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Summary

The authors present numerical data of computer analysis of antibiotic resistance patterns of microorga-
nisms and eyaluate the development of antibiotic resistance of Gram negative and Gram positive bacteria
isolated from cattle and sheep between 1985-1990. The resistance to ampicillin, chloramphenicol, erythromy-
cin, neomycin, nitrofurantoin, oxytetracyc|ine, penicillin, streptomycin, sulfametoxazole and sulfathiazole of
the following bacterial genera was examined: S. enteritidis, S. dublin, E. coli (non-haemolytic, B-haemolytic),
P. multocida, P. haemolytica, Listeria monocytogenes, Cl. perfringens. The isolates of E. coli tłom catt|e dis-
plal,ed the highest level of resistance (44-99%) to oxytetracycline, streptomycin, ampicillin, sulfametoxazole,
chloramphenicol and sulfathiazole. The cattle isolates of P. multocida exhibited a significant level of resistance
only to sulfametoxazole (80%). The resistance to oxytetracykline, streptom5,cin, ampici,llin, nitrofurantoin,
neomycin and chloramphenicol ranged from 11%o ta 37oń. The strains of F. haemolytica isolated frorn sheep
displayed a low level of resistance (6%-16%) to oxytetracykline, streptomycin, anrpicillin, nitrofurantoin,
neomycin and chloramphenicol. The resistanee level of Salmonellae isolated from cattle was fairy high and it
ranged from I2ań to 72%o. The isolates of Cl. perfringens of sheep origin manifested an insignificant level of
resistance to chloramphenicol (4'/o), nitrofurantoin (7ań), erythromycin (10%) and penicillin (1l%). Ct.
perfringens dispłayed a considerably high level of resistance to streptomycin (76'/.) and neomycin (74%). The
resistance of Listeria monocytogenes isolated from sheep to oxytetracycline, nitrofurantoin, penicillin, eryth-
romycin and chloramphenicol ranged from 107o to 48oń.

Kelvords: antibiotic resistance, antiłriograms, cattle, sheeps, pathological strains.

W aktualnej sytuacji, kiedy wysoki procent szczę-
pów chorobotwórczych pochodzenia zwierzęcego
wykazuje brak wrazliwości na podstawowe chemio-
terapeutyki, wykonywanie antybiogramów jest stałą
koniecznością (6). Niezaleznie od stanu oporności
bakterii, jakamoże występować w rejonie danej prak-
tyki lekarsko-weterynaryj nej, konieczną jest rzeczą
wykonyłvanie szerokiego przeglądu wrażliwości drob-
noustrojow na podstawowe antybiotyki. W tym celu
powinna być w skali krajowej prowadzona możliwie
szeroka komputerowa analiza stanu oporności, prze-
prowadzana na podstawie wyników antybiogramów
wykonywanych w rożny chlaboratoriach diagn ostycz-
nych. Prowadzenie monitoringu z tego zakresu jest
szeroko rozpfopagowane w licznych krajach europej-
skich oraz pozaeuropejskich i takiemu celowi ma rów-
nież służy c niniej sze opracowanie.

W pracy przedstawiono stopień opomości na pod-
stawowe chemioterapeutyki drobnoustroj ów patogen-
nych izolowanych od bydła i owiec w latach 1 985 - 1 990.

Matetiał i metody

Anallza komputerowa obj ęła wyniki anĘ,bl ogramów
wykonanych w następujących ZHW: Białystok, Katowice,
Olsztyn, Poznań, Warszawa, S/rocław. Monitorowanie da-
nych o stopniu lekoopoiności wykonywane było w oparciu
o program przygotowany w Zakładzie Farmakologii AR-
-Lublin. Analizowano następujące rodzaje drobnoustrojów
Gram-ujemnych: §. enteritidis, S. dublin, E. coli niehemo-
lityczne, E. coli B-hemolityczne, P. mttltocida, P. haemoli-
tica, Gram-dodatnich: Listeria monoc,ytogenes t Clostri-
dium perfringens.

W analizie stopnia lekooporności uwzględniono nastę-
pujące chemioterapeu§ki: ampicylina, chloramfenjkol, ery-
tromycyna, neomycyna, nitrofurantoina, oksytetracyklina,
penicylina, streptomycyna, sulfametoksazol, sulfatiazol.
An alizowane antybiogramy wykonywane byĘ metod ąkrąz-
kowo-dyfuzyjną na podłożu agarowym z dodatkiem 5%
krwi baraniej lub podłożu Muellera-Hintona.

Stopień lekooporności w ciągu analizowanego okresu
(lata 1985-1990) przedstawiono w formie graficznej na l0
rycinach.



Wynikii omówienie

W przypadku szczepów S. enteritidis izolowanych
od bydła generalnie poziom oporności wobec szeregu
chemioterapeutyków był stosunkowo wysoki wobec
oksytetracykliny (72%). Podobnie było w przypadku
S. dublin - oksytetracyklina (72%) (ryc.I i2).

Przy analtzie szczepów E, coli izolowanych od by-
dła poziom opomości byŁ szczególnie wysoki i wahał
sięw zależności od chemioterapeutyku od 4I do 99%
(ryc. 3 i 4). Stosunkowo wysoki stopień oporności ce-
chował analizowane szczępy E. coli izolowane od
owiec. Wobec 2 testowanych chemioterapeutyków
(oksytetracyklina, ampicylina) poziom oporności
kształtował się w zakresie 53-700ń, dla 4 dalszych le-
ków (streptomycyna, nitrofurantoina, neomycyna,
chloramfenikol) zakres oporności wahał się w grani-
cach17-27% (ryc.5).

Trzeba podkreślić że poziom oporno ści szczep ów
E. coli na podstawowe chemioterapeutyki w różnych
krajach kształtuje się niejednakowo. W Hiszpanii np.
procent szczępow opornych E. coli izolowanych od
bydła w latach 1986-199i kształtował się w następu-
j ącej kolejności : na sulfadiazyn ę (7 3%), tetracyklinę
(67%), streptomycynę (610ń), ampicylinę (37oń), chlo-
ramfenikol (3 6%), kanamycyn ę (3 I%), neomycynę
(29 %), nitro fu ranto inę (23 %), c e falo tynę (1 3 %), amo k-
sycylinę w połączeniu z kwasem klawulanowym(7oń),
gentamycy nę (3oń), c e foksytyn ę (2%), tobramy cynę
(2oń), kwas nalidyksowy (I%), amikacynę (0,4o^),
polimyksynę B (0,3%) i ceftoksaminę (0%). (2). Tak
więc jedynie w przypadku streptomycyny i tetracykli-
ny poziom oporności E. coli w Hiszpanilbyłzbliżony
do występującego w Polsce. Zko\ęi w Niemczech w
1990 r. ponad 60oń szczępów d. coli z 73 badanych
pochodzących od bydła było opornych na sulfonami-
dy, dihydrostreptomycynę, tetracyklinę i ampicylinę
(I). Liczba szczepów opornych E. coli w Niemczech
jest więc zbliżona do skali oporności występującej w
Polsce.

Badania szczepów krajowych E. coli izolowanych
od cieląt zklinicznymi objawami biegunki wykazały,
że najwyższy procent opomości dotyczył kombinacji
sulfametoksazolu i TMP 09,3oń), oksytetracykliny
(57,2oń), chloramfenikolu (45,3oń), ampicyliny
(43,5o^), streptomycyny (40,4oń). W tym przypadku
najwy ższąaktywno ś ć w sto sunku do b adanych szczę -
pów E. coli wykazywały: polimyksyna B (98,6%),
kolistyna (93,1o/o), flumechina (94%), kwas nalidyk-
sowy (85,60ń) i gentamycyna (74,7%) (5).

Należy wspomnieć, iż antybiotykooporność j est czę-
stodeterminowanainformacjągenetycznąplazmidowe-
go pochodzenia; w wielu badaniach była porównywa-
na antybiotykooporno śó szczepow E. c o l i v"ryBv arzalą-
cych i nie wytwar zający ch plazmidów. Ob serwowano
większą częstotliwo ść występowania lekooporności na
ampicylinę, streptomycynę i tetracyklinę w przypadku
izolatów E . c o l i wytw ar zaj ący ch plazmi dy w p orówna-
niu do szczepów nie wytwarzających plazmidów (7).
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Ryc. 1. Oporność szczepów Salmonella enteritidis izolowanych
od bydta w latach 1985-1990 na wybrane chemioterapeutyki

80,/

70a

60

50

ąo |'
30 ,/

20,

80 ,,

70, ,

60,
50,,

40 .,

30.,

20,

10

0 -i:

Ryc. 2. Oporność szczepów Salmonella dublin izolowanych
od bydła w latach 1985-1990 na wybrane chemioterapeuĘki
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Ryc. 3. Oporność szczepów E. coli (niehemoliĘczne) izolo-
wanych od bydła w latach 1985-1990 na wybrane chemiote-
rapeuĘki
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Ryc. 4. Oporność szczepów E. coli beta hemoliĘczne izolo-
wanych od bydła w latach 1985-1990 na wybrane chemiote-
rapeuĘki

W przypadku analtzowanej oporności szczepów P.

multocida izolowanych od bydła znaczny wzrost le-
kooporno ści (8 0%) stwierdzono wobec sulfametoksa-
zolu. Względnie niski poziom oporności (II-25%)
wykazyw ały b adane szczepy P. m u l t o c i d a wob e c neo -

mycyny i chloramfenikolu (.yc. 6).

l Oksytetracykli

I 
l Streptomycyn

]l Ampicylina
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Ryc. 5. Oporność szczepów E. coli (niehemoliĘczne) izolo-
wanych od owiec w latach 1985-1990 na wybrane chemiote-
rapeuĘki

Ryc. 9. Oporność szczepów Clostriclium perfringens izolowa-
nych od owiec w latach 1985-1990 na wybrane chemiotera-
peuĘki
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Ryc. 6. Oporność szczepów Pasteurella multocida uolowanych
od bydła w latach 1985-1990 na wybrane chemioterapeuĘki
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Ryc. 10. Oporność szczepów Zis leria monocytogenes izolowa-
nych od owiec w latach 1985-1990 na wybrane chemiotera-
peuĘki

dła w Stanach Zjednoczonych w latach 1988-1992

amp i cyliny (2 l %), oksytetracykliny (3 7 %) (ryc. 6 ).
Analizowa ne szczępy C l. p erfr in gen s pochodzące

odow oznaczący stopieńoponro-
ści wo (4oń),nitrofurantotny (7oń),

perfringens pochodzących z Bośni i Hercegowiny aż
45 (91,8Yo) było opornych na streptomycynę, 4ż
(9I ,3%) na erytromy cynę, 3ż (69 ,6%) na tetracyklinę,
31 (61 ,4%) na bacytracynę, 3I (67!%) na karbenicy-
linę i 8 (I7,4%) na penicylinę.(4). Wynika z tego,że
jedynie w ipenicylinypoziom
oponlości lskichjak izagranicz-
nych jest zbliżony.

Izolowane od owiec szczepy Listeria monocytoge-
nes charakteryzowały się niskim stopniem opomości

Ryc. 7. Oporność szczepów Pasteurella multocida izolowanych
od owiec w latach 1985-1990 na wybrane chemioterapeutyki
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Ryc. 8. Oporność szczepów Pasteurella haemolitica izolowa-
nych od owiec w latach l985-1990 na wybrane chemiotera-
peuĘki

Izolowane od owiec szczepy P. multocida t P. hae-
molitica charakteryzowały się niskim stopniem opor-
ności (6-21%) wobec większości badanych chemiote-

8). Badanta za ze-
t p. multocida od
oblawami zapa ka-



Wykonana analiza komputerowa wskazuje, że po-
ziom opomości analizowanych szczepów E. coli jest
wyższy w porównaniu do badanych serotypów Salmo-
nella sp.

Analizuj ąc wyniki o znaczanta op orno ś c i szczep ów
E. coli mozna sądzić, żę da \ęczęnia kolibakteriozy
mogą się okazać aktualnie przydatne następujące an-
tybiotyki : streptomycyna, neomy cyna, polimyksyny
(polimyksyna B i polimyksynaE czyli kolistyna).

Ptzytoczone dane o stopniu oporności szczepow
Salmonella na podstaił,owe chemioterapeutyki skła-
niają do wniosku, że w Polsce problem salmoneloz u
ludzi i zwierząt nie stracił na aktualności. Na podsta-
wie analizy komputerowej stopnia oporności szczę-
pow Salmonella sp. wobec testowanych chemiotera-
peutyków, w zwa\czaniu salmoneloz powinny okazać
się skuteczne następuj ąc e chemioterapeutyki : strepto-
mycyna, neomycyna, nitrofurantoina.

Wnioski

1. W ogólnej ocenie drobnoustroje Gram-ujemne:
S. enteritidis, S. dublin, E. coli niehemolityczne, E.
coli B-hemolityczne, P. haemolitica, F. multocida i
Gram-dodatnie: Li s t er i a m o n o cy t o gen e s, C l. p erfr in -
g e n s wykazuj ą naj wy ższy p o ziom l eko op orno ś c i wo -
bec : oksytetracykli ny i streptomycyny ; podej mowanie

Ięczęniatymi chemioterapeutykami powinn o by c każ-
dorazowo połączone z wykonaniem antybiogramu.

2. Najczęściej najwyzszy procent szczepów opor-
nych dotyczy E. coli.

3. Z analizy komputerowej wynika, że do zwalcza-
nia salmonelozy mogąbyó aktualnie lżywane strepto-
mycyna, neomycyna, nitrofurantoina.

4. W l e c zen ttl zakażeń wywołanych pr zez P. mu l t o -

c i d a mo gąbyć uwzględniane : amp icylina, nitro furan-
toina, neomycyna, natomiast w leczeniu zakażeiwy-
wołanych przęz P. haemolitica: oksfletracyklina, strep-
tomycyna, ampicylina, neomycyna.

5.W zakażeniach wywołanychprzez Listeria mo-
no cyt o gene,s mozna zalęctó stosowanie : oksytetracy-
kliny i erytromycyny.
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