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Actinobaci]]us pl europneunton iae (App) j est czyn-
nikiem etiologicznynr pleuropneumonii, groźnej cho-
roby układu oddechowego świń, powodującej duże
straty ekonomiczne w produkcji trzody chlewnej na
caĘm świecie (4).W ciągu ostatniego dziesięciolecia
obserwuje się gwahowne rozprzestrzenianie się zaka-
żeń wywoływanych przez App, szczegolnle w krajach,
gdzie prowadzonyjest intensyrłny chów trzody chlew-
nej. Straty ekonomiczne związane z onrawianąchoro-
bą są wynikiem paclnięć młodych, najczęściej 8-16-

Ęgodniowych świń, się gaj ących 40 - 60% stada w o strej
postaci choroby (21). Postac przervlekła c,haraktery-
zuje się zmniejszeniem przyrostów rnasy ctała oraz
charłaczęniemzwterząt.'lrzodachlewna jestgłównym
i wysoce specyficznym rezerwuatęm zaIazka. Zwie-
rzęta ze zmtanami chronicznymi w płucach są nosi-

cielami App, pozostając istotnym wektorem w szerze-
niu się infekcj i (2 1 ). Przy wsp ółi shriej ących niekorzyst-
nych warunkach środowiskowych (znaczne dobowe
wahania temperatury, zl,a wenLylacja, nadmiemę za-
gęszczenie) choroba ta doĘczyć możę taWe innych
grup wieko!\rych zwlerząt, włącznie z prosiętami ssą-
cymi (21).

W patogenezie clroroby bl,erzeudziaŁ szereg elemen-
tów, decydujących o zjadXiwości/patogenności po-
szcze golnych szc zep ów App. D o naj ważniej s zy ch za-
Itc 4l ć należy lipop o li s acharydy, po lis achary dy oto cz-
kowe, białka błony zewnętrzmej oraz hemoitzyny (5,

6,], 12).
A c ti n o b a c i ] l tt s p l e uro p n e um o n i a e j est małą (0,2 -2,0

p m) Gram-uj emną p o limorfi c z ną p aŁe c zką na|eżąc ą
do rodziny Pasteure]]aceae (2I), nie wykazującą ru-
chu, nie wytwarzającązarodników, ale prawie zawsze
posiadającą otoczkę. Do wzrostu wymaga speejalne-
gcl czynnika wzrostowego NAD (dwunukleotyd fos-*)Badania wykonallo tv ramach realizacJl grantu KBN nr 5PO6K 023 i2



fopirydyny). Na agarze zWwiąbydlęcą lub baranią
wytw arza charakterys Ę czny satelityzm wokół posia-
nego w jednej linii Staphylococcus epidermidis,wzbo-
gacającego podłoże w czynnik Y. Actinobacillus pleu-
ropneumoniae jest waruŃowym beztlenowcem; do-
datek 5-I0% C()" wzmaga wzrost i jest wskazany
szczegolnie przy -izolacji 

tego drobnoustroju z mate-
riału patolo gicme go. Szczepy laboratoryj ne ro sną rów-
n ,. Na agarze z krwiąwołowąlub
b Ó strefębeta-hemolizy orazdziała
slmergi sĘc znie z b eta-toksyną S taphyl o c o c c u s a ure u s,

dając rcżnego stopnia dodatniąreakcję CAMP (Chri-
stie, Atkins, Munch-P eterson) (I 4) . Z właściwo ści bio-
chemicmy ch najbardziej charakterystycmych dla App
wymienić należy wytwarzanie lreazy oraz rozkŁad
mannitolu i ksylozy.

W oparciu o antygen otoczkowy rozróżnia się 12

łpow serologicznych App (I,2,3, 4, 5a, 5b, 6, J,8,
9, I0, II, I2), których rozprzestrzenienie zależy od
kontynentu, kraju, a nawet gospodarstwa (20). W ra-
mach seroĘpu 5 rozróżnia się podĘp 5a i 5b (22).W
szere gu przyp adków stwierdzono korelacj ę pomiędzy
patogennoś cią i zwtązanymi z Ęm klinicznymi obja-
wami a określonym seroĘpem danego drobnoustroju.
Spośród 12 serotypow Actinobacillus pleuropneumo-
ni ae wy jątkową chorobotwórczo ś cią dla świń charak-
terynlje się serotyp I,5,9 i 11 (5, 15). WPolsce do-
ty chczas stwierdzono występ owani e następuj ących
seroĘpów App : 1, 2, 4, 5, 6 t 9, przy czym dominuj ą-
cymi są serotypy 2, 4, 6 i 9 (26). Pomiędzy niektórymi
serotypami App występują reakcj e \<rzyżowe np. po-
między seroĘpami 1, 9 i 1I; 4 i7 lub 3, 6 i 9 (18).

W klasyfftacjiszczepów App najczęściej stosuje się
metody fenoĘpowe, do których zalicza się serotypo-
wanie, określenie właściwości biochemicznych oraz
analizę antybio§ko gramów. Określanie właściwości
biochemicznych pozr,vala na ustalenie wzorców akbyw-
ności wybranych komórkowych enąrmów metabolicz-
nych poszczególnych szczepów w obrębie gatunku lub
serotypu. Z kolęi ustalane wzorcę antybioĘkoopor-
ności mają obok celów terapelĘcznych ponralalą-
cych na ukierunkowane stosowanie anĘbiotyków w
terapii choroby, znaczentę klasyfikacyjne (28), Izola-
cja szczepów o d kolej no zachorowuj ących o sobników
o ciągle Ęch samych wzorcach oporności na antybio-
tyki moze nasuwać podejrzenie udziału tego samego
szczepu w następujących po sobie zachorowaniach.
Wzorce antybiotykoopomości poszczegóInych szcze-
pów umożliwiają podobnie jak wzorce biochemicz-
ne, rozróżnienie odmian w obrębie gatunku lub sero-

łpu.
Mając na uwadze coraz większe rozprzęstrzenienie

się zakażeń świń wywoĘwanych przęz App na tere-
nie Polski, jak również ólżąróżnorodność serotypo-
wą wyosobnionych szczepów terenowych ) luznano za
celowe scharakteryzowanie ich przy uĘ cirl metod fe-
noĘpowych.

Mateilał imetody
Szczepy bakteryj ne. Do okre ślen ia przy należno ści se-

rotypowej badaniu serologicznemu poddano sześćdziesiąt
jeden

Do surowic króliczych
do tes cie szczepów refe-
rencyjnych App o serotypach Shope 4074 (I), S1536 (2),

SI42I (3),M6ż (4),KI'7 (5a),L20 (5b), Femo (6), WFB3
( 9), 8009 (10), 56153 (11), 1096
( e App otrzymano zZaĘadllBak-
t Bernie, Szwajcaria. AnĘgeny do

immunizacji królików przygotowywano zgodnie z proce-
durą przedstawioną uprzednlo (27 ).

Do określenia właściwości biochemicznych oraz anali-
edemnaście

ffi;:,3::
serotyp 6 i

dwadzieścia pięc izolatów było zaklasyfikowanych do se-

roĘpu 9. Dodatkowo uĄto odpowiednię szczepy referen-
cyjne, nalezące do poszczególnych seroĘpów App,tj.2,4,
6 i9.

Zwierzęta. Do badań uż:rĄo ż6 królików o masie ciała
2-2,5 kg, podzielonych na 13 równych grup, w zależności

do przedstawionego uprzednio) (27).
Po wcześniejszym sprawdzeniu poziomu przeciwciał w

surowicy immunizowanych krolików, przy użyciu agluty-
nacji z 2-merkaptoetanolem, zwierzęta wykrwawiano po 7

dniach od ostatniego uodporniania. Uzyskane surowice
firywane byĘ do wykonyłvania testów serologicznych w
celu określenia prryna\eżności serotypowej szczepów te-
renowych App.

Do seroĘpowania izolatów terenowych App użyrvano
następuj ących testów: aglutynacj i szkiełkowej, precl,pita-
cji szkiełkow ej oraz koaglutynacj i z lĘctem, przygotowa-

genów. Testy te wykonywano
rzednio procedurą (27). Wynik
ciaglż-4 min., oceniając jąw

skali 0, I+, ż+, 3+ , 4+ . Wynik testu precypitacj i szkiełko-
wej odczl.tyłvano po dodaniu do antygenu surowicy dodat-
niej, po wykonaniu kilku ruchów obrotowych szkiełkiem,
zwykle po upĘwie 1-3 min., natomiast reakcję koagluty-
nacji obserwowano na ciemnym tle, w trakcie poruszania
szkiełka ruchem obrotowym, a jej natężenie oceniano jako
0, I+,2+,3+, 4+. Za wynik dodatni ulzl:rawano obecność
wyrńnychkłaczków, pojawiających się już w ciągu kilku
sekund. Zav"rynikujemny uznawano brak reakcji w czasie
2min.

Zależnośc szczepow App od czynnlka wzrostowego V
oceniano na agarzę z Wwiąbaranią posiewając w jednej
linii S taphyl o c o c c u s ep i d erm i d i s. Zdolno ś ć uzup ełniania
częściowej hemolizy krwinek czerwbnych, tzw. proba
CAMŁ testowano na podłozu agarowyrn z dodatkiem 5%

krwi baraniej, posiewając liniowo szczep App oraz prosto-
padle do niego beta-toksynotwórczy szczęp Staphylococ-
cas aureus (14). Wytwarzaniekatalazy ustalano mieszając
kroplę 30% wody utlenionej z kroplą hodowli bakteryjnej



na szkiełku podstawowym. Określenie
produkcj i Llreazy przeprowadzono we-
dług metody przedstawionej w Manual
of BBL Products and Laboratory Pro-
cedures (16). Zdolność rozkładu cukrów
z .vqltw orzeniem kwasu określono zgod-
nie z metodyką Kiliana (1a) w modyfi-
kacji własnej. W sumie badanie to prze-
prowadzono używĄąc 10 cukrów, w
hodowli płynnej z żoń roztworęm czeT-

wieni fenolowej, jako wskaźnikiem i 10
pg/ml NAD. Badaniu poddano następu-
jące cukry: arabinozę, raftnozę, glicerol,
dulcytol, adonitol, mannitol, glukozę,
sacharozę, ksylozę i laktozę. Hodowlę
bakteryjną poszczególnych szczepów

Tab. 1. Wyniki seroĘporvania 61 szczepów Actinobacillus pleuropneumoniae przy
użyciu trzech różnych metod

objaśnienia: * liczbaszczepów danego Serotypu, wykazujących reakcje krzyżowez
więcej niż jedną surowicą F antygen formalinizowany, P antygen podgrzewany w

56'C, G antygen gotowany w 100"C

APP odczynie z surowicąanty-serotyp 1 i 11. W grupie izo-
goto latów zaliczonych do serotypu 6,w przypadku uĄcia
prZę
ml j antygenu formalinizowanego, piętnaście spośród 21

wiesiny bakteryjnej o odpowiedniej gęstości; 0,1 ml uży_ szczĆpów wykary,łvŃo reakcje Wzyżowe z surowicą

w,ano do inokulacji każdej probówki , "opoii"oil;i 
dodatnią dla sero§pu2:' z antygenem podgzewanym

glowodanem. Dla potwió idzenia *iuroouj"os.i badń w 56oC dwanaŚcie izolatów, az anĘgenem gotowa-

\\ szy otnie.
Le czepów App określo-

nt; m odłozu Muellera-Hin-

nimi.

mi producentów ktążkow (Difco, Rosco Farmaceutical). YŻowemiędzY
1 (11, 18, 19).

Wyniki iomówienie

Przedstawione w tab. 1 wyniki badania serologicz-

Ęcznymi.
Mittal i wsp. (17) sugeruj ą że App może zawtęrać

dwa §py anĘgenu:
drugorzędny. Antyg
chwiejności jak i cie

lżyw ano antygenu formalinizowanego.
Ńie stwierdzano reakcji l<rzyżowych między bada-

8 (2)

7 (1)-

21 |12)-

25 |21|-

8

7

21 (10)-

25 |21\-

8 (5)-

7 (1)-

21 (15)-

25 (21)-
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i 11 jest raczej wynikiem obecności
wspólnych antygenów głównych. W
takich sytuacj ach r eakcje lł4lzowe są
obserwowane nawet wtedy, gdy vry-
ty do reakcji antygen poddany był
uprzednio podgrzewaniu w 56oC czy
100'C, co wskazuje na obecność ter-
mostabilnych antygenów. Sugerowaó
to moze, że anĘ geny seroĘpowo-spe-
cyftczne pod względem chemicznym
są lipopolisacharydami lub polisacha-

rydami (17), W przypadku szczepow
nieagluĘnuj ących lub słabo agluĘnu-
jących poddanie ich obróbce tęrtnicz-
nej jest nieodzowne, w celu odsłonię-
cia seroĘpowo-specyfi czny ch deter-
minant anĘgenowych. NaleĄ j ednak
pamiętać, że w Ęm procesie odsłonię-
ciu ulegaj ą t akże anĘ geny drugorzęd-
ne, indukujące reakcje l<rzyżowe, eli-
minację których uzyskać mozna w
teście koagluĘnacj i lub agluĘnacjt z
2-merkaptoetanolem.

Test koagluĘnacji jest wyjątkowo
specyficznym, swoisĘm, szybkim i
łatlvym odczynem, służącym do se-
rotypowanta zwłaszcza szczepów
wieloaglu§nuj ących, autoaglutynu-
jących lub szorstkich (17), Specyficz-
nym i prostym do wykonanta okazaŁ
się również test precypitacji szkieł-
kowej.

Zastosowanie przeciwciał mono-
klonalnych w seroĘpowaniu izola-
tów terenowych App ułatwia interpretację wyników
Altman i wsp. (1) wykazalt, że przeciwciała mono-
klonalne, specyficzne dla polisacharydów otoczko-
wych i lipopolisacharydow App serotyp 5b charakte-

ryzowaĘ się 100% specyflcznością w teście dot-ELI-
SA, w stosunku do wszystkich izolatów terenowych
App, reprezentujących seroĘp 5,

Wyniki analizy biochemicznej szczęp ow referencyj -

nych oraz terenowych zębrano w tab. ż.
Spośród 1 5 przeprow adzony ch testów biochemicz-

nych 8 dało reakcję dodatniąze wszystkimi badanymi
szczepami App. Są to: zależność od czynnika ! pro-
dukcja uręazy) dodatnia reakcja CAMĘ zdolność he-
moltzy, rozkład mannitolu, glukozy, sacharozy i ksy-
lozy. W pozostĄch 7 testach uzyskano wynik ujem-
ny, Były to: brak wytwarzanta katalazy oraz ntęzdol-
no ść ro zkładu arab inoz y, r aftnozy, glicerolu, dulcyto -

lu, adonitolu orazlaktozy. Uzyskane w badaniach wła-
snych wyniki ujemne dla wszystkich badanychizola-
tów terenowych w zakresie fermentacji glicerolu, lak-
tozy traflnozy, różniĘ się od rezultatow otrzymanych
przęz Siroisa i Higginsa (2a). Wymienieni autorzy na
podstawie zdolności rozMadtt glicerolu, Iaktozy i rafi-
nozy z wytworzeniem $aDJ, zaproponowali utworze-

Tab.2. Charakterystyka biochemiczna70 izolatów Actinobacillus pleuropneumo-
niae

objaśnienia: * szczepy wyizolowane w Nielnczech, R - szczepy referencyjne odpo-

wiednich serotypów App

nie wzorca biochemicznego, który pozwolił na utwo-
rzenie 6 grup fenoĘpowych w ramach izolatów, nale-
żącychdo seroĘpu 1 i 5 App. Wszystkie zlżyĘchw
badaniach własnych tesĘ biochemiczne nie wykazy-
wŃy Zadnych właściwości różnicujących t to zarów-
no pomiędzy szczepami należącymi do tego samego
serotypu, jak teZ między rożnymi serotypami App.
Podobne wyniki uzyskał Kilian (14), co moze sugero-
w ać wy s o ką homo 1o gi ę szcz ep ow, należący ch do te go
gafunku.

D ane dotyc ząc e l eko op orno ś ci na użllte w b adani ach
preparaty przedstawiono w tab. 3. Wskazują one, że
największy odsetek szczępow wrażliwych i średnio
wrażliwych, wynoszący od 50oń dla serotypu 2 do
rc}% dla serotypow 4,6 i 9, uzyskano w przypadku
amoksycyliny/kwasu klawulonowego, tetracykliny i
oksytetracykliny, spekĘnomycyny, linkospekĘny, en-
rofloksacyny, furazolidonu, tiamuliny i cefaloĘny, Na
uwagę zasługuje fakt, że I00% izolatów należących
do seroĘpu 2,pochodzących z Niemiec, było wrażli-
wych na amoksycylinę/kwas klawulonowy. Spośród
tzolatów krajowych, reprezentujących ten sam sero-
typ, Ęlko 50Yo charakteryzowało się wrażliwością na
wymienione antybioĘki. Mniejszy odsetek szczepów



Tab. 3. Wrażliwość na chemioterapeutyki 70 izolatów Actinobacillus pleu-
ropneumoniue

Objaśnienie: * szczepy wyizolo,nvane w Niemczech

na\eżących do poszczególnych serotypóW bo sięgają-
cy od 22"/o (seroĘp 2 pochodzęnia nięmieckiego) do
86% (seroĘp 4) było wrażliwych na ampicylinę. Bar-
dzo dttżązmienność w zakresie wrażliwości izolatów
App na poszczegóIne preparaĘ sięgającąod 0 do 86%,
stwierdzono w przypadku penicyliny, apramycyny,
streptomycyny, sulfonamidów i neomycyny, Z eptde-
miologicznego punktu widzenia na szczególne pod-
kreślenie zash,rguje fakt całkowitej oporności izolatów
App, serotyp 2, wyizolowanych w Niemcze ch na apra-
mycynę, neomycynę i sulfonamidy, w odróżnieniu od
szczepow krajowych App, reprezentujących ten sam
serotyp, które byĘ wrażltwe, choć w różnym stopniu,
na wymienione prepar aty. Izolaty pochodzenia nie-
mieckiego opome teżbyĘ na neomycynę i linkomy-
cynę, a aż 78oń szczepów wykarywało jedynie śred-
niego stopnia wrażliwość na penicylinę. Całkowitą
opomoś cią na sulfonamidy charakt ery zow Ńy się szcze-
py krajowe, reprezentujące seroĘp 4 App. Oporność
na linkomycynę wyka4rwĄ wszystkie badane izolaĘ,
ntęzalężnie od ich ptzynależności serotypowej i pocho-
dzenia. Równiez małą aktywnością przeciwbakteryjną

char al<tery zowała s ię streptomyqma, na któ -

rą oporne byĘ wszystkie szczepy App, na-
Ieżące do seroĘpu 2i4,aĘIko 12%tzola-
tów reprezentujących serotyp 9 było wrń-
liwych na ten anĘbiotyk. Dosyó duząsku-
teczność tego preparatu wykazano także w
stosunku do szczepow należących do sero-

łpu 6. Generalnie, poza wykazaną opol-
nościąbadanych szczepów App na niektó-
re antybiotyki (linkomycyna, streptomycy-
na) oraz vrryr ńnymi r ożnicami w zakresie
wrażliwościloporności na niektóre chemio-
terapeuĘki izolatów polskich i niemieckich,
reprezentujących serotyp 2, nie stwierdzo-
no większychrożnic we wzorcach wrażli-
wości badanych szczepów App na ocenia-
ne leki przeciwbakteryjne.

Opracowan ie w zorca antybio§koopor-
ności krajolvych izolatów Actinobaci]]us
pleuropneumoniae jest ważne z dwóch
powodóq po pierwsze - znanajest opor-
ność wśród szczępow App na ampicylinę,
streptomycynę i sulfonamidy, co najpraw-
dopodobniej związane jest z obecnością
plazmidów. Po drugie - problem pleuro-
pneumonii świń, w ostatnim czasie, nara-
sta w krajowych gospodarstwach trzody
chlewnej. Oceniane w badaniach własnych
penicylina i j ej pochodn e vrykazały zmter.-
nąakĘwność w stosunku do App, Najbar-
dziej efekĘwnym preparatem w tej gru-
pie była amoksycylina/kwas klawulonowy.
Biorąc to poduwagę wymieniony antybio-
tyk wydaje się być lekiem z wyboru w le-
czeniu pleuropneumonii świń. Wyk azana
w badaniach własnych opomość pewnej
grupy szczepow na ampicylinę jest powo-

dowana obecnością plazmidów ( 1 3).
Dużązmienność w zakresie lekowrażliwości, ba-

danych szczepow App, wykazat7ona antybioĘki ami-
noglikozydowe (streptomycyna, neomycyna). Wszyst-
kie izolaty reprezentujące seroĘp 2 i abyĘ oporne na
streptomycynę,podczasgdyl2ońszczepównależących
do serotypu 9 otaz 620ń do serotypu 6 było w pełni
wrażliwych na ten antybioĘk. Wrażliwość na neomy-
cynę wahała się od 50% (serotyp 2) do 86% (serotyp
4), b adany ch szczep ow. N al ezy p o dkre ś l i c, że w szy st-
kie izolaty pochodzenia niemieckiego byĘ opome na
wymleruony preparat.

Tetracyklina i oksytetracyklina są tradycyjnie sto-
sowanymi antybioĘkami w chorobach bakteryjnych
świń, co może częściowo wyjaśnió stopień opomości
App na te leki, stwierdzonej w badaniach własnych.
W piśmiennictwie dostępne są dane, śwtadczące za-
równo o wysokiej aktywności obu tych an§bioĘków,
jak również o duĄm odsetku szczepów App opomych
na wymienione preparaty (8)

W zakresie wrażliwości badanych szczepów App
na sulfonamidy stwierdz ono, że odsetek izolatow wraż-

Penicylina | 63 (25) 0 (78) 29 (71) 60 (40) | 28 (40)

Ampicylina 1 75 (25) 22 (67| | 86 (14) 33 (52) ] 40 (16)

Aplamycyna | 25 (25) 24 (24| | 40 (32)

Amoksycylina + kwas 50 (50)

Neomycyna l 50 (50) 62 (38) | 68 (20)

Stre ptomycyna | 0 62 (24| | 12 (32)

62 (24| | 40 (0)

Trimeloprim l 50 (50) 33 (67) | 100 86 (0) 48 (12)

55 (45) | 57 (29) 100 | 72 |28|

0xytetracyklina ] 75 (25) 67 (0) | 71 (0) 100 | 72 (28)

Spektynomycyna | 75 (25) 81 (19) | 100

LinkospekĘna 50 (50) 62 (38) l 92 (8)

Enrolloksacyna | 1 00 67(33) | 100 86 (14) | 100

Futazolidon 100 1 00 | 71 (29)

Tiamulina l 100 56 (44) | 86 (14) 76 (24| 84 (16)

89(11) l 100



liwych był zmienny i wynosił od )Yo (seroĘp 2 i 4) do
620ń (s e7 gW 6 ). Nie v,rykazano w śró d b adany ch szczę -
pów występowania oporności na trimetoprim, a odse-
tek izolatów wrażliwych wahał się od 33%o (seroĘp 2)
do 100% (sero§p 4).Bardziej korzystne rezlltaty w
Ęm zakresie uzyskali Hommez i wsp, (9).

Wyniki wymienionych autorów wskazywaĘ wrń-
nie na większą aktywność wymienionych preparatów
w stosunku do badanego gatunku bakterii.

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono także
badania in vitroi in vivo(2,I0) nad ocenąak§wności
quinolonów w stosunku do App, Wyniki badań wła-
snych wykazaĘ wysoką efektywność enrofl oksacyny
in vitrow omawianym zakresie i tym samym potwier-
dziĘ ob s erwacj e uzyskan e przez cy,towanych autorów.
Biorąc to pod uwagę możnauznaó, że enrofloksacyna
jest a prioribardzo skutecznym preparatem w lecze-
niu pleuropneumonii świń.

Wysoką skuteczność in vitro w stosunku do App
uzyskano w przypadku linkospekĘny i spekĘnomy-
cyny, a zerowądla linkomycyny. Podobne wyniki otrzy-
mali Hommez i wsp. (9). Cefalosporyny, które doĘch-
czas nie znalazĘ szerszego zastosowania w wetery-
nari i, s ą pre p ar atami b ar dziej aktywnymi i e fektywny-
mi od pozostaĘch antybioĘków beta-laktamowych.
Tiamulina jest jednym z leków szeroko proponowa-
nych do stosowania w leczeniu pleuropneumonii świń.
Wyniki własnych badań in vitro, świadczące o wyso-
kiej akĘwności tiamulinyw stosunku do App sązgod-
ne z ręzultatami uzyskanymi w badaniach in vivo (3,
8). Jeszcze lepsze efekty terapetlĘczne uzyskuje się
po skojarzeniu tiamuliny z oksytetracykliną lub enro-
floksacyną (25).

Duże zr ożnicowanie antybio{ykowrażliwośc i szcze-
pów App dowodzi występowania genów oporności na
leki przeciwbakteryj ne. Powyższe zj awisko może by ć
lzależnione od regionu geograftcznego, okresu izola-
cji App i sposobu lĘcia danego chemioterapeuĘku
(29). Na podkreślenie zasŁuguje fakt narastającej opor-
ności szczepów App na antybioĘki. Zaczyna się to
stawać problemem w profilakĘce i leczeniu pleuro-
pneumonii świń w rożnych krajach świata (29),

Podsumowuj ąc, w przedstawionych badaniach scha-
rakteryzow ano szczępy A ctinobaci ] ]us pleuropneum o -
niaena podstawie ich markerów fenoĘpowych. Ana-
Iizując wyniki tych badań naleĘ stwierdzić, ze sero-

Ępowanie jako jedna z najczęściej stosowanych me-
tod fenotypowych ntę znalazło zastosowania w oce-
nie struktury populacyjnej krajowych szczepów App
ponieważ poszczęgolnym serotypom towarzyszyła
duża różnorodność genotypów. Przedstawiana w pra-
cy analiza właś c iwo ś c i b i o chemic zny ch izo latów App
jest metodą prostą i dostępną w większości laborato-
riów.

Stwięrdzone vryraźne rożnice we wzorcu antybio-
tykooporności pomięd zy szczępami App reprezentu-
jącymi serotyp 2, pochodzącymi z Polski i Niemiec,
umożliwiająich odróżnienie, co wazne jest z epide-
miologicznego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę

fakt, że cechy fenotypowe sądość zmienne i podlega-
ją upbrwom róznorodnych czynników zewnętrznych
i wewnętrznych naleĄ r ozw ńy c konieczno ś c uzup eł-
ni eni a analtzy fenotyp owej meto dami genotyp owymi.
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