooporności P. haemolytica, moż-
liwe jest w stosunku do tetracykliny (7, 1,9,25).

Z uwagi na brak krajowych opracowań obejmują-
cych charakterystykę szczępow P. haemolytica izolo-
w any c h z kllntc zny ch pr zyp adków ch orób ukł adu o d-
dechowego cieląt, celem prezentowanych badań było
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ustalenie typów serologicznych, profili plazmidowych
or az antybiotykowrazl iwości tego drobnoustroju,

Materiał imetody
Przedmiotem badań były szczepy bakteryjne P. haemo-

lytica lzolowane od cieląt o masie ok. 100 kg, pochodzą-
cychz 40 środowisk hodowlanych, zrożnych rejonów kra-
ju. Od zwierząt z klinicznymi objawami chorob układu
oddechowego pobierano wymazy z jamy nosowej i tcha-
wicy, natomiast posiewy z tkanki płucnej wykonywano od
sekcj onowanych cieląt padłych. Bakterie identyfikowano
przy zastosowaniu standardowych technik mikrobiologicz-
nych, tj.: makroskopowej i mikroskopowej oceny wzrostu
i wyglądu bakterii po I B godz. inkubacji w temp. 37"C,na
agarze z 5oń dodatkiem krwi baraniej oraz charakterystyki
cech biochemicznych, testem APl 20 NE (BioMerieux),
SeroĘp izolatów określon o metodą hemaglutynacj i pośred-
niej wg metody Biberstein (3) W ocenie lekowrazliwości
szczepow należących do poszczególnych serotypów zasto-
sowano 18 następujących standardowych krążków antybio-
tykowych: ampicylinaAM (l0 pg), amikacynaAN (30 pg),
amoksycyliną f kw. klawulanowy AMC (20 pe + 10 pg),
chloramfenikol C (30 pg), erytromycyna E (15pg), enro-
floksacyna ENO (5 pg), flumechina AR (30 pg), kanamy-
cyna K (30 pg), linkomycyna L (15 pg), neomycyna N
(30 pg), oksytetracyklina T (30 pg), penicylina P (10 pg),
polimiksyna B PB (300 UE), streptomycyna S (10 pg), te-
tracyklina TE (30 pg), trimetoprim + sulfonamid SXT
(I,25 1l,g + 23,]5 pg), tylmikozyna TIL (15 pg) (BioMe-



Tab. 1. SeroĘp, profile plazmidowe oraz anĘbioĘkooporność szczepów P haemolytica

AN, AR, c, L, P, PB, s, TlL (3)

AN, AB, E, K, L, N, P, PB, s, sxT, T, TE, TlL. (8)

AR, E, EN0, K, L, N, P, PB, s, TlL (7)

AN, AR, c, L, P, PB, sxT, TlL (2)

AN, AR, E, ENo, L, PB, s, TlL (6)

AN, AR, ENo, L, N,

P, PB, s, sxT, T, TlL

rieux, Difco) oraz florfenikol(30 pg) (Difco). Test wyko-
nano wg metody Bauera i wsp.(2) napodłozu Mueller-Hin-
tona (BioMerieux) z 50ń dodatkiem krwi baraniej.

Obecnośc plazmidowego DNA określono zmodyfiko-
waną metodąIizy alkalicznej wg Maniatis i wsp. (l4). W
materiale przygotowanym z 18 godz. hodowli bulionowej
BHI (BioMerieux) w temp. 37'C poddano elektroforezie
w I%o żeltu agarozowm z wykorzystaniem standardowego
buforu elektrodowego TBE. Rozdział prowadzono przy
napięciu 80 Y przez 2 godz, ZeIe barwiono w roztworze
bromku etydyny (0,5 pglml) i fotografowano w świetle ul-
trafioletowym. Określenie masy cząsteczkowej plazmidów
wykonano w odniesieniu do znanych standardów (Lambda
DNA/Hind III Marker,2 , od 564 do 23 130 bp, MBI Fer-
mentas), Analizę przeprowadzono dwukrotnie dla każdę-
go szczepu P. haemolytica.

Wyniki iomówienie
Charakterystykę izolowanych szczępów P. haemo-

lytica podano w tab. I. Analiza bakteriologicznawy-
mazów pochodzących od 160 badanych cieląt w 40
krajowych środowiskach hodowlanych, wykazńawy -

stęp ow ani e zr ożnic ow anych p o d wz glę dem s ero l o gi cz -

nym szczępów P haemolytica. W badanej populacji
49 szczepow,43 zakwalifikowano do biotypu A i T.
Wśród izolatów należących do biotypu A - 29 szcze-
pów (59,2oń) zakwalifikowano do serotypu I - AI,7
szczępów (I4,3%) do serotypu 2 A2, 5 szczepów
(I0/%) do serotypu 5 - A5. Dwa szczępy biotypu T
(4,I%) należały do serotypu 10 - T10. W stosunku do
6 pozostaĘch szczepow, typ serologiczny nie został
określony. Jak wynika z powyższych danych, w wa-
runkach krajowych podobnie jak w innych krajach
europejskich, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych
w śró d szczep ow P a s t e u r e l l a h a em o ly t i c a tzolow any ch
z przypadków chorób układu oddechowego cieląt,
dominuje serotyp A1 (4, 17,18,Z3).Uzyskany odse-
tek szczepów należących do tego serotypu jest zbięż-
ny z wynikami uzyskanymiprzez Purdy i wsp. (17),

Ryc. 1. Profile plazmidowe szczepów P haemolytica
I -bezplazmidowy szczep P. haemolytica A1, (25);2-5 plazmi-
dowe szczepy P. haemolytica A2 (88,201,202,207 ,208,250);
6-9-plazmidoweszczepy P. haemolytica A5 (39, 1l3, 301,302);
10-12 plazmidowe szczępy P. haemolytica AI (3,34,89); 13,
-l4 bezplazml,dowę szczepy P. haemolyticaTI0 (97,306); 15

wzorzęc masowy

którzy dokonali oceny serologicznej orazprofili ęnzy-
matycznych I24 szczępow P. haemolytica. Jęst także
nieznacznię wyższy od wyników przedstawionych
przęz Quire i wsp. (18). W badaniach innych autorów
udziałszczepow należącychdo serotypu A1 wahał się
w granicach od3],8oń (23) do 80-87,I% (4).

Lnaliza el ektro fore ty czna p lazmi dowe go DNA, 4 3

szczep ow P. h a em o ly t i c a wykazała l 3 0,2oń izolatow
od 1 do 2plazmidow w komórce (ryc. 1, tab. 1). Spo-
śród uzyskanych wzorów plazmidowych stwierdzono
występowanie pojedynczego p|azmidu o masie 2000
bp u 3 spośród 29 szczepow należących do serotypu
AI (I0,3oń),2plazmidów o masie 1300 i 1800 bp u 6
spośród 7 szczepów A2 (85,7%) oraz2 plazmidow o
masie 2000 i 3000 bp u 4 spośród 5 szczepow seroty-
pu 'Ą5 ( 8 0 %). Uzyskani e p owy ższy ch wzorów p lazmi-
dowych pozwoliło na wyodrębnienie jedynie trzęch
profi li. Największ ą liczbę szczepów pozbawionych
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Tab.2. Wrażliwość na anĘbioĘki 43 tereno*Tch szczepów P haemolytica

Ampicylina 6 (13,9%)
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ltw. ltlawuIanowy

Amikacyna
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5 (11 ,6%)
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4 (9,3%)
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Penicylina G 3 (7v")

;': 1] , ],

2 (4,6"/") 38 (88,4%)

Streptomycyna 3 (7%| 1 (2,3"/o) 39 (90,7%)

Tylmikozyna 5 (11 ,6%) 1 (2,3"/,) 37 (86,0%)

Ocena lekowrażliwości badanych
izolatów wykazaŁa, że wszystkie ba-
dane szczępy charakteryzowały się
p ełnąwr ażliwo ś cią na dziaŁanie flor -
fenikolu oraz I00%o opornoŚcią w
stosunkudo flumechiny (tab. z).Wy-
soki odsetek badanych lzolatów cha-
rakteryzował się wrażliwościąw sto-
sunku do amoksycyliny z kwasem
klawulanowym (8I,4%o), ampicyliny
(7 9,Ioń), chloramfenikolu (69, 8%) i
tetracykliny (58,I%o). Ponad 90%
badanych szczepów wykazyw ńo na-
tomiast oporność na działanie linko-
mycyny, streptomycyny oraz poli-
miksyny B. Ogółem wśród badanych
izolatów wyodrębniono 10 profili an-
tybiotykowych (tab. 3). Najczęściej
występuj ący profi 1 (20,99%) obej mo-
wał opomość w stosunku do 11 an-
tybiotyków (AN, AR, ENO, L, N, Ł
PB, S, SXT, l TIL), stwietdzano za-
równo wśród szczepów posiadają-
cych plazmidy, oraz szczepow bez-
plazmidowych. Ustalo no, że wszyst-
kie badane szczepy charakteryzowa-
Ę się wieloopomościąw stosunku do
7 i więcej zastosowanych chemiote-
rapeutyków, co świadczy o po-
wszechnym występowaniu zj awiska
wielooporności wśród terenowych
szczepow P. haemolylica. Niepoko-
jącym jest fakt równoczesnego wy-
stępowania u 44,2%o izolatów opor-
ności w stosunku do penicyliny,
streptomycyny, oksytetracykliny, til-
mikozyny oraz trimetoprimu z sulfo-
namidem tj. lekow używanych naj-
częściej w profilaktyce i terapii cho-

plazmidów ustalono w obrębie serotypu AI orazu obu rób układu oddechowego cieląt (9).
izolowanych szczepow serotypu T10. W przypadku Najwyższąwieloopornością obejmującą 16 chemio-
tego ostatniego serotypu obserwacja dotyczy jedynie terapeutyków cechowały się bezplazmidowe szczepy
dwóch szczepów, jednak podobne wyniki uzyskano należące do serotypu T10. Podobnie w badaniach Di-
takżę w znacznie większych populacjach P. haemoly- ker i wsp.(8) istotnie wyższąwielooporność biotypu
tica (I9, 24). Z danych dostępnego piśmiennictwa T w porównaniu do A obserwowano wśród szczepów
wynika, ze w obrębie gatunku Pasteurella haemolyti- izolowanych u owiec. Wśród szczępow należących do
ca odsetek szczępow bezplazmidowych przyjmuje serotypów AI, A2 i ,Ą5 wielooporność występowała
wartość od 0 do 87,5Yo (24). Ze względu na tak małe zarówno u izolatów zawterających plazmidy jak i
zróżnicowanie profili plazmidowych oraz duzy odse- szczepów bezplazmidowych, (tab. 1)
tek szczepów nie posiadających plazmidów można Wprezentowanychbadaniachpotwierdzonobardzo
przyjąc, że metoda analizy plazmidowego DNA, wy- wysoką skutecznośc florfenikolu będącego struktural-
korzysty"wana powszechnie w dochodzeniach epide- nym analogiem tiamfenikolu. Wszystkie badane izo-
miologicznych u innych gatunków bakterii, jako sa- laty charakteryzowały się pełną wrażliwością w sto-
modzielna nie jest przydatna do oceny terenowych sunku do omawianego antybiotyku. Identyczne wyni-
szczepow P. haemolytica, co potwierdzająbadania in- ki uzyskali takze inni altorzy (10, 11, 13). Badanta in
nych autorów (4, 16). Interesującym wydaje się nato- vitro potwterdząąw pełni wyniki efektywności kli-
miast fakt znacznego podobieństwa profili plazmido- nicznejtego antybiotyku (I2,I3).Zastanawiająclłnjest
wych w obrębie danego serotypu (tab. 1). fakt występowania u 860ń badanych szczepów opor-
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Tab. 3. Profile anĘbioĘkooporności 43 szczepów Pasteurella haemolytica

ności w stosunku do tylmikozyny. Antybiotyk należą-
cy do grupy makrolidów nie był dotychczas stosowa-
ny w kraju. W stosunku do należącej do tej samej gru-

py chemicznej erytromycyny uzyskano natomiast o

około 30% mniej szczepow opornych.
Z grupy,,nowych" antybiotyków, wysoką liczbę

szczĆpói opornych obserwowano także w stosunku
do eńrofloksacyny. Odsetek szczepow opornych
(6 5,I%) przekr aczał znacznte warto ści uzyskiwane
ptzęz innych autorów. W badaniach Hórmansdorfer i
Bauer (10), w których oceniono 160 szczepow Pasteu-
rella haemolytica tylko 2 szczępy (I,25%) były opor-
ne na działantę tego leku.

Wyniki przedstawionych badań sugerują pilną ko-
niecŻność 

- 
monitorowania antybiotykowrażliwo ści

wśród izolowanych od cieląt szczepów Pasteurella
h a em o ly t i c a. Z uw agi na kompleksową etiolo gię cho -

rób układu oddechowego wydaje się niezbędnym usta-
lanie lekowrażliwości także dla innych, równie istot-
nych bakteryjnych czynników etiologicznych takich j ak
P. multocida, Haemophilus somnus oraz Actinobacil-
lus pyogenes.
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Metodą chromatografi i gazowej oraz spektrofotometrii rrrasowej określono

poziom 17a-19 nortestosteronu (a-NT) oraz l7P-l9 nortestosteronu @-NT) w

żółci pęcherzyka żółciowego trzech krów z kaniulowanym pęcberzykienl żól
ciowym w dwóch kolejnych ciążach Kaniule zakładano 138, 140 lub ]42 dnia

cialy. Próbki żółci pobierano do badań 2 razy w tygodniu W żadnej z badanych

próbek nie stwierdzono obecności B-NT. Natomiast a-NT Występował w żółci

od 120 dnja ciąży. Maksymalny poziom przypadał na tydzień przed wyciele-

niem i wahał się od 9,5 do 36,7 ng/ml Po wycieleniu poziom a-NT gwałtownie

obniżył się i nie był on wykrywalny do 120 dnia kolej nej ciĘy Stężenie a-NT w

żółci w następnej ciąży było zbliżone do wartości u krów, którym podano w

iniekcji syntetyczny ester fenylopropionianuP-NT.
G.


