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WPŁYW AUREOMYCYNY NA MlKROFI.JORĘ 
PRZEWODU POKARMOWEGO SZCZURÓW NORMALNYCH 

I DOSWIADCZALNIE ZAKAŻONYCH GRONKOWCAMI 

Z Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH 

Zbadano, w jakim stopniu podawanie aureomycyny zwięk
sza możliwości rozwoju gronkowców opornych na ten anty
biotyk w przewodzie pokarmowym szczurów zakażonych do
świadczalnie. Stwierdzono, że gronkowce rozwijały się tylko 
u szczurów karmionych aureomycyną. Nie stwierdzono ich 
rozwoju u szczurów kontrolnych. 

W piśmiennictwie ostatnich lat ukazało się szereg doniesień na temat 
ciężkich zaburzeń przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci, · wywo
łanych leczeniem antybiotykami z gru.py tetra,cyklin (1-3). W kale, 
a talkże w prz.ewodzie pokarmowym tych chorych w~rywano pTZewaŻ'nie 
czyste hodowle gronkowców. StwieTd2iono (9), że gronkowce wyhodowane 
z różnych odcinków przewodu :pokarmowego i jamy nosowo-ga1rdzielo
wej ludzi, u których wystąpiły zaburzenia ,przewodu pokarmowego po 
stosowaniu antybiotyków, należą najczęściej do .grupy serologicznej abc 
i grupy fagowej III. Należy zaznaczyć, że do tej grupy należy więikszość 
szczepów . enterotoiksycznych. Badania prowadzone przez SurgaHę (10) 
wykazały, że większość szczepów wyhodowanych z przY\Padków zabu-
rzeń przewodu pokarmowego wywołanych stosowaniem antybiotyków 
z grupy tetracyklin, wytwarzało enterotoksynę. 

Zmiany we florze jelitowej ludzi :po ,podawaniu aureomycyny wyka
zywały (11-14) znaczne zwiększenie się liczby pałeczek odmieńca· , droż
dży i gronkowców. 

Szereg autorów (15-18), badając jakie· zachodzą zmiany w milkroflorz,e 
przewodu pokarmowego szczu~a ·po stosiowaniu antybiotyków z grupy 
tetracyklin, zaobserwowak> zahamowanie wzrostu hakterii z roclzaju Lacto
bacillus, pałeczek ,okrę~nicy, ·zwiększenie się ,liczby drożdży, enterokdków 
i pałeczek odmieńca. 

Obserwacje te nasuwają przypusz,czenie, że antybiotyk.i, zmieniając 
układ mikroflory przewodu pokarmowego, stwarzają korzystne warunki 
dla ,rozwoju gTonkowców opornych. 

W niniejszej ,pracy postanowiono sprawd:zić doświadcza•lnie, czy istnieje 
kOTela-cja pomiędzy ·zanikaniem pewnych grup drobnoustrojów we florze 
jelitowej na, skutek podawania aUireomycyny a namnażaniem się gron
kowców. 

MATERIAŁY I METODA 

Do doświadczeń wybrano aureomycynę, iponieważ za-burzenia jelitowe 
obserwowano najczęściej ,po stosowaniu tego właśnie antybiotylku. Jako 
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zwierzęta doświadczalne służyły szczury norma1lne i szczury sztucznie 
zakażane gronkowcami. Do każdeg:o doświadcrenia stosowano szczury 
pochodzące z jednego mil()'tu o wadze 45-60 ,g. Szczurom kontrolnym 
podawano przez cały czas doświadczenia norma,lną dietę o następującym 
składzie: pszenica - 210/o, żyto - 210/o, owies - 216/o, mączka kostna 
- 16IO/o, drożdże - 6°/o, kazeina - 3,50/o, mleko w proszku - 7,50/o, 
tran - 1°/o, mair,garyna - 7,25'1/o, sól - 1,2511/o, węglan-wapnia - 0,56/o. 
Szczury doświadcwlne otrzymywały w ciągu 10 dni normalną dietę, 
w cią,gu następnych dni wraz z dietą aureomycynę w ilości około 25 OOO 
jednostek dziennie d1a jednego szczura. 

Dawkę aure,omycyny odważoną dla jednego szczura rozpuszczano 
w 1 ml wody i ddkładnie mieszano z dzienną dietą. Do zakażania szczurów 
używano dwóch różnych szczepów gronkowców. Szczep gronkowca 95 koa
lazo-dodatni, bardzo oporny na wszystkie stosowane antybiotyki i szczep 
706 1począ-trlmwo enterotolksyczny, koagulazo-<lodatni i bardzo wrażliwy 
na aureomycynę. Ten ostatni ,po wielolk:rotnych przesiewach na podłoża 
agarowe z tym antybiotykiem, wyselekcjonował się jako szczep oporny 
na 125 jednostek aureomycyny, a jednocze,śnie stracił zdol,ność wytwa
rzania enterotolksyny i koagulazy. Należy zazna1czyć, że uodparnianie 
szczepu z ,zachowaniem jego cech pierwotnych, pomimo wielokrotnych 
usiłowań, nie dało rezultatu. Szczury zakażano wprowadzjąc sm1dą do 
przewodu pokarmowego po 1 ml 24 godz. hodowli bulionowej gronk,owca. 
Kał sz·czuirów badano na obecność gronkowców, bakterii z grupy pa

łeczki ,olkrężnicy, bakterii z rodzaju Lactobacillus, pałeczek odmieńca, 
drożdży i enterokoków. 
Kał pobierano w ilości około 1 g na jałowe płytki, ważono dokładnie, 

następnie rozcierano roztworem fizjol-ogicznym w celu otrzymania wyj
ściowego rozcieńczenia 1 : 10. Z tego rozcieńczenia przy;gotowywarno sze
reg następnych. Z 1odpowiednich rozcieńczeń posiewano .po 0,1 ml ,za
wiesiny na płytki z podłożem stałym i jałową łopatką szklaną dolkładnie 
rozprowadzano materiał na 1powieirzchni całej :płytki. Probówki z pożywką 
płynną posie,wano po 1 ml materiału z odpowiednich rozcieńczeń. Do izolo
wania z kału grion!kowców stosowano podłoże Chaipmana. Po 48 1godz. 
hiodow'li kolonie gronkaweów przesiewano na buhony, a następnie spraw
dzano ·zdolno,ść wytwarzania koa,gulazy. W 1prrzypad!ku zakażenia szczu
rów szczepem koagufazo-ujemnym, lecz opornym na antybiotyki, szczepy 
te ,odróżniano 10d grnnkowców saproficznych na podstawie ich różnej 
wrażliwości na aureomycynę. W tym celu posiewano rrównolegle kał na 
pcdłoże Chapmana z aur-eomycyną (dodawano 20 jednostek aurrnmycyny 
na 1 ml podłoża) i bez aureomycyny. 

Ogólną ilość pał,eczek z grupy okrężnicy i pałeczek odmieńca obliczano 
na podłożu End.o z żółcią, a i'1oiść szczepów opornych z tej grupy ,oznaczano 
na podłożu Endo z dodatkiem aureomycyny. Przy różnicowaniu pałeczek 
ckrężnicy i pa-łeczek ,odmieńca opierano się na wyglądzie morfo1ogicznym 
kolonii oraz d:la dal:sze:go 1potwierdzenia przesiewano kolonie na podłoże 
Christiensena i na rzędy cukrów. 

Miano enterak,oków oznaczano ,p,osiewając mat,eriał z odpowiednich 
r,ozcieńczeń na podłoże ;płynne z teHurynem (19), a następnie po 48 godz. 
hodowli w temp. 37° z priQlbówek, w których stwierdzono wzrost, prze.
siewa:no po kilka kropel na podłcże z azydkiem i fioletem krystalicz
nym (19). 



Nr 5 Wpływ aureomycyny 465 

Bakterie z r:odzaju LactJobacillus izolowano na agarze· pomidorowym 
o rpH 4,5 {210). Tworzą one- na tym podłożu charakterystyczne· !kolónie. 
,Jako •próby ipotwierdzające stoso,wano: barwienie- wg Grama, stwierdze
nie- braku ruchliwości i niewytwarzania katafazy. Na agarze 1pomido
rowym obliczano także !kolonie drożdży. Wrażliwość na aureromycynę róż
nych szcze.pów wyiw1owanych z tkału oznaczano w wielu przypadkach, 
stosując metodę rozcieńczeń . 

. Przed przystąpieniem do właściwych doświadcz.eń, a także po zakoń
czeniu każdego doświadczenia sprawdzano, ,czy mi!kroflora stwierdzana 
w kale występuje- w tej samej ilości w końcowych odci1nkach je'1it. 
W ·tym celu pobierano do posiewów kał od szczurów, następnie szczury 
usypiano i robiono sekcję z poszczególnych odcinków jelit: z okrężnicy 
jelita ślepego i biodirowego pobiernno jałowo zawartość, którą po odwa
żeniu i rozcieńczeniu roztworem fii,jologicznym posie-wan10, stosując me
todę opisaną przy posiewie kału. 
Wstępne badania nie wykazały z@sadniczych róż:nic w składzie milkro

flory kału i treści pobranej z różnych odcinków jelit. 

WYNIKI BADANIA 

Wykonano pięć d,oświadczeń na 36 szczurach. Na wykresach uwzględ
niono trzy rodzaje bakterii: bakte•rie z ,grurpy pałeczki okrężnicy, pałeczki 
odmieńca i gronkowce- koa,gulazo-dodatnie. Nie przedstawiono natomiast 
na wykresach enterokoków, bakterii z rodzaju LactJobacillus i drożdży, 
ponieważ w zachowaniu się tych bakterii nie •zauważono specjalnych róż
nic w poszczególnych doświadczeniach. 

Stwierdzono, że .po zastosowaniu aureomycyny liczba ·bakterii z ro
dzaju Lactobacillus z ilości 'ki'lkuset milionów lub !kil'kudziesięciu miliar
dów obniżyła się tak, że były one nieobecne przy posiewie 1/1 OOO g kału. 
Drożdże, stwierdzane w kale przed podaniem aure1amycyny w bardzo 
niewielkich ilościa~h , ipo podaniu antybiotyku osiągnęły liczby kilku
dziesięciu milionów. Nie stwierdzono wpływu aureomycyny na liczlbę 
enter,okoków. Liczba ta utrzymywała się przed i rpo podaniu antybiotyku 
na stałym poziomie. 

Doświadczenie I 

Doświadcz·enie I 'przeprowadzono ·na 6 szczurach. Przez 10 dni wszyst
kie szczury otrzymywały normalną dietę. W ciągu tego okresu dwulkrot
nie ,po 7 i 10 dniach pohran,o od· nich _kał i posiano. Następnie szczurom 
podano sundą per os ,po 1 ml 24-godzinnej hodowli bul'ionowej gronkow
ca 95. Po 2 i 5 dniach ponownie zbadano kał, a nastęipnie szczury podzie
l-ono na 2 grupy. Trzy szczury :służyły jako 'kontrr,olne i w da·1szym ciągu 
-otrzymywały normalną dietą. Bozostalym trzem podawano codziennie 
w ciągu 10 dni wraz z dietą aureomycynę. Po 3, 6, i 9 dniach od r,azpo
częcia podawa;nia aur€,omycyny posiewano kał. Po 2 tygodniach od mo
mentu przestania podawania antybiotyku ,ponownie zbadano 'kał pobrany 
-0d szczurów. Przebieg doświadczenia I obrazuje rryc. 1. 

Na wykresie tym pnied:stawiono średnie wyniki z trzech szczurów, od 
momentu zalkażenia, ich szczepem gronkowca. Skład mikroflory prze
wodu 1pokarmowego szczurów ,otrzymujących normalną diet~ utrzymy
wał się z pewnymi odchyleniami na stałym poziomie. W 1 g 'kału liczby 
bakterii z grupy pałeczki okrężnicy wahały się w granicach od 21 tys: 

Roczniki PZH - 4 
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do 620 tys., a liczby bakterii z rodzaju Lactobacillus w ,granicach od 
100 mi'lionów do 4 miliaroów. 

U sz,czll!I'ów przed zakażeniem nie wykrywano ,gronkowców koagula
zo-dodatnkh, stwierdzono tyllko gronikowce saprofityczne ikoagulazo-ujem
ne w ilości 2-3 tysięcy w 1 ,g kału. Po podani:u sondą szczurom szczepu 
gron!kowca 9·5, :liczba wprowadzonego ,gronkowca u szczurów na nor
malnej diecie utrzymywała się początkowo w ilości kilkuset tysięcy, 
po 8 dniach obniżyła się do kilkudziesięciu tysięcy na 1 g kału. Pałeczek 
odmieńca nie wylkrywano początkowo ,przy 1posiewie 0,01 g !kału, stwier
dzono je natomiast w kale 11. i 14. dnia badania. 
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Ryc. 2. Zmiany w mikroflorze j-eliiow<'j 
szczurów doświadczalnie zakażonych 
gronkowcami pod wpływem aureomy-

cyny. 

pałeczki okrężnicy u szczurów kontrolnych. 
pałeczki okrężnicy, u szczurów którym podawano aureomycynę. 

- - - - pałeczkd odmieńca u ,szczurów kontrolnych. 
- - - - pałeczki odmieńca u szczurów, kitórym podawano aureomycynę. 
• . . . gronkowce u szczurów kontrolnych. 
• • • • gronkowce u szczurów, kt órym podiawano aureomycynę. 

Podawanie w diecie aure,omycyny wywoływało znaczne zmiany w mi
kroflorze przewodu p,o1karmowego szczUTów. Przy posiewie 0,01 g kału 
nie wykrywano pałeczek okręż:nicy, bakterii z rodzaju Lactobacillus 
i gronkowców sa:p:riofitycznych, natomiast zaobserwowano obfity rozwój 
gronik.owców ik:l(}a,gulazo-dod,a1mich, iKtóre os-iągnęły liczbę 60 mi'lionów 
w 1 g !kału i duży r ozwój .pałeczek odmieńca (do liczby 5'00 milionów ) 
niestwierdzanych 1przed podaniem antybiotyku w !kale szczurów doświad
czalnych. Zaobserwowano również, że skład mikroflory przewodu po
karmowego szczurów po dwóch tygodniach od momentu 1przes tania po
dawania antybiotyku wrócił do normalnego poziomu. 

Do 1świadczenie II 
Do doświadczenia drugiego użyto szczury, u których przy wstępnych 

badaniach wykazalilo w mikroflorze jelitowej obecność pałeczelk okrężnicy. 
opornych na aureomycynę. Doświadczenie to przedstawi,ono podobnie jak 
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doświadczenie I. Przebieg doświadczenia od momentu zalkażenia szczurów 
gronlkowcem 95 przedstawiono na ryc. 2. 

Skład mikroflory ,przewodu pokarmowego szczurów otrzymujących 
normalną dietę utrzymywał się mniej więcej na jednakowym 1poziomie: 
liczba ,pałeczek okrężnicy w 1 g kału wahała się w granicach kilkuset 
tysięcy - kilku milionów, pałeczek odmieńca przy posiewie 0,01 g nie 
wylkTyto. Ilość podanego gronkowca utrzymywała się w granicach kilku
dziesięciu tysięcy w 1 g kału. 

Po podaniu aureomycyny zaohserwow:ano wyraźne zmiany w układzie 
m~kroflory przewodu ,pokarmowego szczurów, ale nieco inne niż w po
przednim doświadczeniu, a mianowicie Iicz,ba bakterii z grupy pałeczki 
okrężnicy, ponieważ były one oporne na ten antybiotyk, zwiększyła się 
do liczby 'ki1kuset mHionów. Liczba gronkowców 'koa,gulazo-dodatnich 
wzrosła do kiUkuset ·tysięcy, a więc w znacznie mniej1szym stopniu niż 
poprzednio. Nie stwierdzono natomiast wzrostu pałeczek odmieńca. 

D o ś w i a d c z e n i e III 
Doświadczenie III jest zasadnie ro powtórzeniem doświadczenia I. Prze

prowadzono je na szczurach za;wierających w ka11e wrażliwe na aureomy
cynę pał€czki 6kręż:nicy. Dla wykazania, jakie zmiany zachodzą w mi
kroflorze przewodu polkarmowego szczurów normalnych pod wpływem 
antybiotyków, w doświadczeniu tym wprowad2Jono dodatk,owo grupę szczu
rów nie zakażonych gronkowcami, którym również podano aureomycynę. 

W doświadczeniu tym użyto 8 szczurów i podzielono je na 4 grupy 
po 2 szczury: w I gru;pie szczury otrzymywały normalną dietę, w II po
dawano w:raz z dietą aureomycynę, w III szczurom otrzymującym nor
malną dietę, rpoda:no gronkowiec 95 i IV grupie podano grronkowiec 95, 
a następnego dnia zaczęto podawać aureomycynę. 

Zasadniczo zmiany w liczbie pałeczek okrężnicy i pałeczek odmieńca 
zarówno w grupie szczurów zakażonych jak i niezakażonych rpod wpły
wem aureomycyny były :podobne, a mianowide po podaniu antybiotyku 
liczba pałeczek okrężnicy spadała, liczba pałeczek odmieńca wzrastała. 

Gronkowiec po jednorazowym wprowadzeniu sondą nie utrzymywał 
się w 1przewodzie pokarmowym szczurów, doipiero po zastosmvaniu po
wtórnej dawki kultury gronkowca, stwierrdzono jego obecność w kale. 

Po poda·niu aureomycyny obserwowano znaczne namnożenie się gron
kowców. 

D o ś w i a d c z e n i e IV 
Doświadczenie IV przeprowadz;ono podobnie jalk doświadczenie III, 

tylko do zakażenia szczurów użyto innego szczepu gronkowca, a mia
nowicie szczepu 706. Szczury podzielono jak poprzednio na 4 1grU1py. 
Użyte w tych doświadczeniach szczury zawierały w przewodzie pokaT
mowym pałeczki okrężnicy ,oporne na aureomycynę. Wyniki tego do
świadczenia przedstawiono na ryc. 3 i 4. 

Podanie aureomycyny nie w:pływało na liczbę pałeczek okrężnicy, 
natomiast licz;ba 1pałeczek 1odmieńca, talk j-alk i w poprzed:nich d1oświad
czeniach, zwiększała się znacznie. 

Pomimo dwulkrotne,go wprowadzenia szczurom sz;czepu gronkowca 706, 
nie udało się go stwierdzić w kale, dopiero ,po zastosowaniu aureomycyny 
wystąpiły gronkowce w Hości kHku - kilkunastu tysięcy w 1 g kału. 
Prawdopodobnie ulkład milkroflory przewodu poikarmow~go szczurów stwa
rzał niekorzystne warunki dfa rozwoju .gronkowców, dopieJ:10 zachwianie 
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Ryc. 3. Zimiany w mikroflorze jelitowej 
s21Czurów pod wpływem aureomycyny. 

Ryc. 4. Zmiany w mikrof;lorze jelito
wej sziczurów doświadcz,alnie zak'l
żonyc'h gronkowc,ami pod wpływem 

aureomycyny. 

pał<ec2lki okrężnicy u szczurów kontrolnych. 
paŁec2lki okrężnicy u szczurów, którym podawano aureomycynę. 
paheczki odmieńca u szczurow kontrolnych. 
pałeczki odmieńca u szczurów, którym podawano aureomycynę. 
gronkowce u szczurów kontrolnych. 
gronkowce u szczurów, którym podawano auveomycynę. 

jego pod W(pływem aureomycyny umożliwiało rozwój opornym gron
kowcom. 

Doświadczenie V 
Wynrki tego doświadczenia przedstawia ryc. 5 i 6. Grupie złożonej 

z 8-miu szczurów po okresie kontrolnym trwającym 10 dni podano sondą 
1 ml 24 godz. hodowli gronifoowca 706 rozcieńczone1j w stosunku 1 : 1 OOO. 
Chodziło 'bowiem o stwierdzenie, czy taką małą Hość gronkowców da się 
wylka1zać w kal€· i czy podana aure1omy,cyna wpłynie 'lwrzystnie na ich 
rozwój. 
Ponieważ w posiewach kału po'branego od tych szczurów nie stwier

dzono wcale obecności gronkowców, szczury te podzielono na dwie gI:UiPY 
po 4 szczury. Jedną grupę pozostawiono jako kontrolę, a drugiej grupie 
wprowadzono s,omdą po 1 ml 24 godz. hodowli gron'lmwca w odstępach 
dwudniowych. Pomimo dwukrotnego podania szczur,om szczepu gron
foowca nie udało się go wykryć w kale. Prawdopodobnie istniejący w prze
wodzie pokarmowym układ m~kraflory uniemożliwiał jego irozw6j. Jed
nalkże nawet nieznaczne zachwianie równowagi tego układu ipod wpły
wem aureomycyny stw:arzafo korzystne warunki dla rozwoju gronkow
ców, zarówno w przewodzie pokarmowym szczurów, którym wpr,owa--
dzono sondą gronkowce jeden raz, jak i trzyikrQltnie. 

Podczas wykonywania doświadczeń izolowano z kału szczurów szereg 
szczepów i oznaczono dokładnie wrażliw::i,ść tych szcze:pów na aureomy
cynę stosując met,odę rozcieńczeń. Chodziło bowiem o stwierdzenie, czy 
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Ryc. 5. Zmiany w mikroflorne j-eHtowej 
szczurów pod wpływem au,reomycyny. 

Ryc. 6. Zm'i-any w mikrof.lorze jelitowej 
sz;czurów doświadc21alnie zakażonych 
gronkowcami pod wpływem aureomy-

cyny. 

---- pałeczki okrężnicy u szczurów kontrolnych. 
---- pałeczki okrężnicy u szcz,urów, którym podawano ,aureomycynę. 

- pałeczki odmieńc,a u -szczurów kontrolnych. 
- - - - pałeczki odmieńca u 'Szcz,urów, ~tórym podawano aureomycynę. 

gronkowc-e u szczurów kontrolnych. 
• • • • gronkowce u szczurów, -którym podawano aureomycynę. 

niejednakowe zachowanie się szczepów ;pod wpływem aureomycyny jest 
uwarunkowarne róŻ!ną kh wraż'1iw0:ścią na ten antybiotylk. Wykazano, 
że baikterie z rodzaju Lact'obaciHus ibyły zawsze bardz'O -wrażliwe na 
aureomycynę, natomiast pałeczki z grupy okTężnky wykazywały różną 
wraż-liwość na ten antY'biotyk spotykano szczepy bardzo wrażliwe, śred
nio wraż'liwe i opome. 

Pałeczki odmieńca były zawsze bardzo <liporne na aureomycynę (rosły 
w 'dbecnośd 500 jednoste!k). 

Enterokoki i drożdże były także -oporne na ten antybiotyk, ale w znacz
ni-e mniejszym stopniu. 

OMÓWIENm 

P,odsumowując wyniiki doświadczeń należy stwierdzić, że we wszyst
kich badanych przypadkach aurrnmycyna podawana w diecie powodo
wała zachwianie równowagi układu mi'krof'lory przewodu pokarmowego 
szczurów. P,od wpływem aureomycyny ,ginęły bakterie z rodzaju Lacto
bacillus, gronkowce saprofityczne i wrażliwe na ten antybiotyk pałeczLki 
,okrGŻ'nicy, rozmnażały się natromiast obficie pałeczki odmieńca, drożdże 
i oporne gronkowce. 

Liczha ent-erokolków i o,pornych pałeczek okrężnky utrzymywała się 
mniej więcej na stałym pozi,omie. Stwierdzono, że wprowadzenie gron
kowców do przewodu pokarmowego szczura natrafia na pewne opory. 
Układ mikroflory .przewodu polkarmowe-go w norma'1nych warunkach jest 
sfały i wprowadzenie jakiegoś nowego szczepu nie zawsz-e się udaje, -cza
sami dopier'O po wie1okrotnym podawaniu dochodzi do jego in!Plantacji. 
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Np. w doświadczeniach I i II bezpośrednio po pierwszym wprowadzeniu 
wykTywano gronkowce w kale. Natomiast w doświadczeniach IV i V 
pomimo dwukrotnego ,podania szczur.om szcze,pu gronikowca nie stwier
dZJono jego obecności. Dopiero zadziałanie jakiegoś czynni'ka, jak np. 
w tym (Przyipadku aureomycyny, powodowało zachwianie u!kładu mikro
flory i stwarwło korzystne warunki dla rozwoju gronkowców. 

Prrzypuszcza1lnie niektbre szczepy baikterii występujące w przewodzie 
pdkarmowym działają antagonistycznie w stosuniku do ,gronk,owców, ha
mując ich r,ozwój . Możliwe, że jednym z rodzajów •bakterii , działających 
antagonistycznie, są wła1śnie bakterie z grupy pałeczki dkrężnicy. Za
obserwowano, że na ogół w przypad!ku całkowitego zahamowania roz
woju 'bakterii z grupy 1pałecziki okrężnicy wzrost gronkowców hył bardzo 
obfity {doświadczenie I i III), natomiast w przy1padku dużej 'liczby pa
łeczek ,okrężnicy w przewodzie poikaTmowym wzrost gronkowców był 
znacznie słalbszy {doświadczenie II, IV i V). 

WNIOSKI 

Z :przepriowadzonych doświadczeń nasuwają się następujące wnioski: 
1. Aureomycyna w.pływa decydująco na zmianę układu mikroflory 

przewodu p,oikarmowego s'zczur a. 
2. Pod wpływem aureomycyny ginęły bakterie z rodzaju Lactobacillus 

i gronkowce sa1profityczne, natomiast pałeczki odmieńca, drożdże i opor
ne gronkowce rozmnażały się obficie. 

3. Pod wpływem aurreomycymy obserwuje się albo spadek ilości pa
łeczek okrężnicy, j€'śli były one wrażliwe na ten antybiotyk, albo ich 
wzrost w przypadlku szczepów o:pornych. 

4. Zahamowanie wzrosrtu pałeczek okrężnicy stwar za korzystne wa
runki dla rozwoju wprowadvonego gronkowca opornego, a ta'kże dla pa
łeczek odmieńca. 

5. W 1przypadku obfitego wzrostu ipałecze'k okrężnicy i gronkowców 
saprofitycznych, Tozwój grionkowców był sła1by. 

6. Prawdopodobnie istnieje antagonizm pomiędzy :pewnymi szczepami 
pałeczek •okrężnicy i gronkowcami„ a ta'k,że pomiędzy niektórymi szczepa
mi ,pałeczek ,okrężnicy i pałec·zkami odmieńca . 

X. 13 y )I{ li H b c •K a 

BJU15IHl1E AYPE0 M11UHHA H A MHKP0<l:>Jl0P Y nttlUEB0)lA HOPMATT bHbIX 
KPb!C H 3KCTT EPHMEHTA.JlbH0 3APA)KEHHb!X STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

H cc.nc ;i:oBJ TIO ,BJIJlHHHe aypeoM Hl \rHl3 ]la M i1 Kpo 1jJ,!IOpy 11l l!IJ,<'BO:ta 11opM ;\Jll , lll,lX K j)l:,I ~ 

li 3KC'CT CpllMC l!T a .'ibH'.J 3a,p a )l( eH1fblX. !Zp blCbl Ób!JIH :rn p :l)l(CJ; b l l! jlll IL >W: LLI, 'I J'.)Jl ,'1.HjY.''ll~\111 )1 

n ,r.1, m e.soJ( I MJT JJ.Banu :nH q e,-1,1p c x 'lacono ro ,no cena Staphylococcus aureu5 .1 1a 6 yJ11,,1 H. 

AypeOMIII\IHI IJOJ(a!laJI H -BMeCTC C IJHll \{ :11 B n pO)l.OJl )KCHHH 10 ] \HC H B KO.TTl! 'ICCTBe 25.0'J0 
enmrn u Ka)l{;<Oro / \Hl!. TToJJ. !l.wrn HH e ~1 aypeoM:-IUHHa n o rn,6 a.rm óaKTC j)'llll L '"ctobacillus 
li canpo tjrnTHble CTa•cjJHJ'OKOKKH, Me)K!lY TC~l o 5HJl b HO pa 3Ml!OiKa.Hl!{'.b Proteus, Jlj) O)l{)l( )I 

I l o n opm,1e CTatjJHJIOK'}KK H. Ko.,rn 'leCTIJO 3 !1T EpOKO;, KOB y ; tep)l{·HB /!JIDCI, flO'I T !\ 11 a o ; u10 ,1 

li TOM -)!{€ y po .BHe. TTo j\ BJIH 51H HCM aypeoMHJJJ IHa 33 MCT \iJlfi JIJIH CII H)l{(' MI\(' KO.'fll']C('n: a 

KIHU C'IIIOH na.TTO'IKH , e,c.~·H 6btJIH OHH B "IC'laT.TI HT E'Jlbllbl Jlj!M )IX cylll r CTBOB<lll !it:, 1:.111 .'l:l )Ke 
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:•:1::,uirne, CCJIII UJTaMMbl 6b!Jlll onopHbl€. 3a,ll.ep,1ma B03pa,cTa KfllllClJl!b!X rraJIOlJeK C03/l.a€T 

r,,,r.ronpH51THbl€ ycJIOBll51 /l.Jl51 pa3BHT!I51 BBe/l.CIIHOfO orropi-;oro CTa(jJH.TTOKOKKa, a T3'K )!{€ 

;r JJJIH Proteus. 
I3 c.ny'!ae OlJeHb o6HJ!Wl0f0 B03pacTa 1KIUIIe 1l!lb!X rra.no11eK, pa3BHTHC BBe,ll.eHHOro 

c,,Hflll,10KKOKa 6b!J!O MIIOfHM C.TT'l6ee. 

Hall.O npe)llll;)J!Of;:JTb '!TO 8 llHW:€EO/l.C cyw:ccrnyeT 3HTaroHH3M M-l')l{,'J.Y HeKOTOpb!Mll 

lllT?.MMilMH KHUJe'IHOll rraJIOlJKH H CTaljrn.noKOKKaMn. 

H. B u r z y ń s k a 

THE INFLUENCE OF AUREOMYCIN ON THE INTESTINAL TRACT 
MICROFLORA IN NORMAL AND STAPHYLOCOCCI INFECTEI) RATS 

Summa•ry 

Rats were inifected with 1 ml of 24 hours culture of Sltaphylococci introduced 
witJh ,sitomaclh tuibe 25 OOO units of aureomycin was served daily with diet O'Ver 
10 day1s period. 

Aureomyoin indiuced di'sappearą:n;ce of LactobacilJ.'lus and ,saprophytic s:taphylJ.o
cocci but the growth of Prorteus, ye,ast'S and resistant staphylococci was increased. 
The amount of enterococci remained on the ,same level. B. coli showed decrease, 
no effoc;t or increa~e depending on ilts res1irstance to the ,antibdotic. In the cas~ 
when B. co'li was restrnined both Proteus and in:t,roduc,ed srtaphylococci ,ga,ve signi
ficant multip1:ioation. In tihe cas·e of not restrained ,growth of B. coli, rthe growth 
of in'troduced srt•aphylococci wa's much smaller. The possibilirty exists for an anta
gonistic action between B. coli and ~,aphylococci in int1estinal trad. 
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