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Enterokoki stanowi¹ wa¿n¹ grupê bakterii autochto-
nicznych. Jako jedne z pierwszych kolonizuj¹ prze-
wód pokarmowy, a wytwarzaj¹c du¿o kwasu D (�)
mlekowego zakwaszaj¹ tre�æ jelit i chroni¹ go przed
infekcjami patogenów (8, 21). Produkowane przez
bakterie kwasu mlekowego (Lactic Acid Bacteria �
LAB), w tym Enterococcus faecium i Enterococcus
faecalis bakteriocyny, syntetyzowane na matrycy
mRNA, s¹ naturalnymi zwi¹zkami antybiotycznymi
dzia³aj¹cymi bakteriostatycznie lub bakteriobójczo
na blisko spokrewnione mikroorganizmy patogenne
(5, 7).

Ze wzglêdu na zaka¿enia, narastaj¹c¹ wieloleko-
oporno�æ oraz mo¿liwo�æ nabywania i przenoszenia
genów oporno�ci i wirulencji do innych bakterii prze-
wodu pokarmowego stosowanie enterokoków jako
probiotyków wywo³uje pewne obawy. Ka³owe ziarnia-

ki z rodzaju Enterococcus s¹ patogenami oportu-
nistycznymi, wywo³uj¹cymi infekcje przy obni¿onej
odporno�ci organizmu. Dlatego konieczne jest selek-
cjonowanie kultur bakterii zgodnie z zaleceniami FAO/
WHO. Lista najcenniejszych kultur uznanych za bez-
pieczne zatwierdzana jest przez Naukowy Komitet ds.
¯ywienia Zwierz¹t (Scientific Committee for Animal
Nutrition) (SCAN) na podstawie Dyrektywy 70/524
EEC. Szczepy uznawane za probiotyczne musz¹ spe³-
niaæ szereg wymagañ. S¹ to m.in.: znane pochodze-
nie, badania in vitro oraz na modelach zwierzêcych
potwierdzaj¹ce bezpieczeñstwo (status GRAS), dzia-
³anie probiotyczne potwierdzone w badaniach klinicz-
nych, zdolno�æ do prze¿ycia w przewodzie pokarmo-
wym, wytwarzanie zwi¹zków bakteriobójczych (bak-
teriocyny, H

2
O

2
), w szczególno�ci w stosunku do pa-

³eczek Escherichia coli i Salmonella spp., oporno�æ
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Summary
The aim of the research was to characterise the intestinal microflora with the focus on the physiological

properties of faecal enterococci isolated from suckling and weaned piglets receiving Lactiferm or Biogen
probiotic supplements. The experiment was conducted on 16 piglets from 2 litters. The animals were
randomly assigned into the following groups: control negative (CN) � the piglets did not receive the supple-
ment; control (C) � flavomycin was administered; the experimental (E1) � the piglets received Lactiferm; the
experimental (E2) � a Biogen preparation (LAB strains) was administered to the animals. Before and after
weaning faecal samples were collected from the piglets for microbiological examination. Morphological and
physiological characteristics of the isolated enterococci were established; biochemical properties of bacterial
isolates (API 20 Strep) and their sensitivity to drugs were determined. It was found that the administration of
the probiotic preparation Lactiferm or Biogen to the piglets caused a favourable increase in the number of
lactic acid bacteria. The application of Enterococcus faecium strain may have a stimulating effect on the
number of LAB, especially those of the Lactobacillus spp. genus. Administration of biostimulators from the
probiotic group was favourable for maintaining the equilibrium of coliforms/lactobacilli in the alimentary
tract of young animals, and the good condition of piglets observed could result from the absence or a small
number (< 102 g of dry matter) of potentially pathogenic strains in their faeces. Tests on drug resistance
revealed Enterococcus faecium strain was more sensitive to antibiotics than Enterococcus faecalis. Drug
resistance of the mentioned strains was equal to 30% and 50%, respectively.
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na niski odczyn (pH) i sole ¿ó³ci (1, 7, 12). Naukowo
potwierdzono probiotyczne dzia³anie bakterii z rodzaju
Enterococcus (3, 9, 16, 23, 28), co po wprowadzeniu
przez Uniê Europejsk¹ w 2006 r. zakazu stosowania
w paszach dla trzody chlewnej antybiotykowych sty-
mulatorów wzrostu ma du¿e znaczenie praktyczne.

Celem badañ by³a charakterystyka bakteryjnej flory
jelitowej ze szczególnym uwzglêdnieniem w³a�ci-
wo�ci fizjologicznych enterokoków ka³owych izolo-
wanych od prosi¹t ss¹cych i odsadzonych, otrzymuj¹-
cych dodatek preparatów probiotycznych Lactiferm lub
Biogen.

Materia³ i metody
Badania wykonano na 16 prosiêtach pochodz¹cych

z dwóch miotów, które losowo podzielono na cztery gru-
py: kontroln¹ negatywn¹ (KN) � prosiêtom nie podano ¿ad-
nego dodatku, K � prosiêtom podano z mieszank¹ pe³no-
dawkow¹ antybiotyk flawomycynê (8 mg/1 kg mieszanki),
D1 � prosiêtom podano per os preparat Lactiferm AD

3
E Fe

(5 × 109 CFU bakterii) w postaci pasty, a w nim szczep
Enterococcus faecium M-74 (NCIB 11181), D2 � prosiê-
tom podano per os probiotyk Biogen N (produkt Biogen-
-Probiotyk � 11,7 × 1012/1 g) w formie proszku, który za-
wiera³ szczepy bakterii kwasu mlekowego: Bifidobacterium
bifidum BB-241, Bifidobacterium bifidum BB-108, Bifi-
dobacterium bifidum BB-94, Bifidobacterium bifidum �
BB-77, Enterococcus faecium EF-42, Lactobacillus acido-
phillus LA-31, Pediococcus acidilactici PAL-34. Prosiêta
z grupy D1 i D2 otrzyma³y dodatek 2-krotnie, tj. po uro-
dzeniu i w 12. dniu ¿ycia. Lactiferm podawano w ilo�ci
jednej dawki aplikacyjnej, Biogen N w ilo�ci 0,3 g/sztukê
(2,88 × 1010).

Od prosi¹t pobrano dwukrotnie ka³ (w 21. dniu ¿ycia i w
trzecim dniu po odsadzeniu od lochy) w ilo�ci po 1 g od
ka¿dego osobnika. W badaniach mikrobiologicznych ma-
teria³em porównawczym do charakterystyki badanych izo-
latów by³y szczepy Enterococcus faecium M 74 (NCIB
11181) i Enterococcus faecium EF-42 pochodz¹ce z prepa-
ratów probiotycznych Lactiferm i Biogen.

W celu zbadania w³a�ciwo�ci antagonistycznych bakte-
rii kwasu mlekowego w stosunku do innych drobnoustro-
jów pos³u¿ono siê szczepami testowymi z kolekcji Zak³a-
du Mikrobiologii Rolniczej SGGW i Zak³adu Mikrobio-
logii Stosowanej UW: Escherichia coli � niechorobotwór-
cze, niehemolityczne (hly�) pa³eczki Gram-ujemne z ka³u
prosi¹t (chlewnia WNoZ SGGW w Oborach), laseczki
Gram-dodatnie Bacillus licheniformis � pa³eczki Gram-
-dodatnie i Bacillus subtilis z ka³u �wiñ (chlewnia WNoZ
SGGW w Brwinowie), Gram-dodatnie ziarniaki Sarcina
lutea i Gram-ujemne pa³eczki Serratia marcescens (izolo-
wane z powietrza w chlewni w Chotyczach), Staphylococ-
cus cohnii � izolat Gram-dodatniego gronkowca z ka³u �wiñ
w chlewni w £ochowie, Gram-ujemne pa³eczki Pseudo-
monas fluorescens � izolowane z drewna dêbu archeolo-
gicznego z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Lis-
teria monocytogenes � izolaty Gram-dodatnich pa³eczek
z kolekcji UW: szczep dziki � Listeria monocytogenes
104035 i szczep zmutowany � Listeria monocytogenes 1044
hly�. W stosunku do wymienionych bakterii testowych

sprawdzano, czy izolowane i wybrane losowo po 5 szcze-
pów: Enterococcus faecalis i E. faecium z wszystkich ba-
danych próbek ka³u �wiñ (z 4 grup) oraz E. faecium z pre-
paratu Biogen i Lactiferm wykazuj¹ dzia³anie antagonis-
tyczne, przy stosowaniu metody dyfuzyjnej bloczków aga-
rowych. Wykorzystuj¹c wymienione bakterie testowe okre�-
lono zdolno�æ enterokoków izolowanych z ka³u zdrowych
prosi¹t do produkcji bakteriocyn.

W oznaczeniach ilo�ciowych pos³u¿ono siê metod¹ se-
ryjnych rozcieñczeñ Listera, a nastêpnie wykonano posiew
wg³êbny, wykorzystuj¹c ró¿ne pod³o¿a. U¿yto gotowych
pod³o¿y (firma BTL Sp. z o.o. Zak³ad Enzymów i Pepto-
nów): agaru od¿ywczego, wg Mc Conkeya, wg Sabourau-
da; (firma Gramer Sp. z o.o.): agaru od¿ywczyego bez/z
dodatkiem 10% odw³óknionej krwi baraniej (firma Gra-
mer Sp. z o.o.); agaru APT (firma Merck); oraz wg Eijk-
mana, wg Martina i agaru od¿ywczego z azydkiem sodu.
Bakterie zliczano za pomoc¹ licznika kolonii bakteryjnych
firmy Stuart Scientific. W celu poprawnej interpretacji wy-
ników wykonano oznaczenia suchej masy ka³u.

Wykonano test z u¿yciem kr¹¿ków diagnostycznych EF,
firmy CmiA Kraków, pozwalaj¹cy na wstêpne zró¿nico-
wanie badanych izolatów na gatunki. Pojedyncz¹ koloniê,
pochodz¹c¹ bezpo�rednio z izolacji wysianego wcze�niej
materia³u diagnostycznego przesiano ez¹ na pod³o¿e aga-
rowe. Po preinkubacji w temperaturze pokojowej hodowle
inkubowano przez 18-24 godz. w temperaturze 37°C.

Cechy biochemiczne losowo wybranych po 3 izolatów
ka³owych Gram-dodatnich ziarniaków (z ka³ów �wiñ z 4
grup badawczych oraz preparatu Lactiferm i Biogen) ozna-
czano przy pomocy testu metabolizmu bakteryjnego API
20 Strep firmy bioMerieux. Pos³u¿y³ on do identyfikacji
gatunków bakterii z rodzaju Enterococcus. Do badañ u¿y-
to hodowli bakteryjnych posianych na agarze od¿ywczym,
z których sporz¹dzono zawiesiny bakterii o gêsto�ci 4
w skali Mc Farlanda. Mikroprobówki nape³nione zawie-
sin¹ bakterii i zabezpieczone odpowiednio w pojemniku
plastikowym, umieszczano w komorze inkubacyjnej, a na-
stêpnie hodowano w temperaturze 37°C przez 24 godziny.
Odczytu dokonywano wykorzystuj¹c zgodnie z instrukcj¹
testu odpowiednie wzorce. Wyniki (reakcja dodatnia lub
ujemna) wprowadzano do komputerowego programu
APILAB.

Okre�lano równie¿ lekowra¿liwo�æ izolowanych Gram-
-dodatnich ziarniaków (po 3 izolaty z ka³ów 4 grup badaw-
czych �wiñ oraz izolowanych bezpo�rednio z preparatu
Lactiferm i Biogen), wykazuj¹cych dzia³anie antagonistycz-
ne w stosunku do bakterii E. coli oraz z brakiem dzia³ania
antagonistycznego w stosunku do wszystkich szczepów
bakterii testowych, na podstawie oznaczenia �rednicy stref
zahamowania wzrostu bakterii, stosuj¹c metodê dyfu-
zyjn¹, przy u¿yciu kr¹¿ków dyfuzyjnych firmy Biomed
Kraków.

Wyniki i omówienie
Przed odsadzeniem najwy¿szy poziom bakterii fer-

mentacji mlekowej, wyros³ych na pod³o¿u APT i AZ
(z rodzaju Lactobacillus i Enterococcus), zaobserwo-
wano w grupach D1 i D2 (tab. 1). Jednorazowe ich
podanie nie jest wystarczaj¹ce dla utrzymania wyso-
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kiej liczebno�ci bakterii prozdrowotnych przez d³u¿-
szy czas, gdy¿ po odsadzeniu prosi¹t obserwowano ich
znaczny spadek.

W grupie KN w porównaniu z pozosta³ymi, tj. K,
D1 i D2 stwierdzono najwiêksz¹ liczebno�æ bakterii
z rodziny Enterobacteriaceae (tab. 1 � MC, E). Po po-
daniu prosiêtom ss¹cym paszy sta³ej z dodatkiem an-
tybiotyku (grupa K) stwierdzono przed odsadzeniem
najwiêkszy spadek bakterii potencjalnie chorobotwór-
czych. Po odsadzeniu prosi¹t od loch liczba tych bak-
terii wzros³a dwukrotnie. Wskazuje to na szybkie
i skuteczne, ale jednocze�nie krótkotrwa³e dzia³anie
zastosowanego antybiotyku paszowego. Najwiêksz¹
skuteczno�æ w stosunku do bakterii z wymienionej
rodziny wykaza³y probiotyki. Po ich podaniu obser-
wowano spadek liczby bakterii; wiêkszy po zastoso-
waniu preparatu Lactiferm (grupa D1) w porównaniu
z preparatem Biogen (grupa D2). Wskazuje to na bar-
dzo dobre cechy probiotyczne szczepów Enterococ-
cus sp. Porównanie wyników (tab. 1) dowodzi, ¿e pro-
biotyk zawieraj¹cy tylko szczep Enterococcus faecium
(D1) wykazuje d³u¿sze dzia³anie w stosunku do pre-
paratu Biogen (D2), który jest mieszanin¹ probiotycz-
n¹. Po podaniu preparatu Lactiferm nast¹pi³ 1,5-krot-
ny wzrost bakterii rodzaju Enterococcus, a ich wyso-
ka liczba utrzyma³a siê. W kale prosi¹t stwierdzono
wiêksz¹ liczbê bakterii z rodzaju Lactobacillus (APT)
ni¿ Enterococcus (AZ), co mo¿e wskazywaæ na sty-
muluj¹ce dzia³anie probiotyków zawieraj¹cych w du-
¿ych ilo�ciach szczep Enterococcus faecium. Podob-
ne zale¿no�ci obserwowano u drobiu, po podaniu
z pasz¹ szczepów z rodzaju Enterococcus (23). Ma³a
odporno�æ oraz zaburzenia mikroflory jelitowej u pro-
si¹t prowadz¹ do wystêpowania u tych zwierz¹t scho-
rzeñ przewodu pokarmowego z objawami biegunki
(17, 24). Libudzisz i Kowal (11) uwa¿aj¹, ¿e wiele
czynników �rodowiskowych powoduje zak³ócenie
naturalnej równowagi ekosystemu (przewodu pokar-
mowego) i mo¿liwo�æ jego kolonizacji przez drobno-

ustroje allochtoniczne, w tym tak¿e patogenne. Poda-
wanie preparatów mo¿e byæ korzystne dla utrzymania
naturalnego uk³adu mikroflory lub wspomagaj¹ce w le-
czeniu, a badania w³asne potwierdzaj¹ modulacyjny
wp³yw probiotyków na florê jelit.

Zaka¿enia spowodowane przez enterokoki stanowi¹
powa¿ny problem, ze wzglêdu na ich zró¿nicowan¹
i narastaj¹c¹ lekooporno�æ (4, 16). Geny Van A i Van B,
koduj¹ce oporno�æ na wankomycynê u zwierz¹t i lu-
dzi, znajduj¹ siê w transpozonach oznaczonych jako:
Tn 1546 i Tn 1547, które stosunkowo ³atwo mog¹ byæ
przeniesione do wielu ró¿nych gatunków bakterii na
drodze procesów koniugacyjnych. Wiêkszo�æ entero-
koków opornych na Van A i Van B to izolaty Entero-
coccus faecium i Enterococcus faecalis, rzadziej En-
terococcus avium czy Enterococcus casseliflavus.

W badaniach w³asnych stwierdzono ró¿nice ilo�-
ciowe w wyhodowanej mikroflorze jelitowej u po-
szczególnych osobników, co wskazuje na odmienne
reakcje osobnicze po podaniu dodatków. Bakterie au-
tochtoniczne nale¿¹ce do wielu gatunków i biotypów,
bywaj¹ charakterystyczne nawet dla pojedynczego
osobnika, a zmienno�æ liczebno�ci drobnoustrojów de-
terminuj¹ warunki �rodowiska, stan zdrowia, sposób
¿ywienia oraz prze¿ywalno�æ drobnoustrojów w �ro-
dowisku przewodu pokarmowego. Podane probiotyki
przyczyni³y siê do zwiêkszenia liczebno�ci bakterii
Lactobacillus spp. i Enterococcus spp. u zdrowych
prosi¹t. Najlepsze efekty uzyskuje siê po ich doust-
nym podaniu w pierwszej lub drugiej dobie ¿ycia (10).

Okre�lono wstêpnie przynale¿no�æ systematyczn¹
bakterii. Barwienie preparatów metod¹ Grama umo¿-
liwi³o zró¿nicowanie bakterii na dwie grupy, które wg
systematyki Bergeya (2) wykazywa³y wiele ró¿nic we
w³a�ciwo�ciach i strukturze �ciany komórkowej. Zró¿-
nicowano szczepy Enterococcus faecium i Enterococ-
cus faecalis.

Wyniki badania profilu biochemicznego przy u¿y-
ciu testu API podano w tab. 2, a antybiogram przed-

apurG nimreT
enzcigoloiborkime¿o³doP

GA CM E S M TPA ZA

NK
dezrp 64,52 × 01 7 89,0991 × 01 5 25,24 × 01 7 1 75,72 × 01 7 63,01 × 01 2 1 57,1 × 01 8 1 55,9 × 01 7

op 54,31 × 01 7 08,8631 × 01 5 87,82 × 01 7 11 63,4 × 01 7 21,51 × 01 2 1 58,1 × 01 8 1 16,3 × 01 7

K
dezrp 04,52 × 01 7 1 08,841 × 01 5 28,12 × 01 7 58,341 × 01 7 1 37,2 × 01 2 1 29,3 × 01 8 01,61 × 01 7

op 18,91 × 01 7 1 57,092 × 01 5 1 54,4 × 01 7 21 59,3 × 01 7 97,52 × 01 2 90,21 × 01 8 33,73 × 01 7

1D
dezrp 1 27,7 × 01 7 50,9751 × 01 5 64,07 × 01 7 1 67,03 × 01 7 72,32 × 01 2 1 79,5 × 01 8 69,24 × 01 7

op 83,35 × 01 7 321 86,8 × 01 5 1 02,3 × 01 7 11 57,1 × 01 7 76,11 × 01 2 1 84,8 × 01 8 31,66 × 01 7

2D
dezrp 38,61 × 01 7 29,0121 × 01 5 61,78 × 01 7 94,501 × 01 7 62,23 × 01 2 24,31 × 01 8 1 95,2 × 01 7

op 10,02 × 01 7 21 52,87 × 01 5 1 04,7 × 01 7 21 01,2 × 01 7 73,33 × 01 2 1 03,7 × 01 8 57,81 × 01 7

Tab. 1. Liczebno�æ wybranych grup mikroorganizmów w 1 g suchej masy ka³u wyros³ych na ró¿nych pod³o¿ach

Obja�nienia: grupy: KN � brak dodatku, K � antybiotyk, D1 � probiotyk Lactiferm, D2 � probiotyk Biogen; termin: �przed� � materia³
do badañ pobrany od prosi¹t przed ich odsadzeniem od lochy, oko³o 21. dnia ¿ycia; �po� � po odsadzeniu od lochy ok. 30. dnia ¿ycia;
pod³o¿a mikrobiologiczne: AG � agar od¿ywczy 2%, MC � wg Mc Conkeya, E � wg Eijkmana, S � wg Sabourauda, M � wg Martina,
APT � Agar APT, AZ � z azydkiem sodu
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stawiaj¹cy wra¿liwo�æ na wybrane antybiotyki i che-
mioterapeutyki szczepów z rodzaju Enterococcus sp.
w tab. 3. W badaniach w³asnych potwierdzono wra¿-

liwo�æ testowanych
szczepów Enterococcus
faecium na wankomy-
cynê, ampicylinê i chlo-
ramfenikol, a tak¿e na
tetracyklinê, gentamy-
cynê, amoksycylinê,
erytromycynê oraz neo-
mycynê. Jest to wa¿ne,
gdy¿ s¹ one stosowane
jako kultury starterowe
do produkcji ¿ywno�ci
i probiotyków. Wra¿li-
wo�æ bakterii na anty-
biotyki jest ró¿na w za-
le¿no�ci od ich pocho-
dzenia. Strompfova
i wsp. (18) w badaniach
dotycz¹cych w³a�ci-
wo�ci probiotycznych
szczepów Enterococcus
faecium izolowanych
z ka³u psów stwierdzili,
¿e wszystkie izolaty
by³y wra¿liwe na wan-
komycynê, ampicylinê,
penicylinê oraz chlo-
ramfenikol. Wra¿liwo�æ
wymienionych szcze-
pów na ampicylinê
i chloramfenikol stwier-
dzono te¿ w do�wiad-
czeniu przeprowadzo-
nym na królikach (16).

Jedn¹ z lepiej poznanych cech bakterii fermentacji
mlekowej jest antagonizm w stosunku do patogenów.
Z wyników badañ w³asnych i pi�miennictwa (15) wy-
nika, ¿e szczep E. faecium hamuje wzrost pa³eczek
E. coli. Czynnikiem ograniczaj¹cym wzrost szczepu
testowanego by³ najprawdopodobniej kwas mlekowy,
powstaj¹cy w wyniku fermentacji cukrów znajduj¹-
cych siê w pod³o¿u. Wykazano, ¿e wszystkie izolaty
Enterococcus faecium charakteryzowa³y siê dzia³aniem
antagonistycznym tylko w stosunku do testowych bak-
terii niehemolitycznych E. coli, izolowanych z ka³u
zdrowych �wiñ. Badane izolaty paciorkowców ka³o-
wych rodzaju Enterococcus (oznaczone jako E. faeca-
lis, E. faecium i E. durans) nie wykazywa³y dzia³ania
antybakteryjnego w stosunku do innych testowanych
szczepów: Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis,
Sarcina lutea, Staphylococcus cohni, Pseudomonas
fluorescens, Serratia marcescens, Listeria monocyto-
genes pochodz¹cych z ró¿nych �róde³. Gajewska (6)
oraz Simonova i wsp. (16) zwracaj¹ uwagê na w³a�-
ciwy dobór metod oznaczania antagonizmu jako ko-
nieczny warunek skuteczno�ci poszukiwañ w zakre-
sie szczepów probiotycznych o najbardziej aktywnym
dzia³aniu skierowanym przeciwko bakteriom patogen-

pertS02IPAtseT ikinyW

enwytkaikinda³kS myzne/ejckaeR alortnok 1pezczs 2pezczs 3pezczs

udosnazcraisoripPV yniotecaeinazrawtyw )�( )+( )+( )+(
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lotinnam-DNAM )�( )+( )+( )�(

lotibros-DROS )�( )�( )+( )�(

azotkal-DCAL )�( )+( )+( )+(

azolahert-DERT )�( )+( )+( )+(

anilusniUNI )�( )�( )�( )�(

azonifar-DFER )�( )�( )�( )�(

aiborksDMA )�( )+( )+( )+(

negokilgGYLG )�( )�( )�( )�(

ainarabwerkMEH a b azilomeh )�( )�( )�( )�(

Tab. 2. Cechy biochemiczne izolatów bakteryjnych z rodzaju Enterococcus uzyskane na podsta-
wie testu API 20 Strep

Obja�nienia: szczep 1 � Enterococcus faecium, szczep 2 � Enterococcus faecalis, szczep 3 � Entero-
coccus durans

kytoibytnA
)mmw(utsorzwainawomahazafertS

muiceaf.E 1 muiceaf.E 2 silaceaf.E

anycymortyrE )S(01 )S(41 )R(0

anilkycarteT )S(12 )S(62 )S(11

anycymoknaW )S(91 )S(22 )S(71

lokinefmarolhC )S(02 )S(82 )R(0

anycymatneG )S(41 )S(51 )S(51

anilycipmA )S(22 )S(61 )S(31

GanilycineP )R(0 )R(0 )R(0

myskatofeC )R(0 )R(0 )R(0

anilycyskomA )S(52 )S(23 )S(13

myskorufeC )R(0 )R(0 )S(91

anycymoeN )S(41 )S(11 )R(0

Tab. 3. Wra¿liwo�æ na wybrane antybiotyki i chemioterapeu-
tyki szczepów rodzaju Enterococcus sp.

Obja�nienia: S � wra¿liwy, R � oporny; strefy zahamowania wzros-
tu mierzono ³¹cznie ze �rednic¹ kr¹¿ka (6 mm)
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nym. Opublikowane badania (13, 19) wskazuj¹ na an-
tybakteryjne w³a�ciwo�ci paciorkowców z rodzaju En-
terococcus sp., hamuj¹cych wzrost takich bakterii, jak:
Clostridium sp., Bacillus sp., Proteus sp., Enterobac-
ter sp., Salmonella sp., Pseudomonas sp., Vibrio cho-
lerae. Dowiedziono, ¿e enterokoki wp³ywaj¹ korzyst-
nie na organizm zwierzêcy, jednak nadal ich stosowa-
nie jako probiotyków budzi pewne obawy. Nale¿y jed-
nak zauwa¿yæ, ¿e problem ten dotyczy równie¿ innych
bakterii kwasu mlekowego, np. z rodzaju Lactobacil-
lus i Bifidobacterium (22).

Podsumowanie
Podanie prosiêtom preparatu probiotycznego Lacti-

ferm (szczep Enterococcus faecium) oraz Biogen
(szczepy z rodzaju Enterococcus spp.: E. faecium
EF-42, E. faecium M-74; Bifidobacterium spp.: B. bi-
fidum BB-241, B. bifidum BB-108, B. bifidum BB-94,
B. bifidum B-77; Lactobacillus spp.: L. acidophillus
LA-31; Pediococcus spp.: P. acidilactici PAL-34) po-
woduje korzystny wzrost liczebno�ci bakterii fermen-
tacji mlekowej. Stosowanie szczepu Enterococcus
faecium mo¿e wp³ywaæ stymuluj¹co na liczebno�æ
bakterii kwasu mlekowego, szczególnie bakterii z ro-
dzaju Lactobacillus spp. Obserwowana dobra kon-
dycja prosi¹t z grupy D1 i D2 mog³a wynikaæ z braku
lub niskiej (< 102 jtk/g s.m.) liczebno�ci potencjalnie
chorobotwórczych szczepów w ich kale. Podawanie
biostymulatorów z grupy probiotyków sprzyja³o utrzy-
maniu równowagi bakterii coli/lacto w przewodzie po-
karmowym u m³odych �wiñ. Testy w kierunku leko-
oporno�ci wykaza³y wiêksz¹ wra¿liwo�æ na antybio-
tyki szczepu Enterococcus faecium ni¿ szczepu Ente-
rococcus faecalis. Oporno�æ dla wymienionych szcze-
pów wynios³a, odpowiednio, 30% i 50%.
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