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Dane piśmiennictwa wskazują na coraz niższę efekty
przeciwbal<teryj nej terapii zap alefi gruczołu mlekowe-
go, mimo wprowadzania do lecznictwa coraz to now-
szyclr generacji antybiotykow (31, 35, 37, 38, 42,44).
Jedną z przyczyll tego stanu jest nabywanie opornoścl
na te antybiotyki przez drobnoustroje, które stanowią
czynnik etiologiczny ma,stitis (6, 9. 26, 30, 32). opor-
ność tych samych gatunków bakterii na ten sam anty-
biotyk nie zawsze jest identyczna. Antybiotyki mogą
cechować się wysoką aktywnościąin vitro w stosunku
do bakterii wyosobnionych w jednym stadzie, a niską
w innym (23,29). Oprócz tego wykazano zmienność
wrazliwości bakterii wyizolowanych w tym samym go-
spodarstwie lub na tym samym terenie na prleslrzeni
czasu (9, l1, 20), Bakterie nabywały i traciły opomośc
na antybiotyki powszechnie stosowane w terapii i profi-
laktyce mas titis . Stwierdzono wahani a wrazliwo ści Strep -
tococctLs agalactiae na penicylinę, ampicylinę, kloksa-
cylinę, erytromycynę i terramycynę. Powyzsze obserwa"
cje dotyczą także wrażIiwości na wymienione antybio-
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tyki paciorkowców CAMP-uj elnnyclr oraz gronkorł,c órv,

a także wrazliwości na neomycynę, streptolnycynę i tc-
tracyklinę pałeczek coli-podobnych i gronkowców.

Jednyn z typów opornościjest zdolność produl<owa-
nta przez bakterie enzymów, które rozbijają pierścień

P-laktamowy, tj, zasadnicze wiązanie chelniczne anty-
biotyków z glllpy penicylin i cefalosporyn. Szczególną
aktywność w produkcji B-laktamazy przejawiają gron-
kowce ipałeczki Gram-ujemne, w tym E. coli (1,5,7,
10,43), tj. drobnoustroje, które obecnie dominująwśród
czynników etio1o gi cznych podklinic zny ch i klinicznych
postaci zapaleiwymienia (3, 4, 9, I 6, 23, 2 6). Opieraj ąc
się na informacjach zagranicznych (1, 5-'7, ż8,31,43)
można przyjąc, ze około 20-60% szczepow gronJ<ow-

ców i pałeczel< wytwarza B-Ial<tamazę. W piśmiennic-
twie brak jest danych dokumentujących zarówno skaię
tego z.jawiska w Polsce w odniesieniu do patogenow
mastitis u kr,ów, jak też kształtowania się oporności na
rózne antybiotyki bakteri i l aktamazo- akty wnych.
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Antimictobial sus,ceptibility of lactamase-positive and !actamase-negative bacteiia sttains
isolated flom mastitis in cows

The purpose of the study was to examine 120 Staph. gative
strains, and 84 Gram-neg,ative bacteria strain§ isolat ca§e§
susceptibility in-vitro to antimicrobial drugs depending o e B-lac
bial sensitiviĘ was tested by the disk diffusion method and performed according to NCCI S guidelines in N{ueller-
-IIinton a§an The detection ofPJactamase production wa
a chrómogenic cephalosporin where a positive reaction is
of the stick., 54.żYo of Staph. aureus tested strains, 29.1
were lactamase-positive. AU ttie laqtamase-positive Sta
them rvere resistant to ampicillin. Their resistance to
(7.6%) was relatively low but it was high to amoxicillin
activity of amoxicillin from 47.70ń up to 81.5%. The tac e coagula§e.positive staphylococĆi were
susceptible to B-lactam antibiotics in 90-100% of cases. Th actamaso-positive Cl{S strains to antihi-
otics was very similar to Staph. aureus strains. The sensitivity of laCtamase-positive and lactamase,negative strains
of Gram-negativę bacteria to P-lactam antibiotics did not differ. The combination of amoxicillin with clavulanic
acid increased its activiĘ in-vitro compared to pure amoxicillin. No connection betweenB-lactamase production of
stap ci and baóteria strains and their sensitivity to streptomycin, neomycin, gentam_vcin,
eryt in, tylo' , bacitracine, lincomycine, novobiocin and norfloxacin was noted.
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Celem badań było określenie wrazliwości na antybio-
tyki gronkowcow koagulazo-dodatnich (Staphylococcus
aureus) i koagulazo-ujemnych (CNS - coagulase-nega-
tive staphylococci) oraz pałeczek Gram-ujemnych wy-
iz o 1 o w anyc h z k7inic znych i p o dkl ini c zny ch pr zy p adków
nrustitis u krów w zależności od zdolności do wytwa-
rzania B -laktamazy przez te szczepy.

Materiał i metody

Badaniom in vitro poddano 31,6 szczepów gronkowców i 84
szczepy p ałe cz ek Gram-uj emnych, wyi zo 1 owanych z klinicz-
nych i podklinicznych przypadków mq..stitis u krów w drugiej
połowie 2002 roku. Próbki mleka ćwiarlkowego (wydzieliny
zapalnej ) pobierali pracownicy Zakładu Fizj opatologii Roz-
rodr_r i Gruczołu Mlekowego PIWet, a w części przypadków
takze terenowi lekarze weterynarii. Strzyki były czyszczone,
tlastępnie zanurzane w środku dezynfekcyjnym do podojo-
rł,ej kąpieli i ponownie dezynfekowane alkoholem przy po-
mocy tamponu z waty. Pierwsze strugi usuwano i do steryl-
rrych probówek zdajano po 2-4 ml wydzieliny (rnleka) zato-
kowej. Próbki schładzano i niezwłocznie transpotlowano do
laboratorium. B adania bakteriol o gic zn ę ptzępr ow adzano za
polnocą powszechnie przyjętych metod (22).

Wrazliwość na antybiotyki ocęniono posługując się rneto-
dą krążkowo-dyfuzyjną z uwzględnieniem wytycznych Na-
tional Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)
na podłożu Mueller-Hintona. Stosowano następujące krążki
finny Oxoid:penicylina (l0 j.nr.), ampicylina (10 pg), klok-

Tab. 1. Liczba i odsetek dro|rnoustrojów laktamazo-dodat-
nich i laktamazo-ujemnych wyizolowanych z wydzieliny za-
palnej gruczołu mlekowego krów

sacyl ina (5 pg), amoksycylin a (25,p,g), amoksycylin a z kwa-
sem klawulanowym (20 pg + 10 pg), cefoperazon (30 pg),
cefaleksyna (30 pg), streptomycyna (10 pg), neomyci,na
(30 pg), gentamycyna (l0 pg), erytromycyna (l5 pg), tetra-
cyklina (30 pg), bacytracyna (10 pg), linkomycyna (15 pg),
norfloksacyna (1 0 pg) oraz nowobiocyna (30 pg), a takze fir-
my Rosco (tylozyna 150 pg). Szczepami kontrolnymi były
S. ąureus ATCC 25 923 i Escherichią coli NICC 25 922.
Interpretacji wyników dokonywano zgodnie z kryteriami
NCCLS (27), dzieląc szczepy na wrazliwe, średnio wrazliwe
1 oporne,

Wytwarzanie P-laktamazy przez gronkowce i pałeczki
Grarn-ujemne określono za pomocą pałeczek z nitrocefiną
(Oxoid). Nitrocefina jest chromogenną cefalosporyną ktora
wykazuje szybką iwyrażnązmianę zabarwienia z żółtego do
rózowoczerwonęgo w przypadku obecności B-Iaktamazy, co
jest spowodowanę przez hydrolizę wiązania amidowego
w pierścieniu B-laktamowym. B adanie przepr ow adzano pod-
czas odczytywania antybiotyko gramu po 1 8 -24- godzinnej in-
kubacji, Końcówkę pałeczki, w której znajduje się nitrocefi-
naprzykładano do kolonii bakteryjnych lezących na granicy
strefy zahamowania wzrostu przy krĘku zawierającym peni-
cylinę lub bezpośrednio przy krążku w przypadku braku stre-
fy wolnej od baktęrii. Następnie pałeczkę odkładano na za-
wilgoconą pokrywkę płytki Petriego i po 5 minutach prze-
trzymywania w temp. pokojowej oceniano zabarwienie koń-
cówki pałeczki. Zmianabarwy z żóhej do rózowej i czerwonej
wskazywała nawytwarzanie enzymu. W przypadku utrzymy-
wania się barwy żółtej odczyt ponawiano po 15-60 minutach.

Wyniki iomówienie
Szczepy laktamazo-dodatnie stanowiły 54,2Yo gron-

kowców koagulazo-dodatnich (S. aureus) iż9,Ioń gron-
kowców koagulazo-uj emnych. Ponad 90oń pŃeczek Gtam-
-uj emnych wykazyw ało zdo ln o ś ć wytw ar zania B -lakta-
mazy (tab.I).

wrażliwość bakterii laktamazo-dodatnich i laktamazo-
-uj emnych na antybiotyki B-laktamowe przedstawiono
w tab. 2. Gronkowce złociste, które wytwarzały B-Iakta-
mazębyły w 100% opome na penicylinęt w 96,90ń na
ampicylinę. Oporność tych bakterii na kloksacylinę i ce-

Drobnousltój
Łączn i e

n

S. aureus

cNs

Pał. Gram-ujemne

Razem

65

57

77

199

54,2

29,1

91,7

49,8

55

,l39

7

201

45,8

70,9

8,3

50,2

120

196

84

400

Tab.2. Wrażliwość na antybiotykiBłaktamowe bakterii laktamazo-dodatnich i laktamazo-ujemnych wyizolowanychzprzy-
padków mastitis u krów

S, aureus
lakt.-dodalnie

S. aureus
la kt.-uie mne

cNs
la kt, -d o d atn ie

cNs
lakt. -u je mne

Pał. G-ujemne
lakt.- dodalnie

Pał. G-ujemne
lakl. -u je mne

0,0

89,1

5,3

72,7

0,0

0.0

0,0

0,0

3,1

87,3

7,2

79,9

19,5

14,3

1,3

0,0

73,8

94,5

64,9

82,7

0,0

0,0

7,7

0,0

15,8

7,2

0,0

0,0

27,7

89,1

28,1

91,4

9,1

28,6

20,0

1 0,9

36,8

5,0

24,7

14,3

75,4

1 00,0

89,5

99,3

51,9

85,7

6,1

0,0

1,7

0,7

18,2

14,3

30,8

85,4

38,6

79,9

46,7

28,6

4g,2

12,7

45,6

14,4

32,5

28,6

89,2

98,2

86,0

95,7

44,2

57,1

3,1

0,0

7,0

3,1

16,9

1 4,3

Objaśnienia: lakt. - laktamaza,wr -wtażIiwy, śr * średnio wrazliwy
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foperazon była prawie identyczna, nie-
co zaś mniejsza na cefaleksynę, Obec-
ność krł,asu klawulanowego spowodo-
wała prau,ie dwukrotny wzrost aktyw-
ności ili l,i/lo amoksycyliny. Niezależ-
nie od te_eo nastąpiło zmniejszenie pro-
cento\\,ego udziaŁl szczepow średnio-
r,vrażlirł,ych na korzyść wrazliwych.
Laktatnazo -uj emne gronkowce koagu-
lazo-dodatnie były w 90-100% wrażll,-
we na antybiotyki B-laktamowe. Gron-
kowce koagulazo-ujemne cechowały
siępodobną jak S. aureus wrazliwością
na antybiotyki tej grupy. I w tym przy-
padku połączenie amoksycyliny z kwa-
sem klawulanowym okazało się bar-
dziej aktywne w stosunku do szczepow
wytwarzaj ących P-laktamazę w porow-
naniu z działantem samej amoksycyli-
ny. Wrazliwość na antybiotyki P-lakta-
mowe laktamazo - dodatn i ch i laktama-
zo-uj emnych pałeczek Gram-uj emnych
nie rózniła się w sposób zasadntczy.
Kwas klawulanowy poprawił aktyw-
nośc in vitro amoksycyliny zarówno
w stosunku do szczepów laktamazo-
-dodatnich, jak też laktamazo-ujem-
nych. Jednak mała liczbatych ostatnich
nie upowaznia do wniosków.

W tab. 3 przedstawiono wrazliwość
gronkowców i pałeczek na antybiotyki
z grupy aminoglikozydo,nv i makroli-
dów w zależności od wytwarzania
B -laktamazy pr zez b adane szczepy. Ni e
odnotowano rożnic zależnych od pro-
dukcji wymienionego enzymu we
wrażliwości na te antybiotyki gronkow-
ców złocistych. Natomiast laktamazo-
-ujemne CNS wykazywały nieco lep-
szą wrazliwość, szczególnie na strep-
tomycynę i erytromycynę. Z kolei laktamazo-dodatnie
pałeczkt Gram-ujemne były invitrobardztej podatne na
streptomycynę, gentamycynę, a w szczegolności na neo-
mycynę, niż szczepy laktamazo-uj emne.

Kształtowanie s ię wraz l iwo ś c i laktamazo- dodatnic h
i laktamazo-ujemnych gronkowców i pałeczek na tetra-
cyklinę, bacytracynę, linkomycynę, norfloksacynę i no-
wobiocynę przedstawiono w tab. 4. Wrazliwość na ba-
dane antybiotyki nie miała związku z wytwarzaniem
przez szczepy B-laktamazy. Wyjątek stanowiła wrażli-
wość gronkowców na tetracyklinę. Szczepy laktamazo-
-dodatnie i koagulazo-dodatnie były bardziej, a lakta-
mazo-dodatnie i koagulazo-ujemne - mniej wrazliwe na
ten antyb i otyk. L aktamazo -uj emne p ałec zki c echowały
się stosunkowo wysoką opornością na norfloksacynę.

Z przeprowadzonych badań wynika, ze gronkowce
i p ałeczki wyizo lowan e z w y dzieliny zap alnej gruczołu
mlekowego krów w gospodarstwach połozonych w po-
blizu Bydgoszczy cechowały się zróznicowaną zdolnoś-

Medycyna Wet. 20M, 60 (2)

Tab. 3. Wrażliwość na antybiotvki aminoglikozydolve i makrolidolr e bakterii lak-
tamazo-dodatnich i laktamazo-ujemnych lvvosobnionl,ch z przl,padkórr łlastitis
u krów

Objaśnienia:jak w tab 2.

Tab.4. Wraż|irvość na inne antybiotyki bakterii laktamazo-dodatnich i laktama-
zo-ujemnych wyosobnionych z przypadków mastitis u krów

cią do produkcji B-laktamazy. Zbllżony odsetek lakta-
mazo-dodatnich gronkowców złocistych, pochodzących
z mastitis u krow stwierdzali też inni autorzy (5,7 ,28),
chociaż w niektórych pracach odsetek ten był stosunko-
wo niski (l). Przewaznie notowano wzrost odsetka gron-
kowców złocistych zdolnych do wytwarzania wymienio-
nego enzymu. W Danii stwierdzono wzrost z 4,5oń do
20oń w okresie 30 lat (1). W Finlandii nastąpił wzrost
z3Ooń do 54oń w okresie 15 lat (35), a Belgii najpierw
zalw ażono wzro st o ds etka |aktamazo - do datni ch gron-
kowców złocistych z 360ń do 80%, po czym nastąpił
spadek do 50oń i stan taki utrzymywał się ponad 20 Lat
(7 ). Przyro st gronkowc ów wytwarz aj ący ch B -Iaktamazę
wykazano także w Czechach (25) i USA (ż8). Z kolei
w Austrii odnotowano spadek takich gronkowców
z 35,2oń do 15,4oń między rokiem 1992 a 1996 (6).

Do tej pory tylko pojedyncze prace (26,29) poświę-
cono zdolności wytwarzania wymienionego enzymu
przez gronkowce koagulazo-ujemne, mimo ze stanowią

B a kle rie

S, aureus
la kt. -d o d atn ie

S, aureus
lakl. -u je mne

cNs
lakl.-dOdalnie

Pał. G-ujemne
la kt, -d0 d atn ie

Pał. G-ujemne
lakl.-u jemne

cNs
lakt-u jemne

Streplt

Wr

33,8

40,0

57 ,9

66,9

15,6

0,0

mycyna
lo

śr

47 ,7

40,0

8,8

18,0

49,3

42,9

NeOm

9

Wr

87,7

83,6

89,5

89,9

32 ,5

0,0

ycyna
!

śr

12,3

14,5

3,5

8,6

50,6

,t 
4,3

Gentar

"l

Wr

93,8

98,2

89,5

95,7

85,7

71,4

ryGyna
b

śr

4,6

0,0

7,0

2,2

3,9

0,0

E]ylrOmycyna
o/
/o

l

0,0 14,3

W1

23,1

20,0

36,8

42,4

0,0

0,0

śl

40,0

52,7

33,3

32,Ą

1,3

Ty ozyna
o/
Jo

I

l o,o

Teltacyklina
/o

I

Wf sr

S. aureus
la kt. -d o d atn ie

S, aureus
lakt.-uie mne

cNs
akt.-dodatnie

cNs
lakt,-u jemne

Pał, G-ujemne
la kt. -d 0 d aln ie

Pał. G-ujemne
lakl.-uiemne

58,5

38,2

49,1

l4,8

1 0,4

0,0

24,6

,lB,2

8,8

7,2

28,6

28,6

87,7

89,,|

87,7

90,6

0,0

0,0

1,5

,l 0,9

10,5

6,5

0,0

14,3

43,1

50,9

33,3

38,1

0,0

0,0

35,4

29,1

15,8

17,3

0,0

0,0

75,4

70,9

75,4

7 4,1

85,7

28,6

18,5

21,8

15,8

18,0

9,1

28,6

32,3

l4,5

47 ,4

52,5

0,0

0,0

43,1

9,1

1 9,3

20,1

2,6

0,0

Objaśnienia:jak w tab. 2.



one c or az częstsząprzy czy nę m a s t i t i s (3, 4, 2 1 ). Wedłu g
Myllys i wsp. (26), laktamazo-dodatnie CNS mogą sta-
nowić żródło genów oporności dla S. aureu.s, Gronkow-
ce koagulazo-ujemne, które posiadają zdolność wytwa-
tzania B-laktamazy, stanowią istotny problem w terapii
zakażeń u ludzi (ż,I4,15). Stwierdzony w tej pracy odse-
tek Gram-uj emnych pałeczek,które produkowaĘ B-lak-
tamazę jest wyższy niż w danych piśmiennictwa (10).

Wrazliwość gronkowców na kloksacylinę, amoksycy-
1inę z kwasem klawulanowym, cefoperazon i cefaleksy-
nę, a takze na neomycynę, gentamycynę, erytromycynę,
bacytracynę i norfloksacynę była dość wysoka. Mieściła
się jednak w przedziałach podawanych przez innych
autorów (4,J,9, ],I,12,ż6,28) i nie odbiegałaodwyni-
ków wcześniejszych badań własnych (l9,20, żI). Pra-
wie takie same wyniki, szczegó7nie w przypadku opor-
ności gronkowców na penicylinę, erytromycynę i neo-
mycynę uzyskali Chertcoff i wsp. (4). Większość auto-
rów odnotowała wzrost oporności na antybiotyki gron-
kowcow oraz innych drobnoustrojów izolowanychz mas-
t iti s (I, II, ż6, 29). W Finlandii wzrosła proporcj a szcze-
pów .S. aureus opornych na więcej niż jeden antybiotyk
z 36,90ń do 63,60ń w okresie 8 lat (26). Czynnikiem,
który ogranicza efektywność antybiotykoterapi i zapalef'
spowodowanych przez gronkowca złocistego jest zdol-
nośc szczepów do wytwarzani a B -laktamazy (8, ż9, 3 5,
37).Zwymienionychpowodow Watts i Salmon (43) pod-
kre ś l aj ą konieczność identyfi kacj i gronkowc ów opornych
na meticylinę (MRSA - Methycillin Resistant Staphylo-
coccus Aureus), poniewaz szczępy te są opome na wiele
lub wszystkie antybiotyki dopuszczone do terapii masti-
tis. Z drugtej strony, de Oliveira i wsp. (28) na podsta-
wie MIC dla szczepów S. aureus z 11 krajów stwierdzi-
li, że ogólny poziom oporności jest stosunkowo niski.
Jednakze oporność na antybiotyki patogenów mastitis
moze rosnąć i obniżać się w kolejnych latach (1 1, 20).

Przeprowadzone badania wskazuj ą, że najbar dziej
aktywne in vitro w stosunku do pałeczek Gram-ujem-
nych były: cefoperazon i amoksycylina z kwasem kla-
wul anowym z grupy antyb i otyków B -laktamowych oraz
norfloksacyna, gentamycyna i neomycyna (z wyjątkiem
szczep ow laktamazo -uj emnych), P o dobną wrażliwo ś ó
notowali także inni altorzy (9, 10). Stosunkowo wysoka
oporność na norfloksacynę laktamazo-ujemnych pałe-
czek Gram-ujemnych wydaje się przypadkowa, podob-
nie jak oporność tych drobnoustrojów na neomycynę.
Li c zb a p ałe czek Gram -uj emny c h, któ re nie w y tw ar zały
B -Iaktamazy była b owi em minimalna.

Markiewicz i Kwiatkowski (2a) niedawno przypom-
nieli klasyfi kacj ę podstawowych mechanizmów opomoś-
ci drobnoustrojów, zapToponowanąprzez Davisa i Maasa
w 1,952 r., która ciągle pozostaje aktualna. Do mecha-
nizmów tych zallczono: modyfikację miejsca w komór-
ce będącego celem działania antybiotyku, inaktywację
|ekl za pomocą enzymów komorkowych (np. hydroliza
pr ze z B -laktamazy), zahamow ani e tran s p ortu antyb i o ty -
ku do komórki bakteryjnej, wytworzenie alternatywnej
drogi pozwalającej ominąó etap przemian wrażliwy na
lek, zwiększenie stęzenia enzymów, które powodują in-

aktyvację leku lub zwiększenie stęzenia metabolitu, bę-
dącego antagonistą inhibitora oraz zmniejszenle zapo-
trzebowania na produkt, którego synteza ulega zahamo-
waniu. Według cytowanych autorów wymienioną klasy-
fikację należŃoby obecnie uzupełnić o następujące punk-
ty: aktywne usuwanie chemioterapeutyku z komórki bak-
teryjnej, zmiany w systemach regulacyjnych nie zwią-
zany ch b ezp o śre dni o z me ch an izmem działania l eku oraz
zmniej szenie aktywności enzymu przeprowadzającego
nieczynną formę chemioterapeutyku do aktywnej we-
wnąfiz komórki. Podkreślono także, ze oponrość jest
procesem skomplikowanym. W powstawaniu op orności
jednego drobnoustroju na jeden antybiotyk może brac
ldział wiele róznych mechanizmow, a często ten sam
mechanizm decyduje o oporności wielu drobnoustrojów
na różne antybiotyki (24).

Znane są cztery me chanizmy op orno ś c i gronkowców
na antybiotyki B-Iaktamowe (18). Jednym z nich jest
zdolność drobnoustroj ów do produkcj i B -laktamaz. En-
zymy te hydro lizuj ą p enicylinę, ampi cylinę, amoksycy-
linę, piperacylinę, karbenicylinę i mezlocylinę. Następ-
ny mechanizm polega na nadprodukcji enzymu lub syn-
tezie enzymu o zmienionym spektrum substratowym,
Kolejny mechanizm zwięany jest ze zmianami struktu-.

ry białek wiĘa2,ych penicyliny (PBP - Penicillin Bin-
ding Protein). Z synteząbiałka PBPZ, które nie posiada
wystarczaj ącego powinowactwa do antybiotyków B-lak-
tamowych, wtĘe się mechanizm czwarty, uważany za
najważniejszy (2,I8). Z białkiem PBP2a związana jest
oporność gronkowców na meticylinę. Szczepy takie ce-
chują się brakiem wrażliwości na wszystkie antybiotyki
B-laktamowe (I4, 4I,43), niezaleznie od obecności in-
hibitora B-Iaktamazy.

O graniczenie skutków działania B -|aktamaz można
uzyskać dwiema drogmi. Jednąjest stosowanie połączeh
antybiotyku z inhibitorem tych enzymów, którym jest
kwas klawulanowy (28,35). Podobny efekt dająkombi-
nacj e dwóch r óżny ch antyb iotyków, np. p enicyliny z no -
wobiocyną (40:). P oza tym aktywność B-laktam azy ha-
muje laktoferryna (8). D-gą drogą jest wykonywanie
antybiotykogramów, dzięki czemu istniej e mozliwość
doboru antybiotyku aktywnego in vitro w stosunku do
bakterii wywołujących stan zapalny (4,29,30). Nalezy
j e dnak do dać, że ter apia zap aleń w yw ołany ch pr zez gr on-
kowce laktamazo-dodatnie jest mniej skuteczna niż za-
paleń na tle gronkowców laktamazo-ujemnych, nawet
w przypadklużycia antybiotyku aktywnego in vitro (3ż,
35, 37, 38).

Kolejnym kryterium, równie ważnym w doborze an-
tybiotyku, jest jego dystrybucja w tkankach wymienia,
mi e szanie s i ę z wydzi eliną zap alną or az utrzymywanie
stęż enia ter ap elty cznę go pr zęz o dpowie dnio dłu gi czas:
Dobre właściwośc i rozprzestrzeniania się, niezaleznie od
drogi podania, posiadają antybiotyki z grupy makroli-
dów i niektóre antybiotyki B-laktamowe. Antybiotyki
cechuj ące się słabszą dystrybucj ą (aminoglikozydowe)
dłużej niż inne utrzymują w wydzielinie zapalnej stęże-
nie wyzsze od MIC (36). Z kolei zapalnię zmienione
mleko obniża aktywność potencjalizowanych sulfona-
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midów, ampicyliny i spiramycyny (I7). Do ogólnego sto-
sowania, o ile wynika to z antybiotykogramu, nadaje się
między innymi oksytetracyklina, tylo zyna, erytromycy-
na i spiramycyna, a w dalszej kolejności - penicylina
oraz amoksycylina (36). Wiele antybiotyków obniza jed-
nak zdolnośc granulocytów do efektywnej fagocytozy
(13, 33), co stanowi jedną z ptzyczyn niskich efektow
terapii. Dlatego w leczeniu należy uwzględniać podno-
szenie odporności pacjenta, nl,ezalężnie od precyzyjne-
go doboru lekow (I4,45), co jednocześnie daje szansę
na zahamowanie narastania antybiotykooporno ści (3 9).

Ocena wrazliwości in vitro pozwala na dobór leków
aktywnych, a tym samymnawyższą skuteczność terapii
i mniejsze zużycle antybiotykow, a także odpowiednio
wczesną orientacj ę w poj awianiu się szczepów opornych.
Wyniki przedstawionych badań wskazują na koniecznośc
stałego monitorowania wrazliwości na antybiotyki bak-
terii wy.wofujących mastitis u krów z uwzględnieniem
wytwaruania B-Iaktamazy. Nie ma bowiem uniwersal-
ne go antyb iotyku ani tęż zło żone go prep aratu dowymie -

niowego, który mozna zastosować niezależnie od wraz-
liwości bakterii, stanowiących czynnik etiologiczny cho-
roby.
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