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antimikrobinėms medžiagoms. Tirta ir palyginta skirtingose šalies apskrityse iš galvijų, kiaulių ir naminių paukščių bei 
žmonių klinikinės medžiagos išskirtos E. coli. Tyrimams atlikti taikytas mikro skiedimų metodas, nustačius skirtingų 
antibiotikų klasių MSK ir įvertinus epidemiologiškai ir kliniškai atsparių E. coli padermių atsparumo dažnumą 
skirtinguose sektoriuose. Ištirtos 137 E. coli, išskirtos iš gyvūnų (galvijų, kiaulių ir vištų) ir 38 padermės, išskirtos iš 
žmonių. Tyrimų metu nustatyta, kad E. coli, paplitusios tarp žmonių ir gyvūnų, pasižymi labai plačiu atsparumo spektru 
skirtingų klasių antibiotikams. Dažniausiai klinikiniu atsparumu ešerichijos pasižymėjo ampicilinui (97 proc. išskirtų iš 
žmonių, 47 proc. – iš gyvūnų), sulfametoksazolio ir trimetoprimo deriniui (45 proc. – iš žmonių, 18 proc. – iš gyvūnų) 
ir ciprofloksacinui (32 proc. – iš žmonių, 12 proc. – iš gyvūnų.). Išskirtos iš žmonių ešerichijos beveik visiems tirtiems 
antibiotikams buvo atsparios dažniau, nei išskirtos iš gyvūnų. Išskirtos iš gyvūnų E. coli epidemiologiškai dažniau buvo 
atsparios fluorochinolonams – net pusė tirtų padermių išsiskyrė padidėjusiu atsparumu ciprofloksacinui. Atsparios 
antibiotikams bakterijos paplitusios ir tarp gyvūnų, ir tarp žmonių, todėl svarbu, kad tokios bakterijos nepatektų tiek į 
žmonių organizmą iš gyvūninės kilmės šaltinių, tiek iš žmonių gyvūnams.  
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