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Santrauka. Darbo tikslas – ištirti gyvūninės kilmės Enterococcus genties bakterijų atsparumą ir nustatyti galimą
enterokokų padermių, išskirtų iš sergančių ir sveikų gyvūnų, jautrumo antimikrobinėms medžiagoms skirtumą. Tyrimų
metu išskirta ir identifikuota per 150 Enterococcus genties bakterijų izoliatų iš galvijų, kiaulių ir vištų įvairiuose šalies
rajonuose. Tolimesniems tyrimams atrinktos 83 reprezentatyvios enterokokų padermės – 57 iš sergančių gyvūnų ir 26 iš
sveikų. Dažnai nustatomas gyvūninės kilmės Enterococcus genties bakterijų atsparumas streptomicinui (57,9 proc.),
tetraciklinui (56,1 proc.), eritromicinui (43,9 proc.), neomicinui (42,1 proc.). Mažiausiai atsparių enterokokų padermių
nustatoma norfloksacinui (8,8 proc.), vankomicinui (5,3 proc.) ir chloramfenikoliui (1,8 proc.). Iš kiaulių ir vištų išskirti
enterokokai antibiotikams atsparūs buvo dažniau, nei išskirti iš galvijų. Skirtingų rūšių enterokokai, išskirti iš gyvūnų,
buvo atsparūs skirtingoms antimikrobinėms medžiagoms, todėl, atliekant bakterijų atsparumo stebėseną,
rekomenduotina išskirti, atskirai ištirti ir E. faecalis, ir E. faecium rūšių bakterijas iš to paties gyvūno ar fermos. Iš
sergančių gyvūnų išskirti enterokokai antibiotikams buvo atsparūs dažniau, nei išskirti iš sveikų gyvūnų, todėl atliekant
bakterijų atsparumo stebėseną reikia metodiškai pasirinkti medžiagą tyrimams, o laboratorijose, atliekant jautrumo
antimikrobinėms medžiagoms tyrimus, svarbu tiksliai nustatyti infekcinės ligos sukėlėją.
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