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Gompalison of ihe:sensitivity of 'bicteria isolated flom clinica!an{ s! l] is', 

in cows in relCtion=to chlotamphenicol, tiamphenicoI and iif , ,

Sutnmary
slrains were isolated from clinical and subclinical forms of
to chloramphęnico|, tiamphenico| an d, rifaiimine w as stud-

Antybiotykoterapia pozostaj e w ctĘ podstawowym
elementem lęczęnta zapalefi wymion u krów. Oprocz
dowymien prepar \\ych
stosuje się rapię o nację
Ięczęniaogólnego i miejscowego (6, I4,2I). Skutecz-
ność terapii zależy przede wszystkim od momentu jej
T ozp o częcra or az dob oru właś ciwe go anĘb ioĘku. Sto -

sowanie terapii nakierowanej, opartej na wynikach
badania bakteriologicznego wydzieliny chorego wy-
mienia i antybiotykogramie, znaczntę podnosi odse-
tek wyleczeń i ograni cza nabyw anie oporno śct przez
bakterie (2,5,I9). Jednak w przypadkach nadostrych
i ostrych regułą i koniecznością jest podawanie anty-
biotyków p r ze d uzy skaniem wyniku wrazliwo ś ci drob -

noustrojów. W takich przypadkach stosuje się prepa-
raty złożone lub pojedyncze antybiotyki o szerokim
spektrum działanta. Pierwszym antybiotykiem o sze-
rokim zakresie dziŃanta anĘbakteryjnego wprowadzo-
nym do lecznictwa medycznego i weterynaryjnego był
chloramfenikol (3, 7, 15). Cechował się on wysoką
skutecznoś cią dziaŁania w stosunku do drobnoustro-
j ow wywołuj ących mas ti tis u krow, potwierdzonąza-
równo in vitro, jak i in vivo (I, 8-10, 13, l7). Jednak
możliwość wywoływania u ludzi nieodwracalnej nie-
dokrwistości aplastycznej - nawet przy śladowych ilo-
ś ciach chloramfenikolu w żywno ś ci p o cho dzenl a zw le -

rzęcego - spowodowała wprowadzente zakanl stoso-
wania tego antybiotyku u zwierząt, których produkty
są spożywanę pIzęz człowieka (7, 15). Potrzeba za-
stąpienia chloramfenikolu lekiem o podobnej skutecz-
no ś c i, ale b ar dziej b ezpl ecznym, doprow adzlła do o d-
krycia tiamfenikolu. Tiamfenikol j est półsyntetyczną

pochodną
substancji
nolowa zo
ki temu po siada aktywno śc przeciwb akteryj ną podob-
ną do chloramfenikolu, natomiast nie wywołuje nie-
dokrwi sto ś ci aplasty cznej (7, I I) . D ziała b akterio sta-
tycznie, a w wyższych stęzeniach bakteriobójczo na
większość drobnoustrojów Gram-ujemnych i Gram-
dodatnich w tym na bakterie z r odzajow Mycoplas m a,

Chlamydia t Rickettsia (3 , 4 , 16). Jest stosowany do-
ustnie lub pozajelitowo - domięśniowo lub dożylnie,
a ponadto możebyc wprowadzany domacicznie i do-

łania przeciwbakteryj nego j est rifaksymina, syntetycz-
na pochodna rifamycyny S. Rifamycyny wykazl4ądużą
aktyłvnośó bakteriobój cząw stosunku do gronkowców
i paciorkowców, a w mniejszym stopniu działająna
pałeczki jelitowe. Mechanizm tch działania polega na
hamowaniu polimerazy RNA zależnej od DNA i w
wyniku tego hamowaniu syntezy białek bakteryjnych
(11). U ludzi antybiotyki ztej grupy największe zasto-
sowanie znajdująw leczeniu grużlicy oraz ostrychza-
każęń uogólniony ch, szczególnie tych wywołanych
przez gronkowce (11). Preparatem rifaksyminy prze-
znaczonymdo zwalczanta mastitis jest Fatroximin DC
firmy Fatro.

Celem badań było porownanie wrażliwości in vitro
na chloramfenikol, tiamfenikol i rifaksyminę drobno-
ustroj ów wyizolowanych z prrypadkow mas titisu krow.
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Tab. 1. Wrażliwość na chloramfenikol, tiamfenikol i rifaksyminę drobnoustrojów
rvyizolowan;-ch z przypadków mastitis u krów

objaśnienia: w szczepy wrażliwe, s szczepy śrerlnio wrażliwe. o szczepy opor_

ne i słabo wrażliwc

nie tak skuteczny jak chloramfenikol,
wydaje się godnym polecenia do le-
azenla zapaleń wymion, zwłaszcza

tiamfenikol piszą też tnnt altorzy

tkanek jadal
Wyniki w drob-

noustrojów asrilis

Materiał i metody

Maieriał do badań stanowiły 73 szczepy gronkowców,

metodą krążkową na podłożu agalowym z dodatkiem 57o

krwinek baranich. Używano krążków bibułowych wypro-
dukowanych przez Wytwórlię Surowic i Szczepionek w
Warszawie (chloramfenikol) i firmę Fatro (tiamfenikol, ri-
faksymina), Interpretacji wyników dokonywano według
zalec eń pro ducenta krążkow,

Wyniki iomówienie

zfaktll, że jllż od dłuższego czasu nie jest on stosowa-

piśmiennictwo

l Bacharcwt|ch A.. Aleksandrcw.ska t-. Walkowiak E., Wtyk,4-: Flora baktcry.jna

clroroborvo zmicnionl,ch grrrczołórv nllckorvych króv, Medycyna \ł'et l 974, 30,

l54 155
2 Craven N.. Anc]erson,I.. Jones I: Antinicrobia] dntg susceptibility ofStaphylococ-

cLls aLiIeLLs isolated 1ion bovinc tlasritis, Vct, Rec, I986, ll8, Z90-29I,

3 Dębow;,J., Ttęsowskl P:Tiamfeniko] skrLLcczna i bezpicczna pocl]odna cb]oraill

lcnikolu. Żl,cię q,glęryn.rjnc 2001, 76, 3 38.

1 Gjbasievvliz lłr: lianit'enitol antl,biotyk szerokinl spcktrurn działania Nowości
rveteĄ,narii 1986, 16, 68-71.

5 Hincitey L,, Bcllson Ił.. Post J.. De Ctour .I.: Antibi ic susceptibility profiles for

mastitis tlcahnent. J. Am. Vet. Med. Ass, 1985, 187, 09-7]1,

6Honkanen-BuzalskiT,My}lysV,Pyórlila§:Bor,inec]ialmastjtisdueloco-
agulascnegativestaphylococciandtheirSusceptibi]ityantinlicrobials.J'Vet'
Med, B 1994. 41, 344-350,

1 Kan ja B.F,. Chemioterapia wetetynaryjna Funclacja..Rozrvój SCGW", §'arszau,a

u, 1ilvośc

; }ł,
I |]. l il iser-

regem, Arch. Exp. Vet. Med. 1975. 29, l -32,

1| Linbert H.P O'CradyEtł,]: Antybiolyki ichcrniotctapia Wydawnictu,omedycz-

ne. Warszarla I 994
12. taboljsme du thio-

]96ż. l,ż65-270.
l 3, ]iu,ość na antybio-

mlekowego krórv.

Medycyna -361.

14 Ovens W. . ,Vlc*crsoł S: Antib reatmenL of nastitis: com-

parison ofi intramammar1 plus i uscular therapics, J, Dairy

lllent Aust Vet J I991.68. 1-2

l6 Socci A.. Beflo]djni G.. Marca G., Codazza D,: Antibiotics against mycoplasma

associatec1 lvith bovjne nastitjs. Archjvitl Veterinario lta]iano l970, żI,235_243.
11 .

]8.

króu,, Mec]ycyna Wet 2000. 56, 675-679
1c) Weigl L,., ńlichnann L,.: Sensibiljtatstest uncl Mastitisrherapie Dt ticriirzt] Wschr

1L,7] R4 )]4-)1i
),() Vasjj M.: Antibiotic rcsistance olbacteriaI agents iso]ated liotn cascs olbo,ine

mastitis Vctcliilarlri Medicina 1998, 43, 201,205

21 Zlł. G.: Drug selcction ancl use in tnastitis: Systelnic ls Jocal therapy J Am Vet

Mcd Ass 1980. 176. l l 09- ] l 15

Adrcs autora: prof, dr hab. Wladysłau Walvron, ul, Koncerto}va 9126,ż0-843

Lu bli n l e-ma il : \\ arrrrr,(d hortus.ar.lublin.p1


