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Streszczenie
Celem pracy by∏a ocena lekowra˝liwoÊci i podobieƒstwa genetycznego szczepów Campylobacter jejuni i Campylobacter coli izolowanych z ró˝nych êróde∏ w latach
2008–2009.
Materia∏ i metody: Badaniem obj´to 100 szczepów
Campylobacter spp.: 48 szczepów pochodzi∏o z mi´sa drobiowego, 20 – z ka∏u dzieci, 19 – z wody i 13 – z gnojowicy. WartoÊç MIC erytromycyny, azytromycyny, ciprofloksacyny i tetracykliny oceniono metodà Etestów. Do rozdzia∏u DNA chromosomalnego wykorzystano technik´
PFGE, po ci´ciu enzymem restrykcyjnym SmaI.
Wyniki: Wszystkie badane szczepy by∏y wra˝liwe na
makrolidy, 52,0% na tetracyklin´ (36,0% w 2008 r. i 68,0%
w 2009 r.) i 21,0% na ciprofloksacyn´ (16,0% w 2008r.
i 26,0% w 2009 r.). WartoÊç MIC50 erytromycyny dla badanych szczepów wynosi∏a 0,25 mcg/ml, MIC90 0,75

mcg/ml, azytromycyny odpowiednio 0,047 mcg/ml i 0,19
mcg/ml. WartoÊci MIC50 i MIC90 ciprofloksacyny kszta∏towa∏y si´ na poziomie 32 mcg/ml, a tetracykliny odpowiednio 0,5 i 256 mcg/ml. WÊród szczepów o takim samym pochodzeniu stwierdzono szczepy reprezentujàce
identyczne i podobne wzory DNA chromosomalnego.
Pojedyncze szczepy Campylobacter spp. izolowane z ró˝nych êróde∏ równie˝ reprezentowa∏y ten sam wzór DNA
chromosomalnego.
Wnioski: Najni˝sze wartoÊci MIC50 i MIC90 uzyskano
dla azytromycyny. W 2009 roku stwierdzono wzrost odsetka szczepów wra˝liwych na ciprofloksacyn´ i tetracyklin´ w porównaniu z wynikami uzyskanymi w 2008 roku. W okreÊlonym Êrodowisku prawdopodobnie utrzymujà si´ szczepy identyczne i blisko spokrewnione.
S∏owa kluczowe: Campylobacter spp., lekowra˝liwoÊç,
podobieƒstwo genetyczne
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Summary
The aim of the work was to determine susceptibility to
drugs and the genetic similarity among the C. jejuni and
C. coli strains that were isolated from different sources in
2008–2009.
Materials and methods: 100 Campylobacter strains
were analysed: 48 strains were collected from poultry, 20
from children stools, 19 from water samples and 13 from
liquid manure. MIC value for erythromycin,
azithromycin, ciprofloxacin, and tetracycline were determined with the E-test method. The chromosomal DNA
was separated by PFGE, after digestion with restriction
enzyme SmaI.
Results: All the analyzed strains were susceptible to
macrolides, 52.0% of them to tetracycline (36.0% in 2008
and 68.0% in 2009), and 21.0 % to ciprofloxacin (16.0 %
in 2008 and 26.0 % in 2009). The MIC50 value obtained

Wst´p
Kampylobakterioza u ludzi jest chorobà wywo∏ywanà g∏ównie przez bakterie z gatunku Campylobacter jejuni i Campylobacter coli. Do zaka˝enia
najcz´Êciej dochodzi drogà pokarmowà, po spo˝yciu ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego (mi´so drobiowe, wieprzowe) poddanej niew∏aÊciwej obróbce
termicznej lub produktów spo˝ywczych zanieczyszczonych wtórnie tymi bakteriami, w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny podczas ich przygotowywania. Pa∏eczki te mogà pochodziç równie˝ z niepasteryzowanego mleka i jego przetworów, owoców
morza, a tak˝e wody u˝ywanej w celach konsumpcyjnych. Potwierdzono równie˝ przypadki zaka˝eƒ
u ludzi po kàpieli w naturalnych zbiornikach wodnych [1]. Ró˝norodnoÊç potencjalnych êróde∏ zaka˝enia sprawia, ˝e w wielu przypadkach nie udaje si´
ich jednoznacznie okreÊliç.
W 2006 roku zarejestrowano ∏àcznie 175.561
przypadków kampylobakteriozy w 21 paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, przy czym, kraje
sàsiadujàce z Polskà: Niemcy, Czechy, S∏owacja i Litwa zg∏osi∏y odpowiednio 52.035, 22.571, 2718 i 624
potwierdzonych zaka˝eƒ [2]. W Polsce zg∏oszono
tylko 156 przypadków zaka˝eƒ wywo∏anych przez
Campylobacter spp. Pomimo faktu, ˝e obserwowano wzrost liczby zg∏oszonych przypadków zaka˝eƒ
mi´dzy 2005, a 2006 rokiem – z 47 do 156 – jesteÊmy
bardzo dalecy od oszacowania rzeczywistej liczby
przypadków i cz´stoÊci wyst´powania kampylobakteriozy w naszym kraju [3]. Ze wzgl´du na specjalne
wymagania hodowlane tych bakterii, post´powania
diagnostycznego w Polsce podejmujà si´ tylko nieliczne, wyspecjalizowane laboratoria. Powy˝szy fakt
mo˝e byç przyczynà niskiej wykrywalnoÊci tych
bakterii w zaka˝onym materiale.
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for erythromycin among the analyzed strains was 0.25
mcg/ml and MIC90 0.75 mcg/ml, for azithromycin respectively 0.047 mcg/ml and 0.19 mcg/ml. MIC50 and MIC90
values for ciprofloxacin were 32 mcg/ml and for tetracycline 0.5 and 256 mcg/ml respectively. Among the strains
of the same origin identical and similar chromosomal
DNA patterns were observed. Particular Campylobacter
strains that were isolated from different samples also presented the same chromosomal DNA pattern.
Conclusions: The lowest MIC values were obtained for
azithromycin. An increase in the percentage of strains
susceptible to ciprofloxacin and tetracycline was observed
in 2009 compared to the results obtained in 2008. In a
given environment probably identical and closely related
strains survive.
Key words: Campylobacter spp., antimicrobial resistance, genetic similarity

Powa˝ny problem medyczny i ekonomiczny stanowi narastajàca opornoÊç szczepów Campylobacter spp. na antybiotyki, co spowodowane jest niew∏aÊciwym ich stosowaniem w leczeniu chorób u ludzi i zwierzàt [4].
Celem pracy by∏a ocena lekowra˝liwoÊci i podobieƒstwa genetycznego szczepów C. jejuni i C. coli
izolowanych z ró˝nych êróde∏ w latach 2008–2009.

Materia∏ i metody
Badaniem obj´to 100 szczepów Campylobacter
spp. izolowanych w okresie od stycznia 2008 roku
do czerwca 2009 roku, z materia∏u klinicznego
i êróde∏ Êrodowiskowych. Szczepy C. jejuni stanowi∏y 39,0% badanych szczepów, C. coli – 56,0% i C.
coli/C. jejuni – 5,0%. CzterdzieÊci osiem badanych
szczepów pochodzi∏o z mi´sa drobiowego znajdujàcego si´ w sprzeda˝y na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 20 – z ka∏u dzieci z biegunkami leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaênym w Bydgoszczy. 19 badanych
szczepów pochodzi∏o z wody ze zbiorników rekreacyjnych, kàpielisk oraz z rzek Wis∏y i Brdy. Z gnojowicy wyhodowano 13 szczepów Campylobacter
spp.
Metody izolacji. Do izolacji Campylobacter spp.
z wody zastosowano metod´ filtracji przy u˝yciu
pod∏ó˝ wybiórczych: Bolton bulion, Preston agar,
pod∏o˝e CCDA (Oxoid) [5]. Izolacj´ bakterii z ˝ywnoÊci prowadzono zgodnie z normà ISO 10 272 [6].
Do hodowli pa∏eczek Campylobacter spp. z ka∏u
dzieci z biegunkà u˝yto pod∏ó˝ wybiórczych: modyfikowany Preston agar (Oxoid) i CCDA agar (Oxoid) [7]. Hodowle na pod∏o˝u Prestona inkubowano
w temperaturze 42° C, na pod∏o˝u CCDA – w temperaturze 37° C przez 48 godzin w warunkach mi-
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kroaerofilnych przy u˝yciu zestawu GenBox Microaer (BioMérieux).
Identyfikacj´ do gatunku przeprowadzano
w oparciu o morfologi´ komórki i kolonii, wyniki
reakcji biochemicznych zawartych w testach API
Campy (bioMérieux) oraz technik´ PCR z zastosowaniem gatunkowo specyficznych starterów:
HipOR2 i HipOF2 dla C. jejuni oraz CC1 i CC2 dla
C. coli [7, 8, 9].
MIC (Minimal Inhibitory Concentration, minimalne st´˝enie hamujàce) dla wybranych antybiotyków (erytromycyna, azytromycyna, ciprofloksacyna, tetracyklina) okreÊlano metodà Etestów (ABBiodisk) na pod∏o˝u Mueller-Hinton agar z 5%
krwià baranià zgodnie z zaleceniami producenta
Etestów. Wyniki interpretowano zgodnie z zaleceniami CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Szczepy uznano za oporne, je˝eli wartoÊç
MIC wynosi∏a dla erytromycyny ‡32mg/l, dla
azytromycyny – ‡32mg/l, dla ciprofloksacyny –
‡4 mg/l oraz dla tetracykliny ‡16 mg/l.
Do rozdzia∏u DNA chromosomalnego wykorzystano technik´ PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis), po ci´ciu enzymem restrykcyjnym SmaI [11].

Wyniki interpretowano przy u˝yciu programu Molecular Analyst Fingerprinting (Bio-Rad). Za identyczne uznano szczepy wykazujàce 94% podobieƒstwa genetycznego, za blisko spokrewnione wykazujàce 86–92% podobieƒstwa genetycznego [12].

Wyniki badaƒ
Zgodnie z danymi zestawionymi w tabeli I,
wszystkie badane szczepy Campylobacter spp. by∏y
wra˝liwe na makrolidy – erytromycyn´ i azytromycyn´. Ogó∏em 52,0% szczepów wykazywa∏o wra˝liwoÊç na tetracyklin´, przy czym w 2008 roku odsetek ten wynosi∏ 36,0%, a w 2009 roku – 68,0%.
WÊród badanych szczepów C. jejuni oraz C. coli odsetek szczepów wra˝liwych na ciprofloksacyn´ wynosi∏ 21,0% (16,0% w 2008 roku i 26,0% w 2009 roku). WartoÊç MIC50 erytromycyny dla badanych
szczepów wynosi∏a 0,25 mcg/ml, MIC90 – 0,75
mcg/ml, a dla azytromycyny odpowiednio: 0,047
mcg/ml i 0,19 mcg/ml. Dla ciprofloksacyny wartoÊci
MIC50 i MIC90 wynosi∏y – 32 mcg/ml. WartoÊci
MIC50 i MIC90 tetracykliny kszta∏towa∏y si´ na poziomie odpowiednio: 0,5 mcg/ml i 256 mcg/ml.

Tabela I. Wra˝liwoÊç szczepów Campylobacter spp. na wybrane antybiotyki w latach 2008–2009
Table I. Campylobacter strains susceptibility to antibiotics in 2008–2009
2008 rok (n450)
Antybiotyk

%W

2009 rok (n450)

% O MIC50 MIC90 % W

Lata 2008–2009a (n4100)

% O MIC50 MIC90 % W

MIC50 MIC90

Erytromycyna

100,0

0,0

0,5

1,0

100,0

0,0

0,19

100,0

0,0

0,25

0,75

Azytromycyna

100,0

0,0

0,064

0,25

100,0

0,0

0,047 0,064 100,0

0,0

0,047

0,19

Ciprofloksacyna

16,0

84,0

§32

§32

26,0

74,0

Tetracyklina

36,0

64,0

§256 §256

68,0

32,0

8,0

0,38

%O

§32

21,0

79,0

§32

§32

0,125 §256

52,0

48,0

0,5

§256

W – szczepy wra˝liwe; O – szczepy oporne; MIC50 – najmniejsze st´˝enie hamujàce wzrost bakterii 50% badanych szczepów; MIC90 –
najmniejsze st´˝enie hamujàce wzrost bakterii 90% badanych szczepów
W – susceptible, O – resistant; MIC50 – the lowest level of concentration impeding growth of 50% of analyzed strains; MIC90 – the
lowest level of concentration impeding growth of 90% of analyzed strains

Analizujàc wra˝liwoÊç na antybiotyki z uwzgl´dnieniem êróde∏ izolacji, nie stwierdzono ró˝nic
w wartoÊciach odczytywanych parametrów (tabela
II). Jedynie wÊród szczepów izolowanych z wody odnotowano najni˝sze wartoÊci MIC i najwy˝szy odsetek szczepów wra˝liwych na badane antybiotyki.
WÊród szczepów C. coli stwierdzono wy˝szy odsetek szczepów wra˝liwych na ciprofloksacyn´ i tetracyklin´ ni˝ wÊród szczepów C. jejuni (tabela III).
WartoÊç MIC50 ciprofloksacyny i tetracykliny dla
badanych szczepów C. coli by∏y ni˝sze ni˝ dla szczepów C. jejuni i wynosi∏y odpowiednio: 8,0 mcg/ml
i 0,3 mcg/ml.

Jak wynika z ryciny 1, wÊród szczepów o takim
samym pochodzeniu stwierdzono szczepy reprezentujàce identyczne wzory DNA chromosomalnego
(gnojowica – szczepy nr 75 i 76, 78 i 79; kurczaki –
szczepy nr 83–94) i podobne wzory DNA chromosomalnego (woda – szczepy nr 52 i 53). Pojedyncze
szczepy Campylobacter spp. izolowane z ró˝nych
êróde∏ równie˝ reprezentowa∏y ten sam wzór DNA
chromosomalnego.
Nie wykazano §90% podobieƒstwa genetycznego mi´dzy szczepami izolowanymi w 2008 i 2009 roku.
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Tabela II. Wra˝liwoÊç szczepów Campylobacter spp. na antybiotyki wed∏ug êróde∏ izolacji
Table II. Campylobacter strains susceptibility to antibiotics according to isolation sources
Mi´so drobiowe (n448)

Antybiotyk

Ka∏ (n420)

%W

%O

MIC50

MIC90

%W

%O

MIC50

MIC90

Erytromycyna

100,0

0,0

0,25

0,75

100,0

0,0

0,38

0,75

Azytromycyna

100,0

0,0

0,047

0,125

100,0

0,0

0,064

0,19

Ciprofloksacyna

18,8

81,2

8

§32

15,0

85,0

§32

§32

Tetracyklina

62,5

37,5

0,125

§256

50,0

50,0

0,5

§256

Mi´so drobiowe (n448)

Antybiotyk

Ka∏ (n420)

%W

%O

MIC50

MIC90

%W

%O

MIC50

MIC90

Erytromycyna

100,0

0,0

0,19

0,5

100,0

0,0

0,25

0,25

Azytromycyna

100,0

0,0

0,047

0,064

100,0

0,0

0,047

0,064

Ciprofloksacyna

47,7

52,3

0,094

§32

0,0

100,0

§32

§32

Tetracyklina

57,9

42,1

0,064

§256

7,7

92,3

§256

§256

W – szczepy wra˝liwe; O – szczepy oporne; MIC50 – najmniejsze st´˝enie hamujàce wzrost bakterii 50% badanych szczepów; MIC90 –
najmniejsze st´˝enie hamujàce wzrost bakterii 90% badanych szczepów
W – susceptible, O – resistant; MIC50 – the lowest level of concentration impeding growth of 50% of analyzed strains; MIC90 – the
lowest level of concentration impeding growth of 90% of analyzed strains

Tabela III. Wra˝liwoÊç szczepów C. jejuni i C. coli na wybrane antybiotyki
Table III. C. jejuni i C. coli strains susceptibility to antibiotics
C. jejuni (n440)

Antybiotyk
%W

MIC50

MIC90

Erytromycyna

100,0

0,25

0,75

Azytromycyna

100,0

0,047

0,19

Ciprofloksacyna

12,5

§32

§32

Tetracyklina

45,0

§256

§256

C. coli (n460)

Antybiotyk
%W

MIC50

MIC90

Erytromycyna

100,0

0,25

0,1

Azytromycyna

100,0

0,047

0,19

Ciprofloksacyna

26,6

8,0

§32

Tetracyklina

56,6

0,321

§256

W – szczepy wra˝liwe; MIC50 – najmniejsze st´˝enie hamujàce wzrost bakterii 50% badanych szczepów; MIC90 – najmniejsze st´˝enie
hamujàce wzrost bakterii 90% badanych szczepów
W – susceptible, MIC50 – the lowest level of concentration impeding growth of 50% of analyzed strains; MIC90 – the
lowest level of concentration impeding growth of 90% of analyzed strains
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50

100
41 C. coli kurczak
51 C. coli kurczak
44 C. jejuni ka∏
54 C. coli woda
31 C. jejuni kurczak
38 C. jejuni kurczak
64 C. coli kurczak
65 C. coli kurczak
61 C. coli kurczak
63 C. coli kurczak
29 C. coli kurczak
32 C. coli kurczak
24 C. coli woda
26 C. coli ka∏
27 C. coli ka∏
22 C. jejuni kurczak
30 C. jejuni ka∏
33 C. coli kurczak
96 C. jejuni kurczak
21 C. jejuni ka∏
25 C. coli woda
35 C. jejuni ka∏
36 C. coli woda
71 C. coli gnojowica
73 C. coli gnojowica
70 C. coli ka∏
72 C. coli gnojowica
75 C. jejuni gnojowica
76 C. coli gnojowica
78 C. coli gnojowica
79 C. coli gnojowica
67 C. coli kurczak
74 C. coli gnojowica
66 C. coli kurczak
3 C. coli kurczak
4 C. coli woda
10 C. coli kurczak
77 C. jejuni gnojowica
82 C. jejuni gnojowica
81 C. jejuni gnojowica
80 C. jejuni gnojowica
39 C. coli kurczak
40 C. coli woda
8 C. coli woda
11 C. jejuni kurczak
1 C. jejuni ka∏
12 C. jejuni ka∏
13 C. jejuni ka∏
2 C. coli ka∏
7 C. jejuni kurczak
5 C. jejuni kurczak
6 C. jejuni kurczak
9 C. jejuni ka∏
88 C. coli kurczak
89 C. coli kurczak
91 C. coli kurczak
92 C. coli kurczak
93 C. coli kurczak
94 C. coli kurczak
98 C. coli kurczak
90 C. coli kurczak
83 C. coli kurczak
84 C. coli kurczak
85 C. coli kurczak
86 C. coli kurczak
87 C. coli kurczak
95 C. coli kurczak
97 C. coli kurczak
99 C. coli kurczak
100 C. jejuni kurczak
69 C. jejuni ka∏
20 C. coli ka∏
50 C. jejuni kurczak
16 C. coli kurczak
17 C. coli kurczak
19 C. coli kurczak
28 C. jejuni ka∏
42 C. jejuni ka∏
47 C. jejuni kurczak
43 C. jejuni kurczak
46 C. jejuni kurczak
48 C. jejuni kurczak
49 C. jejuni kurczak
37 C. jejuni kurczak
52 C. coli woda
53 C. coli woda
56 C. coli woda
58 C. coli woda
59 C. coli woda
57 C. coli woda
14 C. coli ka∏
15 C. coli woda
68 C. jejuni ka∏
18 C. coli woda
34 C. jejuni ka∏
23 C. jejuni woda
60 C. jejuni ka∏
62 C. coli kurczak
55 C. coli woda
45 C. coli kurczak

Rycina 1. Dendrogram wzorów DNA chromosomalnego szczepów C. jejuni i C. coli izolowanych z ka∏u, kurczaków, wody i gnojowicy.
Szczepy od 1–50 izolowane w 2008 roku, 51–100
– w 2009 roku
Figure 1. Dendrogram of chromosomal DNA profiles of
C. jejuni and C. coli strains that were isolated from stool,
poultry, water and liquid manure.
Strains No. 1–50 were isolated in 2008, strains No. 51–
100 in 2009

Dyskusja
Rosnàce zu˝ycie antybiotyków w profilaktyce
i leczeniu zaka˝eƒ ludzi i zwierzàt powoduje rozprzestrzenianie si´ w Êrodowisku szczepów Campylobacter spp. opornych na stosowane leki [4, 13].
W ostatnich latach na Êwiecie notuje si´ wzrost odsetka szczepów opornych na antybiotyki z grupy
makrolidów. Szczególnie niepokojàcym jest zjawisko narastania opornoÊci na erytromycyn´, która
jest lekiem z wyboru w przypadkach ostrych zaka˝eƒ pokarmowych wywo∏anych przez pa∏eczki
Campylobacter spp. oraz azytromycyn´ – makrolid
nowej generacji, równie˝ sugerowany do leczenia
tych zaka˝eƒ [13, 14]. W badaniach w∏asnych nie
stwierdzono szczepów C. jejuni i C. coli opornych
na erytromycyn´ i azytromycyn´, wÊród izolowanych z ka∏u dzieci oraz êróde∏ Êrodowiskowych. Dla
azytromycyny uzyskano najni˝sze wartoÊci MIC50
i MIC90, odpowiednio 0,047 mcg/ml i 0,19 mcg/ml.
Jednak wyniki dotyczàce opornoÊci na erytromycyn´ i azytromycyn´ ró˝nià si´ w poszczególnych krajach i dla poszczególnych gatunków w zale˝noÊci od
êróde∏ izolacji (0–17% szczepów C. jejuni i 0–68%
szczepów C. coli) [2, 13, 14]. W Irlandii Pó∏nocnej
ponad 11,0% szczepów izolowanych od ludzi wykazywa∏o opornoÊç na erytromycyn´, natomiast wÊród
szczepów izolowanych od drobiu – 15,3% [15]. Wyniki badaƒ przeprowadzonych we W∏oszech wskazujà, ˝e opornoÊç na erytromycyn´ wÊród szczepów
C. coli izolowanych od ludzi kszta∏towa∏a si´ na poziomie 68,0% [14].
Jak wynika z tabeli I, 50% izolowanych szczepów
Campylobacter spp. wykazywa∏a opornoÊç na tetracyklin´, przy czym w 2008 roku ponad 60%. W 2009
roku odnotowano spadek odsetka szczepów opornych na tetracyklin´ (30% szczepów). Wzrost odsetka szczepów wra˝liwych na tetracyklin´ mo˝e wynikaç z racjonalnego ich stosowania i faktu, ˝e
w ostatniej dekadzie stosowanie tych antybiotyków
ograniczono tylko do uzasadnionych przypadków.
Najwy˝szy odsetek szczepów opornych na tetracyklin´ stwierdzono wÊród szczepów izolowanych
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z gnojowicy oraz z ka∏u dzieci (tabela II). W regionie bielsko-bialskim w latach 2005–2006 odsetek
szczepów C. jejuni opornych na tetracyklin´ izolowanych z ka∏u wynosi∏ 15,0%, natomiast szczepów
C. coli – 12,5% [13]. W badaniach w∏asnych odsetek
tych szczepów by∏ wy˝szy (tabela III). Szczepy
Campylobacter spp. izolowane w innych krajach wykazujà zró˝nicowanà wra˝liwoÊç na tetracyklin´.
W Hiszpanii odsetek szczepów tetracyklino-opornych izolowanych z ka∏u si´ga 72,0%, a w Niemczech – 38,0% [14].
W wyniku przeprowadzonych badaƒ w latach
2008–2009 stwierdzono wysoki odsetek szczepów
Campylobacter spp. opornych na ciprofloksacyn´
(79,0%); w 2008 roku odsetek ten wynosi∏ 84,0%,
a w 2009 roku – 74,0%. Wszystkie szczepy izolowane z gnojowicy wykazywa∏y opornoÊç na ciprofloksacyn´. Dla szczepów pochodzàcych z ka∏u chorych
dzieci odsetek ten wynosi∏ 85,0%, a dla szczepów
izolowanych z mi´sa kurczàt – 81,2%. Poniewa˝ fluorochinolony nie sà stosowane w leczeniu zaka˝eƒ
u dzieci i m∏odzie˝y, mo˝na przypuszczaç, ˝e tak
wysoki odsetek szczepów opornych na ciprofloksacyn´ wià˝e si´ z nadu˝ywaniem tych chemioterapeutyków w medycynie weterynaryjnej, m. in. Stosowane sà jako „antybiotykowe stymulatory wzrostu”. W piÊmiennictwie pojawia si´ wiele doniesieƒ
na temat transmisji lekoopornych szczepów Campylobacter spp. ze zwierzàt hodowlanych, szczególnie
z drobiu na ludzi poprzez zanieczyszczonà ˝ywnoÊç
i wod´ [13, 15, 17, 18]. Z badaƒ przeprowadzonych
w ró˝nych regionach Polski wynika, ˝e odsetek
szczepów opornych na ciprofloksacyn´ wynosi∏ 5059% [4, 13]. W wielu krajach (Tajwan, Hiszpania,
Korea) odsetek szczepów o tych w∏aÊciwoÊciach
przekroczy∏ w ostatnich latach 80% [14, 15].
WÊród badanych szczepów o takim samym pochodzeniu wykazano szczepy reprezentujàce identyczne wzory DNA chromosomalnego. Identyczne
wzory DNA chromosomalnego stwierdzono wÊród
szczepów C. coli izolowanych w 2009 roku z mi´sa
drobiowego znajdujàcego si´ w sprzeda˝y na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego (szczepy nr
83–94). Mo˝e Êwiadczyç to o pochodzeniu drobiu
z tej samej hodowli, w której dosz∏o do zaka˝enia
kurczàt tym samym szczepem C. coli lub o wtórnym
zanieczyszczeniu mi´sa drobiowego w czasie uboju
i dystrybucji gotowych produktów [19]. Identyczne
wzory DNA chromosomalnego stwierdzono tak˝e
wÊród szczepów izolowanych z gnojowicy, np. C. jejuni (szczepy nr 75 i 76) lub C. coli (szczepy nr 78
i 79).
Pojedyncze szczepy Campylobacter spp. izolowane z ró˝nych êróde∏ równie˝ reprezentowa∏y ten sam
wzór DNA chromosomalnego. Najwi´cej takich
szczepów by∏o wÊród izolatów z gnojowicy i kurcza-
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ków. Poniewa˝ izolaty o identycznym wzorze restrykcyjnym uwa˝a si´ za jeden szczep, zatem obecnoÊç takiego samego szczepu w dwóch ró˝nych Êrodowiskach mo˝na interpretowaç w dwojaki sposób:
1) nastàpi∏a transmisja szczepu pomi´dzy fermà
kurczàt, a gnojowicà (co wydaje si´ prawdopodobne i wymaga dalszych badaƒ w celu potwierdzenia),
2) nale˝y potwierdziç podobieƒstwo szczepów wykonujàc genotypowanie przy u˝yciu drugiej endonukleazy, np. KpnI oraz innej metody oceny podobieƒstwa genetycznego, np. RAPD [20].
Nie wykazano §90% podobieƒstwa mi´dzy
szczepami izolowanymi 2008 i 2009 w roku.

Wnioski
1. Dla badanych szczepów Campylobacter spp. najni˝sze wartoÊci MIC50 i MIC90 uzyskano dla azytromycyny.
2. WÊród szczepów C. coli stwierdzono wy˝szy odsetek szczepów wra˝liwych na ciprofloksacyn´
i tetracyklin´ ni˝ wÊród szczepów C. jejuni.
3. WartoÊç MIC50 ciprofloksacyny dla badanych
szczepów C. coli by∏a ni˝sza ni˝ dla szczepów
C. jejuni.
4. W 2009 roku stwierdzono wzrost odsetka szczepów wra˝liwych na ciprofloksacyn´ i tetracyklin´
w porównaniu z wynikami uzyskanymi w 2008
roku.
5. W okreÊlonym Êrodowisku i materiale klinicznym
prawdopodobnie utrzymujà si´ szczepy identyczne i blisko spokrewnione.
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