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staphylococcus

Autochtoniczna mikroflora i mikrofauna środowi-
ska wykazująca swoistą aktywnośó nte sprzyja dłuż-
szemu przeżywaniu w glebie bakterii chorobotwór-
czy ch. Zaw sze j ednak istniej e prawdop o dobieństwo,
ze wniesione do gleby (wrazz odchodami ludzi i zwie-
rząt) bakterie jelitowe oTaz inne patogeny, mogą w
pewnych warunkach przetrw ać, a na-w et rozmnażac się
w tym środowisku ( 1 0). W pi śmienni ctwi ę można zna-
Ieźc szereg prac traktujących o glebie jako drodze w
szęrzeniu się epidemii chorób jelitowych. Na niebez-
pieczeństwo tego rodzaju zakażeń zwracało uwagę
wielu autorów (4, 8, 10, 16,I7).

W badaniach doĘczących okresu utrzymyr,vania się
w glebie niektórych zarazków chorobotwó r czy ch np.
Sa]mone]la enterica subsp. enterica serowar Enteriti-
diswykarywano dłuższy czas jej przeż;ywania w gle-
bach organicznych (np. murszowej). Jest to z,łviązane
ze strukturątych gleb (duże przestrzenie międzykapi-
larne, zwiększone wiązante wody, obecność znacznej
ilości koloidow), które stwarzająkorzystne warunki
dla Ęcia mikroorganizmow, W glebach mineralnych
(p s eudobielice, mady piaszczy ste) pato genne b akterie
jelitowe znajdująwarunki głodowe (11, 12). Mikroor-
ganizmy chorob otwó r cze j ak np. .9. En t e ri ti d i s, utr zy,
mują się w glebie (zależnte od szczepu) średnio 16

dni. W przypadku zmiennej wilgotności 42-49 dni,
przy staŁej wilgotności 50-90 dni, w glebie zasilanej
nawozem organicznym szczęp S. Ts.phimurium prze-
żywał do 180 dni. Badania wskazują zatem, że w tym
okresie, gleba jako nosiciel patogennych zarazkow
może stanowić potencjalne zagrożente dla zdrowia
człowieka i z,łvierząt (9, 10).

Inną grupąbakterii, której nosicielami są ludzie oraz
zrłvierzęta, stąd obecne tabew glebie i wodzie, sągron-

kowce (rodzaj Staphylococcus). Bakterie te stanowią
istotne l coraz większe zagrożenie dla zdrowia czło-
wieka. Obecnie rozpoznano 41 gatunków i podgatun-

syndrome) (5, 15).
Celem badań własnych było poznanie i scharakte-

ryzowanie flory bakteryjnej wybranych piaskownic
dziecięcych z terenu miasta ,,B". Badania ukierunko-
wano przede wszystkim na wykrycie pałeczek z ro-
dziny Enterobacteriaceae (rodzaj Salmonella) oraz
gronkowców. Ocena stanu sanitarnego piaskownic
może mieć zt:raczęnle dla rozpoznania tego środowi-
ska j ako p otencj alne go żr o dŁa p ato gerrrrych zar azków
niebezpiecznych dla mĄch użytkowników dziec|

Matefiał imetody
Materiał do badań bakteriologi cznych stanowił piasek z

pięciu piaskownic dziecięcych znajdujących się na terenie

miasta. Do porównań wybrano piaskownice typowe róż-
niące się jednak między sobą specyficznymi cechami:



A - piaskownica w nowym osiedlu mieszkaniowym, zlo-
kalizowana w miejscu zacienionym, dostępna dla zvvierząt
domowych (psy, koĘ),

B - piaskownica w nowym osiedlu, stanowisko nasło-
necznione, z możliwym dostępem d7azlvlerząt domowych,

C piaskownica Ępowa dla starszych osiedli mieszka-
niowych, stanowisko zacienione, z możliwym dostępem dla
zwierząt domowych,

D - piaskownica znajdljąca się na terenie parku, odzna-
czająca się nieogtaniczonym dostępem dlazwierząt domo-
wych (bezdomnych psów i kotów) oraz zwierząt dzlko ży-
jących,

E piaskownica przydomowa, charakteryzująca się bar-
dzo ograniczonym dostępem dla zwierząt.

Piasek pobierano z wierzchniej warstwy (do około 20
cm głębokości) jednorazowo w miesiącu V VI, VII i IX
2000 r., to jest w okresie częstych zabaw dzieci w piaskow-
nicach.

Odwazone (10 g) próbki piasku eluowano 90 ml jałowej
wody desĘlowanej. Zawiesinę rozcieńczano pĘnem fizjo-
logicznymw stosunku: 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10 000. Tak
przygotowane próby stanowiły bezpośredni materiał do
po siewów bakteriolo gi czny ch. Kolej ne r ozcieńczenia za-
wiesin wysiewano (w ilości po 0,1 ml) na dwa podłoza:
agarowe wzbogacone krwią i z dodatkiem 6,5oń oraz 10oń

NaCl fiako podłoze wybiorcze dla gronkowców). Materiał
tozprowadzano na powierzchni podłoża i inkubowano w
temperafurze 37'C przez 48 h w warunkach tlenowych oraz
w temperaturze pokojowej przez 48 h. Wyrosłe kolonie
róznicowano na podstawie cech morfologicznych (wielko-
ści, kształtu, batwy, przejrzystości, wyglądu brzegów) i li-
czono z uwzględnieniem typu morfologicznego.

Dla uzyskania jednorodnych, ,,czystych" hodowli wy-
brane jako ,,Ępowe" kolonie bakterii charakterystyczne dla
rodziny Enterobacteriaceae l, gronkowców przesiewano na
podłożaagarowe i przechow}nvano w temperafurze ok.4"C.
Tak zabezpleczone izolaĘ stanowiĘ materiał wyjściowy
do badań mających na celu identyfikację wyosobnionych
szczepów. W łm przypadku wykorzystano rutynowe me-
tody badań bakteriolo g lczny ch (morfolo gia, barwienie
metodąGrama, wzrost napodłożach i wygląd kolonii, pró-
by biochemiczne dla zróżnicowania cech w obrębie rodzi-
ny Enterobacteńaceae - pałeczki Gram-uj emn e oraz rodzaju
S tap h yl o c o c c u s - Gr am- dodatrrie ziarniaki). P ałeczki j eli-
tow e ( En tero b ac teri ac eae), które w b adaniach bioch emicz-
nych odpowiadaĘ cechom rodzajl Sa]mone]]a identyfiko-
wano przy pomocy surowicy HM (metoda aglutynacji
szkiełkowej, wobec S. Enteńtidis i S. Anafum - jako kon-
troli).

Wyosobnione szczepy gronkowców określono i zrożni-
cowano na podstawie: wzrostu na podłozu agarowym z
dodatkiem 6,50ń 1 10% NaC1, zdolności rozkładu mannito-
lu (podłoże Chapmana), wzrostu na podłozu z mocznikiem,
rozkładu cukrów: glukozy, Laktozy, sacharozy, fiuktozy,
galakto zy, ksyl o zy, ryb o zy, tr eha\o zy, r aflno zy, c e l lobi ozy,
maltozy, arabinozy, sorbitolu, rozl<ładl DNA (ocena obec-
no ś ci enąrmu DN-azy), rozkładu azotanow, hemolizy klwi-
nek (podłoże z dodatkiem 50ń krwi baraniej). Cechę bio-
chemicznąkńdego szczepLl oceniono oznaczającjako 1 -
dodatni wynik próby, natomiast wynik ujemny - jako 0.

Porównanie cech przeprowadzono za pomocą współczyn-
nika Simple matching (SsM) (13). W metodzie tej im bar-
dziej warlość współczynnika S* dla dwóch porównywa-
nych szczepow zbliża się do 1, łm są one do siebie bar-
dziej podobne pod względem cech biochemicznych. WspóŁ
czynnik S* umozliwlł sporządzenie macierzy zgodności
szczepów, na podstawie której (metodą UPGMA) wyko-
nano dendrogram (ryc. 1) obrazujący podział i zrożnico-
wanie badanych szczępow gronkowców.

Wyniki iomówienie

Analizę jakościową i ilościową flory bakteryjnej
wyosobnionej z pięciu wybranych piaskownic przed-
stawiono w tab. 1, a jej procentowy skJadz wszyst-
kich piaskownic w tab.2.

Wśród izolatów,które w badaniach morfologicznych
i biochemicznych oznaczano jako Gram-ujemne pa-
łeczki rodziny Enterobacteńaceae (50 szczepów), 6
szczępow na podstawie charakterystycznęgo anĘge-
nu rzęskowego H zdiagnozowanego jako Salmonella
(bez oznaczania gatllnku i serowaru), Te patogenne i
potencjalnie patogenne dla człowieka i mvterzątbak-
terie wyosobniono z piaskownicy A i C (po jednym
szczępie) oraz z piaskownicy D (4 szczepy). Biorąc
pod uwagę okres pobrania materiafu trzy szczepy wy-
osobniono z drugiego pobrania (miesiąc czerwiec) ma-
teriahr z piaskownicy D, natomiast trzry z trzeciego po-
brania (miesiąc lipiec) materiału z piaskownic A, C i D.

Spośród wyosobnionych Gram-dodatnich ziarnta-
ków 16 zidentyfikowano jako Staphylococcu§sp., ich
charaktery sĘkę b i o che mic zną pr ze dstawi a tab ela 3, a
zrożnicowanie dendrogram (ryc, 1).

Na podstawie zdolności do wykorzystania testowe-
go substratu, w ufotmowanym metodąUPGMA den-
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Tab. 1. Liczba izolatów w grupach bakterii wyosobnionych z
piaskownic dla poszczególnych próbek

ziarniaki

Lase czki

pałeczki Enterobacteriaceae

Pałeczki nie- E nle rqb a cle riace a e

Glonkowce

Razem

czki E nte ro b a cte r i a c e a e

drogramie, .vqyrożnia się dwie grupy - klastery wyosob-
nionych gronkowców. Klaster I obejmuje 9 szczepów
w tym: Staphylococcus saprophYicus, S. cohnii,któ-
re jako szczępy,,wzorcowe" wprowadzono do porów-

Tab. 2. Procentowy skład grup bakterii wyosobnionych ze
wszystkich próbek i piaskownic

ziarn iaki

Laseczki

pałe czki E nte roba cte ria ce a e

pałeczki nie- Ente rob acte riace a e

G ronkowce

58,8

17 ,7

13,4

6,8

3,3

Tab. 3. C ałkow ita lic zb a Q6) b ad anych gronkowców or az licz-
ba i V" szczepów akĘwnych w stosunku do substratu

nania. Klaster II obejmuje 12 szczepów w tym: §/a-
phylococcus sciuri, S. xylosusi S. equorumjako szcze-
py erach, biorąc
za Sr* : 0.648
mo podklastery.

trzy -2 szczepy,
- 3 er II również
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- 5 szczepów, co wskazuje na duże zrożntcowante
wyosobnionych z piaskownic szczepów gronkowców.

W dużych aglomeracjach miejskich nieogrodzonę
tereny zabaw dla dzięci oraz trawnLki stanowią także
dla zwterząt (głównie psów, kotów) częste miejsce
wybiegu i pozostawiania odchodów. Tym samym miej-
sca te, jako rezerwuar wielu bakterii oraz pasoĘtów,
mogąstanowicźrodłozakażęnialprzyczynęgrożnych
chorób, szczególnte dzięci. W odniesieniu do zanie-
c zy szczei p ar azy tolo gic zny ch p i a sko wni c, b adan i a
przeprowadzone w ostatnich latach potwierdzają po-
tencjalne zagrożente możliwością zaistnienia tej dro-
gi inwazji, szczególnte wywołanej przez Toxocara ca-
nis (2,3), Badania własne dotyczące tlenowej i mi-
kroaerof,tlnej flory bakteryjnej występującej w piaskow-
nicach wskazują także (tab. I i ż) na obecność ltcznej
t zróżntcowanej mikroflory bakterii tlenowych i mi-
kroaerofilnych. Rozpoznanie ukierunkowane na obec-
ność przedstawicieli tlenowej i mikroaerofrlnej flory
bakteryjnej, której naturalną niszą ekologiczną jest
przewód pokarmowy wielu gatunków ssaków (Ente-
ro bacteriac eae) or az gronkowców, potwier dza przy -
puszczenie o możliwości występowania bakterii o
zrożntcow anych cechach patogenności dla człowieka
i zwierząt. Obecnośc dośó licznej grupy pałeczek jeli-
towych (50 izolatów), w łm 6 należących do rodzaju
Sa]mone]]a oraz 16 gronkowców (o zrożnicowanej
przynależności do gatunku - dendrogram ry_c_. i) y.\u-
Ąe na zanieczy szczenie tych środowisk. Wydaj e się,
żę zarównolokalizacjapiaskownic, aco zaĘm idzie i
ich dostępność dla zwierzątorazczęstość wymiany pia-
sku nie pozostaje bez znaczęnia dla składu mikroflo-
ry w tym bakteryjnej, tego specyftcznego środowiska.
Nasuwa się zatem uzasadnione spostrzezenie o ko-
nieczności obj ęcia większątroską niezbędnych, w każ-
dej aglomeracji miejskiej, miejsc zabaw dzieci oraz
przyjęcia pewnych reżimów kontroli i oceny sanitar-
nej piaskownic dziecięcych na wzór kąpielisk. Pia-
skownice jako teren zabaw dzieci, stanowią rezerwu-
ar także patogennych zarazkow i potencjalne żródło
zakńenia, a zatem winny być objęte naleĄĘmnad-
zorem sarutarnym.
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Wirus choroby bomajskiej (BDV) wywohlje u kotów zespół objawów okre-
śJanych jako ,,choroba zalaczania się" Częstotliwość zakażęi wirusem BDV w
populacji kotów waha się od 8,4% do 23%o, a u kotów z objawami neurologicz-
nymi może dochodzió do 30% Celern badań było określenie częstotliwości wy-
stępowania zakażeń wirusem BDV w populacji kotów reagujących pozytywnie

na wirus niedoboru immunologicznego (FIV) Przebadano w teście ELISA na

obecność przeciwciał dla wirusa BDV surowice 186 kotów nie reagujących z
wirusem FIV oraz surowice 68 kotów Seropozyt)^,Vnych Przeciwciała dla wiru-
sa choroby bornajskiej występowały w surowicach 1 7,2% kotórv nie posiadają-

cych przeciwciał dla wirusa FIV i w surowioach 33,8% kotów posiadających w

surowicy przeciwciała dla wilusa FIV
G-

DAVIES R., BRESLIN M.: Zanieczyszczenie śro-
dowiska i wykrycie Salmonella enterica §erovar
enteritidis w stadach kur niosek. (Environmental
contamination and detection of salmonella enteri-
cd serovar enteritidis in laying flocks). Vet. Rec. 149,
699-704,200I (23)

Przeprowadzono monitorirrg w stadach kur niosek w celu opracowania naj-

bardziej przydatnego w praktyce plogramu wykrywania zakażeń wywołanych

przez drobnoustroje z rodzaju SalnloneJ]a. W l4 stadach stosowano chów klat-

kowy, w 10 halowy, w 7 stadach kury korzystały z wybiegów. Do izolacji salmo-

neli wykorzystano kał, ściółkę, podłoże, odpadki, urządzenia służące do zbioru
jaj. Częstotliwość zakażenia salmonelami zależała od szczepienia stad i od typu

chowu Często salmonete izolowano zlrzalzei służących do zbiorujaj. Salmo-

nele wyĘto także w organizmie padłych myszy, ptaków i w kale tych zwterząt

G.


