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Summary

There has recently been observed a growing increase of Salmonella infections in humans. Most of theŚe

infections are cau§ed by, S. enteritidis- An important
the infection]c,hain which originates in poultry. Bac
laborious and time-consuming. There is a risk of false
Salmonella excretion. In these cases, serological tests a
the ELISA has b'een increasingly used in the control of

ntial varieĘ of Salmonella strains is of crucial importanóe; łntiniotii l

tor that .uń i.rflu..rce bacterial variabiliĘ. An unreasonable usagó of
therapy can promote the spread of resistant strains. Antibiotic resis-

tance of Salmonella strains is often related tb"n-ptasmids which ńay also constitute the variabili§ base for
other bacteriai properties such as phage Ępe.
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Techniki bakteriologiczne stosowane w wyklywaniu
zakażeń p owod owany Dh plzez sal mone! e

według obowiązuj ących przepisów prawnych, metodą
rozpoŻnawania zakażeń na tle pałeczek Salmonella jest



w dalszym ciągu badanie bakteriolo-
giczne (3, 11, 15, 89), Izolacja tych
drobnoustrojów jest wieloetapowa i
wymaga zastosowania odpowiednich
podłoży namnażających. Wybór me-
tody zależy ptzede wszystkim od ro-
dzaju i ilości badanego materiału.
Duże znaczenie mająrównież inne
aspekty. między innymi czas trwania.
koszt izolacji oraz możliwość wyko-
rzystania danej metody w laborato-
rium (wyposazenie, dostęp do odcąm-
ników i podłoży, doświadczenie pra-
cowników) . Zadna z obecnie stosowa-
nych technik hodowlanych nie jest
zadow alaj ąca, dlate go tęż lab or atoria
d i agnosrycz ne zaz\\try czaj stos uj ą me-
todę najlepiej poznaną i sprawdzoną.

B adanie bakteriolo giczne obej mu-
je cztery główne etapy: ptzednamna-
żanie, namnażante selektywne, izo -
lacj ę na pozywkach różnicuj ąco -wy-
biorczych i identyfikację zarazka na
podstawie testów biochemicznych i
serologicznych.

zastosowana technika hodowlana
powinna stw arzac możliwo śc i w zr o -
stu pałeczek Salmonella, nawet w
przypadku gdy badany matęriał za-
wiera pierwotnie niewielkie ich ilo- :
ści. pr-óbki dostarczane do laborato_ Objaśnienie: * serowary stwierdzane na terenie Polski

rium często zawierajątakże uszkodzone komórki sal- teriologicznego i umożliwia postawienie diagnozy w
moneli lub sądodatkowo zanieczyszczone mikroflorą czasie dużo krótszym niż ma to miejsce przy wyko-
konkurencyjną. Istotnym etapem badania bakteriolo- rzystaniu technik tradycyjnych. Pless i Reissbrodt (59)
gicznego jest zatem zastosowanie procedury wstęp- przedstawili szybką metodę wykrywania salmoneli
nej , polegaj ącej naprzednamnażaniu nieselektywnym, stosuj ąc 6-godzinne przednamn ażanie w buforowanej
Z jednej strony shllarzato korzystne warunki do rege- wodzie peptonowej z dodatkiem ferroksaminy E i 16-
neracji uszkodzonych komórek Salmonella, z drugiej -godzinne namnażanię selek§rvne w zmodyfikowanym
natomiast umozliwia im pomyślne współzawodnictwo połpłynnym podłożu RV.
z mikroflorątowarzyszącąi chroni w pewnym stop- Rodzaj związku, wykorzystywanego jako dodatek
niu przed niekorzystnym wpływem innych drobno- selektywnywtrakcieprzednamnażanta,zależy odro-
ustrojów. Wielokrotnie prowadzone badaniawykaza- dzaju materiału poddawanego badaniom, Stwierdzo-
ły,żeczęstotliwość tzolacjlsalmoneli znacznięwzIa- no,że efektywnośctzolacjtpałeczekSalmonellazjaj
sta po zastosowaniu przednamnażania i daje bardziej zwiększa się po dodaniu do buforowanej wody pepto-
zadowalające wyniki niż bezpośrednie namnażanie nowej siarczanu żelazawego lub cytrynianu amono-
selektywne (69, 7 I, 7 3). wo-żęlazowego (26,34, 81). Dobre rezlltary przynosi

Pewnymudoskonaleniemproceduryhodowlanej jest także wzbogacenie podłoża nowobiocyną w kombi-
zastosowanie dodatkówwzbogacającychpodłożanie- nacji z cefsulodyną(43,81). W przypadku badania
selektywne.W przypadkach silnego zanieczyszczenia czekolady polecane jest z kolei przednamnażanie w
próbek mikroflorąkonkurencyjnązalecanyjest doda- podłożu zawterającym odtłuszczone mleko w prosz-
tek zieleni malachitowej lub zieleni brylantowej, co w ku z dodatkiem zieleni brylantowej, podczas gdy do
znaaznym stopniu ogranlcza wzrost bakterii Gram- wykrywaniapałeczekSalmonellawproduktachzawie-
-dodatnich (82). Większączęstotliwośc izolacji salmo- rających kazeinę zalęca się bulion laktozowy z dodat-
neli, w porównaliu z metodami konwencjonalnymi, ktemI''/oNaHCO, (60).
uzyskuje się dodając do buforowanej wody peptono- Stosunek próbki do podłoża przednamnażającego
wej ferroksaminę E i G w stęzeniu 0,001-1,0 pglml zależy odrodzajubadanegomateriału, zazwyczaj jed-
(59,64,65,81). Ferroksamina, jako selektywny czyn- nak stosuje się proporcję 1:10, Optymalny czas inku-
nik wzrostowy, znacznie podnosi czułość badania bak- bacji wynosi 18-24 godziny w temperaturze 22-37oC.

Tab. 1. Serowary .Sa lmonella spp. najczęściej izolowane w ostatnich latach od dro-
biu (21,38,47,79,9ż)

S, Ęphimurium*

S, duhlin-
S. enterilidis-
S, gallinarum-
pullorum*

S, bredeney
S. heidelberg
S, Ęphimurium
S. typhimuriun
var, copenhagen

S. hareilly
S. hraenderup
S, inlantis
S, oranienburg
S, thomson
S. blockley
S, newplrt

S, dublin
S. enleritidis-
S. gallinarum-
pullorum
S. panama

s. anatum
S. newington
S. senllenberg

S, agona
S. azteca
S, heidelberg
S. reading
S. sandiego
S. saint-paul*
S, Ęphimurium*

S. inlantis*
S. kenlucky
S, kotlbus
S. newpoń

S. enteritidis-

S, amslerdam*
S. anatum
S. broughton
S. neleagridis-
S, newington
S. senftenberg

S. brandenburg
S, bredeney
S, duisburg
S. heidelberg
S, sainl-paul
S, schwarzengrund
S, Ęphimurium-
S. Ęphimurium
var. copenhagen

S, bareilly
S. hraenderup
S, intanlis
S. oranienhurg
S, thomson
S, virchov
S, hlockley
S, newport

S. dublin
S, enteritidis*
S. gallinarum-
pullorum
S. panama

s. anatum
S. newington
S, senftenberg



Kolej nym etapem b adań diagno styc zny ch j est na-
mnażanię s e 1 ektywne, w sp oma g aj ąc e w zro s t p ałę c zek
Salmonella obecnych w mieszanej hodowli bakteryj-
nej . P o dło ż a wyb i órc zo namnńaj ąc e zaw ter aj ąw sw o -

im składzie najczęściej seleniany, tetrationiany, chlo-
r ek magnezu, roztwory j odu, zieleń malachitową lub
brylantową awięc substancje hamujące roz,łvoj innych
niż salmonele bakterii. Opisano wiele pożywek służą-
cy ch do wyb i órc z e g o namnażania p ałe c zek S a l m o n e l -

/a, spośród których w rutynowych badaniach bakte-
riologicznych naj częściej wykorzystuJ e się pożywkę
z kwaśnym seleninem sodowym i cystyną(SC), pod-
łoże Rapp ap orta-Vas sili adi s a (RV), Muller-Kauffma-
na (MK), czy też bulion z kwaśnym seleninem sodu
(SF).

I1ość materiafu wysiewanego do podłoża selektyw-
nie namnażającego za\eży od rodzaju używanej po-
żywki. Należy podkreślió, żę zachowanie odpowied-
nichproporcji w istotny sposób wpĘrvanajakość uzy-
skiwanych wyników, ponieważ wysianie zbyt dużej
objętości materiału do podłoża selektywnie namnaża-
jącego może powodować obniżenie czułości pożyrvki
i tym samym całego badania, Zgodnie z powszechnie
pr zy j ęty mi zas adamt w przyp adku bul i o nó w zaw ięr a -

jących w swoim składzie tetrationiany lub seleniany
stosuj e się proporcję 1 : 1 0 ( 1 ml hodowli bakteryjnej +

9 ml podłoża), natomiast w przypadku podłoża RV
stosunek inokulum do pożywki powinien wynosić
1:100 (35,57,85, 86).

Bardzo ważnym czynnikiem selektyłvnym w tym
etapie badania bakteriologicznego j est takżę tempera-
tura inkubacji, która generalnie powinna wynosić od
37 do 43"C.Inkubacja w podwyższonej temperaturze
(4I-43'C) daje lepsze efekty między innymi z tego
względu, że jest to dodatkowy czynnik hamujący
wzro st ni epo żądanej mikro fl ory konkurencyj nej . C zas
inkubacji, w zależności od metody, wynosi od 16 do
96 godzin(34, 90). Wykazano, żeimdłuższy jest okres
inkubacji próbek, tym iepsze sąrezultaty badania bak-
teriologicznego (1 6, 90).

Wielu autorów poleca zastosowanie metody pole-
gającej na opóznionym wtórnymnamnażaniu (DSE -
delayed secondary enrichment). Badany materiał, po
2 4 - go dzinny m namnażaniu w p o dło zu s e l ekt5,łvnym,
pozostawia się w temperaturze pokojowej na 3 do 10

dni (w zależności od proponowanej metody). Otrzy-
maną w ten sposób hodowlę bakteryjną przenosi się
następnie do czystego podłoża namnażającego i po-
nownie poddaje się inkubacjiprzez 24 godziny,Wie-
lokrotnie podejmowane badania wykazaŁy, że w po-
równaniu z technikami tradycyj ny mi przy zasto sowa-
niu DSE uzyskuje stę znaczny wzrost częstotliwości
tzolacjt p ałe czek S alm o n el l a z b adany ch prób ek ( 6 6,
88-90).

Następnym etapem badania bakteriolo gicznego j est
tzolacja pałeczek Salmonella na stałych różnicująco-
-wybiórczych podłożach agarowych (22, 55, 6J, 80,
89, 91). Według powszechnie przyjętych metod zale-

ca się wykorzystanie w badaniach diagnostycznych
dwóch podłoży rożnicujących, ponieważ pozywki cha-
r aktery zuj ące s i ę s i lnymi wł aś c iwo ś c i ami s e lektywny-
mi mogą w niektórych sytuacjach działac hamująco
na wzrost pałeczek Salmonella. Dodatkowe wysianie
materiału na podłoże o niskiej lub umiarkowanej se-
lektywnośc i pozw ala na wyeliminowanie prawdopo-
dobieństwa uzyskania wyników fałszywie uj emnych.

Ko lonie typ owe dla p ałe czek z r o dzajl S a l m o n e l l a
mo gą charaktery zow ać się ró żnymi c e chami morfo 1o -

gicznymiw za|ężności od składu stosowanego podło-
ża i przynależności serotypowej, dlatego wybór po-
dejrzanych kolonii nie jest tzecząptostą. Słuszne wy-
daj ą si ę zatem dĘenta do uzyskania p o żywek umoż li -

wiających określenie maksymalnej ilości cech, które
pozwoliłyby na odtóżnienie pałeczek Salmonella od
innych rosnących na pŁytce bakterii. Wielu autorów
poleca zastosowanie w toku badań zmodyfikowanego
póĘĘnnego podłoza Rappaporta-Vassiliadisa (MSRV),
które charakteryzuj e się właściwościami selektyłvny-
mi, połączonymi z mozliwością wzrostu szczepów
Salmonella posiadających zdolnośó ruchu (9, 18, 19,

22, 5 9) . P o prz e dna mnażaniu b adane próbki wy s iewa
się na podłoże MSRV i inkubuje w temperaturzę 42"C
przez24 godziny. Wzrost urzęsionych salmoneli wy-
rażony jest w postaci strefy zmętnienta podłoża po-
wstaj ąc ej w wyniku mi gracj i zar azka pr zęz p ółpłynne
podłoże. Izolacja pałeczek Salmanella przy użycll tej
metody jestszybszai mniej pracochłonna w porówna-
niu do technik tradycyjnych. Wykazano, że zastoso-
wanie zmodyfi kowanego półpĘnneg o podŁoża M SRV
p ozlv ala na wykryc i e s almoneli j u ż pr zry liczbte 6 0 C FU
w jednym mililitrze bulionu namnażającego (19). Me-
toda ta polecana jest do badaniaróżnego rodzajlma,
teriału, ze szczególnym uwzględnieniem próbek sil-
n|ę zanlęczy szczony ch mikro fl orą tow atzy szącą np.
pobranych ze środowiska kurników czy vqllęgami ( 1 8).

Wyizolowane pałeczkt Salmonella na podłożach
różnicuj ąco-wybiórczych poddaj e się identyfikacj i w
drodze oznaczęh serologicznych i prób biochemicz-
nych. W niektórych przypadkach posługiwanie się ta-
kimi metodami jest niewystarczające do przeprowa-
dzenta dokładnych badań epidemiolo gtcznych, ze
względu na występowanie dużej zmienności fenoty-
powej drobnoustrojów. Niezbędne staje się zatęmza-
stosowanie dodatkowych technik typujących, wśród
których należy wymienió typowanie fagowe, biotypo-
wanie, czy też określanie wrażliwości na antybiotyki.
W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się
również metody oparte o osiągnięciabiologii moleku-
larnej, np. określanie profilu plazmidowego, analizę
re strykcyj ną plazmidó w, analizę chromo somalne go
DNA bakterii, technikę PCR (41, 42,56),

Metody se]o!ogiczne wykozysĘwane
w d iag nosty ce zakażeń salmonelami

W ostatnich latach do wykrywania zakażeń powo-
dowanych paŁeczkamt Salmonella cotaz częściej sto-



suje się nowoczesne techniki bakteriologiczne. Meto-
dy te sąjednak pracochłonne i długotrwałe. Często nie
do star czaj ą takżę rzę czywi stych i nforma cj i na temat
stopnia zakażenia ptaków ze względll na okresowy
charakter wydalania salmoneli z kałem.

Dlżąwartośó diagnostyc zną w ty ch przypadkach
posiadajątesty serologiczne opierające się o wykry-
wanie przeciwciał w surowicy lub innych tkankach.
P r zew aga metod serolo gicznych nad bakteriolo gicz-
nymi wynika między innymi stąd, że w przebiegu in-
fekcj i p ałe czką S a lm o n e l l a do cho dzi do wytworz eni a
przectwciał, głównie klasy IgG, które utrzymują się
na wysokim poziomie w surowicy czy żołtku przęz
wiele tygodni po zakażeniu.

Do wykrywanta zakażeń paŁeczkami Salmonella
opracowano kilka metod serologicznych. Wśród nich
znajdują się aglutynacja pĘtowa ze świeżąl<ropląkrwi,
aglutynacja szkiełkowa z surowicą aglutynacja pro-
bówkowa, test mikroaglutynacji, test mikroantyglobu-
linowy oraz immunoenzymatyczny test ELISA (4-6,
13, 14,36, 48, 54, 84).

W chwili obecnej metodą diagnostyki serologicz-
nej stosowaną obligatoryjnie w Polsce jest metoda
aglutynacji płytowej. Jest ona stosowana również w
wielu innych krajach. Aglutynacja pĄńowa jest testem
łatwym w wykonaniu, ale o niskiej czułości (a8). Po-
nadto przy użyctu antygenu S. pullorum moze docho-
dztć do powstawania reakcji krzyżowych z innymi
serowaram t pałeczek S almonel l a, ptzede wszystkim z
grupy DI oraz z grupy B (4, 5, 52). Przyczyną jest
pokrewieństwo antygenów somatycznych O : 9,
o: I2 (5,44).

Aglutynacja probówkowa i test mikroaglutynacji
or az bar dziej czuły te st mikroantyglobulin owy znaj -

dują zastosowanie w wykrywanll zakażeń wywoła-
nych przez pałeczkt Salmonella należące do grup se-
rologicznych B, C i D (5, 83). Spośród tych trzech
metod najbardziej czuły jest test mikroantyglobulino-
wy. Hassan i wsp. (36) uważają ze metodatapozwala
nabardztej dokładną ocenę stanu zakażenia stada niż
monitoring bakteriolog rczny. Ponadto otrzymywane
wyniki w tej metodzie od ptaków eksperymentalnie
zakażonych S. enteritidis były ściśle skorelowane z
wynikami tesfu ELIS A (4, 54). Nicholas i wsp. (54)
testem mikroantyglobulinowym wykryli w naturalnie
zakażonymstadzie przeciwctńa od dużo większej licz-
by ptaków, niż metodami aglutynacji płytowej i testem
mikroaglutynacji.

Szerokie zaśtosowanie w identyfikacji nosicieli pa-
Łeczek salmonella w stadach drobiu znalazła immu-
noenzymaty czfia technika ELI SA (4 - 6, 13, ż5, 3 6, 46,
48, 84). Jest to metoda bardzo czllła, umożliwiająca
jakościowe i ilościowe oznaczanie anĘgenów lub prze-
ciwciał. Dotychczas opracowano wiele różnych od-
mian techniki ELISA, ale praktyczne zastosowanie w
diagno sĘce s almoneloz znalazĘ dwie meto dy : pośred-
nia metoda znakowanych antyglobulin do oznaczania
przeciwciał oraz metoda podwójnych, albo ,,podwo-

jonych" przeciwciał do wykrywania antygenu (DAS-
-ELISA double antibody sandwich) (4,6,7,83, 84).
Najczęściej stosowana jest pośrednia metoda znako-
wanych antyglobulin do oznac zania przeciwciał. Po-
zwala ona na wykrywanie przeciwciał głównie klasy
IgG, chociaż możIlwe jest wykrywanie przeciwciał
innych klas takich jak IgM i IgA. U drobiu ta metoda
znalazŁa z asto s ow ani e do b adani a surowi cy, żohka oruz
ostatnio soku mięsnego (6, 14, 20, 25, 2J -29, 53, ]0,
87). Prowadzone badania nad kurami eksperymental-
nte zakażonymi pałeczkami Salmonella oraz pocho-
dzący mi z e s t a d naturalni e zakażony ch w ykazały b ar -

dzo zbliżone poziomy przectwciał IgG w surowicy i
żółtkujaj od tych samych osobników (4,20,25,1ż).
Dadrast i wsp. (I4)wykazali,żew zakażonym stadzie
niosek 600/o żółtękjaj miało podwyższone miana im-
munoglobulin IgG, specyficznych dla antygenu lipo-
polisacharydowego użytego w teście ELISA. Podob-
ne wyniki dla ptaków w tym stadzie uzyskano przy
badaniu surowic.

Zastosowanie soku mięsnego w diagnostyce serolo-
gicznej pŃeczek Salmonella u drobiu jest nowym spo-
sobem wykorzystania testu ELISA (58, 68). Pierwsze
informacje doĘczące wykorzystania soku mięsnego w
diagno sĘce s almoneloz pocho dząz Danii, a gatunkiem,
u którego przeprowadzono badania monitoringowe z
użyciem tego materiału byĘ świnie (I2,49).

W technice ELISA zastosowano różnego rodzaju
anĘ geny w celu wykryci a no siciel i pałeczek S a lm o n e l -

la, Należą do nich lipopolisacharydy, rzęski, fimbrie
SEF14, biŃka błony zewnętrznej oraz preparaty nie
oczyszczonych antyge nów (2, 4, 6, 13, 20, 3 6, J 2, 83,
87). Spośród nich najczęściej stosowany jest antygen
lip op o lis acharydowy. Zap ewnia on do skonałą czułośó
testu ELISA , aleprzy jego użyciu możliwe jest powsta-
wanie reakcji l<rzyżowych pomiędzy serowarami g.op
B i D 1 (2, 4, 6, 83). Dotyczy to przede wszystkim §.

Ęphimurium, S. enteritidis oraz S. pullorum.
Innym r odzajem uzyvvanego antygenu j est antygen

rzęskowy. Umozliwia on odróżnienie urzęsionych i nie-
urzęs i onych s erowaró w S a lm o n e l l a. D oty czy to szcze -
gólnie S. enteritidis, S. gallinarum i S. pullorum (4,

34). Pomimo tych zalet, podobnie jak lipopolisacha-
ryd, antygen rzęskowy daje reakcje Wzyżowe w obrę-
bie serowarów urzęsionych (2). Za te reakcje odpo-
wiedzialne s ą epitopy determinuj ąc e sp e cyfi cz ne dzta-
łanie antygenu rzęskowego. Antygen rzęskowy wyko-
rzystywany jest w pośredniej metodzie znakowanych
antyglobulin oraz w metodzie podwójnych, albo ,,po-
dwoj onych" ptzectw ciał (GM-DAS ELI SA) (2, 6, 13,
36,83,87). Metoda GM-DAS ELISA jest oparla na
zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych skierowa-
ny ch pr ze ciwko antygenowi rzę skowemu . Yan Zlj der -

veld i wsp. (83, 84)wykazali doskonałączułość i swo-
istość tego testu zarówno w badaniu surowicy jak i
żóŁtka jaj.

Szczególny rodzaj antygenu opisał Thorns i wsp.
(74). Jest to fimbrialny antygen SEF14 charakteryzu-



jący się wysokąswoistościąi czułością(34). Sfuzy on
głownie do szybkiej identyfikacji S. enteritidis (4,74).
Wykryto go dotychczas tylko u S. enteritidis oraz l
części szczepów S. dublin, atakże u S. belgdam i S.

moscow QĄ.Przy jego zastosowaniu już w 7 dniu po
iniekcji wykryto u ptaków specyficzne IgG. Przeciw-
ctałateutrzymywały się w surowicy przęz okres 8 ty-
godni (do zakończenia doświadczenia) (4). Ponadto
przy użyciu fimbrialnego SEF14 nie zaobserwowano
reakcji krzyżowych badając surowice ptakow zakażo-

inarum (4). Antygen ten
w pośredniej metodzie
tazw metodzie podwój-

nych, albo,,podwojonych" przeciwciał (SEF14-DAS
ELISA) (4,6,74).

Test ELISA jest czułąi szybkąmetodąkontroli se-
rologicznej stad drobiu. Charakteryzuje się małym
zuży ciem odczynników, trwałością stosowanych re-
agentów oraz niewielką objętością wymaganych pró-
bek.

Antybiotykotelapia jako jeden
z GzynnikÓW zmiennoŚci salmoneli

Struktura antygenow a pałeczek Salmonella moze w
niektórych sytuacjach ulegać pewnym zmianom, co ma
batdzo istotne znaczęn:rę w badaniach epidemiologtcz-
nych zmierzającychdo ustalenia źrodęłi dróg rozprze-
strzeniania sięzarazka. Wiele cennych informacji do-
ty czący ch genotyp owej i fenotyp owej zmienno ś c i p a-

łeczęk z rodzajl Salmonella można uzyskać poprzez
analtzęplazmidów bakteryjnych - pozachromosomal-
nych cząsteczek DNA posiadających zdolnośó samo-
dzielnej replikacji. Plazmidy, w odróżnieniu od chro-
mosomu bakteryjnego, nie są składnikiem koniecznym
dla normalnego funkcjonowania komórki, ale mogą
zawieraó geny warunkujące istotne właściwości, np.:

wielkość plazmidów. W pewnych warunkach profil
plazmidow y szczepu moze j ednak ul egać zmianom w
wyniku utraty lub nabycia nowych plazmidów. Zro-
dłem plazmidów dla danego szczępn salmoneli może
być inny szczęp tego samego rodzaju lub tez inne bak-
tęrie z rodziny Enterobacteriaceae. Z lwagt na to, że
pozachromosomalne cząsteczkt DNA mogą być no-
śnikami genów warunkujących określone właściwo-
ści bakterii ,utratalub nabycie takich plazmidów możę
również powodowac zmiany fenotypu bakterii.

Występując e l paŁeczek Salmonella plazmidy czę-
sto sąnośnikami genów, warunkujących oporrrość tych
bakterii na antybiotyki - plazmidy R (resistance-opor-
nośc). Plazmidy te detenninująoporność na jeden lub
kilka antybiotyków (opornośó wieloraka). Wykazano,
że opomość salmoneli na chloramfenikol, ampicyli-
nę, tetracykliny, aminoglikozydy, trimetoprim i sulfo-
namidy bardzo często ma podłoże plazmidowe. Istot-

murium, S. heidelberg i,S saint-paul.
Zasadntczy wpływ na zmiennośc bakterii uwaTun-

oporności na ten antybiotyk. W okresie trzech lat od-
sótek opornych na chloramfenikol szczepow S. typhi-
murium wzrosł z0 do 9]% (23).Bardzo częste stoso-
wanie róznych antybiotyków w profilaktyce i terapii
salmonelozy cieląt w Anglii i Walii spowodowało zda-
niem Threfall i wsp. (78) stopniowe nabywanie róż-
nych plazmidów lekooporności przez S. typhimurium.
Doprowadziło to do wyłonienia się i rozprzestrzenie-
nia wieloopornych szczepów tego patogenu. Przepro-
wadzone badania wykazaŁy wzrost odsetka szczepów
S. typhimurium opornych na 4 do 8 antybiotyków z
15ońw 1981 r. do 660ń w 1990 r.

Usunięcie antybiotyków zę środowiska lekoopor-
nych bakterii również moze wywoływaó ich zmien-
ność. Brown i wsp. (10) wykazali niestabilnośc pla-
zmidów wielorakiej oporrrości u szczepów S. typhi-
mur ium spowodowaną brakiem antybiotyków w pod-
ło zu wzro stowym. Nieobecno ść antybiotyków powo-
dowała utratę genów lekooporności, utratę całego pla-
zmidu bądz prowadziłado integracji plazmidu zchro-
mo s omem b akteryj nym. Taki mech anizm o chrony p l a-

zmidowych genów lekooporno ści, polegaj ący na włą-
czen|uich do chromosomu, wykryto również u S. du,
blin (37) oraz wieloopornego typu fagowego DT 104

R warunkuje nie tylko lekoopor-
wnięż determinuje ich podatność

na działantępewnych bakteriofagów, określanych mia-
nem fagów swoistych dla dawcy. Genetyczne badania
wielooportrych typów fagowych 204,I93 i2O4c S. ty-
phimuriumdowiodĘ że sko spokrew-
nione, zaś różnice we w Izwlązane są
z obecnościąrożnychplazmidów R (77). Frost i wsp,
(Z4)wykazali kodującego opor-
ność na ampic tetracyklinę przez
typ fagowy 4 S. enteritldls spowodowało jego prze-
mianę na typ fagowy 2Ł.Threfall i wsp. (75) uzyskali
zmlally typów fagowych S. enteritidls w wyniku prze-
niesienia plazmidu kodującego oporność na ampicyli-
nę i streptomycynę. Plazmid ten powodował ptze-
kształcenie fagotypów 4 i 8 na fagotyp 24 oraz fagoty-
pow 7 i7anafagotyp23.

Wiedza na temat epidemiologii salmonelozy uzwie-
rząt jest w dalszym ciągu niewystarczająca zarówno



dla skutecznej profi lakĘki zakażęń człowieka, j ak rów-
nieżzuwagi na wiele aspektów o charakterzepoznaw-
czy m. P owo duj e to, że tematyka b adaw cza doĘ cząca
p ałe czek S al m o n e l l a j e st nie słabnącym prz edmiotem
z aintere s ow anta ltcznych o śro dków naukowy ch, zaj -

muje także poczesne miejsce w światowym piśmien-
nictwie medycznym i weterynaryjnym.
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