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Summary

Changes of the antibiotic-sensitivity of bacteria iso-
lated from clinically manifested mastitis in dairy-cows
during the period of 1987-1996

Antibiograms of 1560 strains of bacteria isolated
from clinical mastitis over 10 years were analyzed.
The examinations were performed using the agar-
-disc-diffusion method. Differences of antibiotic-resi-
stence among the same species of bacteria fluctuated
20-40Vo from one year to the next. Bacteria reached
and lost resistence to common|y used antibiotics in
treatment and prophylaxis of mastitis. The alteration
of Streptococcus agalactiae sensitivity to penicil|in,
ampicillin, cloxacillin, erythromycin and tetracycline
as well as other (CAMP-) Streptococci, and Staphy-
lococci was determined. The decrease and increase
of Staphylococci and Coliform bacteria sensitivity to
neomycin, streptomycin and tetracycline was also
demonstrated.

Materiał i metody

Analizie poddano antybiotykogramy 1560 szczepów
bakterii wyosobnionych w latach I98'I -1996 zwydzieliny
zapalnej wymienia krów w gospodarstwie Grn (ferma
U0-500). Badania w kierunku wrażliwości nie obejmo-
wały wszystkich wyosobnionych szczepów, a jedynie 20-
-40Va w każdym roku (tab. 1). Stan zdrowotny wymion
krów w gospodarstwie Grn znajdował się pod stałą opieką
Zakladu Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego
PIWet. Polegała ona na diagnostyce i leczeniu wszystkich
przypadków zapaleń z objawami klinicznymi w okresie
laktacji oraz stosowaniu preparatów antybiotykowych w
czasie zasuszania. W gospodarstwie tym w poszczegól-
nych latach występowało od 400 do 1000 przypadków
mastitis cIinica. Dobór leków był wynikiem stałego moni-
torowania wrazliwości drobnoustrojów na antybiotyki. W
czasie laktacji stosowano preparaty, w skład których
wchodziły różne antybiotyki. Nalezy tu wymienić: Naf-
penzal MC, Masticort PS, Vetimast, Pathozone, Lactac-
lox, Mastalone, Lincocin forte, Syntarpen, Mastisan MC,
a także przygotowane ex tempore roztwory (zawiesiny):
penicyliny, streptomycyny, neomycyny, oksytetracykli-
ny, ampicyliny, cefoperazyny, erytromycyny lub tylozy-
ny, W okresie zasuszania wykorzystywano NĘenzal
DC, Orbenin LA, Ilcocillin DC, Mastisan DC oraz połą-
czenia antybiotyków, nalczęściej penicyliny ze strepto-
mycyną (neomycyną) lub neomycyny z erytromycyną.W
ostatnich 5 latach terapia mastitis w okresie laktacji, jak
tez postępowanie leczniczo-profilakty czle w zasuszaniu
opierało się na preparatach zawierających penicylinę i
neomycynę (Mastisan PN), Ogólnie można stwierdzić, że
w 80Vo przypadków mastitis w okresie laktacji orazl807o
krów w fazie zaslszania zastosowano penicylinę z neo-
mycyną.

B adanie b akteriolo gic znę przęprow adzono w g Diagno-
styki laboratoryjnej mastitis (11). Oprócz te9o w latach
199 5 -I99 6 dodatkowo dokonano diagnostyki laboratoryj -

nej gronkowców koagulazoujemnych, mikrokoków, pa-
ciorkowców CAMP ujemnych otaz pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae za pomocą testów API i HTL, co
pozwoliło na b|iższą identyfikacj ę.

Wrażliwość na antybiotyki określano metodą krązko wą
na podłozu agarowym z dodatkiem 5Vokrwinek baranich
oraz na podłożu Muellera-Hintona. Używano głównie
krązków produkcji krajowej (Wytwórnia Surowic i

Antybiotyki stanowią ciągle podstawową grupę
środków stosowanych w leczeniu i zapobieganiu
mastitis u krów. Skuteczność antybiotykoterapii w
okresie laktacji waha się w granicach od 30 do
90Vo. Kliniczne t podkliniczne stany zapalne wy-
wołane przęz gronkowce są trudniejsze do wyle-
czenia niż zapalenia, których przyczyną są pacior-
kowce (I2, 2I, 22, 24, ż9, 30, 32). Analiza danych
piśmiennictwa wydaje się wskazywać na coraz
mniejsze efekty terapii przeciwbakteryjnej, mimo
wytwarzania i wprowadzanta coraz to nowszych
generacji antybiotyków. Jedną z przyczyn tego zja-
wiska jest nabywanie oporności na te antybiotyki
pfzez drobnoustroje uwazane za czynnik etiologicz-
ny mastitis. Wysoki odsetek wyleczeń notowano w
pr zy p adkach lży cia prep aratu, które go skł adniki h a-
mują in vitro wzrost bakterii odpowiedzialnych za
to schorzenie (1-3, 9, 29),

Celem opracowania było przedstawienie wrazli-
wości na antybiotyki niektórych bakterii wyosob-
nionych z wydzieliny zapalnej wymienia krów w
tym samym gospodarstwie w ciągu dziesięcioletniej
obserwacji.
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Tab. 1. Liczba szczepów poddanych ocenie wrażliwości na antybioĘki w |atach 1987-1996

Gatunki 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 I996

paciorkowiec bezmleczności 55 45 133 39 ż7 40 52
,73 23 13

Paciorkowce CAMP- 22 76
,1,1 76 19 ż4 35 41 30 59

Gronkowce 59 85 52 43 l7 6 l0 I2 10 16

Pałeczki G-* 43 55 l07 I9 11 l4 l0 14 18 22

objaśnienie: * E. coli i inne gahrnki pałeczek z todziny Enterobacteriaceae

Szczepionek) oraz w przypadku niektórych antybiotyków
także krążków firmy Ciba-Geigy, Gist-brocades, Pfizer
lub Bio-Merieux. Interpretacji wyników dokonywano we-
dług zaleceń producentów krążków, Każdego roku ocenia-
no wrazliwość drobnoustrojów na penicylinę, kloksacyli-
nę, ampicylinę, streptomycynę, neomycynę, terramycynę
i erytromycynę, natomiast badania podatności in vitro na
gentamycynę, amoksycylinę, linkomycynę, oleandomycy-
nę, czy cefoperazon nie byĘ prowadzone systematycznie.

Wyniki i omówienie

N a ry c. I - 4 pr zedstaw iono o dsetek szczep ów, któr e
określano jako wrazliwe. Nalezy zaznaczyó, że oprócz
szczepów wrazliwych i opornych w badanym ma-
teriale występowały równiez drobnoustroje słabo
wrazliwe.

azliwości na
okresie dzie-
, ze bakterie

cechowały się in vi Ścią w
I0O7o na penicylinę ę, ery-
mpicylinę, lincomy domy-

cynę i cefoperazon. Podobne wyniki uzyskano też
w przypadku amoksycykliny, Najmniej szczepów

do jVo w 1995 r.
Wśród paciorkowców inny

znajdowały się: ,Srr. uberis,
mitis, Str. acidominimus, Str
pidemicus t Str. suis. W pojedynczych przypadkach
iz olow ano też ziarniakl z r o dzaj! Ent e r o c o c cł s. Wy -

no (ryc bieżne
ionymi ztym,
tku szc na po-

badania.
Wrażliwości gronkowców izolowanych od krów

w gospodarstwie Grn na lżyte w pracy antybiotyki
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Ryc. l Kształtowanie się wrażliwości Str. agalactiae na anĘbiotyki w
okresie l0 lat w tym samym gospodarstwie

Objaśnienia: P - penicylina, KJox - kloksacylina, Amp - ampicylina, Amx

- amoksycyklina, S - streptomycyna, N - neomycyna, E - erytromycyna, L
- linkomycyna, T - tetracyklina, CFP - cefoperazon, Ol - oleandomycyna.

O,, 6

Rok badania
Ryc, 2. Kształtowanie się wrażliwości pozostałych paciorkowców

(CAMP-) na antybiotyki w okresie l0 lat w tym samym gospodarstwie

Objaśnienie: P, KIox, Amp, Amx, S, N, E, L, T, CFP - jak na ryc. 1

o1

Rok badania
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Rok badania

Ryc. 3. Kształtowanie się wrżliwości gronkowców na antybiotyki
w okresie 10 lat w tym samym gospodarstwie

Objaśnienie: P, Klox, Amp, Amx, S, N, E, L, T, CFP - jak na ryc. l

ilustruje ryc. 3. Najczęściej były to Staph. epider-
midis, Staph. xylosus, Staph. haemolyticus, Staph.
sciuri, Staph, hyicus, Staph, hominis, Staph, simu-
Ians oraz w niewielkiej liczbie szczepy Staph. au-
reus. Okazało się, tż najbardziej aktywnym anty-
biotykiem w stosunku do badanych szczepów była
neomycyna. Zakres wrazliwości na ten antybiotyk
mieścił się w granicach 66,1 do I00Vo, a odsetek
szczepów wrazliwych na pozostałe antybiotyki wy-
nosił od 2],I do 100. Jedynie na penicylinę był
niższy od tych wartości.

Na ryc. 4 przedstawiono kształtowanie się wra-
żliwości pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae na
sarne antybiotyki i w okresie dziesięcioletniej ob-
serwacji. Najczęściej izolowano Escherichia coli,
Citrobacter diversus, Ervinia herbicola, Proteus vuI-
garis, a także pałeczki z rodzaju Serratia, Entero-
bacter, Morganella, Klebsiella i Providentia. Naj-
bardziej aktywnym antybiotykiem była neomycyna,
a w dalszej kolejności tetracyklina i streptomycyna.
Liczba szczepów wrazliwych na te antybiotyki mie-
ściła się w granicachżI,4 - 93,3Vo. Z antybiotyków,
które nie były badane w okresie całych 10 lat, pod-
kreślić należy wysoką aktywność gentamycyny i
cefoperazonu. Wyraźnie mniejszy odsetek wrń|i-
wych szczepów doty czył erytromycyny, ampicyliny
i kloksacyliny.

Oceniając wyniki przedstawione na ryc. I-4, daje
się zauważyć, w większości przypadków, wzrost
odsetka szczepów wrazliwych na niektóre antybio-
tyki w dziesięcioletnim cyklu badań. Dotyczyło to
szczególnie takich antybiotyków jak erytromycyna,
penicylina i ampicylina (ryc. I i 2), erytromycyna

O,, 96

Rok badania

Ryc. 4 Kształtowanie się wrażliwości pałeczek z grupy okrężnic
na antybiotyki w okresie l0 lat w tym samym gospodarstwie

Objaśnienie: P, Klox, Amp, Amx, S, N, E, L, T, CFP - jak na ryc. l

i neomycyna (ryc. 2) oraz tetracyklina i neomycyna
(ryc. 4). Cechą charakterystycznąbyły też duze wa-
hania odsetka szczepów opornych w kolejnych la-
tach.

Z danych piśmiennictwa wynika, że antybiotyko-
oporność tych samych gatunków bakterii wyosob-
nionych z wydzieltny zapalnej wymienia przez tóż-
nych autorów nie jest identyczna. Zarówno wysoka
jak też niska wrazliwość wykazana w badaniach
własnych w konkretnym roku znajduje odbicie w
pracach innych autorów dot. poszczególnych anty-
biotyków (3-5,9,10, l3, 14,19,żI,ż5). Nie mozna
jednak porównać kształtowania się wrazliwości na
antybiotyki naprzestrzeni czasu w_ tym samym obiek-
cie z uwagi na niedostępność podobnych publikacji.
Odnotowane wahania oporności bakterii wyosob-
nionych z wydzieliny zapalnej gruczołu mlekowego
krów w gospodarstwach indywidualnych były zwtą-
zanę z występowaniem innych rodzajów i gatunków
w kolejnych latach (18) lub z pochodzeniem bada-
nych kazdego roku drobnoustrojów z różnych go-
spodarstw indywidualnych (34).

Na podstawie uzyskanych wyników mozna wnio-
skować, ze w warunkach przeciętnego gospodarstwa
drobnoustroje wykazuj ą dużą zmienność w zakresie
wrazliwości na antybiotyki na przestrzeni czasl.
Prawdopodobnie wynika to z nabywanta pizez nie
oporności na uzywane antybiotyki, jak również z
tracenia nabytej oporności w przypadkl zaprzestania
na dhlższy czas ich stosowania. Wydaje się przy
tym, że należy brać pod uwagę takze pojawienie
się populacji drobnoustroj ów wrazliwych, nteza|eż-
nie od stosowanych antybiotyków, na co wskazuje
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utrzymująca się ciąglę, chociń z wahaniami, sto-
sunkowo wysoka wrażliwość na penicylinę i neo-
mycynę, mimo stałego ich stosowania w gospodar-
stwie Grn. Bliższe poznanie tego zagadnienia wy-

gdy nie było takiego kontaktu.- Wyniki niniejszej pracy wskazują na celowość
badań monitoringowych nad antybiotykoopornością
drobnoustrojów wywołujących mastitis u krów z
wykorzystaniem metod oceny minimalnego stężenia
hamującego (5, 16, 2I), Pozwala to nie tylko na
wy u.i preparatu skutecznego
w równiez na odpowiednio
wc Z drugiej strony moze się
okazać, że po pewnym czasie przydatne staną się
leki, które wcześniej wykazywały niską efektywność
in vivo, a szczepy bakteryjne były oporne.

W doborze antybiotyku oprócz oporności należy

dają makrolidy i niektóre antybiotyki betalaktamowe
(3I). Z kolei, np. tylozyna ułatwia (36), a kloksa-
cylin a upo śledzaw ewnątrzkomórkowe zabij anie sfa-
gocy towanych drobn ou stroj ów ( 3 0), Wydz ięItna za-
palna ograrlicza aktywność między innymi ampicy-
liny i spiramycyny (16). Przydatność niektórych
antybiotyków do stosowania ogólnego oraz dowy-
mieniowego przedstawił Sandholm i wsp. (31). Jed-
nak nie tylko antybiotyk ma wpływ na eliminację
drobn ou str oj ów z zakażone go w ymi enia. Nierz adko
stwierdza się, ze infekcja utrzymuje się mimo użycia
antybiotyków hamujących wzrost bakterii in vitro
(3, 8,32,33). O sukcesie terapeutycznym decyduje
bowiem stan odporności organizmu. W czasie cho-
roby dochodzi do supresji sił obronnych, szczególnie
fagocytozy zarówno przęz drobnoustroje, jak też
wysięk zapalny, antybiotyki, kortykosterydy a nawet
podłoza preparatów dowymieniowych (4, 6, IJ, 23,
26,35). Z danych piśmiennictwa wynika, że o dal-
szym postępie w terapii i profilaktyce mastitis za-
decydują dztałanta w kierunku usprawnienia me-
chanizmów obronnych gruczołll mlekowego. Sta-
nowisko takte prezentowali mtędzy innymi Nicker-
son (22), Daley i wsp. (7) oraz Burvenich i wsp.
(4).Znalduje ono tez odbicie w badaniach krajowych
(15, 20), Skuteczność immunoterapii w odniesieniu
do zapaleń z objawami klinicznymi nie jest jednak
zadow a|ająca. Dlate go należy b ar dziej precyzyj nie

stos ow ać antybiotyk i z uw zględnieniem ich kinetyki
i wrazliwości bakterii in vitro. Z przeprowadzonych
badań wynika, żę nte ma idealnego antybiotyku,
ale nie dochodzi tęż do gwałtownego wzrostu opor-
ności drobnoustrojów na antybiotyki powszechnie
stosowane. Wrazliwość paciorkowców, gronkowców
i pałeczek okręznicy może się bowiem zmieniaó w
kólejnych latach w tym samym gospodarstwie.
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