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u psów zdrowych otazz objawami pharyngitis
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Compalative evaluation of aelobic bactetial tlota in the thloats of healthy dogs and in dogs with pharyngitis
Summary

Ninet__v-one aerobic bacterial isolates obtained from the throats of 35 healthy dogs as well as strains isolated
from 15 dogs with pharyngitis were characterized phenotypicall_v- and identified by the use of comrnercial identi-
fication systerns. Gram negative microorganisms (Pasteurella sp. and Moraxella sp.) constituted the rnost abun-
dant portion of pharyngeal microbiota in healthy dogs but the commercial system API 20 NE was not useful in
identifying them accurately. Among the Gram-positive bacteria, Staph_v|ococcus intermedius, Streptococcu§
mitis and Streptococcus sanguis were most frequenĘ isolated. The bacterial strains obtained from dogs with
pharyngitis were most susceptible to enrofloxacin and gentamicin. Dogs' throats may harbor microorganisms
that have been recognized as pathogens in infected bite rvounds in humans and may also be involved in the
initiation and deve|opment of periodontal disease in dogs.
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Gardło jako miejsce krzyżowania się początkowych
odcinkow przewodu pokarmowego i układu oddecho-
wego stanowi specyficzne siedlisko dla wielu rożno-
rodnych grup drobnoustrojow. Błona śluzowa gardła
i migdałkow może być skolonizowana zarówno przez
mikroorganizmy występujape w obrębie janry ustnej,
jak i typowe dla górnych oraz dolnych dróg oddecho-
wych (14). Wiele z\lchdrobnoustrojów nalezy do wa-
n:nkowo chorobotwó tczy ch, zdolnych do wyłvołania
zakażei w następstw tę zaburzęń miej scowych mecha-
nizrnów obronnyclr lub infekcji wirusowyclr (6). Bak-
terie zlokalizowane w jamie ustne.j i gardle mogą się
ponadto przyczyniać do rozwoju chorob przyzębta
( 5, 1 0 ). Znaj omo śc dominuj ąc e go czynnik a zakażne go
w takich przypadkach orazjego wrazliwości na czyn-
niki przeciwbakteryjne jest podstawą skutecznej tera-
pii. Osobnym problemem jest aspekt epidemiologicz-
ny nosicielstwa bakterii w jamie ustnej i gardle psów,
gdyz wiele drobnoustrojów występujapych w tych rniej-
scach moze równiez powodować infekcje u \udz| szcze-
golnie w przypadku ran ka5anych (ż,1l, 13).

Identyfikacj a drobn oustroj ów izolowanych z błony
śluzowej gatdła u psow napotyka często na znaczne
trudności. Spowodowane jest to m.in. ogronną rózno-
rodnością bakterii występujących w tym środowisku
or az nięrzadko ich małą akwwno ścią bi o ch em i c zną i en -
zymatyczną (5). Ponadto wiele metod identyfikac,vj-
rrych, dostępnych dla rutynorłzych laboratoriów wete-
rynaryjrrych (w tym zminiaturyzowane systemy iden-
tyfikacyjne) konccntruje się głównie na drobnoustro-
jach pochodza3.ych od człowieka. Piśmiennictwo na ten
temat dotyczy głównie składu flory bakteryjnej jamy

ustnej psów ze zmianami przyzębia (5, 10, l2). Nie-
wiele natomiast wiadomo na temat drobnoustrojów
występujących na błonie śluzowej gardła u psów zdro-
wych oraz w przypadkach infekcji tego narzalu,

Celern badań była identyfikacja bakterii tlenowych
izolowanych z gardła od psów zdrowych i wykazują-
cych objawy pharyngitis, a także ocena wrażliwości
szc zep ów p o ch o dząc y ch z przypadkow infekcj i na ch e-
mioterapeutyki.

Mateilał i metody
Materiał do badań stanowiły wymazy z gardła pobrane

od 50 psów (35 zdrowych i 15 wykazujących objawy pha-
ry;ngitis). Wymazy posiewano na podłoze agarowe z krwią
(Columbia Agar - bioMórieux z 5oń dodatkiem odwłók-
nionej krwi baraniej) oraz MacConkey'a (bioMerieux),
które następnie inkubowano w temperaturze 3J"C. Wyizo-
lowane szczepy bakterii wstępnie rózni cowano, określaj ąc
ich wybarwienie w metodzie Grama oraz zdolność do pro-
dukcji enzyfiru oksydazy cytochromowej (Oxidase Reagent

bioMerieux), katalazy (z 3% roztworem H,O,) oraz
DN-azy (DNase Agar - Oxoid). Następnie przepro,ivadza-
no identyfi k ację za pomocą zestawów identyfikacyjnych
APl fitmy bioMćrieux (APi 20 E, API 20 NE,, API STREĘ
ID 32 STAPH). Przygotowanie badanych szczepow, atak-
że napełnianie paskow, inl<ubacja oraz odczyt testów wy-
konywano zgodnie z instrukcją producenta.

W przypadku szczepów izolowanych od psów ze stana-
rni zapalnymi gardła wykonywano dodatkowo badanie
wrazliwości na następujące chemioterapeutyki : amoksycy-
linę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, cefaleksy-
nę, cefuroksym, doksycyklinę, enrofloksacynę, gentamy-
cynę, iinkomycynę ze speĘnolnycyną norfl oksacynę oraz
sulfametoks azol z trimetoprimem.
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Wyniki iomówienie
W tab. 1 podano wyniki badań przeprowadzonych u 35

psow zdrowych, od których wyizolowano 91 szczepów
bakterii tlenowych. Pod względem liczby komorek zasied-
lających powierzchnię błony śluzowej gardła dominują-
cą grupę stanowiły Gram-ujemne ziarrriaki oraz pałeczki
nalezące do rodzin Pasteurellaceae i lVeiseriaceae. Były
to bakterie oksydazododatnie i katalazododatnie, nie two-
rzące kwasu z glukozy w zestawie APl 20 NE. W tej gru-
pie najczęściej stwierdzano przedstawicieli rodzaju Pa-
steurella (I7 szczepow), w tym 1l wytwarzających indol
z tryptofanu oraz 6 indoloujemnych. Nieco rnniej liczną
grupę (8 izolatów) stanowlły Gram-rr.lemne pałeczki nle
redukujące azotynów, zakwalifikowane na podstawie sys-
temu API do rodzaju Moraxella. Do tego rodzaju klasy-

Tab. l. Bakterie tlenowe izolowane z błony śluzorrej gardła od
psów zdrowych

Objaśnienia: * do rodzaju Moruxellu klasyfikorł,ano Gram-ujenne
zianliaki orazpaleczkt katalazo-, oksydazo- i DN-azododatnie (5);
'k't NTT redukcja azotanórv do azotynów, IND próba na indol

Tab. 2. Bakterie izololvane od psólv z objalvami zapalenia gardła

fil<owano równiez Gram-ujemne ziarniaki wykazujące do-
datnią reakcję na DN-azę (5 szczepow). Z innych pałe-
czek Gram-ujemnych, w gardle u psów zdrowych 11,yka-
zano obecnośc Psettcklntonas aerugillosa (u2 psow) i Bor
cletella bronchisepticu (w 1 przypadku) orazprzedstawi-
c l el i rodziny E nt ero b ac t er i a c e a e (4 szczepy E s, c h e r i c h i ct

coli oraz I Enterobacter cloacae).
Bakterie Gram-dodatnie stanowiły zwyl<le stały skład-

nik mikroflory błony śluzowej gardła psów, jednak liczeb-
ność ich populacji byłaznacznie mniejsza niz w przypad-
kr-r drobnoustroj ów C rarn-uj emnych. Spo środ ziarniaków
katalazododatnich gatunkiem najczęściej izolowanym
(w 9 przyp adl< ac h) ol<azał się S t ap fuł l o c o c c Lt s i n t e r m e d itt s .

Rzadziej stwierdzano przedstawi ci el i rodzaj u M i c, ro c o c -
cus (4 szczepy) oraz inne gatrrnki zrodzalu Staphylococ-
cus (.l izolat S. warneri). Bardzo zroznicowanągrupę drob-
noustrojów występujących na błonle śluzowej gardła
u psów stanowiĘ natomiast pacior1<owc e (Streptoc,occtts).
Od zwlerząt zdrowych wyizolowano ogółem 29 szcze-
pów należących do tego rodzaju. Najliczniej reprezento-
wany był gatunek Stl"eptococcus ltlitis (w 9 przypadkach)
oraz S. sutlgttis (u 7 psów), aznacznierzadziej S. słis (3).
S. canis (2) i S, mutan.s ( l szczep). Nie udało się określić
przynależności gatunkowej 7 szczepów paciorkowcórv,
poniewaz uzyskane w zestawie API 20 STREP profile
biochemiczne odpowiadały dwóln lub trzem gatunkom.
Ponadto na błonie ślLrzowej gardła psów zdrowych stwier-
dzono obecność przedstawicieli rodzaju Bacilltts t Con-
nebacterittm (odpowiednio Lr 7 i 3 psow).

W tab. 2 przedstawiono wyniki badań bakteriologicz-
nych przeprowadzonych u 15 psów zzapaleniem gardła.
Drobnoustrojami najczęściej izolowanymi okazały się
pałeczki Gram-ujemne,. Pasteurella sp. (u 5 psów), Esche-
richia coli (w 2 przypadkach), Klebsiella pneumutiue,
Vi b ri o p a r ah a e m o 11; t i c tt,s ot az B o rcl e t e l l a b ro n c h i s ep t i c ct

(po 1 przypadku). U 5 psow wykazujących objawy pha-
t,vltgitis stwierdzono tlorę mieszaną w której skład wcho-
dztł StaphylococcLls iltternedius oraz bakteri e z rodzaju
P asteure l la, Morare l la i Streptoctlc:cus. Wrazliwość szcze-
pów izolowanych od psów chorych na najczęściej uz1,-
wane chemioterapeutyki przedstawia ryc, 1. Bakterie te
cechowały się największą wrazliwością na enrofloksacv-
nę i gentamycynę (73-93% szczepów wrazliwych). a nle-
co mniejsząna norfloksacynę i cefuroksym (60%). Nato-
miast najwięcej szczepów było opomych na amoksycyli-
nę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, doksycykli-
nę, cefalel<synę oraz sulfametoksazol z trimetoprimem.

Zastosowanie systemu identyfikacyjnego API 20 NE
nie pozwoliło na jednoznaczną identyfikację bakterii
Gram -uj emnych - przedstawic ieli rodzin P as tettre ll ac e ae
i Neis,seriac,eue często występujących na błonie śluzo-
wej jamy ustnej i gardła psow. Uzyskiwane profile bio-
chenriczne odnosiły się najczęściej do gatunku Pusteu-
rellcł. tnultocicla (.szczepy redukqjape azotany do azoty-
nów i wytwarzające indol z tryptofanu) oraz rodzajow
Morctxella sp. albo Pa.s,teurella.lp, (w przypadkLr szcze-
pow indoloujemnych), Zulvagi na ogromną róznorodnośc
Gram- LLj emnych, wybrednych pałeczek występ Lrj ących na
powierzchni błon śluzowych u psów. a także z,e względu
na zmiany w klasyfikacji wieiu ztych mikroorganizmólł,,
róznicowanie omawianej gr-Lrpy baltterii w laboratorium
wymaga zastosowania wielu prób dodatkowych (1, 5, B, 9).

B a kte rie

Gram-ujemne

I Kszlałtu cylindrycznego:

I Baciltus sp,
Corynebacterium sp.

Kształtu cylindryczne go:

1. 0ksydazododatnie:
Pasleurella sp. N lT+, lN D+- 

-

Pasteurella sp. NlT+, lND-
Moraxella sp.- (NlT-)
Pseudomonas aeruginosa
B ord eIe lla b ro nch ise ptica

2.0ksydazoujemne:
Escherichia coli
EnlerObacter cloacae

Kształlu kulistego:
1. Katalazododatnie:
S Ia p hy lo co c c u s inte rme d iu s
Sta phylocoecus w a rne ri
Micrococcus sp,

2. Kalalazoujemne:
Slreptococcus mitis
Sireptococcus sanguis
StrepIococcus suis
StrepIococcus canis
StrepIococcus mutans
streptOcOccus sp.
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chemiczną mogączęsto stwarzać problemy przy identy-
fikacji. S, mitis wykazywany był jako dominujący gatu-
nek paciorkowca takze przez niektórych innych autorów
(cyt. 6). S. mitis t S, sanguis by*ają stwierdzane u ludzi
w płytce nazębnej (l5), niewykluczone więc, ze gatunki
te mogą mieć ldział w rozwoju chorób przyzębia rów-
niez u psów.

W badaniach własnych znacznie rzadziej izolowano
natomiast ,S. szis oraz S. canis. Gatunki te były stwier-
dzaneprzezinnych autorów o wiele częściej, np. Devrie-
se i wsp. (3) wykazali je na powierzchni migdałków od-
powiednio od 20% i 32oń b adanych p sów. Szczepy .S. sł ls,
co wykazali równiez wspomniant autorzy, różniąsię pro-
f,rlem biochemicznym od izolatów pochodzących od świń
- tworząkwas z mannitolu oraz wykazują ujemną reak-
cję naB-glukuronidazę. Streptococcus canis jestnatomiast
stosunkowo łatwy do identyfikacji na podstawie właści-
wości biochemicznych, zdolności do wywoĘwania he-
molizy B na agarze zkrwiąorazprzynalezności do grupy
serologicznej G. Występuje on na powierzchni błon ślu-
zowych u zdrowych psów, a także moze powodować
u psów i kotów ciężkie infekcje (zapalenie gardła, płuc
i stawów, ronienia, ropnie oraz posocznice) (3, 4).

Ogromna róznorodność bakterii występujących na bło-
nie śluzowej gardła u psów sprawia, że ich diagnostyka
laboratoryjna może sprawiać wiele trudności, Szczegól-
nie doĘczy to licznej grupy bakterii Gram-ujemnych, któ-
rych identyfikacja wymaga zastosowania różnorodnych
testów biochemicznych i enzymaĘcznych. Przydatność
Ęch metod do diagnosĘki drobnoustrojów występujących
u małych zwierząt oceniona zostanie w trakcie dalszych
badań.
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Ryc. l. Wrażliwość na chemioterapeutyki §zczepów bakterii
izolowanych zprzypadków zapalenia gardła u p§ów
Objaśnienia: AMX- amoksycylina, AMC - amoksycylinazkw.
klawulanowym, CFX - cefaleksyna, CXM - cefuroksym, DK -
doksycyklina, ENR enrofloksacyna, GE - gentamycyna, LS -
linkomycyna ze spektynomycyną NOR - norfloksacyna, SXT -
sulfametoksazol z trimetoprimem

Drobnoustroje z rodziny Pasteurellaceae oraz Neisse-
riaceae były izolow ane z Jamy ustnej od psów - zarówno
zdrowych, jak i wykazujących schorzenia przyzębia -
równiez przezwielu autorów (5, 1l, 12). Natomiast Pol-
kowska i wsp. (10) nie stwierdzili obecności bakterii
z omawianej grupy l zw ierząt ze zmianami p aradontop a-
tycznyml. Wiadomo, ze mikroorganizmy te bytując w ja-
mie ustnej i gardle psów, mogą powodować zakażęnia
ran kąsanych u ludzi (2, 5, ll, 13).

Izolowane w badaniach własnych pozostałe pałeczki
Gram-ujemne (Pseudomonas aeruginosa, Bordetellą
bronchiseptica oraz gatunki z rodziny Enterobacteria-
ceae) nie stwarzająna ogół trudności przy identyfikacji
w laboratorium. U psów zdrowych drobnoustroje te nie
występowały w duzej ilości ani u duzego odsetka zwie-
rząt. Jak jednak stwierdzono, mogą one powodować sta-
ny zapalne gardła, atakże schorzenia przyzębia(I0).

Spośród bakterii Gram-dodatnich występujących na
błonie ś luzowej gar dła u p s ów naj większe znaczeni e wy -
daje się mieó Staphylococcus internledius. W badaniach
własnych gronkowiec ten stwierdzony zostŃ w 9 przy-
padkach, co stanowiło około 25Yo psów zdrowych. Po-
dobne wyniki uzyskali również Harvey i wsp. (7), którzy
wykazali p onadto zw i ązek p omiędzy no s i cielstwem §, i n -

termedius w jamie nosowej i gardle a częstotliwością
występowania pyodermii u psów. Wydaje się, ze błona
śluzowa gardła, podobnie jak nosa, jamy ustnej i odbytu,
stanowi główne miejsce występowania S. intermcdius
u tych zwleTząt (4). W sprzyjających okolicznościach
moze dochodzić do rozprzestTzeniania się gronkowca
w inne okolice ciała i powodowania infekcji. Ponadto,
występujący w jamie ustnej i gardle u psów S. interme-
dius może byc przyczyną zakażeh ran kąsanych u ludzi
(13).

Większość z izo|owanych od psów zdrowych bakterii
z rodzaju S trepto c o c czs charakteryzow ała si ę nietypowy-
mi właściwościami biochemicznymi, co możebyc zwią-
zane z ich przystosowanięm do odmiennych, w porowna-
niu z innymi gospodarzami, warunków bytowania. Dwa
naj częściej stwierdzane gatunki, Strepto c o ccus mitis oraz
S. sanguis, zlwagl na stosunkowo małą akty,wność bio-


