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na antybiotyki i chemioterapeutyki

KATARZYNA WoLsKA, ANToNl JAKUBczAK", zBlGNlEW ANUsz**, KAzlMlERz BUKoWsKl

Katedra Mikrobiologii Wydziału Rolniczego WSR-P, ul. Prusa 12,08,1 10 Siedlce
*Zakład Higieny Weterynaryjnej, ul. Nowogrodzka 160, 18-410 Lomża

**Centrum Diagnostyki i Terapii AlDS, ul. Wolska 37,01-201 Warszawa

,]:]]

fu 
intv to antiniotics'and chemotherapy, Pseudomonas aeruginosa, human, do,mestic

L e cz eni e zakażeń wywo ł anyc h pr zez p aŁe c zkt P s e u -

domonas aeruginosa należy obecnie do trudniejszych

występowa nta Wzy żowej oporno ści, a ponadto niepo-
ż ądane go działanta antyb iotyków o graniczaj ąc e go ich
stosowanie. stała ocena i ślędzenie wrazliwościszcze-
pow Pseudomonas aeruginosajest uzasadnione.

Celem pracy było oznaczenie wrazliwości szczepow
Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki i wybrane
chemioterapeutyki.

Matetiał imetody
Badaniami objęto 136 szczepow P. aeruginosą.34 szcze-

py wyizolowano w Szpitalach Wojewódzkich w Siedlcach
i Białej Podlaskiej w latach 1992-1994. |0ż szczepy P. aeru-
ginosa wyosobniono od ryb (38 szt.), bydła (14 szt.), świń
(żż szt.), norek (13 szt.), szynszyli (1 szt.),lisów (2 szt,),
sarny (l szt.), jeleni (ż szt.), psów (2 szt.), kota (1 szt.) w
Katedrze Epizootiologii AR-T w Olsztynie w 1994 r. Do-
datkowo badaniem objęto szczep wskaźnikowy P. aerugi-
nosaNCTC 6749.

Badania wrażliwości przeprowadzono metodą krążko-
wo-bibułową opracowaną w odniesieniu do antybiotykow
przez Gawenda-Dzierżyńską i Wąsiewicza (16), a do sul-

fonamidów i leków nitrofuranowychprzez Anusza (3,4).
W analizie stopnia lekooporności szczepów Pseudomonas

aerugino s a uwzględniono antybiotyki i chemioterapeutyki
o następujących stęzeniachw 1 krążku: penicylina (10 j.m.),

kloksacylina (1 pg), ampicylina (10 pg), azlocylina (75 pg),

imipenem (10 pg), cefalotyna (30 pg), cefradyna (30 pg),

cefamandol (30 pg), cefuroksym (30 pg), cefoperazon
(30 pg), cefotaksym (30 pg), ceftazydym(30 pg), ceftriak-
son (30 pg), streptomycyna (30 pg), neomycyna (30 pg),

gentamycyna (30 pg firma OXOID), (10 pg firma BIO-
MED), tobramycyna (30 pg), netylmycyna (30 pg), ami-
kacyna (30 pg), erytromycyna (15 pg), linkomycyna (2 pg),

klindamycyna (2 p"g), oksytetracyklina (30 pg), doksycy-
klina (30 pg), chloramfenikol (30 pg), polimyksyna B (300

U/IE), kolistyna (300 UĄE), nitrofurantoina (200 pg), ri-
fampicyna (20 pg), biseptol (25 łg),trimetoprim (I,ż5 sl,g),

sulfometoksazol (23,75 pg), ciprofloksacyna (5 pg)
IJżyto krążków produkcji wytwórni surowic t szcze-

pionek w Warszawie (BIOMED) zgodnie z instrukcją za-
łączoną do krążków or az wyty cznymi P ZH. W odni e s ieniu
do mniej znanych antybiotyków zastosowano krążki pro-



Tab. 1. \łyniki badań wrażliwości szczepów Pseudomonas aeruginosa na anĘbiotyki i chemioterapeutyki
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zw i e tzęta
lutetkowe2)

zw ie rzęla
w olnożyiące3)

Wzotzec P,a. NCTC6749

Objaśnienia: W* - wrażliwy SW* słabo wrażliwy O* - opo11ly; I) zvłięrzętadomowe: bydło, świnia, pies, kot; 2) zwterzęta futerko-

we: norka, szynszyla,lis; 3) 2*i..ruta wolrrożyjące: sarna, jeleń.

dukcji OXOID, Bio-Merieux, The Upjohn Company, Beck-
ton Dickinson and Co.

Do posiewu uzywano 24 - godzinnej hodowli bulionowej
drobnoustrojów w ilości 0,5 ml o gęstości 8 x l08/m1 wg
skali Mc Farlanda. Uz}.wano podłoża przygotowanego wg
Muellera-Hintona firmy Bio-Merieux.

Wyniki iomówienie
W c elu określenia wrażliwo ś c i b ar dzo róznorodnej

grupy badanych szczepow Pseudomonas aeruginosa
posłuzono się szerokim wachlalzem antybiotyków. Do
badań zastosowano antybiotyki i chemioterapeutyki
Znane z piŚmiennictwa jako aktywne Wobec SZcZępow
Pseudomonas aeruginosa oTaz takie, na które szczepy
pałeczki lopy błękitnej są opome. W tabeli I przed-
stawiono wrażliwośó badanych szczepów P. aerugi-
nosa na antybiotyki i chemioterapeutyki. Przeprowa-
dzone badania wykazały szczegolnąwrażliwość szcze-

pów Pseudomonas aeruginosa na ciprofloksacynę
(99oń szczepów wrazliwych), azlocylinę (97oń szcze-
pów wrazliwych), polinryksynę B (95%), gentamycy-
nę, tobramycynę i ko li stynę (9 4oń), c eftazy dy m (9 0%),
imipenem (87%), amikacynę i neomycynę (85%). Do
antybiotyków o średniej aktywności wobec badanych
szczepów pałeczki ropy błękitnej na\eżaŁy: oksytetra-
cykl ina (1 IYo szczepów wrażli\Ąych), ceftriakson (62 %
szczepów wrażliwych), streptomy cyna (6Ioń szczępów
wrażliwych), cefopelazon (53% szczępow wrażll-
}\ych).

Szczepy Pseudomonas aeruginosa wykazywały
opornoŚÓ na następujące antybiotyki i chemioterapeu-
tyki: cefotaksym (52oń szczepów opornych), doksy-
cyklina (65oń szczepów opornych), rifampicyna, bi-
septol (7 4%), sulfometoksazol ( 8 8 %), chloramfenikol
(9 0%i), erytromycy na (9 60ń), nitro furant o ina (9 7 

oń),

c efuroksym (9 8%), klindamycyna, trimetop r im (9 9oń),
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penicylina, ampicylina, kloksacylina, cefradyna, cefa-
mandol, linkomycyna (100%). Danę z piśmiennictwa
(9,2I,23,25,27 ,30,3I,34, 43, 44) olaz wyniki ba-
dań własnych wskazuj ąnanięplzydatność w leczeniu
zakażęń Pseudomonas aerugino,§a antybiotyków z gru-
py penicylin izoksazolilowych, cefalosporyn I i II ge-
neracj i, makrolidów, linkozamidów, chloramfenikolu,
rifamycyn i nitrofuranów oraz sulfonamidów. W pew-
nych przypadkach obserwuje się aktywność prepara-
tów zawieraj ących sulfonamidy or az chlor amfeniko 1

wobec Pseudomonas aeruginosa. Norki leczone sul-
fatialiną z powodu klwotocznego zapalęnia płuc wy-
wołanego przez pałęczkl ropy błękitnej szybko zdro-
wiaĘ (22) . W e dł:ug Kró lińskie go (2 3 ) i Nowakowskie -

go (33) pałeczki ropy błękitnej wyizolowane z nasie-
nia buhajów wykazywały wrażItwość na sulfatiazol.
Chloramfenikol był aktywny wobec szczepow Pseu-
domonas aerugino s a izolowanych z wy dzleliny maci-
cy od krowy (a0). Antybiotyk ten okazał się również
dość skutec zny na szczepy P s eudomonas aerugino s a
wyizolowane od drobiu z r óżnymi schorzeniam i (2I).

W przeprowadzonych badaniach wykazano szczę-
gólną wrażliwość szczepow P s eudomonas aeru gino -

sa na ureidopenicyliny, cefalosporyny III generacji, kar-
bapenemy, aminoglikozydy, polipeptydy i fluorochi-
nolony.

W grupie ureidopenicylin największą skuteczność
wobec P s eudomonas aeruginosa posiada azlocylrina
(8,12,28). W badaniach własnych az\ocyltna wyka-
zyw ała naj wi ększą aktywno ś Ć antyp s eudomonas ową
spośród innych stosowanych P-laktamów. Wszystkie
szczepy Pseudomonas aeruginosa wyizolowane od
zwierzątfuterkowych, bydła, świń, sarny, jelenia, psa,

kota i zlewu szpitalnego byŁy wtażIiwe na azlocylinę
oraz 97o/o szczepow wyizolowanych od ryb t 9Ioń od
Iudzi.

P ałe czkt P s eu d o m o n a s a eru g in o s a char aktery zulą
się również wrażliwościąna cefalosporyny III genera-
cji. Ceftazydym należy do najbardziej aktywnych an-
tybiotyków wobec pałeczki ropy błękitnej w porow-
naniu z innymi cefalosporynaml oTaz do najskutecz-
ni ej s zy ch ter ap ellty c zni e p rep arató w w le c zęnil zaka-
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żeń P s e u d o m o n a s a eru g in o s a. We dłu g N owakowskiej
(32) w 1993 r. byŁo 87 % szczepów Ps ettdomonas aeru-
ginosa wrazliwych na ceftazydym. W badaniach prze-
prowadzonych w 1997 r. wykazano (25) 100% sku-
teczność antybiotyku wobec szczepów P s eudomona s
aeruginosa. Wysoki odsetek szczepów opornych na
ceftazydym izolowano od chorych poddanych prze-
szczepom szpiku (29) oraz od chorych z cystic fibro-
sls (5). Znacznie wyższy procent opornych szczepow
obserwowany w tych grupach tŁumaczy się wcześniej-
szym długotrwałym leczeniem chorych antybi otyka-
mi. W naszych badaniach ceftazydym był aktywny
wobec I00% szczepow Pseudomonas aeruginosa izo-
lowanych od ludzi, ryb, norek, lisa, satny, jelenia, psa,
kota i zlewu szpitalnego oraz 860ń szczepow Pseudo-
ln on a s aeru gin o s a wyizolowanych od szynszy|i, 7 6oń
od bydła i 59% od świń.

Kolej nym antybiotykiem B-laktamowym, który wy-
kazuje potencjalną aktywność w stosunku do szcze-
pow Pseudomonas aeruginos ajest imipenem, charak-
teryzujący się wysoką stabilnością wobec B-laktamaz.

Według opinii szeregu autorów (13, 15, 25,26, ż9,
41) szczepy P s eudom on as aeruginosa posiadaj ą uni-
kalną wrażliwość na ten antybiotyk i bardzo rzadko
identylrkuje się szczepy oporne. Imipenem w wyniku
indukcj i B-chromosomalnej cefalosporynazy może j ed-
nak powodować pojawienie się szczepow Pseudomo,
nas aeruginosa opornychnacęftazydym i inne cefalo-
sporyny (l3 , 25 ,4 1 ), Imipenem w badaniach własnych
vrykazyw Ń wys oką aktylvno ś ć wob e c b adanych szcze -

pow Pseudomonas aerugin.osa. Stwierdzono 100%
szczepow Ps eudomonas a.eruginos awrażliwych na ten
antybiotyk wyizolowanych od bydła, zwierząt futer-
kowych, samy, jelenia, psa, kota i zlewu szpitalnego
oraz 860ń szczepów wyizolowanych od świń, 85% od
ludzi i 74%o odryb.

Antybiotyki aminoglikozydowe są lekami niezastą-
pionymi w l e czeniu c i ę żkich zakażeń z udziałęm P s eu -

domonas aeruginosa. Do najczęściej stosowanych an-
tybiotyków z tej grupy na\eżą: arnikacyna, tobramy-
cyna, netylmycyna i gentamycyna (13, 27,29-3I,36,
43). Aminoglikozydy wykazująwybitnie synergiczne
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oddzlaływanie po skojarzeniu z B-laktamami (13, 20).
Wraz z nadużywaniem aminoglikozydów obser-wuje
się narastanie opornośc i szczepów P s eu d o m o n as aeru -
ginosa na te antybiotyki. Około 44oń szczępów jest
opornych na co najmniej jeden antybiotyk, zaś szcze-
py o wielorakiej oporności stanowtą22%. Wśród ba-
danych szczepów Ps eudomonas aeruginos a stwierdzo-
no 71 (52%) szczępow opornych na co najmniej 1

aminoglikozyd oraz 6 szczepow wieloopornych (42).
Antybiotyki amino glikozydowe znalazły duże zasto -
sowanie w leczeniu infekcji Pseudomonas aerugino-
sa u zwl,ęrząt. W terapii rutynowo stosowane są: gen-
tamycyna, tobramycyna, amikacyna, neomycyna, si-
somycyna oraz streptomycyna (9, 2I, 23, 3 4, 3 8). In-
teresujący jest fakt, iż streptomycyna, która nie wyka-
zuje aktywności w stosunku do szczepów klinicznych
P s eudomonas aerugino s a (I2, 1 3, 1 8, 24, 3 I) jest czę-
sto skuteczna wobec szczepów Pseudomonas aerugi-
nosa izolowanych od róznych zwierząt. Króliński (23)
stwierdził wysoką aktywnośó streptomycyny wobec

szczepów P s eudomonas aeruginosd wyosobnionych
zworkanapletkowego buhajów. Danek i wsp. (9) wy-
izolowali z nasienia ogierów szczępy Pseudomonas
aeruginosa streptomycyno-wrazliwe. Szczepy Ps eu-
domonas aeruginosa wyosobnione z pŁac owiec cho-
rych na ospę były wrażliwe wyłącznie na gentamycy-
nę i streptomycynę (37). Natomiast Sarkar (39) otrzy-
mał szczepy Pseudomonas aeruginosa wrażliwe na
streptomycynę z przypadków zapalentajelit u świń.
Wys oką aktyłvno ś ć streptomyc yny zanotowano w sto -
sunku do szczepow Pseudomonas aeruginosa izo|o-
wanych od drobiu (21, 38). Podanie streptomycyny
wykazało właściwośc i lecznicze w przebiegu posocz-
nicykarpi wywołanej przezPseudomonas (7), W obec-
nej pracy wykazano akĘrł no ś ć wob e c b ada ny ch szc ze -
pów Ps eudomonas aeruginos anastępuj ących antybio-
tyków: gentamycyny, tobramycyny, amikacyny, neo-
mycyny i netylmycyny. Streptomycyna okazałasię sku-
tęczna w stosunku do szczepów izolowanych od ryb,
zwierząt futerkowych, świń oraz saTny,jelenia, psa i



kota, a nie aktywna wobec szczepów wyosobnionych
od ludzi, bydła i zlewu szpitalnego.

Antybiotyki polipeptydowe: polimyksyna B i koli-
styna od wielu lat wykorzystywane sąw leczeniu za-
każęń wywołanych ptzez pałeczki ropy błękitnej.
Wykazują one aktywność wobec szczepów izolowa-
nych od chorych ludzi (1I,13,28,30) i chorych zwie-
rząt (6), wody (43) czy mleka ( 1 9). Ich zaletąjest utrzy-
mywanie się od wielu latnapodobnym poziomie od-
setka szczepów wrażliwych (ok. 89%) (13). Skutecz-
ność tych antybiotyków wobec Pseudomonas aerugi-
nosa byŁa również obserwowana w badaniach wła-
snych. Wrażliwość badanych szczepow P s eudomo nas
a e r u g in o s a na p o limyk syny zaw arta byŁa w pr ze dzia-
Ię 77-I00%. Do najbardztej wrażliwych szczepow
P s eu d o m o n a s a e ru gin o s a należały szczępy wyiz ol o -

wane od ludzi, bydła i ryb.
Jest prawdopodobne, ze stosowanie chinolonów ule-

głoby zmniejszeniu z powodu narastającej oporności
gdyby nie odkrycie, ze wprowadzęnie fluoru w pozy-
cję 6 cząsteczki oraz zastąpienie podstawnika w po-
zycji 7 kwasu piromidowęgo pTzęz piperazynę dało
p o cho dną o zwi ęks zonej aktywno ś ci w Ię częntu zaka-
żeń Pseudomonas aeruginosa z grupy zwtązkow 6-
- fl uoro - 7 -p ip erazynylowych (2 4) . Zw iązek ten wyka-
zuj e wysoką aktywność wobec szczepow klinicznych
Pseudomonas aeruginosa (24, 27 , 29). Nowe chino-
Iony znalazĘ również zastosowanie w weterynarii w
leczeniu zapalenta grlczoŁl mlekowego ukóz (10) i
krów (35) oraz zapaleniu ucha zewnętrznego u psów
wyłvołanych przez P s eu dom on as aeru gino s a (6). Flu-
oro chino lon y wykaru1 ątakze aktywno ś ć wobec szcze -
pow Pseudomonas aeruginosa izolowanych od węzy
(1) i ryb (2). W niniejszych badaniach, ciprofloksacy-
na okazała się najaktywniejszym preparatem przeciw-
ko badanym szczepom P s eudomonas aerugino s a. Za-
notowano 99oń szczepów wrażliwych na ciprofloksa-
cynę. §lko I szczep Pseudomonas aeruginosa wy-
izolowany od norek był oporny.
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Posoczn i ca n owo narodzo nych źrebiąt wywołana zakażeniem A c t i no b ac i l -

lus equuli powoduje padanie źrebiąt. Jednym z czynników usposabiającyrn do

infekcji sązaburzenia w podaży i w przyswajaniu siary Miano przeciwciał dla

A equuli określono w surowicy padłego źrebięcia oraz klaczy po oźrebleniu

metodą Westem blotting i metodą seroneutf alizacji Z wątroby padłego źrebię-

cia wyosobniono w czystej hodowli '4 eqttuli, zaś z nerek ponadto Proletts sp i
Escherichia coli Zk::wi pobranej z serca wyizolowano P-hemolityczny A equ-

uli, zaś w surowicy klaczy występowały przeciwciała neutralizujące aktywność

hemolitycznąl, equuli wyosobnionego z kr-wi z serca źrebięcia, Również suro-

wice 20 zdrowych klaczy cechowały się podobnyrn poziomem aktywności, któ-

ry wynosił 40,7 +6,1 jedn) Tej aktywności była pozbawiona surowica padłego

źrebięcia. Można domn iem},w ać, że ciągłe eksponowanie na E. equuli 1est przy-

czyną uodpomienia koni podczas gdy źrebię pozbawione siary jest podatne na

zakażenię.
G.


