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Różnice w zakresie właściwości biochęmicznych
umozliwiaj ą podziaŁ salmonelli w obrębie serowant
na bioĘpy. AkĘwność biochemiczna jest wykovysĘ-
wana w róznicowaniu szczepow wielu serorn arow,Sal-
monella, m.in. §. livingstone, S, montevideo, S. galli-
narum-pullorum, aie najcżęściej stosuje się jąw typo-
waniu S. typ himurium (2, 4, 7, 8, 13, I 4). Opracowany
pTzęz Duguid i wsp. (5) system Ę.powania. S. typhi-
murium pozwala na wyróżnienie wewnątrz tego sero-
waru3Z łpow i ponad 140 podĘpow biochemicznych.
Typowanie w oparciu o aktywnośó biochem|czną
umo żliwi a ni ekie dy zr o żnic ow ani e sz cz ep ów f epre z en -
tujących nawet ten sam typ bakteriofagowy (1, 9, 10).

Nabywanie oporności na antybiotyki i chemiotera-
p euĘki j e s t zw tązane z uruchamianiem pt zez bakterie
róznorodnych mechanizmów biochemicz ny ch (12).
Mogąto byc zmiany w przępuszczainości porł,ierzch-
ni kornórki, modyfikacje miejsc docelowega dziaŁa-
nia antybiołkow, wytwarzanie alternatywnych clróg
przemian metaboiicznych czy też synteza enzymów
degradujących iub modyfikujących antybiotyki (6)"
Elektern takich zabutze,h, obok wywoływania opor-
ności, są równiez zmiany innych właściw.ości baktę-

rii, Są to zazwyczaj zmiany niespecyficzne, często
wspóine dla różnych antybiotykow.

Wyniki em o ddziaływ ani a maĘch stęzeń antybi oty-
ków moze być zmienność aktywności biochemicznej
b akterii. Zmiany aktywno ś ci bio chemicznej u p ałeczek
Salmonella inkubowanych w obecności wybranych
stęzeń antybiotykow amino glikozydowych zaob serwo-
wała Rózańska i wsp. (I1). Zmianv te polegaĘ naza-
burzeniach zdolności S. enteritidls i .9. Ęphimurium
do fermentacji cukrów. Były one istotniejsze w obec-
ności neomycyny i dotyczyĘ rozl<ładuglukozy, sorbi-
tolu i ramnozy,natomiast mniejsze, doĘczące wyko-
rzystania glukozy - w obecności streptomycyny,
Intensywno ść zmtan b io chemi c znych była tym wvr aź-
niejsza, im większe były stęzenia antybiotyków,.
Autorzy wykazall,, że wyższe poziomy antybiotykólłl
prowadziły do zmian ,,kodów biochemicznych" w ko-
mercyjnych zestawach diagnostyc zny ch, co uniemoz-
liwiało popfawną identyfikacj ę bakterii.

Zagadnienie dotyczące wpływu antybiotyków na
właściwości pałeczek Salmonellrl nie jest do końca
wyjaśnione" Taki stan badań stanowił inspirację do'bardziej kompleksowych badań, ktorych celern było
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określenie wpływu działania
antybiotyków na zmienność
właściwości biochemi czny ch
salmonelli.

Matetiał imetody
Do wywołania lekooporności

zastosowano antybiotyki z gl:ttpy:
beta-laktarnów (amoksycylina),
aminoglikozydów (neomycyna)
i peptydów (kolistyna), a takżę
chemioterapeutyki z grupy fluoro-
chinolonów (flumechina i enro-
floksacyna).

Analizie poddano właściwości
biochemiczne pałeczek,Sa lmo n e l -
ltt w lrzech etapach: w pierwszym
- u wszystkich szczepów określo-
no wrazliwość na antybiotyki
i chemioterapeuĘki oraz ichwłaściwości biochemicz-
ne, w drugim - wszystkie szczepy Salmonella pod-
dano l0 pasazom napodłozach zawierajapych dodatki
wybranych stęzeń: amoksycyIiny, neomycyny, kolis-
tyny, flumechiny i enrofloksacyny, w trzecim - okreś-
lono właściwości salmonelli poddanych pasazom na
podłozach z antybiotykami w porównaniu z właści-
wo ściami szczępow wyj ściowych.

W badaniach wykorzystano 50 szczepow zrodza-
ju Scllmonella,które reprezentowaĘ trzy typy sero-
1ogiczne: S. enteritidis (36 szczepów), S. dublin
(7 szczepów) i S. typhimurium (7 szczepów).

Charakterystykę cech biochemicznych wykonano
w oparciu o schemat opracowany przezDuguid i wsp.
(5). W badaniach określono zdolność do fermentacji
cukrów na podłozu peptonowym i na podłozu Bitte-
ra. Do badań uzyto następujących cukrów: D-(+)-glu-
kozy, L-ramnozy, D (+) ksylozy,
D (+) trehalozy i meso-inozytolu.
Producentem cukrów była firma
S igma. Fermentację meso-inozy-
tolu badano po 48 godz. inkuba-
cji w temp. 25'C. W przypadku
szczepów, które dawały wyniki
wątp 1 iwe (br ak w y r aźne go zażół -
cenia podłoza), zdolność do fer-
mentacji danego cukru na podło-
zu Bittera była ostatecznie ocenia-
na w oparciu o intensywność fer-
mentacji tego cukru w wodzie
peptonowej, Szczepy dające wy-
niki wątpliwe były uznawanę za
zdo7ne do fermentacji danego cuk-
ru na podłozu Bittera, jeżeli roz-
kładały ten cukier w wodzie pep-
tonowej w ciągu pierwszych
10 godzin inkubacji. Szczepy da-
jące wyniki wątpliwe były uznawane za niezdolne do fer-
mentacji danego cukru na podłozu Bittera, jezeli rozkłada-
ły ten cukier w wodzie peptonowej dopiero po upĘwie
l0 godzin inkubacji.
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Tab. 1" Liczba szczepów S. enteritidis (n : 36) wykazujących zdolność do fermentacji
cukrów w wodzie peptonowej, przed pasażowaniem orazpo 10 pasażach na podłożach
z dodatkiem wzrastających stężeń wybranych antybiotyków

Tab. 2. Liczba szczepów S. enteritidis (n : 36) wykazujących zdol-
ność do fermentacji cukrów na podłożu Bittera, przed pasażowa-
niem oraz po 10 pasażach na podłożach z dodatkiem rvzrastających
stężeń wybranych antybiotyków

Tab. 3. Liczba szczepów S. dublin (n : 7) wykazujących zdolność do fermentacji cukrów
rv wodzie peptonowej, przed pasażowaniem orazpo 10 pasażach na podłożach z dodat-
kiem wzrastających stężeń wl,branych antybiotyków

Badanie zdolności do wytwarzania aldehydu przeprowa-
dzono na podłozu Sterna. Podłoze Sterna przygotowywa-
no wg Duguid i wsp. (5).

Przed pasażami

Po pasażach
z amoksycyliną

Po pasażach
z neOmycyną

Po pasażach
z kolislyną

Po pasażach
z llumechiną

Po pasażach
z entolloksacyną

35

32

30

35

35

34

0

0

0

0

0

0

Przed pasaźami

Po pasażóch
z amoksycyliną

Po pasażach
z neOmycyną

Po pasażach
z kolistyną

Po pasażach
z llumechiną

Po pasażach
z enlolloksacyną

5

5

2

5

2

1

0

0

0

0

0



Wyniki iomówienie
Po 24 godzinach inkubacji wszystkie szczępy

rokładaĘ D (+) glukozę i D (+) ksylozę. 35 szczę-
pów fermentowało L-ramnozę, a33 szczepy roz-
WadaĘ D (+) trehalozę. Żaden z badany ch szczę-
pow §. enteritidis nie wykazyrlvał zdolności do
fermentacji meso-inozytolu (tab. 1). Wszystkie
szczępy S. enteritidls, wykazujące zdolność do
fermentacji D (+) glukozy po 10 lub 24 godzi-
nach inkubacji w wodzie peptonowej ,rozkłada-
Ę ten cukier zwytworzeniem kwasli gazl.

Z danychzamlęszczonych w tab. 1 wynika, że
niektóre szczępy S. enteritidls, po pasażach na
podłozach zawierających wybrane stęzenia an-
tybioĘkóq utraciĘ zdolność do fermentacji cuk-
rów w wodzie peptonowej po 10 lub po I0 i24
godzinach inkubacji. Tabela 2
przedstawia wyniki obrazuj ące
zdolność szczepów S. enteriti-
dis do fermentacji cukrów na
podłozu Bittera. W tab .3 przed-
stawiono liczbę szczepów
S. dublin zdolnych do fermen-
tacji cukrów w wodzie pepto-
nowej. W tab. 4 przedstawiono
wyniki obrazljące zdolność
szczepow S. dublin do fermen-
tacji cukrów na podłożu Bitte-
ra. Wyniki obrazujące zdolnośó
szczepow S. typhimurium do
fermentacji cukrow w wodzie
peptonowej przedstawiono
w tab.5. Dane obrazującezdol-
nośc szczepów §. enteritidis,
S. dublin i S. typhrmurium do
produkcji aldehydu na podłozu
Sterna, ptzed wykonaniempasaży oraz po pasa-
żach na podłożach z antybtoĘkami przedstawio-
no w tab, 7,

Wyniki badań własnych wykazały, ze spadek
wrazliwości na an§bioĘki, wywołany zapomo-
cąpasaży, u niektórych szczepów S. enteritidis,
S. dublin i S. typhimurium spowodował zmiany
aktywności biochemicznej, Część szczepów po
pasażach na podłożach z antybiotykami utraciła
zdolność do rozkładu niektorych cukrów Stwier-
dzono, że częstość obserwowanych zmianbyła
r óżna w zalężności od r o dzaju podłoża użytego
do badania zdolności bakterii do fermentacji cu-
krów. Utratę zdolności do fermentacji cukrow, po
pasażach z antybtotykami, wykazyw ano u więk-
szejliczby szczepów nalboższymw pepton pod-
łoż;l Bittęra niż w cukrowej wodzie peptonowej.
W największym stopntu dotyczyŁo to szczepow pod-
danych działantu neomycyny. Wszystkie szczepy
S. dublin, które przed wykonaniempasaży fermento-
waĘ L-ramnozę, D (+) trehalozęiD (+) ksylozę na
podłozu Bittera, po pasażach z neomycynąutraciĘ tę

Tab. 4.Liczba szczepów 
^§. 

dublin (n : 7) wykazujących zdolność do
fermentacji cukrów na podłożu Bittera, przed pasażowaniem oraz
po 10 pasażach na podłożach z dodatkiem wzrastających stężeń
wybranych antybiotyków

Tab. 5, Liczba szczepów S. typhimurium (n :7) wykazujących zdolność do fermentacji
cukrów w wodzie peptonowej, przed pasażowaniem oraz po 10 pasażach na podłożach
z dodatkiem wzrastających stężeń wybranych antybiotyków

Tab. 6. Liczba szczepów S. typhimurium (n:7) wykazujących zdol-
ność do fermentacji cukrów na podłożu Bittera, przed pasażowa-
niem oraz po 10 pasażach na podłożach z dodatkiem wzrastających
stężeń wybranych antybiotyków

zdolność (tab.4). Wprzypadku szczepów S. enteriti-
dis, poddanych pasazom z tym antybiotykiem, utrata
zdolności do fermentacji D (+) trehalozy, D (+) ksylo-
zy i L-ramnozy na podłożu Bittera dotyczyła, odpo-
wiednio : 2 5 (:tj. 7 5,8o^), 20 (5 8,8%) i I 2 (3 4,3o/o) szcze-

Przed pasażami

Po pasażach
z amoksycyliną

Po pasażach
z neOmycyną

Po pasażach
z kolistyną

Po pasażach
z llumechiną

Po pasażach
z enrolloksacyną

7

7

7

7

7

5

4

2

5

5

1

5

1

0

3

3

2

0

0

0

0
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0



Tab.7.Liczba szczepów salmonelli wykazujących zdolność do produkcji aldehydu na
podłożu Sterna, przed pasażowaniem oraz po 10 pasażach na podłożach z dodatkiem
wzrastających stężeń wybranych antybiotyków

pów (tab. 2). Po pasażachz neomycynąu,S. Ęphimu-
rium zanik zdolności do fermentacji D (+) trehalozy
t L -r amno zy na p o dło zu B ittera w ykazaĘ, o dp owi e d-
nio, 5 (tj. l00%) i3 (60%) szczępy (ab. 6).

Badanie zdolności salmonelli do fermentacji cukrów
na podłożu peptonowymwykazało, ze częstość obser-
wowanych zm|an, u szczepów poddanych działanhl
antybiotyków, zależaŁa od czasu inkubacji na tym pod-
łozu. Po pasażach z anĘbiotykami, znacznię wi ększa
ltczba szczepów przejawiała brak zdolności do roz-
kładu cukrów na podłożu peptonowym po 10, ntżpo
24 godzinach inkubacji (tab. 1, 3 i 5).

Najmniejsze zmiany, po pasazach z antybiotykami,
stwierdzono w zakresie zdolności salmonelli do roz-
kładu D (+) glukozy. Wszystkie szczepy, które przed
pasazowaniem fermentowaĘ ten cukier w ciryll24
godzin inkub acj i na po dłozu p eptonowym or az na p o d-
łozu Bittera po pasażach z antybiotykami zachowaĘ
tę zdolność. Utratę zdolności do fermentacji D (+) glu-
kozy u niektórych szczepów S. enteritidis, S. dublin
i S. typhimurium zaobserwowano Ęlko w ciągu pierw-
szych 10 godzin inkubacji na podłozu peptonowym.
Zmiany te były efektem pasazowania bakterii na pod-
łożach zaw ierających dodatek neomycyny, amoksycy-
liny, a także enrofloksacyny (tab. 1, 3 i 5).

Wyniki badań własnych potwi erdzaj ą wcze śniej sze
spostrzezenia innych autorów świadczące o Ęm, że
małe stęzenia antybiotyków mogą wywoływać osła-
bienie zdolności bakterii w zakresie fermentacji cuk-
row. Rozańska i wsp. (1l) obserwowali zmiany cech
biochemicznych u pałeczek .S. enteritidis i S. typhimu-
r ium sp ow odowane hodowlą tych bakterii w obecno ś -
ci niskich poziomów aminoglikozydów. Jak podali
autorzy,zmiany te były mniejsze w obecności strepto-
mycyny i doĘ c zyĘ wykorzy stan ta ghlko zy, natomi ast
istotniej sze, doty czące r ozkładu glukozy, sorbitolu
i ramnozy - w obecności neomycyny ( 1 l ). Chen i wsp.
(3) wskazali na osłabienie zdolności do metabolizo-
wania cukrów pod wpĘwem maĘch stęzeń antybio-
tyków takżeu innych bakterii.

Z pr zepr ow adzony ch b adań b i o ch emi c znych wyni -

ka, że pasazowanie salmonell na podłożach z dodat-
kiem wybranych anĘbiotyków moze powodować utra-
tę zdolności tych bakterii do produkcji aldehydu na
ntt:q2o Sterna. Takie następstwa zaobserwowano §l-

ko u ,S, enteritidis, po pasazach
z nęomycyną u 9 (tj. 25%) szcze-
pów oraz po pasażach z enrofl ok-
sacyną u2 (5,60ń) szczepów.

Reasumuj ąc naleĘ stwierdzić,
że w zal<ręsie zmienności bada-
nych cech pod wpływem pasazo-
wania napodłożach z dodatkiem
niewielkich stężeń an§bioĘków,
obserwowano utratę zdolności do
fermentacj i cukrów. Naj wyrazniej
zmiany te byĘ widoczne wśród
szczepów należących do trzech

różnych łpow serologicznych,. S. enteritidis, S. dub-
lin i S. Ęphimurium na podłożu Bittera poddanych
działaniu neomycyny. U tr ata z do lno ś c i do fermentacj i
cukrów na podłozu peptonowymu szczępów podda-
nychdziałaniu antybiotykow zalężńa od czasu inku-
bacji. Znacznte większa ltczba szczepów przejawtała
brak zdolności do rozkładu cukrów po 10 ntżpo 24
go dzinach inkub acj i. Zmienno ść aktywno ści b io che-
micznej pałe czek S a l m o n e l I a mo że by ć wywołana wy-
kształcaniem się lekoopomości Ęch drobnoustroj ów
w wyniku pasaży w obecności antybioĘków i moze
utrudniać różnicowanie niektorych serowarów.
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