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Santrauka. Darbo tikslas – nustatyti plačiausiai paplitusių ir turinčių svarbiausią klinikinę reikšmę 

Enterobacteriaceae šeimos atstovų E. coli ir Salmonella enterica MSK (minimali slopinamoji koncentracija) reikšmes 
nalidikso rūgščiai ir ciprofloksacinui – chinolonų ir fluorochinolonų klasės atstovams – bei įvertinti jų klinikinį ir 
epidemiologinį atsparumą. Ištirta 137 E. coli ir 75 salmonelių padermės, išskirtos skirtingų šalies regionų, galvijų, 
kiaulių ir vištų fermose. Nustatyta, kad klinikinis E. coli atsparumas siekė 44,5 proc. nalidikso rūgščiai ir 34,4 proc. 
ciprofloksacinui. 22 proc. E. coli pasižymėjo ypač dideliu atsparumu nalidikso rūgščiai (MSK 256 mg/L), o 12 proc. – 
ciprofloksacinui (MSK 8 mg/L). Dažniausiai atsparumu pasižymėjo vištų izoliatai, o rečiausiai – iš galvijų išskirtos E. 
coli. Salmonelės išsiskyrė dažnu klinikiniu atsparumu nalidikso rūgščiai (41,3 proc.), tačiau ciprofloksacinui atsparios 
salmonelės sudarė tik 5,3 proc., o slopinamoji ciprofloksacino koncentracija buvo žemiausia, nuo kurios padermė 
laikoma atsparia (0,5 mg/L). Nepaisant to, epidemiologinio jautrumo rodikliai parodė, kad 41 proc. salmonelių 
ciprofloksacino MSK reikšmės yra palyginti didelės ir viršija natūralias rūšiai būdingas jautrumo ribas. Tai gali rodyti 
besivystantį salmonelių atsparumą fluorochinolonams. 
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