
Gronkowc e (S t ap hy l o c o c c u s) należą do b akterii sz e-
roko rozpowszechnionych w przyrodzie. Mozna je
wyo sobnić z r ożny ch środowisk, ziemi, wody, powie-
trza, występuj ą c zę sto j ako zanie czy szczenia pro duk-
tow spożlłvczych,głównie mięsnych oraz mleka i jego
przetworów, Nosicielami tych bakterii sąludzie izwie-
rzęta, 1ak wykazano występuj ą one w j amie nosowo-
-gardłowej u około 40-44% zdrowych Ildzi (36). Z
rozpoznanych 41 gatunków lub podgatunków gronkow-
cow ponad połowa występuje u człowieka (cyt. 45).

Większość przedstawicieli gronkowców to saprofi-
ty, wchodzące w skład naturalnej mikroflory człowie-
ka i zwierząt, inne jak Staphylococcus aureus na7eżą
do groźnych p ato genów. Rozwój zmian chorobowych
w organizmie zakażonego gospodarza zależy od in-
wazyj no ści szczepx - to j est j ego zdolnośc t przentka-
nia prze.z bariery obronne organ:.zmu i rozprzestrze-
niania się w nim oraz od toksyczności, to jest zdolno-
ści do produkcji toksyn i enzymów, które w przebiegu
zakażenia, wywołuj ą obj awy klini czne.

We wczesnych etapach zakażeń wywołanych pr zez
gronkowce podstawową rolę odgrywaj ą składniki po-
wierzchniowe komórek bakteryjnych odpow tędzialne
za swoistą adhezję do komórek gospodarza, a tym sa-
my m za ko 1 on i z acj ę p o s zcze góIny ch nar ządó w. M o ż -
na wśród nich wyróżnic adhezyny - białka wiĘące
się ze składnikami zewnątrzkomórkowej macierzy
komórek eukariotycznych (ECM - extracellular ma-
trix) oraz zblałkamt surowicy fibronektyną kolage-
nem, fibrynogenem, trombospondyną witronektyną i
lamininą (18, 30, 40).

Adhezja gronkowców do glikoprotein ECM sprzy-
ja kolonizacji przez nie wrażliwych tkanek. Białko
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S. aureus wiĘące fibronektynę jest zakotwiczone w
błonie cytoplazmatycznej i posiada region Dl-D4 od-
powiedzialny zawiązanie, Kuypers i Proctor (19) wy-
kazalt, że wiązanie tej glikoproteiny przez gronkowce
ma wpływ na ich zdolność do kolonizacji uszkodzo-
nych zastawek serca. S. saprophyticus posiada białko
wiĘące fibronektynę (hemagluĘnina o m. cz.16 kDa),
które uczestntczy w adhezji tych bakterii do komórek
nabłonka dróg moczowych. Obecność na powierzch-
nt S. s ap ro p hy t i c u s bl,ałek w iĘących l amininę spr zy j a
rozwojowi zakażeń układu moczowego, wywoływa-
nychprzez ten gatunek gronkowca (17).

Przyleganie gronkowców do kolagenu umożliwia
adhezyna kolagenowa, białko o m. cz. i35 kDa. Pra-
wie wszystkte szczepy gronkowców wyizolowane od
pacjentów zbakteryjnym zupaleniem kości i stawów
mają zdolność wiązania kolagenu. Obecność na po-
wierzchni gronkowców białka wiązącego fibrynogen
ułatwia im kolonizacj ę nabłonk a naczyńkrwionośnych,
a dzięki właściwo ściom fibryno geno-fi brynoliĘcznym
jego degradację i zakażanie głębiej położonych tka-
nek. Wiązanie komórek S. aureus do trombospondy-
ny według Henmanna i wsp. (14) może sprzyjać in-
fekcjom wsierdzia i zakażeniom związanym z obec-
nościąw ustroju implantów. Inne białko o m. cz. 60-
-72kDawystępujące na powierzchnt S. aureus wlĘe
m. in. witronektynę, sialoproteinę kości i jest przykła-
dem adhezyny wspomagającej swoiste przyleganie ko-
mórek bakteryjnych do różnych tkanek gospodarza. U
S. epidermidis napowierzchni komórek wykryto poli-
sacharydowąadhezynę otoczkowąPS/A o m. cz.220
kDa, która wraz zę śluzem zewnątrzkomórkowym
tworzy glikokaliks sprzyjający przyleganfu tych bak-
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terii do powi erzchni syntetycznych polime r ow (sztucz-
ne zastawki serca, cewniki, protezy) i tworzeniu na
nich biofilmu bakteryjnego. Biofilm utrudnia dostęp
fagocytów, a takżę ogIanlcza działanie antybiotyków
na bakterie. Ponadto gronkowce w mikrokoloniach
otoczonych glikokaliksem są s§mulowane do uwal-
niania toksyn i enzymów oraz wolnych komórek do-
konuj ących tnw azji otaczaj ący ch tkanek. Glikokaliks
produkują również S. hominis, S. saprophyticus i
S. warneri występujące w jamie ustnej człowieka. Ta
cecha może by c wy znacznikiem pato gennoś ct szczę -
pów powszechnie uwazanych za niechorobotwórcze
(20,30,31).

W ścianie komórkowej gronkowców zawarte są
równiez inne czynniki warunkuj ącezjadltwośó bakte-
rii. Należy tu wyróżnić białko A, choć jego rola w pa-
togenezie nie została dotąd wyjaśniona i jednoznacz-
nie nie udowodniono jego udziaŁaw infekcyjnościĄa-
dliwych szczepow, Wiadomo jednak, że posiada ono
szczegóInąwłaściwość wiązania po przez fragment Fc
immunoglobuliny G. Białko to hamuje fagocytozę,
agregację płytek krwi oraz cytotoksycznośc komór-
kową zależnąod dopełnia cza i od przeciw ciała. Wią-
że się to z zamaskowaniem receptorów we fragmen-
cie Fc IgG, które stają się niedostępne dla składników
dopełniacza i komórek układu odpornościowego i nie
aktywująprocesów od nich zależnych (44).

Ważny m czynnikiem, warunkuj ącym chorobotwór-
cze działanie gronkowców są niskocząsteczkowe
związki chelatujące żelaza - siderofory (agresyny),
ułatwiające inwazję i kolonizację tkanek góspoduiŹa
or az b iałka w iĘąc e trans ferynę, ułatwi aj ąc e b akteri om
pozyskiwanie żelaza, w warunkach gdy jego dostęp-
nośó dla patogenów (podczas infekcji) wyraźnie spa-
da. S. aureus posiada siderofor- staĘloferynę A i jed-
nocześnie na swojej powierzchni, podobnie jakS. epi-
dermidis, białko o masie 42 kDa swoiście wiĘące
transferynę (I1,2I).

Do czynników umożliwiających między innymi roz-
pr ze str zeniani e s i ę gronko w c ó w w ewn ątr z or ganizmu
gospodarza należąenzymy. Jednym z nich jest koagu-
laza(koaglllazawolna),wytwarzanapozakomórkowo,
ścinająca plazmę krwi ludzkiej i króliczej. Pod jej
wpływem zawarty w osoczu proenzym, aktywator ko-
agulazy,przekształca się w enzympodobny do trom-
biny, który powoduje wykrzepienie fibrynogenu i po-
wstanie fibryny opłaszczającej neutrofile. W ten spo-
sób koagulazamożę chronić komórki bakteryjne przed
fagocytozą(45).

Obecność koagllazy dzięli gronkowce na koagula-
zo-dodatnie (S. aureus, S. hyicus, S. intermedius,
S. schleiferi spp. coagulans, S. lutrae, S. delphini) i
koagulazo-ujemne (CNS - coagulase - negative sta-
phylococci) (8). Pierwsze zntch sąbardziej aktywne
p od względem metabol icznymi wydzielaj ą więcej sub -
stancji toksycznych, z którymt można wiązac choro-
botwórcze dziaŁanię tych bakterli. Poza koagulazą
wolną część szczepów wytwar za tzw. koagulazę zwią-

zaną (CF - clumping factor) występującą w ścianie
komórkowej. Powoduj e ona ścięcie fibrynogenu bez
udztału aktywatora koagulazy. Jej funkcja polega na
o słoni e gronkowców między innymi przed leukocyta-
mi or az warunkuj e op orno ś ć na b akteri o staĘ c zne dzia-
łanie surowicy ludzkiej. Stwierdzono, że z 80oń szczę-
pów chorobotwórczych, posiadaj ących zdolno ść mno-
żenia się w normalnej surowicy ludzkiej, 50Yo wyka-
zuje na powierzchni komórek obecność czynnika CF
(30).

Innym enzymem występującym zatowno u gron-
kowców koagulazododatnich jak i CNS jest stafyloki-
naza (ftbrynolizyna), która powoduje przemianę pla-
zminogenu w plazminę rczpuszczającą fibrynę. Upłyn-
niając skrzepy fibrynolizyna spełnia ważnąrolę w roz-
przestrzenianiu się gronkowców w tkankach. Szczepy
chorobotwó r cze wyizolowane od ludzi na ogółwytwa-
r zaj ą ftbr y nolizy nę, p o dc z a s gdy szc zepy wyo s abni a-
ne od zwierząt tej cechy najczęściej nie posiadają.
Sawicka-Grzęlak (34) badając obie grupy gronkow-
ców wykaz ała, że z najwy ższą często ścią ( 1 00%) syn-
teza ftbrynolizyny zachodzi u S, lentus, natomiast z
nąntższą (2,3%) u S. epidermidis, (S. aureus 30oń,
S. lugdunensls 50%). Podobne znaczentę ma hialuro-
nidaza. Rozkłada ona kwas hialuronowy znajdujący
się w przes trzęniachmiędzykomórkowych. Obecność
hialuronidaz y r ozlużnia tkanki, sprz y j aj ąc r ozprzestr ze -
nianiu się procesu chorobotwórczego. Do innych en-
zymow,które mogąw części warunkować proces cho-
robowy należy ciepłooporna DNAza (której obecność
kore luj e z w y tw ar zan i e m k o a gu lazy), fo sfataza, żęIa-
tynaza, fosfolipaza, proteinazy i inne.

Szczepy S. aureus izolowane zę zmlan skórnych
wrytw arzająlipazy,hydrolizujące lipidy skóry co sprzy-
ja ich rozprzestrzeniania. U S. saprophyticus, izolo-
wane go głównie z zakażenukładu wy dalniczego, ure-
aza jest odpowiedziaIna za uszkodzenia komórek na-
błonka drogmoczowych. Wykazano (30), że szczepy
S. epidermrdls (CNS) produkujące elastazę, wydzie-
lająjej więcej niż szczepy S. aureus.

Rola enzymów prote o li ty czny ch p o le ga główni e na
rozl<ładzte białek występujących w tkankach. S. au-
reus produkuje trzy proteinazy, zktórych dwie - tio-
proteaza i metaloproteaza - wy stępuj ą równ ież l gron-
kowców CNS. Przyłączająsię one do hemoglobiny,
laktoferyny i transferyny w miej scu wiązania żelaza i
tozszczeptają je. W ten sposób, podobnie jak sidero-
fory ułatwiająkomórkom bakteryjnym dostęp do żela-
za. Prcteinaza serynow a S. aureus ma zdolność do roz-
szczeptania i de gradacj i immuno globulin. Wykaz ano,
że rozszczępieniu na mniejsze fragmen§ ulegająIgG
i IgM, natomiast całkowitej degradacji głównie IgA.
Ponadto stwierdzono powinowactwo tego enzymu do
powierzchni granulocytów i limfocytów, a Ęm samym
jego udział w odczynie zapalnym(23,27).

Dla wielu szczępow gronkowców głównym czyn-
nikiem zjadliwości jest produkcja toksyn. Toksynąuła-
twiającą rozprzestrzenianie się gronkowców do wnę-



ttza organtzmu jest toksyna zŁuszczająca - eksfoliaty-
na. Wykryto (1, 2,33), że S. aureus produkuje trzy
antygenowo odrębne toksyny złaszczające (ET- exfo-
liative toxins): ETA, ETB i ETC. Eksfoliatyna A jest
metaloproteiną której aktywno ś ć j est uzależniona o d
obecności jonów Cu2-. Jej celem sąkomórki warstwy
ziarnistej skóry, a objawy przez niąwywołanę sązna-
nejako zespół oparzonej skóry (pęcherze tzłuszczony
naskórek). Me chanizm działania eks fo liatyny p o l e ga
naprzyłączaniu się do białka filagryny, która stanowi
składnik filamentów komórek. Dzięki temu następuje
utrata powtązań między keratynocytami. Produkcję
eksfoliatyny wykazano również u S. hyicus (m. cz.
około 30 kDa). Powoduje ona u prosiąt zmiany skór-
ne objawiające się ropieniem, zŁlszczanięm naskórka
i powstawaniem krost. Tanabe (37) stwierdziŁ, że u
kurcząt celem eksfoliatyny S. hyicus są komórki na-
skórka i międzykomórkowe przestrzente warstwy roz-
rodczej skóry 0,22).

Do toksyn cytolitycznych (cytolizyn) uszkadzają-
cych błony komórkowe i powodujących śmierć komó-
rek należąhemolizyny (HL) i leukocydyny. S. aureus
produkuje kilka typów hemolizyn: a, §,T, ó. U gron-
kowców odĘto również hemolizyny €,0, K,lecznię
zostały one dotychczas scharakteryzowane. Hemoli-
zyny c(., §, y, ó są egzotoksynami ntszczącymi błony
komórkowe erytrocytów i innych komórek ssaków. De-
gradując erytrocyty toksyny te przyczyniają się do
zwiększeni a gronkowc om do stępu do żęlaza zaw artę -
go w hemoglobinie. aHL ataĄe również ludzkie płyt-
ki krwi, obwodowe monocyty, keratynocyty i komór-
ki endotelialne, natomiast BHL n:.szczy dodatkowo
makrofagi i leukocyty. Podskórne wstrzyknięcie kró-
likowi aHL powoduje marlwicę skóry natomiast do-
żylne śmierć na skutek uszkodzenia mięśnia serco-
wego. Dermatoksyczne i letalne działanię tej toksyny
jest wynikiem kurczenia się pod jej wpł5.wem mięśni
gładkich naczyń krwiono śnych c o prow adzt do ni edo -
krwi eni a i martwicy zaop atryw any ch pr zez ni e ob sza-
rów ciała (38). Toksyczność BHL jest mntejsza, gdyż
nie wywofuje ona, po pozajelitowym wprowadzeniu,
zmianmartwicowych ani nie powoduje śmierci zwle-
rzęcia.7HL podobnie jak leukocydyna powoduje he-
molizę jest i leukotoksyczna, jej celem sąkomórki po-
limorfonuklearne, monocyty i makrofagi. Właściwo-
ści toksyczne yHL są podobne do a toksyny, bowiem
po doosierdziowym wprowadzeniu powoduj e śmierć
b adanych zw ier ząL Leuko cydyna hamuj e fagocytozę,
o słab iaj ąc chemotakty czne wŁaś ciwo ś c i l euko cytów.
Ten przejaw aktywności biologicznej wskazuje, że
może ona zaburzać działanie układu fagocytarnego,
pierwszej linii obrony organizmu podczas zakażęnta.
P o dobne działanie, p o le gaj ąc e na hamowaniu chemo -
taksji leukocytów, wykazują równteż a i BHL (7, 9,
17, 12, I5).

Szczepy gronkowców CNS również produkują a,
§,y ió HL. Wykazano produkcJęa, B,ióHL u takich
gafunków jak S. epidermidis, S. sciuri, S. haemolyti-

cus. Szczepy S. lentus, S. hominis, S. xylosus, S. coh-
n i i t innę wytw ar zaj ąa + d HL lub Ęlko B toksynę. Ę1-
ko u,§. schleiferi i S. hyicus nie stwierdzono produkcji
żadnej z toksyn. Natomiast prawie wszystkie szczepy
S. epidermidis t S. haemolyticzs produkująhemolizy-
ny ó -like, których bud owa t dziaŁanie przypomina óHL
S. aureus (30),

Wyniki badań (32) wykazały, że większość szczę-
pów gronkowców izolowanych od człowieka produ-
kuje a i a+ÓHL, podczas gdy wytwarzanie B ia+BI{L
jest częstsze u szczępow pochodzących od zwierząt.
Produkcj a a, ó t ct+óHL przew aża u szczepów entero-
toksycznych (SE+), natomiast u szczepów SE-, izolo-
wanych z przypadków zapalenia wymion l<row (ma-
stitis), dominuje wyraźnte produkcja a+BHL.

Mimo, żę cęle i efekty wywoływaleprzęz wymie-
nione toksyny sązbliżone, to ich mechanizm działa-
nia jest zróżnicowany. BHL jest obojętną sfingomieli-
nazą(monomęryczne białko om. cz.35,5 kDau S. au-
reus i 33,5 kDa u S. intermedius) mającąpowinowac-
two do sfingomie liny, która j e st składniki e m zewnętrz-
nej warstwy lipidowej błony komórek eukarioĘcznych.
Hydroliza sfingomieliny, zależna od obecności jonów
Mg'*, prowadzido powstania ceramidów, które sąprze-
nośnikami w kaskadzie reakcji prowadzących do re-
gulacji aktywności kinazbiałkowych i apoptozy. Naj-
bardziej wrażliwe nalizęBHL sąerytrocyty owcy, co
koreluje z zawartością sfingomielin w błonie komór-
kowej krwinek tego gatunku (9,I2).

aHL jest monomerycznym białkiem, o m. cz.33,2
kDa, która w błonie komórek docelowych tworzy -
jako heptamer transmembranowe kaniły, przezktó-
re do komórki napływająjony Ca2*,Wzrastający w
cytozolu poziom wapnia aktywuje fosfolipazy i meta-
bolizm fosfolipidów prowadzący do produkcji w ko-
mórce różnorodnych mediatorów reakcji zapalnej (pro-
staglandyny,leukotrieny, cytokiny i inne), które sądla
ni ej stre s o genne. P o dobnym mechanizm ęm dziaŁania
charakteryzuje się óHL (11, 35).

yHL i l eukocydyn a r ow nież formuj ą na p owi erzch-
ni wrażliwych komórek oligomeryczne transmembra-
nowe kanały, Zaliczonoje do klasy toksyn SHT (sy-
nergohymenotropowych) poniew aż wykazano, że dzia-
łająone pIzez synergię dwóch wytwarzanych lecz nie
połączonych początkowo białek klasy S i klasy F, ma-
jących powinowactwo do błon komórkowych. Do
błon wrazliwych komórek j ako pi erwsz e przyłączają
się białka klasy S, a następnie białka klasy F. Nastę-
puje wówczas ekspresja biologicznej aktywności, cze-
go skutkiem jest produkcja zapalnych mediatorów
(I2,28).

Inną grupą egzotoksyn gronkowcowych są entero-
toksyny należące do rodziny toksyn pirogennych (PT).
Są to białka proste o masie cząsteczkowej od 28 do
35 kDa. Zawierająw swoim składzie stosunkowo dużą
ilość lizyny, kwasu asparaginowego, glutaminowego,
leucyny i Ę r ozyny (3, 24). Charakteryzuj ą się podobną
aktywno ś ci ą b io lo gicz ną Ie cz z powo du r óżnic anty -



genowych są idenĘfikowane jako różne białka. Do-
tychczas zidentyfikowano 7 typow serologicznych
enterotoksyn (SE - staphylococcal enterotoxin). Sąto:
SEA, SEB, SEC (C1, C2, C,), SED, SEE, SEG, SEH
(3, 13). Za pośrednictwem zakażonej żywności, dzia-
łając wybiórczo na enterocyty przewodu pokarmowe-
go człowieka, powodują one ostre zatrucia pokarmo-
we objawiające się m.in. wymiotami i biegunką. Bli-
sko 7 5-87Yo enterotoksycznych zatruć pokarmowych
wywołuje SEA, która może być produkowana w wa-
runkach niesprzyj aj ących produkcj i innych enterotok-
syn (dostępnośc aminokwasów, pH, zawatiość soli)
(1 3).

Wykazano, że stopień enterotoksyczności gronkow-
ców zależy od miejsca ich bytowania, Wytwarzanie
enterotoksyn w największej ilości stwierdzono LLszcze-
pów izolowanych od człowieka. Znacznie rzadziej izo-
lowano enterotoksyczne szczępy odzwierząt. Gibbs i
wsp. (10) stwierdzili duży odsetek szczepow entero-
toksycznych izolowanych od kur. Znaczny procent
szczepów wytwarzających SEC i SED wyizolowano
zprzypadków mastitis krów (29).

Enterotoksyny s ą wyt w ar zanę zarówno pr zęz gr on-
kowce koagulazododatnie j ak i przez gronkowce CNS.
Obecność SEE wykazano między innymi u takich ga-
tunków jak S. simulans, S. equorum, S. lentus. Zaśpro-
dukcję SEC wraz z innymi enterotoksynami stwier-
dzono u S. caprae, S. xylosus, S. sciuri. Nie mozna
zatem r ozp atryw ać zdo lno ś ci do pro dukcj i ko a gul azy
jako jedynego wskaźnika produkcji enterotoksyn
(36,4I),

Do tej samej grupy toksyn należy toksyna T-1
(TSST-1 - toxic shock syndrome toxin-1) o masie czą-
ste czkowej 22 kD a o dp owiedz ialna za wywoływani e
zespofu wstrząsu toksycznego (TSS - toxic shock syn-
drome), objawiającego się gorączką wysypkąi hipo-
tensją. Choroba tadotyczy najczęściej kobiet lżywa-
jących podczas menstruacji tamponów dopochwo-
wych, Ięcz może wystąpic równiez u kobiet nie mie-
si ączkuj ący ch or az l mężczy zn t w iązac s ię z lokalny-
mi ogniskami zmian jakropnie, oparzenia. Todd i wsp.
(39) określili optymalne warunki sprzyjające produk-
cji TSST-1. Należą do nich: niska koncentracja glu-
kozy, wys oka koncent r acj a btałka, p o dwyżs zony po -
ziom tlenu, obojętne pH. Wykazali oni, żę matertał z
ogniskowych zmian i krew menstruacyjna spełnia
wymienione warunki, natomia st w no so gard zięlt w a-
runki nie sątak sprzyjające (39). TSST-I możebyć
produkowana zarówno ptzez S. aureus jaki gronkow-
ce CNS. Parsonnet i Kasper (26) wykazalt, że za mniej
niż I0oń przypadków TSS odpowiada SEA (42).

Mechanizm działania enterotoksyn i TSST-1 jest
podobny. Są one określane j ako superantygeny. Przy -
łączająsiędo zewnętrznej powierzchni odcink a zmien-
nego (V) łańcuchaB limfocytów T.W związku z tym
akĘ,rvująklony limfocytów T (zarówno T CD4- jak i
T CD8*), które posiadają TCR zŁańcuchęm B, nieza-
Ieżnie odvrchodzącego w skład TCR Łaicuchaa. Tok-

syczność enterotoksyn wynika między innymi z dzia-
łania cytokin, które są wydzielanę przęz pobudzone
limfocyty T. cytokiny czyli endogenne pirogeny, są
odpowiedzialne między innymi za wystąpienie gorącz-
ki oraz za uszkodzenie nabłonka jelit. Towatzysząca
zatruciom biegunka, jako wynik zaburzen we wchła-
nianiu wody i przenikaniu elektrolitów przez ściany je-
lita, powstaj e pod bezpośrednim wpływem SEA i SEC.

Drake, Kotzin i Choi (5, 6) zasugerowali, że za
wstrząs toksyczny obserwowany w TS S odpowiedzial-
ne są interleukiny 2 (IL-2),7 interferon oraz czynnlk
martwicy nowotworu (TNF - tumor necrosis factor),
wydzielane przęz zaktywowane limfocyty T. Według
Ikejima (16) toksyna S. aureus powodująca TSS może
indukowac syntezę i uwalnianie IL- 1 , która wywołuj e
wiele skutków fiestpirogenna, aktywuje limfocytyB i
neutrofile, powo duj e proteolizę mięśni szkieletowych
i innych). Według Parsonet (25) TNF i IL-1 wspólnie
mogą wywoływać zmtany charakterystyczne dla
TSS (4).

Znaczęnlę tych toksyn gronkowców jako superan-
tygenów ma dla bakterii duże znaczenie. Poliklonalna
aktywacja limfocytów T może powodować, że jest
p omij an a pr ze ciw zakaźna o dp owi e dź immuno 1 o gi c z -
na, co ułatwia rozprzestrzenianie się bakterii w orga-
nizmie. Podobnie SEB powoduje supresję odpowie-
dzi humoralnej i komórkowej. Toksyny. bakteryjne
wzmacntają inwazyjność bakterii głównie przez ha-
mowanie mechanizmów obronnych gospodarza, dzia-
łaj ąc b ezp ośredni o na komórki układu immuno 1o gicz-
nego. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym Iozprze-
strzenianiu się zakażenia jest tlszkadzanie tkanek go-
spodarza, co stwarza lepsze warunki namnażania się
bakterii, a z drugtej strony możę powodować modyfi-
kację właściwości antygenowych komórek gospoda-
rza. Działając kompleksowo enzymy i toksyny gron-
kowców sąodpowiedzialnę zapowstanie i rozwój pro-
cesu chorobowego.

Duża zmiennośc gronkowcóW wyrazona między
innymi op orno ś ci ą na antyb i otyki, zr ó żnic owani e ga-
tunków, także w odniesieniu do spektrum produko-
wanych toksyn, enzymów i innych czynników o wła-
snościach niszczących komórki gospodarza ) TozpTze-
strzenienie i dużawytrzymałość zarazkow na czynni-
kizewnętrzne, czynitę grupę bakterii szczególnie nie-
bezpiecznąw przypadku rozwoju zakażenia u ludzi
lub zwterząt. Znajduje to vullrazw piśmiennictwie pod-
no szącym czę sto prob lemy zakażei gronkowcowych
w różnych aspektach - medycznych i mikrobiologicz-
nych. Omawiane są c or az b ar dziej wyczerpuj ąc o me -
chanizmy interakcj i zar azek or gantzm go sp odarza.
Niektóre, zwŁaszcza doty czące chorobotwórczości,
przedstawiono w niniejszym opracowaniu.
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Apteko Dobrei Ceny

3,40;ii
cloxamed ts: olejowa zawiesina dowymieniowa sklad: 1 tubosirzykawka 8,0 g zaw

2o0 m9 soli sodowej kloksacyliny jednowodnej, 8o0 m9 k|oksacyliny benzatynowej

Wskazaniai leczenie i profilaktyka stanóW zapalnych Wymienia u bydla W okresie

zasuszenia Plzeciwskazania: Uczulenie zwierząt na penicyljnę i cefalosporynę,

odporność drobnoustrojóW na kloksacylinę; nie stosować w okresie laktacji

Dzialania uboąne: reakcje alelgjczne lnterakcje: unikać stosowania leku lącznie

z innymi środkami ze względu na możliwy antagoniżm okes kalenciii 6 dni dla mleka

i mię5a pozyskanego od żWierząt leczonych nie później niż 35 dni przed ocieleniem, 40 dni

dla mleka i mięsa pozyskanego od zwielząt leczonych później niż 35 dni plzed ocieleniem

\rvydaie się z plzepisu lekarza Wete]ynarii.

cloxamed ts
natychmiastowe i dlugie dzialanie
oslona antybiotykowa w okresie zasuszenia

! natychmiastowe dzialanie dzięki zawańości soli sodowej kloksacyliny

l dobre stężenie substancji aktywnych

t praktyczny dozownik zapobiegający zbyt glębokiemu wprowadzeniu

konusa (dokladna i jalowa aplikacja leku)
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