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Drobnoustroje z rodzaju Staphylococcus są szero-
ko rozpowszechnione w przyrodzie. Izolowane sączę-
sto z wody, gleby, powtetrza oraz zanieczyszczonych
produktów spotywczych. Większośó gatunków gron-

i<owców to Śaprofity, wchodzące w skład naturalnej
mikroflory człówieka i nłvierząt, jednak odgrywaj ą one
również istotną rolę jako cąmniki etiologicznę zaka-
żefi i zatruć pokarmowych.
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menta. Do zakażenia tuszek dochodzi najczęściej w
trakcie procesu technologicznego uboju i obróbki. Od
drobiu rzeżnego izolowano nie Ęlko S. aureus (I8),
a\e takżę S. gallinarum (7).

n
k
wyizolowanych szczepów.

Mateilał imetody
Badaniami objęto materiał dostarczany do laboratorium

Zakładu Chorób Drobiu AR we Wrocławiu na przestrzeni

10 miesięcy, tj. odpażdziernika 2000 r. do lipca 2001 r. W
tym czasie wykonano łącznie 5]2badania,przy czymdo-
minował materiał ze stad kur niosek i kurcząt rzeżnych
(70%), zaś inne gatunki drobiu stanowiły odpowiednio:
kaczki i gęsi - 14%, indyki - I2,4Ya orazinne ptaki, w tym
gołębie, strusie, papugi 3,60/o, Z każdego stada do badań
pobierano próby średnio od4-6 ptaków. Materiał do badań
bakteriologi czny ch stanowiĘ wycinki narządow wewnętrz-
nych ptaków (wątroba, śledziona, płuca) oraz zmienione
chorobowo stawy (najczęściej skokowe i palców,). Mate-
riał posiewano na podłoze agarowe z knłią a następnie
inkubowano w temp. 37"C przezż4 godziny. Po inkubacji
z wyrosłych kolonii wykonlrvano preparaty barwione me-
todą Grama. W przypadku stwierdzenia Gram-dodatnich
bakterii kształtu kulistego, przeprowadzano dodatkowo
próbę na katalazę przy lżyciu 30ń toztworu nadtlenku wo-
doru (Catalase Test-Difco).

Do identyfikacji wyizolowanych Gram-dodatnich i ka-
talozododatnich szczepów ziarrłiaków zastosowano zestaw
identyfikacyj ny ID32 STAPH (bioMćrieux) umożliwiaj ą-

cy oznaczenie ż6 reakcji biochemicznych oraz wykonano
następujące testy dodatkowe:

- próbę nakoagllazę wg Devriese i Hajek (6),

- określenie zdolności produkcji termolabilnej egzonu-
kleazy (DN-aza) na gotowym podłożu DNase Agar firm;,

Oxoid wg Devriese i Hajek (6),

- wykrywanie czynnika ziepiającego przy pomocy ze-

stawu diagnostycznego ,,clumping factor" ST-80, (firmy
Connay), test wykonano zgodnie z zaleceniem producenta,

- wytwarzanie bar-wnika i hemolizyn ocenę wytwarza-
nia no n soJo-

wy fco), \izyn
na dod krwi
baraniej,

- rozkład ksylory (zdolność produkcji kwasu z ksyiozy),
badano na płynnym podłozu zawierująclłm l% wodę

peptonową ksyiozę oraz alkoholowy roztwór błękitu bro-

motymolowego.
Określanie wrazliwości na chemioterapeutyki. Wrażli-

wość wyizolowanych szczepów gronkowcowych na che-

dów (STXłrimetoprim 1,25 sl"g 
-| sulfametoksazol - ż3,]5

pg), ampicyliny (10 pg), eryĄromycyny (15 pg) i linkospek-
tinu (2l5 pg). Wyniki intelpretowano w oparciu o wzorce

stref zahamowań zgodnte z zalęceniami producentakłĘ-
ków. Ponadto dlaszczepów S, aureusoznaczano dodatko-

wo wrazliwość na metycylinę (na podłożu Mueller-Hinto-
na z dodatkiem 40ń NaCI, z użyciem krążków zawterają-

cych 5pg metycyliny (Oxoid) wg Młynarczyk i wsp. (19).

Wyniki iomówienie

Wyniki badań przedstawiono w tab. I-2 oraznaryc.
1-2,

Stwierdzono wysoki wskaźnik zakażęnia drobiu
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S, aureus

S. xylosus

S. Ientus

S, cohnii

S. saprophyticus

S, sciuri

S. arleltae

S, hyicus

S, haemolyticus

S. simulans

Staphylococcus sp,

Ryc. 1. Gatunki

Linkospektin
Erytromycyna

Ampicylina
Sullonamidy

Gentamycyna

Stleptomycyna
Neomycyna

0ksytetracykl ina

Doksycykl ina

Norlloksacyna
Enrolloksacyna

Fl umechi na

Amoksiklaw
Amoksycylina

05101520253035
gronkowców izolowane od drobiu

niosek -76,90ń, od indyków - 55,6Yo oraz
od gęsi i kaczek- 37,soń.Natomiastw ma-
teriale od2-4 Ęg. brojlerów ,S. xylosus sta-
nowił 36,8Yo lzolatow, zaś S. aureus - 2Ioń.
Największ ę zróżnicowanie gatunkowe

gdy od kur niosek izolowano Ęko ż ga-

tunki (tab. 1).

Wyniki oceny właściwości biochemicz-
nych zidenĘfikowanych gatunków glon-
kowców u badanego drobiu przedstawia
tab.2.

Badane szczepy gronkowców wykazy-
wĄ duże zrożnicowanie właściwości bio-
chemicznych i enzym atycznych. Zestaw
identyfikacyjny ID32 STAPH ponvolił na
wyróżnienie wśród 29 tzolatow S. aureus
16 biotypów, natomiast wśród 9 szczepów
S. xylosus - 6 biotypów, Bardzo częstc
stwierdzano również występowanie szcze-

określanych przy użyciu zestawu ID32
STAPH należały: wytwarzanie kwasu z

redukcj a azotanow oraz pr oba Voges-Pro-
skauera. Reakcje te byĘ dodatnie w przry-

padku 93-100% badanych szczepów. Nie-
Ćo mniej tzolatow (79,3%) rozkładało lak-
tozę, natomiast Ęlko około połowa szczę-
pów rozkładała turanozę lub produkowała
Ón ym ureazę. Z pozostałych badanych
właściwo ści naj większ e znaczęnię diagno -

czynntka zle-
i silna aktyw-
dpowiednio u

93,I i 89,60/o badanych izolatów). Jedynie
72,40^ szczępow S. aureus wytwarzało
koagulazę lub produkowało barwnik, na-
tomiast tylko 1 tzolat (3,4%) wykazywń
silne właściwości hemoliĘczne.

Z wy; ątkiem I szczepu, określonego j ak1

45 50

100%

Ryc. 2. Wrażliwość wyizolowanych gronkowców na chemioterapeuĘki

szczepów nie udało się ustalió tch przynależności ga-

Tab. 1. Liczba (7.) łyizolowanych gronkowców od drobiu

E szczepy wlażliwe
r szczepy średnio wrażliwe
l szczepy oporne



Tab.2. Właściwości biochemiczne §zczepów izolowanych od drobiu*

właściwoś ć

WylWarzanie barwnika

Koa gulaza

Hemoliza silna

HemOliza słaba

DNaza silna

DNaza słaba

clumping factor

Wytwarzanie kwasu z:

- glukozy

- lluktozy

- mannozy

- mallozy

- laktozy

- ltehalOzy

- mannilolu

- ralinOzy

- sacharozy

- N-acetylO-glukozaminy

29

28

28

2s

23

29

27

0

29

29

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

s

9

9

9

9

0

Ą

8

0

3

0

0

6

2

2

0

2

2

2

2

0

2

0

0

2

2

0

2

- luranozy

- arabinozy

- rybozy

- celobiozy

- ksylozy

WylWarzanie:

- lreazy

- dihyd10lazy aJgininOWei

- dekarboksylazy ornitynoWei

- B-galaktorydazy

- arylamidazy arOininowei

- l0slatazy zasadowei

- arylamidazy pirolidonylowei

p-g lukulOnidazy

Hydroliza eskuliny

Redukc|a azolanów

P]óba voges-P]oskauela

0porność na noWObiOGynę

16

4

0

0

0

28

6

0

0

29

28

0

Objaśnienie: *nie uwzględniono 4 szczepów o nieokreślonym garunku

cus, S. arlettae),wwarzanieB-glukuronidazy (S.xy- cam| z tendencjąwzrostową Ęch zakńeń. W odróż-
losus, S. cohnii, Ś. ar]ettae i S. sciurĄ oraz próba Vo- nieniu od obecnej syhracji wskaźnik zakńefiia gron-
ges - Proskauera (^§. saprcphyticas), kowcami drobiu grzebiącęgo w latach I99I-I994

Gronkowce wyizolowane od drobiu charakteryzo- ksztahował się wg Wieliczko i wsp, (24) na stosunko-
wała w warunkach in vitro najwyższa wrażliwość na wo niskimpoziomie -4,8Yo,przy czymnajwyższybył
amoksycyltnę oraz amoksycylinę z kwasem klawula- u kur niosek-9,2oń i u kurcząt brojlerów - 5,5oń,zaś
nowym (100% szczepów wrażliwych). Stosunkowo uindykówwynosiłtylko2,]o^.Autorzyizolowaligron-
wysoki był również odsetek szczępow wrażliwych na kowce głównie ze stawów skokowych ptaków majl.
ampicylinę i neomycynę (98,2oń), gentamycynę cychtrudnościwporuszanil(dużyprocenttokogutki
(96,4Yo), sulfonamidy (83,6%) oraz deoksycyklinę w okresie odchowu i wczesnej produkcji).
(18,2Yo), oksytetracyklinę (65,5oń) i erytromycynę Na uwagę zasłagĄe znaczne ztożnicowanie gatun-
(63 ,6%).Na preparaĘ z grqpy fluorochinolonów, czę- kowe gronkowców izolowanych od drobiu. Jakkolwiek
Śto stosowane u drobiu, wraZliwychbyło jedynie od S.aureuszdecydowanienajczęściejpowodowałinfek-
43,60/0 (flumechina) do 54,50ń szszepów (enrofloksa- cje u badanych ptaków (stanowił 48,30ń wyizolowa-
cyna) (ryc.2) Wszystkie badane sŻczepy S. aureus nychszczepówtego rodzaju), tojednak znaczny od-
okazaĘ iię wrażliwe na meĘcylinę. setek (połowa izolatów) stanowiĘ zakażenia wyłvo-

wyńit<i przeptowadzonych badań wskazują na sto- łane gronkowcami koagulazoujemnymi, zxvŁaszcza S.

sunkowo wysoki stopień zakażęnia drobiu gronkow- xylosus, S, lentust S. cohnii. Te ostatnie gatunki czę-

21

21

1

11

26

2

27



(5)

sto izolowane był też od drobiu przez innych auto-

koagulazoujemne możę świadczyć o zachodzący ch
obeónie zmianach w relacji drobnoustrój - makroor-
ganlzm. Współczes ny, bar dzo intensywny chów dro,-

6iu ora, óia|lczbastosowanych zabiegów w ramach

zlepiającego i hemolizyn.
Badania epidemiolo glcznę wskazuj ą na gronkowce

h na erytromycynę i
(1). Ponadto Khan i

badaniach, że istnieje
mozliwość transferu oporności na erytromycynę zę

tus.
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