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Na problem zakażęńpaciorkowcami grupy B (p. g.

B) u ludzi zwrócono większąuwagę dopiero w latach
60-§ch, kiedy to stwierdzono, ze bakterie te są częstą
przyczynąciężkichzakażęńunoworodków.Wcześniej
wtązanoje głównie z zapalentem gruczołu mlecznego
u krów, co znalazŁo swe odbicie w nazwie drobnoustro-
ju - Streptococcus agalactiae. Również obecnie kli-
nicznę i podkliniczne postacie mastitis występują u
0,5Yo-70o/o badanego pogłowia bydła w zależności od
kraju (5, 6, 18, 19,21). Największyproblemwpatolo-
gii człowieka stanowiąinfekcje noworodków, przebie-
gające pod postaciązapalenia phrc, opon mózgowo-
rdzeniowych i posocznicy (2, 4, 8, I2-I 4), Zakażenta
paciorkowcami grupy B u ludzi dorosłych dotyczą
najczęściej układu moczowo-płciowego (2, 22, 25).
Jest rzeczązaskakującą żebakterie te rzadko w}.vvo-
h,rją ropnie piersi u kobiet (26).

Liczne badania epidemiologiczne wykazŃy, że ist-
nieją dwa Tęzęr.v.runrry paciorkowców grupy B: zwie-
rzęcy (3, 4, 6, 1 4, 1 8, 23) i Iudzki (I, 3, 6, 1 1 ). Szczepy
pochodzące od zwterząt w przeciwieństwie do ludz-
kich rozkładająIaktozę (10, 20) i sąwrażliwe na ba-
cytracynę (3,9, Iż, I1,24). Stwierdzono równteż, że
u ludzi dominująseroĘpy: Ic, II i ilI (1, J,II,IJ,25),
podczas gdy u rwterząt seroĘp X (3, 5, 6,2I,23).

W badaniach własnych nad paciorkowcami grupy
B izolowanymi od ludzi stwierdzono, ze stosunkowo
często występująwśród nich szczepy mające zdolność
rozŁJadanialaktozy i niekiedy wrazliwe na bacytracy-
nę (7).

Celem pracy było zbadanie, czy test wrazliwości na
b acytracynę i z do lno ś ć r o zkładania lakto zy w p ołącz e -

niu z Ępowaniem serologicznym mogąstanowić pew-
ną podstawę różnicowania paciorkowców pochodzą-
cych od ludzi i zwterząt.

Materiał i metody

Badaniaprzeprowadzono na 365 p.g.B pochodzących od
Iudzi oraz I20 szczepach wyizolowanych z mleka krów z
podejrzeniem mastitis. Pacjorkowce grupy B identyfiko-
wano przy pomocy zestawu surowic Slidex Strepto Kit A,
B, C, D, F i G firmy bioMerieux. Dla potwierdzenia przy-
nalezności do grupy B wykonano test CAMP'a w modyfi-
kacji Barnum (17) i hydrolizę hipuranu sodu (8, 9, 10).
Róznicowanie szczepów ludzkich i zlvierzęcych opafto na
zdolności rozkładania laktozy (B, 10, 20) oraz wrazliwości
na bacytracynę (3, 10, 11, l6, 20). Surowice do określenia
typów serologicznych rł,obrębie grupy B, uzyskano na dro-
dze immunizacji królików antygenami, przygotowanymi
według metody McCarty i Lancefield (Iż) ze szczepow



§,zorcowych: Ia - 090R, Ib - H36B, Ic 4909, ll - l BRS21,
III - Dl3lC, R Compton 25160 1X - Compton24160,
otrzymanych z Europejskiej Kolekcji Tkanek i Bakterii
Centrum Mikrobiologii w Londynie. Typowanie serologicz-
ne przeprowadzono metodąpodwójnej dyfuzji w I,2oń żell
agarowym (3, 5, 6). Wyniki w postaci linii precypitacyj-
nych odczytywano po ż4 godzinach inkubacji płytek w
temp. pokojowej, w wilgotnej komorze.

Wyniki iomówienie
Wszystkie szczepy zidentyfilowane serologicznie

przy pomocy zestawu Slidex Strepto B jako paciof-
kowce grupy B, powodowaĘ hydrolizę hipuranu sodu.
W teście CAMP'a brak wyniku pozyĘwnego zanoto-
wano jedynie u I,60ń szczepów ludzkich t 3.3%o po-
chodzących od zsłvterząt Wśród szczepów ludzkich,
na bacytracynę opornych było 91,7oń paciorkowcow
natomiast l zwierząt zaledwie 13,3'Yo. Była to rożntca
statysĘcznie istotna b < 0,001). Spośrod 365 pacior-
kowc ów pocho dzących o d ludzi, Iaktozę hydro lizowa-
ło 32,9oń szczepów, natomiast szczępy mvlerzęce da-
waĘ I00% reakcji dodatnich (p < 0,01).

W tab. i przeprowadzono analizę paciorkowców
grupy B pochodzących od ludzi i zwierząt zuwzględ-
nieniem obu testów. Zdecydowana częśc paciorkow-
ców izolowanych od ludzi 245 szczepów (67,Ioń)
wykarywała oporność nabac7Ąracynę i nie hydrolizo-
w ała lakto zy . Z aden szczęp i z o lowany o d zw ier ząt nie
posiadał takich cech. Szczepy zvvierzęce stanowiĘ bar-
dziej jednolitą grupę, pod względem badanych cech,
gdyż z reguĘ byĘ wrażItwe na bacytracynę i hydroli-
zowaĘlaktozę(86,7%). U ludzi występowĄ one spo-
rudycznte (3,3%) (p < 0,001). Na szczególną uwagę
zasługują szczępy, które wykarvwŃ opornośó na ba-
cltracynę ale jednocześnie hydrolizowaĘ laktozę. W
tej grupie zta|azło się az 108 pa-
ciortowców izolowanych od lu-
dzii 16 szczepów pochodzących
od zwierząt.

W tab. 2podano wyniki typo-
wania serologicznego p.g.B.
Najczęściej spoĘkany u ludzi se-
rotyp Ic - 28,80ń, nie występo-
wał u zwterząt. Równiez seroĘ-
py II i II/R i Ia, choctaż mniej
Itczne, występowały wyłącznte
wśród paciorkowców izolowa-
nych od lldzi" Odwrotna sytu-
acja zaistniała w odniesieniu do
seroĘpu X, który u ludzi w ogó-
le nie występował natomiast u
zwierząt stanowił 33,3o/o. Nale-
zy podkreślić, że serotyp III, któ-
remu przypisuje się szczegóIne
znaczente w zakażeniach u no-
woro dków występował zar ów no
u ludzi, jak i u zwrcIząt. W oby-
dwu porównywanych grupach

Tab. 1. Ocena zdolności rozkładania laktozy i testu na bacy-
tracynę u paciorkowców grupy B izolowanych od ludzi i zrł,ie-
rząt

Objaśnienia: bacytracyna: wrażliwe (W), opome (O), hydroliza
Iaktoz5l (+), brak hydrolizy laktozy (-)

występował także serotyp R oraz Ib. Uzyskane dane
wrykazują że istnieją pewne rożntce w częstości wy-
stępowania poszczegolnych seroĘpów wśród pacior-
kowców izolowanych od ludzi i zwterzą| jednakże
mają one charakter ilościowy.

Brak było równiez wyraźnej zależności pomiędzy
zdolnością tozĘadantalaktozy i wrażliwością na ba-
cytracynę a sero§pem. W grupie szczepów opornych
nabacytracynę i rozkładających laktozę zna|azło się
aż 108 paciorkowców izolowanych od ludzi, które
najczęściej reprezentowaĘ sero§py: Ib, III i R, Rów-
nieżuzwterzątbyĘ one spoĘkane w obrębie wymie-
nionych serotypów.

W grupie szczepów wrażliwych nabacytracynę i
hydrolizujących laktozę znalazło się zaledwie 12 pa-
ciorkowców pochodzących od ludz| ktore należaĘ
również do serotypu Ib i III. Wśród I04 szczepow
z\]vlęTzęcych, cechy te wykazyłvaŁo aż 24,0Yo pacior-
kowców o seroĘpie III i §lko 5,8oń Ęp,,l serologicz-
nego Ib. Pozostałe szczepy należaĘ do najliczniej re-
prezentowanych seroĘpów X i R.

Paciorkowce grupy B mają istotne znaczenie w
medycynie weterynaryj nej, gdy ż s ą j ednym z naj częst -

Tab. 2. Porównanie typów serologicznych paciorkowców grupy B pochodzących od
ludzi i zwierząt z uwzględnieniem wrażliwości na bacytracynę i zdolność rozkładania
laktozy

bacytracyna (0)

laktoza (-)

bacytracyna (0)

laktoza (+)

bacytracyna (W)

laktoza (+)

razem

bacytracyna (0)

laktoza (-)

bacytracyna (0)

laktoza (+)

bacylracyna (W)

laktoza (+)

Iazem

108

12

365

0

16

104

120

3,3

50 ,0

33,3

18,1

0

25,0

5,B

8,3

40,0 13,1

28,8 8,7

25,7

28,7

66,7

27,g

0

25,0

24,0

24,2

13,5

8,3

0

11,5

0

25,0

24,0

24,2

0

0

0

0

0

25,0

34,6

33,3

Zw ie rzęla

Objaśnienia: jak w tab. 1.



szych czynników etiologicmych mastitisubydła (5, 18,
I9,2I,24). Problem, czy paciorkowcę nvięrzęce mogą
by c pr zy cryną zakńeń u ludzi j e st dyskusyj ny. Istniej ą
dane, z których możnawnioskować o odmienrrej cho-
robotwórczości szczepów ludzkich i zwierzęcych.

Jak wynika z szereg.;- informacji wydaje się wielce
prawdopodobne, że mleko i produkty mleczne mogą
byc przyczyną infekcji u ludzi. Za taktm poglądem
przemawiają badania wskazuj ące na vry ższą koloni-
zację gardła paciorkowcami grupy B u osób pryących
niepasteryzowane mleko (15). Istnieją jednak donie-
sienia, z których mozna wnioskować o odmiennej cho-
robotwórczości szczepów ludzkich i zwierzęcych,
Wykazano, że w przypadku mastitis wywołanego u
h,row szczepami ludzkimi, dochodzi do samoistnego
wyeliminowania drobnoustroju, podczas gdy infekcj e
spowodowaneszczępamizwierzęcymlzawszęwyma-
gaĘ leczenia (2I). Tak więc problem różnic w choro-
botwórczości mvierzęcych szczepów dla ludzinte zo-
stał doĘchczas wyjaśniony (I5, 76,2I).

Jak wspomniano, szczepy zvvierzęce różnią się od
ludzkich brakiem oporności na bacytracynę, zdolno-
sciąrozĘadania laktozy a także niektórymi cechami
serolo giczny mi. Z przeprowadzonych badań własnych
wynika, że na podstawie tych testów, w znacznejItcz-
bie prrypadków nie mozna jednoznacznie rozrożnic
szczepów ludzkich od zwierzęcych. Stosunkowo czę-
sto występują bowiem szczępy aĘpowe pod wzglę-
dem omawianych cęch, Znacznte częściej dotyczy to
paciorkowców gnrpy B izolowanych od ludz| wśród
których aż 29,60ń wykazuj e z do lno ś ć r o zkJadania lak-
tozry - cechę łpową dla szczepow zwierzęcych, Test
na bacytracynę był wprawdzie charakterysĘczny dla
szczepów pochodzących od ludzi, jednak 13,3ońp,g.B
izolowanych od rwierząt było także opornych na ten
chemioterapeuĘk. Podobne wyniki uzyskali Finch i
M artin (I 2), któt zy wykazali wy s oką op orno ś ć p ac i or-
kowców izolowanych od ludzi równą 94,50^, podczas
gdy u mvierząt stanowiĘ zaledwie 8,2Yo. Znalazło to
także potwierdzenie w badaniach innych autorów (3,
I7 ,20,24).

Ępowanie serologiczne okazało się mało przydat-
ne do róznicowania szczepow pochodzących od ludzi
i mvierząt. Jedynie dwa sero§py ograniczĄ się do
jednej grupy szczepow: łp Ic spo§kany był u ludzi
(28,80ń), natomiast X (33,3%) u rwierząt. Pozostałe
serotypybyĘ obecne w obydwu grupach lub zęwzglę-
du na rzadkię występowanie nie mogĘ byc brane pod
uwagę. Badania prowadzone w Norwegii (15) $ryka-
zaĘ w śr ó d szczęp ow p o cho dz ących o d zwier ząt ob e c -

ność tych samych seroĘpów, jakie występowaĘ naj-
częściej u ludzi : III - 26,40ń, Ic - 20,00ń i R - I 4,4oń.
Podobne wyniki uzyskano w Czechosłowacji (23).
Natomiast w badaniach Bergner-Rabinowitza i wsp.
(6), wśród szczepow zvvterząt dominował seroĘp X,
który stanowlł aż 92,50ń. Wysoki udziń tego serotypu
wykazaŁa Jelinkova (16) w przypadkach mastitisu
bydła.

Reasumując można stwierdzió, że za podstawową
metodę róznicowania szczepow ludzkich i zwierzę-
cych naleĘ Llznac test wrazliwości na bacfracynę.
Zdolnośc rozkJadanialaktozy jak też Ępowanie sero-
logiczne nie spełniają tej roli i mogą mieć tylko zna-
częnię pomocnicze, gdyż wysoki odsetek szczepów
ludzkich i zwierzęcych daje podobne wyniki.
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