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Summary
Frequent and not always justified administration of antibiotics or chemiotherapeutics favors the formation

of multidrug-resistant bacteria strains. Isolated from poultry Salmonella enterica subsp. enterica serovar
strains: Enteritidis, Typhimurium, łnd Dublin, were used fOr the study. MIC was determined by means of
serial dilutions on Mueller-Hinton's medium (12). Amoxyciline, neomycin, colistin, flumechin and enrofloxacin
were used in the tests. In order to achieve mutlidrug-resistant Salmonella, the studied strains were subjected
to passaging on an agar medium (Nutrient Agar ĆNtI3, Oxoid) containing amoxyciline, neomycin, co'listirr,
flumechin and enrofloxacin additions. Disks containing amoxyciline (AMX), doxycycline (D), minocycline
(Mi), tetracycline (Te), neomycin (N), co'|istin (CL), flumechin (AR),norfloxacin (NOR,) produced bybioMer:ieux,

ayer AG. w lied for testing the multidrug-resistance of salmonellas.
2 and 3 on a ning the following concentrations of amoxycilin,
nrofloxacin ease of minimum concentrations of these prepa-

rations. From the ab'ove t€sts it follows that the passaging of salmonellas on a medium with chosen antiniótic
additions often leads to obtaining strains with decreased sensitivity not only towards the antibiotic, but also
the preparations studied.
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Powstawanie lekooporności j est procesem złożonym
i doĘczy prakĘcznie wszystkich bakterii chorobotwor-
czy ch. J e s t c zęsto nas tęp stwem wsp ołdz i ała nia r ó żny ch
mechanizmow warunkowanych czynnikami genetycz-
nymi. Rozwijać się może w wyniku spontanicznych
mutacji genów chromosomalnych lub plazmidowych,
lecz bakterie wykazujące tego typu oporność pojawia-
ją się w populacji zbatdzo małą częstotliwością. Oce-
nia się, że w wyniku mutacji chromosomalnych roz-
wija się maksymalnie I)Y" szczepów opornych (19).

Wśrod drobnoustrojów lekoopornych szczególną
pozycję zalmująbakterie z rodziny Enterob acteriaceae

drobnoustrojówchorobotwórczychdlazvvtetząticzło-
wieka, często przy tym opornych na kilka różnych an-
tybiotykoą ktorą to oporność mogą ptzekazywac do
komórek szczepów pierwotnie wrazliwych na leki.

Lekooporno ść pałeczek S alm on e l l a często warun-
kuje obecnośó plazmidów R. Neu i wsp. (15) wykryli
je u ponad 75ońlękoopornych szczepów należących
do serowarów: ,S. Typhimuriatm, S, Heidelberg, S. New-
port i S. Saint-paul, Geny znajdujące się w plazmi-
dach determinują oporność na jeden i wiecej antybio-
tyków i co istotne, mogąw wyniku koniugacji, trans-

dukcji lub transformacjiprzenosić się wśrod pałeczek
Salmonella (1, 16). Cechy te sprawiają ze plazmidy R
są głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za roz-
powszechnianie się lekooporności wśrod salmoneli.

AntybioĘki i chemioterapeuĘki stosowane do nisz-
czenia zarazkow osiągają swój cel, gdy bakterie są
wrazliwe na lek, a dawka leku nie jest mniejsza od
war1o ś c i pro gowej uniemozliwi aj ąc ej pr zeży cie dr ob -
noustroj ów. Podstawowym parametrem charakteryzu-
jącym relację między antybioĘkiem a drobnoustrojem
jest minimalne stężenie hamujące wzrost (MiC).
W przypadku częstej ekspozycji bakterii na działanie
leków, wartość MIC ulega zmianom co w konsekwen-
cji może doprowadzic do powstania oporności. Czę-
ste nie zawsze uzasadnione stosowanie antybiotyków
czy chemioterapeutykow sprzyja powstawaniu leko-
opornych szczepów b akteryj nych.

Mając na uwadze ten fakt, postanowiono ocenić
wpływ naby.wania lekooporności ptzez niektore pa-
łeczki salmonella w warunkach in vitro.

Matetiał imetody
Szczepy bakteryjne. Do badań wykorzystano wyizolo-

wane od drobiu, będące w posiadaniu Katedry szczępy
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Ęphimurium, Dublin, które podzielono na 3 grupy: I gru-
pę stanowiło 36 szczepów S. Enteritidis, II grupę 7 szcze-
pow,S. Dublin, III 7 szczepów S. Ęphimurium. Przynależ-
ność do rodzajl Salmonella i określenie serowaru wyko-
nano według schematu Kauffmanna-White' a.

O znaczenie wartości minimalnego stężenia hamuj ącego
(MIC). MIC określono metodą seryjnych rozcieńczeh
w podłozu staĘm Mueller-Hintona (12). Do badań użyto
następuj ących antybiotyków i chemioterapeuĘków: amok-
sycyliny, neomycyny, kolistyny, flumechiny, enrofloksacy-
ny. Z kńdego anĘbioĘku i chemioterapeuĘku sporządzano
rozctehczenia dwukrotne, w jałowej wodzie destylowanej
w przedziale od 128 do 0,03 mgll.

Lekooporność. W celu uzyskania lekoopornych pałeczek
Salmonella badane szczepy poddano pasażom na podło-
żach agarowych §utrient Agar CM3, Oxoid), zawierają-
cych dodatki antybiotyków i chemioterapeutyków takich
jak amoksycylina, neomycyna, kolistyna, flumechina, en-

rofl oks acyna. Stężenia antybiotyków i chemioterapeutyków
uzytych do pierwszego pasazu dobierano doświadczalnie
i byĘ one równe lub nizsze od Vz najmniejszej wartości
MIC, odpowiednio dla kazdego leku. Stęzenia w kolejnych
podłożach zwiększano stopniowo o 0,5 mg/l w przypadku
amoksycyliny, neomycyny i flumechiny, o 0,2 mgllw przy-
padku koli sĘny, enrofl oksacyny. O gółem wszystkie szazspy
Salmonella poddano 10 pasazom.

Oznaczaniewrazliwości na antybiotyki. Badanie to prze-
prowadzono metodą dyfu zy jnąprzy lży citl, krązków bibu-
łowych zgodnie z w ariantem 1 wg Kafużewskiego na pod-
łozu Mueller-Hintona (12). Do badania lekowrazliwości
p ałec zek S a l m o n e l l a wykorzystano krązki zaw ier aj ąc e :

amoksycylinę (AMX - zawartość amoksycyliny w krążku

-ż5 ptg),doksycyklinę (D-30 pg), minocyklinę (Mi-30 pg),

tetracyklinę (Te-30 pg), neomycynę §-30 pg), kolistynę
(CL-10 prg), flumechinę (AR-30 pg), norfloksacynę (NOR-
1 0 pg) produkowan e przęz firmę bioMerieux i enrofloksa-
cynę (ENR-5 pg) firmy Bayer AG.

Wyniki iomówienie

Pasazowanie szczepów I, II i III grupy na podłożach
zaw ier aj ących ko 1 ej ne s tężeni a amoksycy liny, ne omy-
cyny, kolistyrry, flumechiny i enrofloksacyny spowo-
dowało wzrost wartości minimalnych stęzeń hamują-
cych tych preparatów.

Przed wykonaniem pasaży wartość MIC amoksy-
cyliny w stosunku do badanychszczepow S. Enteriti-
dis wahała się od I do 2 mg/l. Po 10 pasazach na pod-
łożach z tym antybiotykiem zakres wartości MIC
wzrósł do 16-32 mgll Zakres wańości MIC neomy-
cyny przed pasazowaniem wynosił 1-8 mg/l, a po pa-
sażachztym antybiotykiem wzrósł i wahał się od 16

do > 128 mg/l. Wartość MIC kolistyny przedpasażo-
waniem wahała się od 0,12 do 0,5 mg/l, po pasażach
zaś od 2 do 8 mgll. Zahes wartości MIC flumechiny
przed pasazowaniem wynosil 0,5-1 mgl|, a po pasa-
żachwzrósł do 16-128 mg/l, W przlpadku enroflok-
sacyny wartość MIC przed pasazowaniem wahała się
od 0,06 do 0,25 mg/l, po pasażach zaś od 2 do 16

mgll.

Warlość MIC amoksycyliny w stosunku do szczę-

a-

;:
I mgll, a po pasażach - 32-6
rofloksacyny wartość MIC p
od 0,06 do 0,12 mg/l, a po p

Wartość MIC amoksycyliny w stosunku do szczę-
pów §. Ęphimurium przedpasazowaniem wahała się
Óa t ao Ż mgll, po pasażach zaś od 16 do 32 mg/'.
Wartość MIC neomycyny przedpasażami mieściła się
w zakresie 4-8 mgll, a po pasażach wahała się od 32

do 128 mgll. Zalłes wartości MIC kolistyny przed
wykonanie m p asaży wyno sił 0,I2 -0,5 mgl I, a po p as a-

żach - 4-8 mgll. Zaktes wartości MIC flumechiny

dis naanĘbiotyki i chemioterapeutyki, uzyskane przy

Ęk. Pasaze napodłożach z amoksycylinąu niektórych
Śzczep ów sp owodow aĘ r ownteż sp adek wrażliwo ś ci
na antybio§ki z grupy tetracyklin i neomycynę. W po-
równaniu z wynikami uzyskanymi przed wykonaniem

cyklinę z2 do 16.
Po wykonaniu 10 pasazy na podłożach zawierają-

cych wzrastające dawki neomycyny 34 szczepy S. En-
teritidis nabyły cechę oporności na ten antybiotyk,
u pozostaĘch2 szczepow pojawiła się średniawraż-
liwość na neomycynę. Ponadto w porównanluzwyni-
kami uzyskanymi przed pasazowaniem, po pasażach
na p o dłożach z ne omycyną zaob s erwowano p oj awie-
nie się oporności na minocyklinę u I szczepll oraz
wzrost liczby z 2 do 5 szczepów opornych na doksy-
cyklinę.

P as azowani e na p odło żach zaw ieraj ących w zr asta-

mycynę. W porównaniu z wynikami otrzymanymi
prze d wykonanie m p asaży p o p asażach na po dłozach



(8)

z kolisĘnąodnotowano pojawienie się szczepów śred-
nio wrazliwych na tetracyklinę- I szczep i neomycy-
nę 4 szczepy, opornych na minocyklinę - 4 szczepy,
a także wzrost liczby szczepów średnio wrażliwych
na minocyklinę z 3 do 4 i opornych na doksycyklinę
z2 do 5.

Po wykonaniu 10 pasaży zawierających wzrastają-
ce dawki flumechiny u7 szczepów S. Enteritidis roz-
winęła się średnia wrazliwość , u 29 zaś oporność. Po
pasażach tych u większości szczępow obnizeniu ule-
gła także wrazliwość na pozostałe fluorochinolony:
norfloksacynę i enrofloksacynę. Srednią wrażliwość
i oporność na norfloksacynę wykazano u odpowied-
nio 19 i 12 szczepow. W przypadku enrofloksacyny
u 18 szczepów stwierdzono średniąwrazliwośó, u 15
zaś oporność. Ponadto po pasażach napodłożach z flu-
mechiną u niektorych szczepów zaobserwowano spa-
dek wrazliwości na antybiotyki z grupy tetracyklin
i neomycynę. W porównaniu z wynikami uzyskanymi
przed pasazowaniem po tych pasażach stwierdzono
pojawienie się szczepów średnio wrażliwych na tetra-
cyklinę - 5 szczepów i neomycynę - 8, opornych na
minocyklinę I7, jak rownież wzrost Iiczby szcze-
pow średnio wrazliwych na minocyklinę z3 do I0 oruz
opornych na tetracyklinęz 1 do 6 i doksycykltnęz2
do 18.

Po wykonaniu 10 pasaży napodłożach z dodatkiem
w zrastających stężeń enrofl oksacyny wszystkię szczę-
py S. Enteritidis nabyĘ cechę oporności na ten flu-
orochinolon. Po tych pasażachwszystkie szczępy na-
były również cechę oporności na inne fluorochinolo-
ny: flumechinę i norfloksacynę. U niektorych szcze-
pow pojawienie się oporności na te chemioterapeuty-
ki było związane z jednoczesnym spadkiem wrażIi-
wości na tetracykliny i neomycynę. W porównaniu
z wynikami uzyskanymi przed wykonaniem pasaży po
p asażach na 

.p 
o dłożach z enro fl oks acyną zaob s erwo -

wano poJawienie się szczępow średnio wrazliwych na
tetracyklin ę - 4 i neomycynę - 5, wzrost ltczby z 3 do
5 szczepów średnio wrazliwych na minocyklinę, po-
jawienie się szczepów opornych na minocyklinę - 20,
a także wzrost liczby szczepów opornych na tetracy-
klinę z 1 do 6 i doksycyklinę z 2 do I7.

Wyniki badań wrażliwości 7 szczepów S. Dublin
na antybiotyki uzyska nę przy lży ciu meto dy dy fuzy j -
nej przedstawiają się następująco. Przed wykonaniem
pasaży wszystkie szczepy byŁy wrażliwe na: amoksy-
cylinę, cefotaksy.nr, minocyklinę, neomycynę, kolisty-
nę, flumechinę, norfloksacynę i enrofloksacynę. Opor-
ność wykazano w stosunku do tetracykliny (1 szczep)
i doksycykliny (1 szczep). Po wykonaniu 10 pasaży
na podłożach zawierających wzrastające stężenia
amoksycyliny u 2 szczepow S. Dublin rozwinęła się
średnia wrażliwośc , u 5 zaś oporność na ten antybio-
tyk. Po tychpasażach u niektórychszczepów obnize-
niu uległa również wrazliwość na antybiotykiz grupy
tetracyklin i neomycynę. W porównaniu z wynikami
uzyskanymi przed pasażowaniem p opasażachna pod-

łożach z amoksycyliną zaob s erwowano p oj awienie s i ę
średniej wrażliwości na doksycyklinę - 2 szczepy,
minocyklinę-I szczep ineomycynę I szczep.

Pasaże na podLożach z dodatkiem wzrastających
dawek neomycyny powodowaĘ nabycie cech oporno-
ści na ten antybiotykprzez wszystkie szczepy S. Du-
blin.Pasaże te u 1 szczęplJwywołały równiez osłabie-
nie wrazliwości na minocyklinę. Po pasazach zawte-
rających wzrastające stęzenia kolistyny u I szczepu
S. Dublin rozwinęła się średniawrazliwośó, au 6 opor-
nośc na ten antybiotyk.

P o wykonaniu pas azy n a p o dłożach z dodatkiem fl u-
mechiny wszystkie szczępy S, Dublin nabyły cechę
oporności na ten fluorochinolon. U niektorych szczę-
pów pasaże te spowodowały również spadek wtażIi-
wości na pozostałe: norfloksacynę i enrofloksacynę.
W porównaniu z wynikami otrzymanymi przed pasa-
zowaniem po 10 pasażachnapodłożach z flumechiną
zaobserwowano poj awienie się średniej wrazliwości
na norfloksacynę l 6 szczepow oTaz średniej wrażIi-
wości i oporności na enrofloksacynę u odpowiednio
4i 3 szczepów. Ponadto po pasażach na podłozach
z flumechinąu kilku szczepów wykazano spadek wrń-
liwości na anĘbiotyki z grqpy tetracyklin. W porówna-
niu z wynikami uzyskanymi przedwykonaniem pasaĘ,
po pasażach zaobsetwowano pojawienie się 1 szcze-
pu średnio wrażliwego na doksycyklinę, 3 szczepów
średnio wrażliwych na minocyklinę oraz wzrost licz-
by z 1 do 3 szczepów opornych na doksycyklinę.

Po pasażach na podłożach zawtęrających wztasta-
jące dawki enrofloksacyny wszystkie szczepy S. Du-
blinnabyĘ cechę oporności na wszystkie badane fluo-
rochinolony: enrofl oksacynę, norfl oksacynę i flume-
chinę. U niektórych szczepów efektem pasazy był spa-
dek wrazliwości na an§biotyki z grupy tetracyklin.
W porównaniu z wynikami uzyskanymi przed pasa-
zowaniem, po 10 pasażach na podłożach z enroflok-
sacyną stwierdzono poj awienie si ę średniej wrażliwo -
ści na tetracyklinę - 4 szczepy i minocyklinę-z szcze-
py, op omo ści na minocyklinę - I szczep, a takżę wzrost
ltczby z I do 4 szczepów opomych na doksycyklinę.

Wyniki badań wrazliwości na antybiotyki 7 szcze-
pów §. ĘphimuriumvnrykazaĘ, że wszystkie szczepy
przedpasazowaniem były wrazliwe na amoksycylinę,
cefotaksym, tetracyklinę, minocyklinę, neomycynę,
kolistynę, flumechinę, norfl oksacynę i enrofl oksacy-
nę, 5 szczepów wykazywało średnią wrażliwość na
doksycyklinę. Po wykonaniu I0 pasaży na podłozach
z dodatkiem wybranych stęzeń amoksycyliny u 3 szczę-
pow §, Ęphimurium rozwinęła się średnia wrażliwość,
l 4 zaś oporność na ten antybiotyk, Po tych pasażach
u 1 szczepu zmniejszeniu uległa rownięż wrazliwość
na tetracyklinę.

Efektem pasaży na podłożach zawierających neo-
mycynębyło pojawienie się cech oporności na ten an-
tybiotyk u wszystkich szczepow S. Ęphimurium. Po
p as ażach na p o dło żach zaw ier ającyc h wzras taj ąc e s tę-
zenia kolisłny u 2 szczepow S, Ęphimurium rozwt-



nęła się średnia wrazliwośó, a u 5 opornośó na ten an-
tybiotyk, u l szczepu obnizeniu uległa równięz wraż-
liwość na neomycynę.

W wyniku pasaży napodłożach z dodatkiem flume-
chiny wszystkie szczepy S. Ęphimurium nabyĘ ce-
chę oporności na ten chinolon, a większość szczepów
cechował również spadek wrazliwości na: norfloksa-
cynę i enrofloksacynę. Jak wynika z tabeli średnia
wrazliwość na norfloksacynę podłożapojawiła się u 4,
oporność zaśu2 szczepów. W przypadku enrofloksa-
cyny średnia wrażliwość i oporność rozwinęła się od-
powiednio u 5 i 1 szczepu. Pojawienie się oporności
na flumechinę u niektórych szczepow było związane
z r ównoczesnym sp adkiem wrazliwo śc i na antybioty-
ki z grupy tetracyklin. W porównaniu z wynik ami uzy -
skanymi pr zed pasazowani em, p o pasażach na podło -
żach z flumechiną zaob serwowano poj awienie s ię śred-
niej wrazliwości na tetracyklinę- l szczep i minocy-
klinę - I szczep oraz wztostliczby z 5 do 6 szczepow
średnio wrażliwych na doksycyklinę,

Pasażę na podłożach z dodatkiem enrofloksacyny
u wszystkich szczep ow S. Typ h i mur i um wyw ołały po-
jawienie się cechy oporności zarówno na ten chinolon
jak też na flumechinę i norfloksacynę. U niektorych
szczępow efektem tych pasazy był równiez spadek
wrazliwości na antybiotyktz grupy tetracyklin. W po-
równaniu z wynikami uzyskanymi przed pasazowa-
niem, po pasażach na podłożach z enrofloksacyną
stwierdzono pojawienie się szczepów średnio wrażli-
ł\rych na tetracyklinę - 3 szczepy i minocyklinę - 2
szczepy oraz I opornego na doksycyklinę.

Ho dowla b akterii na pozywk ach zaw tętaj ących do-
datek antybiotyku prowadzi do selekcji szczepów opor-
nych na ten lek. W wyniku pasaży wykonanych w ba-
daniach własnych uzyskano szczępy Salmonella sęro-
wary: Enteritidis, Dublin i Ęphimurium wykazujące
obnizoną wrazliwość na amoksycylinę, neomycynę,
kolistynę, flumechinę i enrofloksacynę. Największy
spadek wrazliwości odnotowano w stosunku do enro-
floksacyny. Wszystkie szczępy salmonel po wykona-
niu 10 pasaży na podłożach zawierających wzrastają-
ce stęzenia enrofloksacyny w zakresie od 0,03 do l,83
mg/l nabyły cech oporności. Łatwość wykształcenia
się oporności na ten chemioterapeu§k potwierdzają
badania Griggsa i wsp. (10). Autorzy ci wykazali, że
wykonanie nawet jednego pasażu pałeczek Sąlmonel-
la napodłożu zawterającym enrofloksacynę w stęze-
niu 1 mg/l wystarczado uzyskaniaszczepow opornych.

Z przeprowadzanych badań wynika, że pasażowa-
nie salmonel na podłożach z dodatkiem wybranego
antybiotyku często prowadzi do uzyskania szczepow
o obnizonej wrazliwości nie tylko na ten antybiotyk,
ale równiez na inne. W badaniach własnych następ-
stwa takie stwi erdzono po pasaza ch z każdym użytym
do tego celu anĘbiotykiem. U wszystkich szczepow
po pasażach z enrofloksacyną wykazano pełną opor-
nośc Wzyżową na: flumechinę i norfloksacynę. Wyni-
ki te są zgodne z poglądem Vancutsema i wsp. (21).

Zdantem Ęch autorów między różnymi przedstawi-
cielami fluorochinolonów występuje całkowita opor-
ność krzyzowa,

W badaniach własnych brak pełnej oporności krzy-
żowej między fluorochinolonami stwierdzono nato-
miast po pasażach na podłożach z flumechiną. Po pa-
sażach tych utratę wrażliwości na flumechinę zaob-
serwowano u wszystkich szczepów, natomiast na en-
rofloksacynę i norfloksacynętylko niektorych (tab. 1),

Krzyżov,ry spadek wrażliwości na tetracykliny pałe-
czek Salmonella wykazano wśród szczepów pasażo-
wanych z enrofl oks acyn% flumechiną amoksycyliną
kolistyną i neomycyną (tab, l). Z przeprowadzonych
badah własnych wynika, że mtędzy antybiotykami
aminoglikozydowymi a fluorochinolonami brak jest
oporności krzyżowej, a pojawiające,się szczepy
o zmniejszonej wrazliwości mają charakter przypad-
kowy, Stwierdzon y kłzyżowy spadek wrażliwości na
tetracykliny i neomycynę miał więc charakter niespe-
cyftczny. U bakterii gram-ujemnych efekt taki znany

j est j ako wynik mutacj i w warunkach laboratoryj nych.
Mutacje te mają charakter plejotropowy d. wpĘwają
na szereg odrębnych cech bakterii, natomiast nabywa-
nie oporności jest związane z uruchamianiem przez
bakterie różnorodnych mechanizmow biochemicz-
nych.

Badanie wrazliwości na antybiotyki pałeczęk Sal-
monella wskazuje na niebezpięcznę tendencje zacho^
dzące w kształtowaniu się lekooporności, gdyż coraz
więcej izolowanych szczepow jest niewrazliwych na
jeden lub kilka preparatów antybakteryjnych. Breuil
i wsp. (5) analizując w latach dziewięódziesiątych
kształtowanie się oporności szczepów Salmonella en-
t er i c a s erowar Ę p h imur i um wykaza|t ze p onad p oło -

wa badanych szczepów nabyła cech oporności na kil-
karożnych antybiotykow między innymi na amoksy-
cylinę, streptomycynę, spektynomycynę, sulfonamid,
tetracyklinę i chloramfenikol. GroB i wsp. (11) porów-
nując kształtowanie się opomoś cipałeczek Salmonella
Typhimuri.um i Salm,onella Enteritidis odnotowali po-
jawienie się coraz większej ltczby szczepów o cechach
wielooporności przy czym tendencja ta dotyczy przede
wszystkim S. Ęphimurium. Wśród szczepów S. En-
teritidis oporność najeden lub kilka antybioĘkow jed-
no cze śnie poj awiała się znacznie r zadziej. Sto sunko -

wo niski poziom lekooporności wśród szczepów se-
rowaru Salmonella Enteritidis (7,73, 16, 19) jest za-
gadnieniem interesuj ącym, Pomimo bardzo częstego
stosowania antybiotykóq bakterie te pozostają wraż-
liwe na większość antybiotyków. W warunkach krajo-
wych, jak wynika zbadań własnych i innych autorów
ponad 80oń szczepów tego serowanr izolowanych od
drobiu cechuje wrazliwośc na antybiotyki. Uwaza się,
że w zgl ędnte r zadkie wy stęp owani e op orno ś c i u,S. En -
teritidis zwlązanę jest z jej swoistymi właściwościa-
mi. Może to wynikać zfaktu,że szczepy tego serowa-
ru są słabymi biorcami niektorych plazmidow. Wedfu g
Frosta i wsp. (8) 

^S. 
Enteritidis posiada specyficzny



Tab. 1. WraŻliwoŚĆ PałeczekSalmonellaprzed,pasażowaniem oraz po 10 pasażach z dodatkiem wzrastających stężeń łybra-
nych antybiotyków i chemioterapeutyków

S a l mo ne lla Ente rilid is (n=36

amOksycylina

celOtaksym

letra cykl ina

d oksycykl ina

m inocyklina

neOmycyna

kolistyn a

llumechina

n0 rll0ksacyna

e n rolloksacyna

36

36

35

20

33

36

36

36

36

36

14

3

1

2

36

30

18

19

30

36

36

36

36

,l6

5

2

10

6

20

1

16

7

36

36

35

17

33

14

2

2

1

5

1

34

36

36

34

20

28

32

1

11

4

4

3

1

5

4

36

36

25

10

9

28

36

5

8

10

8

7

19

18

6

18

17

36

36

26

13

11

31

36

4

6

5

5

6

17

20

36

36

36

36

33

36

36

36

=7)

7

7

6

6

7

7

5

3

29

12

15

36

36

36

SaInonella Dublin (n

a mOksycylina

celOtaksym

tetra cykl i na

d oksycyklina

minocyklina

neOmycyna

kolistyn a

llumechina

no rlloksacyna

e n rolloksacyna

7

7

6

6

7

7

7

7

7

7

1

1

7

6

4

6

6

7

7

7

1

2

1

1

1

1

7

7

6

6

6

1

1

1

1

7

7

6

3

4

7

7

1

3

7

7

2

3

4

7

7

1

4

1

7

7

7

7

7

7

7

6

4

7

7

7

Salnonella Typhimurium (n = 7)

a moksycylina

celotaksym

tetracykli na

doksycyklina

minocyklina

neOmycyna

kolistyna

llumechina

norflo ksa cyn a

e n rollo ksa cyna

7

7

7

2

7

7

7

7

7

7

417 7 7

7

6

1

6

7

7

7

7

4

2

5

7

7

7

6

2

7

7

7

7

7

7

7l ] 17
7) l l 1

6

1

3

4

2

5 5 2l5l 12 1

7

7

7

7l i 17
7)6 1

27

7

7

7

5

7

7

7

1

1

4

5

7

2

1

Objaśnienia: w - wrazliwy, sw średnio wrażllwy, o - oporny



system enzymatyczny odpow iedzialny za niszczenię
obcego DNA, co moze stanowic wyjaśnienie niskiego
poziomu lekooporności tego serowaru.

W przypadku lekooporności S. Ęphimurium dane
dotyczące nabywania tej cechy są bardzo niepokoją-
ce. Wprawdzie odsetek izolacji Sąlmonella Ęphimu-
riunl z przypadków klinicznych od ludzi l zwierząt
zmniejsza się na korzyść Salmonella Enteritidis ale
fakt,żeizolaty te sączęściej oporne na szeroko stoso-
wane w terapii leki napawa niepokojem. Autorzy (2-
4, 6, 7 , 9, 7I, 14, 17 , 18) zajmujący się tym proble-
mem zarówno w Stanach Zjednoczonych,jak i w Eu-
ropie wskazują że cechy oporności i wielooporności
związane są z niektórymi typami fagowymi (DT 104,
DT 20 4 c) pałec zek S a l m o n e l l a izo l owanymi o d zwie-
rząt,Iudzi i zywności pochodzenia zwterzęcego (6).

podsumowanie

Pałeczki Salmonella nabywając cech opomości na
enrofloksacynę wykazują opornośc l<rzyżową w sto-
sunku do pozostałych fluorochinolonow, natomiast
obnizenie wrazliwości salmonel na flumęchinę nie
zawsze powoduje spadek wrażliwości tych bakterii na
norfloksacynę i enrofloksacynę. Spadek wrazliwości
na enrofloksacynę, flumechinę, norfloksacynę, amok-
sycylinę i kolistynę moze równocześnie obniżacwraż-
liwość pałeczek Salmonella na antybiotyki z grupy
tetracyklin i neomycynę,
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Pierłsze przypadki BSE stwicrdzono u bydła rv Hiszpaniipodkoniec 2002 r
rcalizując prcgraln kontroll BSE rrprorvadzony u, 1 996 r Od tego czasu przeba-
dano histoparologiczrrie i ilnmLlnohistochcn-ricznic 3536 pt,óbek Pielrł,szc 3 przy-
padki BSE stlvierdzono u 2 kr,órł,rv rviektt 5 Jat i jednej krowy tv wieku 6 lat na

telcnic Galicji W badarriach do rvykryrł,arritr PrP" stosowano przecilvciała mo-
nok]olalne (L42) Nicwiclkie skupienia PrP"w_vstęporł,ały w jądrze szlaku rdze-
niowego nenł,u trójdzielnego, zat,ówno r,v neuropilu,.jak irr cytoplazmic u,szyst-

kich neuronórł Unliejscorł,ienie, nasiletlie i charaktcr zlnian byĘ, rv badanyclr
prz;,padkach podobne

G.

SRETER T.,SZńLZ.,EGYET Z., VARGA I.: on-
chocerkoza oczu psów: przegląd. (Ocular oncho-
cercosis in dogs: a review). Vet. Rec. l5l, l76-180,
2002 (6)

W ostatnich latach opisano w USA i w Europic sporadyczne przypadki zapa-

lenia gałki ocztrej tt psóu, rvytł,ołane zarazetlietl ()nchocel,ca sp Ostra postać

choroby clralaktcryzlrje się zapaleniem gałki ocznej i rkanek do nicj przylcgają-
cych W przebiegu chronicznym otrchocerkozy pojarviają się ziarnilriaki zarł,ie-

rające pasożyty *, różnych mic_jscaclr gałki ocznej. Ziamirrjaki można też spo-

tkac w przcstrzcni pozagałkowej, powięzi ocznej, por.viekach. trzeciej pori,iece,

spojór.vcc i twardówce Przyczyl,1ą zlniall rł, skórze są dLlże ilości mikrofilarii
Onchocctt,tt Diagnostyka laboratoryjna opicra się o stu,iel,dzcnie obecności pa-

sożyta § gałce ocznej. spojóu,ce i tkarrkach otaczających oko Leczenie ograni-
cza się do chirur_liczncgo usullięcia ziarrliniakóu,zau,ierających paso4/ty

G.


