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podłozach stałych, jak i płynnych nie badano lekowrazli-
wości tego drobnoustroju.

Chemioterapeutyki. W analizie lekowrażliwości badanych
drobnoustroj ów uwzględniono następującę grupy anĘbioty-
ków: tetracykliny (oksytetracyklina, tetracyklina, doksycykli-
na), antybiotyki beta-laktamowe (amoksycylina z kwasem
klawulanowym, amoksycylina, ampicylina, penicylina),
anĘbiotyki aminoglikozydowe (neomycyna, gentamycyna),
chinolony (enrofloksacyna, norfloksacyna), linkosamidy-ami-
nocyklitole (Linco-spectin), antybiotyki makrolidowe (tiamu-
lina, tulatromycyna), sulfonamidy potencj onowane trimeto-
primem (S+TMP) oraz cefalosporyny (cefquinon, ceftiofur).

Nie badano wrażliwości bakterii na antybiotyki, w stosun-
ku do których stwierdzono: wysoki odsetek oporności w po-
przednich badaniach (np. streptomycyna) (16, I1), opornośó
naturalną rodza1ll Salmonella (np. penicylina) (4, 8) oraz ogta-
niczonąprzydatność klinicmą w chemioterapii zakńeń układtl
oddechowego ze względu na słabą wchłanialność z przewo-
du pokarmowego i niski poziom w wydzielinie oskrzelowej
(aminoglikozydy) ( 1 2). Wyj aJek stanowi określenie anĘbio-
Ękowrazliwości na neomycynę i gentamycynę szczepów z ro-
dzaju Salmonella z uwagi na ich skuteczność w Ięczęniu za-
każęń na tIę E nt ero b ąc t eri ąc e ą e.

Krążki anĘbiotykowe. W badaniach wykorzystano krąz-
ki firm: Oxoid (amoksycylina, amoksycylina z kwasem kla-
wulanowym, ampicylina, ceftiofur, doksycyklina, enroflok-
sac},na, norfloksacyna, gentamycyna, neomycyna, Linco-spec-
tin, oksytetracyklina, penicylina), Biomerieux (tetracyklina,
S+TMP), Intęrvet (cefquinon), Rosco (tiamulina), Pfizer (tu-
latromycyna).

Postępowanie. Izolacji wymienionych bakterii dokonylva-
no z tkanki płucnej według uznanych i stosowanych powszech-
nie metod mikrobiologicznych. Wrażliwość in vitro wyosob-
nionych drobnoustrojów badano zgodnie z metodologią The
National Committee for Clinical Laboratory Standards
(\ICCLS), metodą krązkowo-dyfuzyjną na podłozu Miięller-
-Hintona (S. Choleraesrłls), Miieller-Hintona z 5% dodatkiem
krwi baraniej (Pm, S. suis) oruztakże Miieller-Hintona suple-
mentowanym NADem z dodatkiem krwi baraniej poddanej
dztałaniu termicznemu (App, Hps) (3).

W zalezności od strefy zahamowania wzrostu bakterii ba-
dane szczepy określono jako opome lub wrazliwe na ocenia-
ny chemioterapeutyk (szczepy średnio wrazliwe zakwalifiko-
wanę do grupy wrazliwych).

Wyniki i omówienie

Wrażliwośc in vitro badanych szczepów bakteryjnych
na powszechnie stosowane chemioterapeutyki przed-
stawiono na ryc. 1-6.

Wrazliwo ś ć p o szcze golnych drobnousff oj ów na oce-
niane antybiotyki byŁa wyrażnie zrożnicowana. Wystą-
piły jednak pewne znane prawidłowości, w tym fakt,
ze grupami antybiotyków przydatnymi w terapiizaka-
żeń układu oddechowego są przede wszystkim anĘ-
bioĘki beta- laktamowe, cefalo sporyny, chinoliny, a tak-
że doksycyklina (16, 17).

Nieprzyp adkowo analizę lekowrazliwo ś c i b akterii
izolowanychzpŁac świńpadĘch z objawami ze strony
układu oddechowe go rozpoczęto od drobnoustrojow
z gatunku §. słls (ryc. 1). Z obserwacji prowadzonych
w PIWet-PIB wynikabowiem, ze bakterie te sąaktual-
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Ryc. 1. Lekowrażliwość szczepów Streptococcus suls izolowa-
nych z płuc na najczęściej stosowane antybioĘki

nie naj częs tszą przy czyną zachorowań i padnięć pro-
siątorazwarchlaków z objawami chorobowymi ze stro-
ny układu oddechowego. Zjawisko to szczęgolnie częs-
to obserwuje się w chlewniach średnio- i wielkotowa-
rowych. Podobną sytuację rejestruje się w wysoko roz-
winiętych rolniczo krajach Europy i w USA (II,2I)

Oceniaj ąc lekowrazliwość izolowany ch z pfuc pacior-
kowców, stwierdzono sto sunkow o dużąliczbę chemio -

terapeutyków cechujących się ograniczoną skutecznoś-
ciąw stosunku do tej grupy bakterii. Ęlko nieco ponad
50Yo szczepów ,S. słx było wrażIiwych na oksytetra-
cyklinę or az tulatr omycynę, a 47 oń na tetracyklinę, Wy-
soki odsetekszczepow opornych na te antybiotyki wy-
kazano jlż wcześniej (I7, 22). Około 20oń izolatow
,S. szis było opornych na Linco-spectin, tiamulinę
i S+TMP. Wyniki badań wskazują że anĘbiotykami
najbardziej przydatnymi w terapii streptokokozy świń
są penicyliny o szerokim zakresie działania (amoksy-
cylina z kwasem klawulanowym, amoksycylina i am-
p icylina) ze skute c zn o ścią in v i tro wynoszącą ok. 9 90ń
(ryc. 1). Do antybiotykow, które również można zale-
cać w zwalczaniu streptokokozy świn zaliczyc należy
równiez penicylinę, cefalosporyny (ceftiofur, cefqu-
inom), doksycyklinęoraz chinolony. Podane dane po-
twierdzająwyniki wcześniejszych badań (16, 19). Nie-
zwykle wolne narastanie lekooporno ści in vitro i in vivo
paciorkowców na penicylinę jest zjawiskiem rzadko ob-
Serwowanym W przyrodzie i jak narazię nie wyjaŚnio-
nym.

Podobne wyniki uzyskano analizując lekowrazliwość
hemolitycz ny ch szczepów streptokokow okre ś l onych
jako grupa S. ,pp. (ryc.2).Różnice w tej grupie pole-
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Ryc. 2. Lekowrażliwość izolowanych z płuc hemoliĘcznych
szczepów s/r eptococcus species (oprócz Streptococcus suis) na
najczęściej §tosowane antybiotyki

gały na częściej wys i wobec
wszystkich badanych nie duża
różntcawe wrazliwoś zypadku

Stosunkowo korzystną sytuację w zakresie leko-
wrażliwości zarejestrowano w trakcie badania szcze-

wszystkie szczępy App i PmbyĘ wrażliwe na ten anty-
biot}k. Wyniki badań in vitro potwierdzaj ąbadania in
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Ryc. 5. Lekowrażliwość izolowanych z płuc szczepów Haemo-
philus parasuis na najczęściej stosowane antybiotyki

nolonów i znacząco korzystniej s ze od zaTęjestrowanych
po terapii tiamuliną ( 1 4) . Wykazano także wys oką sku-
teczność jednorazowego podania tego antybiotyku
w o graniczaniu strat sp owo dowanych do Świad czalny m
zakażęnięm świń szczepem nalężącym do serotypu 1

App (I5).
Analizując lękowrazliwośc szczepów Pm zwraca

uwagę stosunkowo wysoka wrazliwość tych bakterii na
oceniane anĘbiotyki. Zj awisko utrzymylvania się wraz-
liwości pasterelli na szeroką gamę antybiotyków ob-
serwowane j est od wielu lat (9 , 1 8), W stosunku do 1 3

przypadkÓw (enrofloksacyna, tulatromycyna, amoksy-
cylina z kwasem klawulanowym, ampicylina, ceftiofur,
norfloksacyna, amoksycylina, cefquinom, doksycykli-
na, Linco-spectin, oksytetracyklina, tetracyklina, peni-
cylina) lekowrazliwość wykazywało więcej ntż 90%o

szczepów Pm. Najwięcej, gdyż około 20oń szczepow,
okazało się opornych na tiamulinę (ryc. 4).

Zdając sobie sprawę z coraz częstszej tzolacji Hps
zę zmian ob ej muj ący ch miĘsz p łuc ny (w o dró zni eniu
od izolacji z oskrzeli), badanie lekowrazliwości tego
drobnoustroj u rralę ży r o zp atry w ać w kate gor tach zw aI-
czania czynnika odpowiedzialnego za choroby układu
oddechowego. Przedstawione dane (ryc. 5) wskazują
że ptawte I00% szczepów Hps było wrazliwych na
ceftiofur. Natomiast skutecznośó pozostaĘch 8 anty-
biotyków (amoksycyltny z kwasem klawulanowym,
amoksycyliny, ampicyliny, doksycykliny, cefquinomu,
enro fl oks acyny, norfl oks acyny or az Linc o- sp ectinu)
była zawarta w przedziale 95Yo-97,5oń. Wrazliwość
pałeczek Hps na penicylinę, oksytetracyklinę, tetracy-
klinę i tiamulinę była o około I0oń ntższa. Za nieprzy-
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Ryc. 6. Lekowrażliwość szczepów Salmonellu Choleraesuis
izolowanych z płuc na najczęściej stosowane antybioĘki

datne w terapii choroby Glóssera uznac należy S+TMP.
Wyniki te potwierdzają najnowsze badania duńskie,
w których w stosunku do 52 szczepów //ps określono
najniższe stęzenie hamujące (MIC) dla szeregu anty-
biotykow. Stwierdzono pełną wrazliwość badanych
szczepów wobec ampicyliny, ceftiofuiu, penicyliny, te-
tracykliny i tiamuliny. Natomiast dwa zbadany ch szczę-
pow byĘ oporne na sulfamętoksazol potencjonowany
TMP (1).

Porównanie przedstawionych wynikow (ryc. 6) z wy-
nikami otrzymanymi w poprzednich latach: 1994-1996
(I7 ) oraz 1 99 8 -2 000 ( 1 6) wskazuj e na zmtęniaj ącą się
sytuację w zakresie narastania lekooporrrości szczepów
Scllmonella spp, tzolowanych od świń na dostępne an-
tybiotyki. W przypadku tiamuliny prawie 90oń izolo-
wanych szczepów było opornych na ten antybiotyk.
W odniesieniu do sześciu kolejnych (tetracyklina, oksy-
tetracyklina, S+TMŁ doksycylina, ceftiofur i Linco-
-spectin) lekowrażliwość szczepów S. Choleraesuis wy-
nosiła ok.70%. Fakt narastania lekooporności rodzaju
Salmonella związany jest z obecnością w cytoplazmte
tych bakterli plazmidów transferowych, ktore charak-
teryzują się autonomlczną replikacj ą oraz zdo|nośctą
do rekombinacji i mutacji, co moze determinować opor-
ność na jeden lub kilka antybiotykow (13). Chociaż
rc)% badanych szczepów okazńo się wrazliwymi na
cefquinom i gentamycynę, to jednak obserwacje tere-
nowe dowodzą że wyniki badań in yitro w tymprzy-
padku nie korespondują z rezultatamt in vivo. W tych
ostatnich efekĘ uzyskiwane po zastosowaniu enroflok-
sacyny (9 4,] 40^ szczepów wrazliwych in vitro) są duzo
lepsze niż otrzymywane w terapii salmonellozy zW-
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korzystaniem cefquinonu czy gentamycyny. Dlatego też
enrofloksacynę w dalszym ciaguuznaó należy zaIek
z wyboru w terapii i chemioprofilaktyce salmonellozy.
Stanowi to potwierdzęnie znanego faktu, żęnie zawszę
wyniki badań in vitro pokrywają sięzrezultatami uzys-
kanymi w warunkach terenowych. Oprócz enrofloksa-
cyny przydatnymi w zwalczaniu salmonelozy świń
wydają się tez norfloksacyna i neomycyna.

O mawi aj ąc otr zy mane r e zultaty warto zwró c i ć uwa-
gę na fakty ważne zterapeuĘcznęgo punktu widzenia.
Przędę wszystkim należy pamiętać o tym, ze oporność
jest właściwościąnaturalną lub nabytą drobnoustrojów,
dzięki której mogą się one namnńac w obęcności le-
ków, które powinny hamowac ich rozwój. Oporność
nafuralna j e st c echą trw ałą dla dane go gatunku b akterii
i jest niezalężna od wcześniejszego kontaktu drobno-
ustroju zanĘbioĘkiem (10). Zjawisko oporności naby-
tej jest, między innymi, ściśle skorelowane zbłędami,
jakie popełnia się podczas ich stosowania. Jest to, na
pr zyMad, po dawanie antybiotykow w ni skich dawkach
czy też zbytl<totka terapia. Oporność nabyta podlega
także ciągĘm zmianom w czasie, a szybkość pojawia-
nia s ię szczep ów leko op ornych j est zr ó żnic ow ana ( 1 0),

Opornośc drobnoustrojow na anĘbioĘki jest wyni-
kiem działania wielu mechanizmow, takich jak: wltwa-
rzanie enzymow inaktywujących lub modyfikujących
cza5teczkę antybiotyku , synteza enzymu altematyrvne-
go do hamowanego przezantybiotyk, mutacja w miejs-
cu docelowego działania antybiotyku, która zmniejsza
lub uniemo żIiw ta przyłączenie antybiotyku, modyfi ka-
cja posttranskrypcyjna lub posttranslacyjna celu dzia-
łania anĘbiotyku, zmniejszenie pobierania leku przęz
komórkę, aktywne wydalanie leku z komórki lub nad-
produkcja cza5teczek będących celem działanta anty-
biotyku (5,6,20).

Podejmując terapię chorób układu oddechowego na-
leży miec świadomość, żebardzo rzadko zę zmlęnio-
nej patologicznie tkanki płucnej izoluje się tylko jeden
gatunek bakterii. Zazwyczaj sąto zakażenia o charak-
tęrzę mięszanym, w których przebiegu izoluje się jed-
nocześnie dwa,trzy, a niekiedy nawet więcej gatunków
bakterii. Bardzo często w procesie chorobowymldział
biorą także czynniki wirusowe (cirkowirusy świń,
koronawirus płucny, PRRSY wirus choroby Aujesz-
ky'ego, wirus grypy, adenowirusy) (7), których ze
względu na trudności diagnosĘcznę wiele laboratoriów
nie jest w stanie wykryć.

Opierając się na zaleceniach Kodeksu Zywnościo-
wego FAO/WHO (2),należy podkreślić, że antybtoty-
ki muszą być stosowane zgodnię z zasadami dobrej
praktyki hodowlanej i weterynaryjnej i nigdy nie po-
winny być wykorzystywane do naprawy błędów hodow-
lanych i weterynaryjnych,

Zasady dobrej praktyki oT az pr o gT amy monitorowa-
nta zdrowia zwierząt i zapewnienia jakości stosowa-
nych procedur wskazuj ą że antybioĘki mogąbyc sto-
sowane wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii,
który jest odpowiedzialny za ich właściwy wybór. Po-

winien on byó każdorazowo poprzedzony analtząry-
zyka dla ludzi i zwierząt, zwlązanęgo z intensywnym
niekiedy stosowaniem antybiotykow. W analizie tej nie
może zabrakaaj wyników badań laboratoryjnych z za-
kresu lękowrazliwości bakterii patogennych w danym
środowisku.
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