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Dotychczas przeprow adzone badania wskazuj ą na
dużązmtenność wrażliwości bakterii z gatunku S. au-
re u s na powszechnie sto sowane antybiotyki w lecze-
nlu zapaleń gruczołu mlekowego krów (9). Na zmia-
nę lekooporności bakterii ma wpłyłv wiele czynników.
wśród nich ważne znaczenie ma zdolność komórki
bakteryjnej do mutacji genów regulujących syntezę
składników ściany komórkowej, od której zależy jej
kształt. W określonych warunkachkształt ściany ko-
mórkowej ulega molękulamej zmianie w kontakcie z
antybiotykiem. Wówczas dochodzic może do uszko-
dzenia struktury ściany komórkowej, a następnie jej
zmniejszenia lub nawet całkowitego zaniku. Pozba-
wione ściany komórkowej, nadal żyjące,komorki bak-
teryjne określane sąjako formy L. Wśród nich wystę-
pują komórki mające zdolność powrotu do form we-
getatywnych. Określane są one mianem odwracalnych
form L. Obecność ich w chorobowo zmienionych na-
rządach wewnętrznych np. w gruczole mlekowym
powodowa c możę nawrót choroby. Ponadto obserwu-
j e s i ę wzro s t na p o dłożach w zb o gac onych kolonii, któ-
re nie mają cech charakterystycznych typowych dla
form L. Noszą one nazwę form pośrednich. Powsta-
wanie ich jest skutkiem częściowego zniszczenia ścia-
ny komórkowej przez antybiotyk lub inny czynnik
wzkadzający ( 1 8, 1 9), Te formy pośrednie nie powstaj ą
jednak u wszystkich gatunków bakterii.

Niezależnie od wpływu antybiotykóq na powsta-
wanie form L bakterii ma wzrost: pH krwi, stężenia
elektrolitów i białek ostrej fazy (8) w surowicy zwie-
rząt podczas stanów zapalnych. Niski natomiast po-

ziom dopeŁntacza i osłabiona aktywność fagocytów
wsp omagaj ą z dolno ś ć tych form b akterii do pr zeży cta
terapii antybiotykowej. Formy L S. aureushamująsyn-
tezę przeciwciał skierowanych przeciw temu gatun-

wymienionych metod hodowli i wykrywania form L
S. aureusTang i wsp. (20) opracowali szybkąmetodę
bioluminescencyjną opartą na wykrywaniu ATP bak-
terii w badanych próbkach.

Celem badań było określenie wpływu penicyliny,
ampicyliny, amoksycyliny z kwasem klawulanowym i
streptomycyny na powstawanie form L szczepów S.
aurel]s, w warunkach in vitro.

Mateńał imetody
Do badań użyto 80 szczepów S. aureuspodzielonych na

cztery grupy (1-4) liczące po 20 w każdej, Szczepy wcho-
dzące w skład grupy l wyizolowano z mleka krów dotknię-
tych klinicz nąformą m a s ti tl's. S zczepy grupy 2 pochodziły
zran pourazowych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala w
Łomży, grupy 3 z materiału pobranego ze zmian chorobo-
wych występujapych na skórze psów, a grupy 4 z próbek
farszu mięsnego oraz wędlin.

Izolacji l, oznaczenta szczepów S. aureus z grupy l do-
konano według Instrukcji PlW (4), z grupy 2 i 3 metodą
Kędzi (6), z grupy 4 według PN-94/A-82055-9 (16). Do
wytwarzania w wanrnkach in vitroformL użyto penicyli-
ny (Polfa-Tarchomin), ampicyliny (Bremer Pharma
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GMBH), amoksyciliny z kwasem klawulanowym (Pfizer)
i streptomycyny (Polfa-Tarchomin) w stęzeniach odpowied-
nio: l00 j,m./ml, 100 pg/ml, 100 pg/ml i 100 pg/ml. Do
hodowli form L uzyto agar BHI (z wyciągiem mózgowo-
scrcowym) i bulion BHI firmy Difco z dodatkiem 5 % NaCl,
5 0/o sacharozy, l0 0% surowicy końskiej i 0,5 oń ekstraktu
drozdzowego przygotowanego wg Owensa (13).

Badane szczepy S, aureus zawieszano w 5 ml bulionu
tryptozowo-sojowego TSB firrrry Difco, który inkubowa-
no przez 2 godz. w temp. 37oC, celem namnozenia. Na-
stępnie 0,1 ml hodowli bulionu TSB dodawano do 9,9 ml
bulionu BHI z dodatkiem w/w antybiotyków. Bulion BHI
inkubowano w temperaturze 35"C, Po 10 min. inkubacji i
po 24 godzinach posiewano hodowle badanych szczepow
w ilości 0,1 ml na płytki z agaręm BHI. Płytki inkubowano
w temperaturze 35"C w środowisku 5 0% stęzenia CO, i po
upływie 7 dni dokonywano obserwacji wzrostu kolonii
pochodzący ch z każdego szczepu oddzielnie dla każdego
przedziałll czasowego. Wyniki badań uzyskane po upływie
10 minut jak również po 24 godzinach inkubacji rejestro-
wano oddzielnie dla kazdego szczepu. Za wynlk dodatni
przyjmowano dominujący lub jednolity wzrost kolonii ty-
powych dla form L. Mikrokolonie §. aurel]s, które charak-
teryzowaĘ się: nieregulamym brzegiem, kształtem ,,sadzo-
nego jaja", ziarnistością powierzchnt oraz cęntralnie poło-
żonym rdzeniem, określano jako forrny L.

Wyniki i omówienie

Wyhodowane formy L szczepow S. aureus w po-
równaniu z ich wegetatywnymi postaciami (ryc. 1)
cechowały się zdecydowanie mniejszymi wymiarami
ko lonii. P rzybter ały charaktery s ty czny wy gląd ni ere -
gularnego kształtu ,Jaja sadzonego", wrastały w pod-
łoże,były ziarniste, nierówne, ze zwaĘm. centralnie
położonym rdzeniem (ryc. 2).Wzrost na agarze BHI
kolonii form L był dość powolny. Widoczność kolonii
była lep sza p o d dwudzie stokrotnym p owi ęks zenlęm.
Liczbę szczepow S. aureusprzechodzących w formy
L odwracalne, nieodwracalne i pośrednie w zależno-
ści od uzytego antybiotyku i czasu jego działantaprzed-
stawia tab. 1. Wszystkie użyte antybiotyki z wyjąt-
kiem streptomycyny powodowały powstawanie form
L tylko u niektórych szczepów S. aureus. Większość
form L było izolowanychpo 10 minutach inkubacji w
bulionie BHI z dodatkiem antybiotyku. Obecność pe-
nicyliny w bulionie BHI w ciągu 10 minut spowodo-
wała ptzejście 16 szczepów w formę L, w obecności
ampicyliny dotyczyło to 22 zaś amoksycyliny z kwa-
sem klawulanowym 15 szczepów. Antybiotykiem in-
dukującym powstawanie w nieco większym stopniu
liczbę form L szczepów S. aureus okazała się ampicy-
lina. Streptomycyna nie powodowałaprzejścia w for-
my L żadnego zbadanych szczępow, ze względu na
inny bakteriobojczy mechanizm jej działanla, nie zwią-
zany z budową ściany komórkowej lecz z upośledze-
niem aktywności enzymów uczestniczących w cyto-
plazmatycznej syntezie białka. Niektóre szczepy S.
au re u s wytw orzyĘ formy pośrednie, których kolonie
były mniejsze od form wegetatywnych. Nie posiadały

Ryc. 1. Forma rvegetat.v"Tvna kolonii szczepu S. ąureus lly,izo-
lolr anego z mleka krou,y dotkniętej mąstitis (porr. 40 x;

Ryc. 2. Forma L kolonii §zczepu S. aureus poddanego in vilro
działaniu antybiotyku (porv. 100 x)

one zwartego rdzenia charakterystycznego dla kolonii
form L. Po ich przepasażowaniu naagar wzbogacony
z dodatkiem 5 ońkrwibaraniej, po 18 godzinach inku-
bacji w temp. 37"C powracały one do wyjściowych
fotm wegetatywnych. Najwięcej (16 szczepów) form
pośrednich powstało pod wpływem amoksycyltny z
kwasem klawulanowym natomiast pod wpływem pe-
nicyliny 5 szczepow, aampicyltny7. Tabela 2przed-
s tawi a lic zb ę s zc zep ów S. a u r e u s w y tw aruaj ących for-
my L nieodwracalne i odwracalnew za\eżności od ro-
dzaju anĘhi otyku t tch źr o dła p o ch o dz eni a, B i orąc p o d
uwa gę r o dzaj e prób ek, z ktory ch wyizolowa no szcze -
py S. aureus, można stwierdzić, żę źrodŁo ich pocho-
dzęnta nie miało wpływu na przechodzęnię tych bak-
terii w formy L. Wskazująna to wyniki zawartęw ta-
bęli 2. Z uzyskanych wańości wynika, że obecność
penicyliny spowodowałaprzejścte w formy L 8, 8, 10
i 10 szczepów ,9. aureus, pochodzących odpowiednio
od ludzi, krów, psów i środków spożywczych. Amok-
sycylina z kwasem klawulanowym spowodowała po-
wstanie największej liczby form L odwracalnych
Qr%). Leczenie więc zarówno klinicznych, jak i
podklinicznych form mastitis o etiologii gronkowco-
wej u krów przy p omo cy prep aratów zaw ier aj ących w
swym składzie amoksycylinę z kwasem klawulano-
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Tab. l. Liczba szczepólv S. aureus wytwarzających formy L
nieodwracalne, odwracalne i pośrednie w zależności od ro-
dzaju antybiotyku i czasu jego działania

Tab. 2. Liczba szczepów S. aureus wytwarzających formy L
nieodwracalne i odwracalne w zależności od rodzaju anty-
biotyku i źr ódła pochodzenia

nych próbkach mleka nie jest wykrylvana. Lekarz we-
terynarii z|ecający wykonanie badania otrzymuje wów-
czas wynik ujemny. Patogenny czynnik etiologiczny
choroby istnieje nadal i stanowi potencjalne zagroże-
nie zarówno dla gruczołu mlekowego, jak i dla całego
organizmu (4,10,23). W przypadku występowania w
stadzie krów dużej ltczby przypadków matitis o etio-
logii gronko badań baktęriolo-
gicznych są weterynarii powi-
nien zlecać iczne w kierunku
obecności i antybiotykooporności form L S. aureus.

Zdolność do przecho dzentapod wpływem antybio-
tykówkomórek S. aureusw formyLmożebyc jednąz
przyczyn niepowodzeń w terapit mastitislt krów.
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wym sprzyj ac możę zwiększonemu przekształc aniu się
komórek wegetat}Tvnych ,9. aureusw ich odwracalne
formy L. Formy te mog.ą w chorobowo zmienionym
gruczole mlekowym ponownie wracaĆ do form wege-
tafinych, przyczyntając się do nawTotu choroby. Pod-
czas stosowania amoksycyliny w leczeniu zwięrząt
na\ęży również brać pod uwagę wymienione zjawl-
sko. Wyniki prac licznych autorów wskazująnamoż-
liwośó wywołania takze u ludzi nawracających infek-
cji spowodowanych formami L gronkowców, jak rów-
nież innych gatunków bakterii (1 0, 1 I, 23).

Owens (12) wykazał ptzęchodzenie w formy L
szczepów S. aureus Ęlko pod wpływem anĘbioĘków
B-laktamowych. Odsetek Ę ch szczepów wynosił 8ż,2o/o.

Autor ten prowad ztł b adanta nad p owstawaniem form
L poprzez zakażanie eksperymentalne gruczołu mle-
kowego krów szczepami .9. aureus. Polegało ono na
podawaniu do zakażonych ćwiańek wymienia, peni-
cyliny G w dawce 100 000 j.m. przez trzy dni (13).
Badacz ten izolował formy L gronkowcow z próbek
ml eka p ob i erane go z gruczołów szIucznie zakażony ch,
a następnie leczonych. Sears i Fettinger (15) stwier-
dzili wzrostItczby form L S. aureus dochodzącej do
80 % badanych próbek mleka pochodzącego od krów
leczonych kloksacyliną. Inni autorzy (I, 2, 2I, 22) w
celu wytwotzenlaform L S. aureuspoza antńiotyka-
mi z as to s ow ali : s fin go z y ny ) p o zako m órkowy lity czny
ejnzym Syntetyzow any pr ZeZ P s e u d o m on a S a eru g in o -

sa, D -cykloserynę, N-acetylmuramidazę i subtilizynę
or aZ hip ęrtol1lczny ro ZtWÓr NaC 1. P onadto Mi chailo -

va i wsp. (7) stwierdzili możliwość spontanicznego
pojawienia się form L S. aureusu szczurów.

Podczas rutynowej diagnostyki mikrobiol o gicznej
mastitis u krów obecność form L s. aureus w bada-


