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IJdziałwielu czynników natury zakaźnej w etiopa-
togenezie chorób układu oddechowego śrviń, nie tyl-
ko zmienia klasyczny obraz kliniczny choroby, ale
stwarza istotne trudności w ustaleniu głównej przy-
czyny zachorowań zwlerząt. Dlatego też przesyłany
do r ozp oznani a lab oratoryj ne go materi ał b io 1o gic zny,
pobrany o d padĘch ni e leczonych zw terząt, winien być
badany rvielokierunkowo ze zwróceniem uwagi na
choroby o etiologii bakteryjnej i wirusowej, aw LLza-

s adnionych pr zyp adkach takZę p as o żytni cz ej . U stale -

nię or az właś c i we us zere go w anie pr zy czyny ch oroby
stwarza możliwości wprowadzenia właściwego postę-
powania, umożliwiaj ące go neutralizacj ę czynnika lub
czynników chorobotwórczych.

W przypadku bakterii nieodzowna jest znajomość
ich wrażliwości na stosowane chemioterapeutyki.
Orientacyjny pogląd na temat ich przydatności w che-

mioprol'rlaktyceiterapi hwinny
daw-ać rczuliaty badań Wyniki
badań lekowrażliwości ają wła-
ściwy dobór antybiotyku w terapii zwierząt- Koniecz-
ność stałego analizowania lekowrażliwości bakterii,
jest obecni e szczego\nte ważna ze względl na dyna-
miczne narastanie antybiotykooporności niektórych
drobnoustrojóq w tym przede wszystkim bakterlt z
r o dząu S a ] m on e] l ana wiel e użyłvanych anĘbiotyków
(1, 5, 13, 15, 19, ż0,25). Stanowi to poważne zagto-
żenie dla zdrowia człowieka ze wzglęól, na pojawia-



biotyków i niewłaściwy ich dobór, ograniczają efek-
tywność leczęniarwierząti co ważniejsze, w dłaższym
przedziale czasu mogą być zagrożeniem dla zdrowia
człowi eka. Przedstawione argumenty j e dno znacznie
przekonują do prowadzenia kompleksowych badań
laboratoryjnych i konieczności stałego śledzenia le-
kowrazliwości bakterii na stosowane w terapii zwie-
rząt antybiotyki.

Niniej sze badania skoncentrowano na bakteryjnych
patogenach układu oddechowego, zdając sobie spra-
wę z faktu, że w Polsce podobnie jak w większości
krajów rolniczo rozwiniętych choroby układu odde-
chowego warchlaków i tuczników sąaktualnie najważ-
niejszą przyczynąstrat w chowie i hodowli świń (7,
14,32).

Celem pracy było ustalenie częstotliwości występo-
wania bakterii w tkance płucnej świń padĘchz obja-
wami ze strony układu oddechowego orazanaltzaich
lekowrażliwości. Badania przeprow adzono w okresie
ostatnich 30 miesięcy, to znaczy między styczniem
1998 r. a końcem lipca 2000 r.

Matetiał imetody
Próbki do badań bakteriologicznych. Materiał do ba-

dań stanowiły próbki płuc pobrane przez lekarzy wetery-
narii w gospodarstwach średnio- i wielkotowarowych, w
ktorych stwierdzano zachorowania świń z objawami ze stro-
ny układu oddechowego. W sumie przebadano 1052 prób-
ki płuc pochodzące z 370 rożnych obiektów ń,oka|tzowa-
nych na terenie całego kraju. Próbki płuc były dostarczane
w tetmotorbach lub termosach z lodem, w okresie maksy-
malnie ż4 godzin od pobrania. Probki przesłane zostały
przez 95 lekarzy weterynari i.

Chemioterapeutyki. W analizie lekooporności bada-
nych drobnoustrojów uwzględniono następujące grupy an-
tybiotyków: tetracykliny (oksytetracyklina i tetracyklina),
anĘbiotyki beta-laktamowe (penicylina, amoksycylina), an-
tybiotyki aminoglikozydowe (streptomycyna, neomycyna,
gentamycyna), chinolony (enrofl oksacyna), linkosamidy
aminocyklitole (Linco-spectin), antybiotyki makrolidowe
(tylozyna, tiamul ina), tetramutin oraz c efalo sp oryny (c ef-
quinon - Cobactan).

Krążki antybiotykowe. W badaniach wykorzystano
krążki firm: bioMerieux (tetracyklina, penicylina, tylozy-
na, gentamycyna, neomycyna), Becton - Dickinson (oksy-
tetracyklina, amoksycylina) Difco (streptomycyna), Rosco
(Linco-spectin, tiamulina, tetramutin), Oxoid (cefalospo-

ryny).
Postępowanie. Badania bakteriologiczne. Materiał do

posiewow pobierano z granicy tkanki zdrowej i zmienio-
nej patologicznie. Posiewów dokonywano bezpośrednio na
agar z krwią oraz podłoże McConkeya. Po 18-24 godzt-
nach wzrostu izolowano pojedyncze kolonie i nakładano
je na testy biochemiczne (api 20F,, apt 20NE - prod. bio-
Merieux) okres inkubacji wynosił 24-48 godzin. Do izola-
cji Salmonella cho]eraesuis wykorzysty.wano podłoze se-
lektywne RV (Oxoid) oraz podłoże Miillera-Kaufmana.
IdenĘfikacj ę salmoneli prowadzono z uży ciem podłoży b io-
chemicznych i przy uzyciu specyfi cznych surowic (Immu-

nomed). Na podstawie uzyskanych wyników określano
pr zy należność gatunkową i zolowanych b akterii.

Wykrywanie antygenu Mycoplasma hyopneumoniae
(Mhp). Do b adań, które przeprowadzono z wykorzy staniem
techniki immunofluorescencyjnej (IF) zastosowano koniu-
gat wytwarzany przez Instytut Weterynarii w Ploufragan
(Francja). Do badań uzyto skrawki mrozeniowe zmienio-
nej tkanki płucnej. Dla lepszego kontrastu obrazl immu-
nofluorescencyjnego w barwieniu preparatów zastosowa-
no dodatkowo błękit Evansa (3).

Ocena lekowrażliwości. Do oceny lekowrazliwości wy-
brano pięć najczęściej izolowanych gatunków bakterii to
jest: Pasteurella multocida (P. m.), Streptococcus suis (Strep.
suis), Actinobacil lus pleuropn eumoniae (App), Escherichia
coli (E. colĄ i S. cho]eraesuis (ze względu na bardzo długi
okres wzrostu Mhp zarówno na podłożach stĄch jak i płrr-
nych nie badano lekowrazliwości tego drobnoustroju). Izo-
laty wymienionych gatunków bakterii posiewano na bu-
lion odzywczy; po 18-24 godzinach inkubacji uzyskane
hodowle bakteryjne posiewano na podłoże stałe Miiller-
Hintona. Na jednej pĘtce dokonywano oznaczenia lekow-
rażliwości bakterii w stosunku do 6 chemioterapeutyków.
Wrażliwość in vitrowyosobnionych bakterii badano meto-
dą krążkowo-dyfuzyj ną według instrukcj i producentów
krążków z odpowiednimi antybiotykami. W zalezności od
strefy zahamowania wzrostu bakterii badane szczepy okre-
ślono jako oporne lub wrażliwe na oceniany chemiotera-
peuĘk (szczepy średnio wrazliwe zakwalifikowane do gtu-
py wrażliwych).

Wyniki iomówienie
Podobnie jak to ma miejsce we wszystkich krajach

prowadzących intenslłvny chów Świń, również w Pol-
s c e naj czę s tsząprzy czyną chorób układu o ddechowe-
go okazało się mykoplazmowe zapalenie pfuc (MPS).
Czynnik etiologiczny tej choroby - Mhp - wykryto w
próbkach p onad 56oń świń padĘch z objawami ze stro-
ny układu oddechowego i w 80,540ń gospodarstw do-
tkniętych chorobami układu oddechowego (tab. 1).

Wskaźnik zachorowan zwierząt na wymienionym tle
jest w niektórych krajach jeszcze większy. W USA
zmiany typowe dla MPS zalężnie od stanu stwierdza-
no u 30 do 80% świń (28) i prawie w 100% monitoro-
wanych stad (23). Ciekawym zjawiskiem jestwyraź-
ny spadek odsetka zmian typowych dla MPS w Ho-
landii. W 1981 tzmiany charakterysĘczne dlatej cho-
roby stwierdzano u 8IYo ubijanych tuczników, zaś w
1990 r, Ęlko u 5,8% (32). Uważa się, że przyczyną
poprawy sytuacji w tym wzgIędzie było wprowadze-
nie programów uwalniania stad od Mhp. Ostatnio, w
wielu krajach, obserwuje się wzrost częstotliwości
występowania MPS. Najczęściej wiĘe się to z sze-
rzenięm sięzakażeń wirusem PRRS mającym właści-
wości immunomodulacyjne (1 1 ).

Bezwzględnym czynnikiem chorobotwó rczym ul<ła-
du oddechowego są wykrywane w prawie co czwar-
tym gospodarstwie drobnoustroje App, Obecność tych
zarazków wykazano w prawie 25%o ferm oraz w
18,I5Yo próbek (tab, 1), Udziałtych bakterii w etiolo-



Myco p lasma hyop n e u mo n ia e

Streptococcus suis

Actin ob a cillu s p le u rop ne u mon iae

s a lmone lla cho le rae su is

pasteurella multocida

Escherichia coli

298/80,54

135/36,48

91l24,59

1413,78

326/88,10

306/82.70

59866,84

184117,4g

191/18,15

2312,18

1027l97 ,62

580/55 ,1 3

Tab. 1. Bakterie wykrywane w płucach świń padłych w na-
stępstwie chorób układu oddechowego

Obj aśnienia : * Iiczb a pr zebadanych go sp odarstw - 37 0 ; 
* * Il,czb a

zbadanych próbek 1052.

gii chorób układu oddechowego wzrasta dynamicznie
od momentu ich wykryc ia (29). Aktualnie w większo-
ci państw o intensywnym chowie świń pleuropneumo-
nia wywołan a zakażeniami App, ze w zględu na gwał-
townyprzebieg,uznawana jestza jednązzasadniczych
przyczynstrat w chowie świń(29,30). Pojawienie się
wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRSV)
spotęgowało problemy zwlązane z tą chorob ą (24).

Zakażęnie świń Strep. suiskojarzono do niedawna
głównie zzachorowaniami osesków, arzadziej ze stra-
tami wśród warchlaków i tuczników. Jakkolwiek sto-
sunkowo często (32- 50%) izolowano z tch narządow
po uboju Strep. suis, a obecność przeciwciał dla tego
zarazkawykazywano nawet u 100% ubijanych tucz-
ników (2), dane na temat zachorowań i padnięć świń
na tym tle byĘ sporadyczne. Dopiero w ostatnim dzie-
sięcioleciu, w związku ze zmianąsystemów produk-
cji - na w istocie bardziej stresogenne - oraz rozprzę-
strzenieniem się PRRSV w wielu kra-
jach w tym również w Polsce doszło
do pojawienia się klinicznych proble- %

mów ze streptokokozą warchlaków i
tuczników (31). Obserwacje własne
wskazują że w ostatnich dwóch latach
streptokokoza jest u nas jedną z naj-
w ażniejszych chorób układu oddecho-
wego (21). Fakt, że Strep. suistyp 2
stwierdzono aż w 36,48Yo gospo-
darstw, dotkniętych chorobami ukła-
du oddechowego, jest tego przekony-
wującym dowodem.

zarazki s. cho]eraesars stwierdzo-
no w płucach świń poch odzący ch z I 4
(3,78%) z 370 gospodarstw, w których
prowadzono badania. Postać płucna
s almonelozy zw iązanaj est z oddecho -

wą drogą infekcji salmonelami, Dane
o płucnej postaci salmonelozy pocho-
dząprzede wszystkim z USA, Opisa-
no tam szereg przypadków zakażęń S.
choleraesuis,które częściej przebiega-

ły z objawami zapaleniapłw niż z objawami zapale-
nia okrężnicy (5). W badaniach własnych, podobnie
jak podają to autorzy amerykańscy objawy kliniczne i
zmiany anatomop ato 1o gic zne przyp ominały p leuro-
pneumonię, jednak od świń izolowano S. cho]eraesu-
rs i ewenfualnie inne bakterie, a nie App. Warto pod-
kreślić, że w objętych obserwacją chlewntach poza
objawami ze strony układu oddechowego występowĄ
również inne symptomy chorobowe typowe dla sal-
monelozy świń.

Drobnoustr oj em najczę ściej izolowanym z pŁuc p a-
dłych świń była P.m. - izolowano ją 1027 razy
(97 ,62Yo), a odsetek obiektów, w których stwierdzono
ten drobnoustrój wyniósł 88,1%. Wprawdzie P.m. po-
wszechnie występuje w płucach chorych zwteruąt, jed-
nak nie można jej zaliczyó do pierwotnychprzyczyn
chorobowych. Bakterie te mozna uznać za komensale
układu oddechowego (9) lub w najlepszym razie za
fl orę warunkowo pato genną ułatwiaj ąc ą chorobotwór-
cze działanie innym bakteriom (4), Wskazuje na to
między innymi fakt, żę Kofer i wsp. (14) izolowali
P.m. od 59oń tuczników ubij anych w Niemczech. Wy-
kazano, żę nawetnajbardziej patogenne szczepy P.m.
nie sąw stanie wywołać procesu chorobotwórczegou
w pełni zdrowych świń (16).

Fakt częstej izolacji pałeczekokrężnicy z płuc prze-
słanych do badań (E. coliwykryto w ponad 55ońptó-
bek) wyjaśnic możnaprzede wszystkim wtórnym za-
nieczyszczeniem otrzymanego materiału. E. co]i tzo-
lowano z płuc zdrowych świń, w Ęm równie ż od mvtę-
rząt SPF (7,9). Przyjmuje się, ze bakterie te nie biorą
:udziaŁu w rozwoju procesu chorobowego w obrębie
płuc.

Wrażliwość badanych szczepów bakteryjnych na
chemioterapeutyki przedstawiono na ryc. 1, 2,3,4 i 5.
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Ryc. 1. Lekowrażliwość szczepów Actinobacillus pleuropneumoniae na najczę-
ściej stosowane antybiotyki



Ryc. 2. Lekowrażliwość szczepów Streplococcu§ §p. na najczęściej stosowane
antybiotyki
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Ryc. 3. Lekowrażliwość szczepów Salmonellą choleraesuis na najczęściej stoso-
wane antybiotyki

antybiotyku jest jego niezwykle szyb-
kie wchłantania. hż w 20-60 minut
po aplikacji osiąga on stężenie tera-
peutyczne we krwi. Jego wysokąsku-
teczność w terapii zakażęń App wy-
kazalim.in. Gutierez iwsp. (10), Mar-
kowska i wsp. (17), Murphy i wsp.
(1 8) oraz Raemdonck i wsp. (25). Chin
i 1.p. (6) porównując aktywność cef-
quinomu z tnnymi cefalosporynami
wykazali jego zdecydowaną przewa-
gę. Można zatem stwierdzić, że anty-
biotyk ten można lznać zalekzwy-
boru w terapii pleuropneumonii świń.
Przy datne w leczeniu pleuropneumo-
nii wydają się być chinolony (enro-
floksacyna), tetramutin oraz niektóre
antybiotyki aminoglikozydowe (neo-
mycyna i gentamycyna), Lincospectin
i an§biotyki beta-laktamowe (amok-
sycylina i penicylina). W przypadku
każdego z wymienionych sześciu an-
tybiotyków odsetek lekowrażliwych
szazępow App wynosił co najmniej
90%. W porównaniu do wyników
uprzednich badań własnych(20),
stwierdzono spadek lekowrażliwości
App na tiamulinę, niemniej omawia-
ny wskaźnik i w tym przypadkaprze-
kr oczył 90Yo. O graniczoną przy dat-
ność w terapii czy też chemioprofilak-
tyce pleuropneumonii ma streptomy-
cyna i tylozyna. Ponad 30oń izolowa-
nych szczepów App było opornych na
te leki. Stanowi to potwierdzeniewy-
ników badań przeprowadzonych kil-
ka lat temu (20).

Oceniaj ąc lekowrażliwość izolowa-
nych z płuc paciorkowców, ważnego
aktualnie czynnikapatogennego ukła-
du oddechowego świń, stwierdzono
stosunkowo dużą Iiczbę chemiotera-
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Jakwynika zzaprezentowanych danychwrażliwość peu§ków cechujących się ograniczonąskutecznością
poszczegolnych bakteriinalżyte do badań antybioty- w stosunku do tego gatunku bakterii. Tylko około 50%
ki była zróżnicowana. Niemniej zauważa się pewnę szczepow Strep. suisbyło wrażliwych na streptomy-
znane prawidłowości, w tym przede wszystkim fakt, cynę, oksytetracyklinę oraz Lincospectin, co stanowi-
żegrupamian§biotykówprzydatnymiwteraptizaka- ło potwierdzenie wcześniejszych badań (I4,20,22,
żeń układu oddechowego są przede wszystkim cefa- 33). Aż 30%o izolowanych paciorkowców było opor-
losporyny - w omawianym przypadku cefquinom - nychnatetracyklinę i tiamulinę. Podobnie jakwprzy-
anĘbiotyki beta-laktamowe, chinolony i anĘbiotyki padku App tak i w odniesieniu do Strep. suisantybto-
makrolidowe - przede wszystkim tiamulina. Ękiemzwyboru okazał się ceĘuinom. Do leków, które

Analizując lekowrazliwości poszczególnych bakte- można zalęcac w zwalczaniu streptokokozy świń za-
rii izolowanych z płlrc zacząć należy od App. Wyniki liczyć należy również enrofloksacynę, penicylinę, te-
badań wskazują że antybioĘkiem najbardziej przy- tramutin, amoksycylinę i ĘIozynę, co jest zgodne z
datnym w terapii pleuropneumonii świń jest należący wynikami poprzednich badań (I2,26).
docefalosporyn-cefquinom. Aż9],gYoszczepówApp Jak wskazuje porównanie rezultatów uzyskanych
było wrażli}\Tch na ten antybiotyk. Biorąc pod uwagę obecnie z danymi z badań przeprowadzonych w la-
patogenezę pleuropneumonii olbrzymią zaletą tego tach 1994-1996 (20) pogłębia się, obserwowana w



Ryc. 4. Lekowrażliwość szczepów Pasteurella multociela na najczęściej stosowa-
ne antybiotyki
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Ryc. 5. Lekowrażliwość szczepów Escherichia coli na najczęściej stosowane an-

tybiotyki

naleiy enrofloksacynę. Przydatnymi w
zw alczannl s almonelo zy świń wydaj ą
się też być gentamycyna i neomycy-
na. Mimo, żę aż86,950ń szczepów S.
cho]eraesurs było wrażliwych na-
amoksycylinę, antybiotyk ten, j ak wy-
kazaĘ badania terenowe, jest niesku-
teczny w terapii salmonelozy. Potwier-
dza to znany fakt, że nie zawsze wy-
niki badań in vitropokywająsię z re-
zultatamt leczenia czy chemioprofi-
laktyki.

Analizując lekowrażliwość szcze-
pów P,m. zwraca uwagę fakt stosun-
kowo wysokiej wrażliwości tych bak-
terii na użyte do badań antybiotyki.
Zj awisko utrzymyłvania się wrażliwo-
ści pasterel na szeroką gamę antybio-
tyków obserwowane jest od wielu lat
(12). §lko na streptomycynę odsetek
szczep ow lekowrażliwych był niższy
od7Ooń. Na 10 antybiotyków (cefqu-
inom, tetracyklina, penicylina, amok-
sycylina, neomycyna, gentamycyna,
enrofloksacyna. Lincospectin. tiamu-
lina, tetramutin) lekowrażliwość wy-
kazywało więcej niż 90oń szczepow
P.m. z Ęm, że znaczny odsetek tzola-
tow zachował średnią wrażliwość.
Wskazuje to na koniecznośc stosowa-
nia w terap ti najwy ższych zalecanych
przęz producentów dawek leków.

Mając na względzie znaczenle pa-
łęczękokręznicy w chorobach układu
oddechowego wyniki badań lekowraż-
liwości E. co]inaużyte do badań an-
tybiotyki naleĘ w
kategoriach ogól k-
cte zwalczania e-

dzialnego za choroby układu oddecho-
wego. Przedstawione na ryc. 5 dane
wskazują że prawie 98oń szczepow E,
coli było wrażliwych na cefquinom.

Ponad 90Yo szczepów było wrażliwych na neomycy-
nę, gentamycynę i enrofloksacynę. Wrażliwość pałe-
czek okrężnicy na pozostałe oceniane anĘbiotyktbyła
vr,yraŹnte ntższa. Za anĘbiotyki nieprzydatne z oma-
wianego punktu widzenia uznać należy oksytetracy-
klinę, tetracyklinę i streptomycynę,

W podsumowaniu zaprezentowanych wyników
warto zwroció uwagę na fakty ważnę zterapelltyczne-

wszystkim podej muj ąc się
howego na\eĘ mieó świa-
izoluje się ze zmienionej

cnej tylko jeden gatunekbak-
do czynienia z infekcjami o
w przebiegu których wyosab-

nia się jednocześnie dwa, trzy, a niekiedy nawet wię-
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wielu krajach świata (1, 8, 13, 19), niekorzystna syfu-
acja w zakresie narastania lekooporności szczepów
Sa]mone]]a sp. tzolowanych od świń na dostępne an-

około 4Ooń szczepów §. cho]eraesuis. Fakt dynamicz-
nego narastania lekooporności salmonel związany jest
z obecnościąw cytoplazmte tych bakterii plazmidów
transferowych, które charaktery zuj ą się autonomicz-
ną mbinacji i muta-
cji na jeden lub kil-
ka ĘlJza lek z wy-
boru w terapii i chemiopro filaktyce salmonelozy uznać



cej gatunków bakterii, Coraz częściej w procesie cho-
rob owym udztał biorą c zynniki wirus owe (cirkowiru-
sy świń, koronawirus phJcny, PRRSY wirus choroby
Aujeszkyego, wirus grypy, adenowirusy) (11,31), któ-

rych ze względu na trudności diagnostyczne wiele la-
boratoriów nie jest w stanie wyizolowac i zidentyft-
kować. Niejednokrotnie, decydującą rolę w ujawnia-
niu się chorób układu oddechowego odgrywają nie-
korzystne warunki ś dy w kiero-
waniu produkcją(7, czynniki w
sposób istotny mogą ograniczaó efektywność stoso-
wania antybiotyków, mimo że podejmujący leczenie
kieruje się wskazaniami badania antybiotykowrażli-
wo ś ci. Analizuj ąc ptzy czy ny ewentualnych niep owo -

dzeńw lecznictwie należy wziąć pod uwagę fakt, że
badania lekooporności prowadzone są w warunkach
in vitrow zwtązkuztymz wielu opisanych uprzednio
powodów (20) nie zawsz.ę musząone pokrywac sięz
re 

J!",!^Iir""deksu Zywnościo-
wego FAO/WHO (8), warto na zakończenie podkre-
ślic, że antybio§ki muszą być stosowane zgodnte z
zasadami dobrej praktyki hodowlanej i weterynaryj-
nej i nigdy nie powinny byó wykorzystywane do ma-
skowania błędów hodowlanych i weterynaryjnych.
Zasady dobrej praktyki, właś ciwa e dukacj a ho dowc ów
oraz programy monitorowania zdrowia zwterząt i za-
pewnienia należytej j akości stosowanych procedur
postępowania winny promowaó właściwe wykorzysta-
nie chemioterapeutyków. Wszyscy muszą być świa-
domi, że antybtotyki mogą być stosowane wyłącznie
pod nadzorem lekarza weterynarii, który jest odpowie-
dzialny za wyb ór właś ciwe go chemioterap eutyku.
Wyb ór tęn każdor az owo wini en by ć p op rz e dzony ana-

wania lekowrażliwości drobnoustro-
dla zwterząt j est istotnym ułatwie-

niem pracy lekarzy weterynarii.
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