
W marcu 2014 r. Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności 

(EFSA) opublikował, podobnie jak w la-
tach poprzednich, doroczny raport doty-
czący oporności na czynniki antybakte-
ryjne (antybiotyki i wybrane sulfonami-
dy) bakterii zoonotycznych (Salmonella 
i  Campylobacter) oraz wskaźnikowych 
(Escherichia coli, Enterococcus spp.) izo-
lowanych w  krajach Unii Europejskiej 
(UE) od zwierząt i z żywności w 2012 r. 
(1). Raport został przygotowany w opar-
ciu o dyrektywę 2003/99/WE (2), na pod-
stawie danych przekazywanych przez kra-
je członkowskie UE, przy współpracy Eu-
ropejskiego Centrum ds. Zapobiegania 
i Zwalczania Chorób (ECDC) oraz pod-
wykonawców EFSA – Agencję ds. Zdrowia 
Zwierząt i Laboratoriów Weterynaryjnych 
(AHVLA, Wielka Brytania) i Uniwersytet 
w Hasselt (Belgia). Przygotowanie zesta-
wienia, jak w poprzednich latach, odby-
ło się przy udziale podgrupy zadaniowej 
EFSA składającej się z przedstawicieli po-
szczególnych krajów członkowskich UE, 
będących specjalistami w  zakresie mi-
krobiologii, epidemiologii, chorób od-
zwierzęcych i  oporności przeciwdrob-
noustrojowej. Polskę reprezentuje w tym 
zespole dr hab. Kinga Wieczorek z PIWet-
-PIB w Puławach, której opracowanie da-
nych za 2011 r. zostało przedstawione po-
przednio (3).

Ocenę oporności/wrażliwości izolatów 
bakteryjnych przeprowadzono w większo-
ści przypadków metodą MIC (minimal in-
hibitory concentration, w mg/l), biorąc pod 
uwagę epidemiologiczne koncentracje gra-
niczne (epidemiological cut-off- ECOFF), 
podane w decyzji Komisji 2007/407/EC 
(4), opierając się na danych EUCAST (5) 
oraz informacjach publikowanych w lite-
raturze naukowej (6, 7, 8). Należy zwrócić 
uwagę, że wartości ECOFF mogą różnić 
się od klinicznych wskaźników oporności, 
które opierają się na danych farmakokine-
tycznych i  farmakodynamicznych i mają 
głównie zastosowanie w praktyce. Z uwa-
gi na to, że w omawianym raporcie EFSA 
informacje dotyczące oporności izolatów 
pochodzących od ludzi bazują na klinicz-
nych wartościach granicznych, nie zawsze 
mogą one być obiektywnie porównane 

z danymi dotyczącymi szczepów wyosob-
nionych od zwierząt rzeźnych i z żywno-
ści, analizowanych przy pomocy ECOFF.

Biorąc pod uwagę zawarte w raporcie 
dane, wyciągnięto kilka ogólnych wnio-
sków związanych z opornością na czyn-
niki przeciwbakteryjne ocenianych drob-
noustrojów zoonotycznych Salmonella 
i Campylobacter (bakterie wskaźnikowe – 
E. coli i Enterococcus spp., uwzględnione 
w omawianym opracowaniu EFSA, nie są 
przedmiotem obecnego artykułu):
1.  Dane dotyczące oporności Campylobac-

ter i Salmonella izolowanych od ludzi 
miały najczęściej charakter ilościowy 
i opierały się na wartościach klinicznych 
breakpoint. W przypadku szczepów izo-
lowanych od zwierząt i z żywności dane 
jakościowe (MIC, wielkość strefy zaha-
mowania w wzrostu w metodzie krążko-
wej) oparte były na wartościach epide-
miologicznych ECOFF, które zwykle są 
mniejsze niż analogiczne dane klinicz-
ne, co sprawia, że większa liczba izola-
tów zaliczana była do grupy opornych. 
Biorąc powyższe pod uwagę, EFSA za-
leca ostrożność w interpretacji uzyska-
nych wyników.

2.  Badane izolaty bakteryjne cechowały 
się w dużym stopniu opornością prze-
ciwdrobnoustrojową, której poziom był 
różny w poszczególnych krajach człon-
kowskich UE.

3.  Fluorochinolony (cyprofloksacyna) i an-
tybiotyki z grupy 3 generacji cefalospo-
ryn (cefotaksyma) uznawane są w dal-
szym ciągu za najważniejsze środki w le-
czeniu ciężkich przypadków salmoneloz 
u ludzi. W przypadku zakażeń Campy-
lobacter rolę taką pełnią fluorochinolo-
ny i makrolidy (erytromycyna).

4.  Duży odsetek szczepów (24,3–30,4%) 
Salmonella izolowanych od ludzi wyka-
zywał oporność na ampicylinę, tetracy-
kliny i sulfonamidy. Jednak tylko niewie-
le tych drobnoustrojów było opornych 
na fluorochinolony (<6%) i cefalospo-
ryny (<2%).

5.  Oporność wieloraką, definiowaną jako 
ograniczona wrażliwość na czynni-
ki przeciwbakteryjne należące co naj-
mniej do trzech różnych klas, wykazano 
u dużego odsetka izolatów Salmonella 

pochodzących od ludzi w niektórych 
krajach UE. Jednak blisko połowa zba-
danych szczepów była wrażliwa na 
wszystkie stosowane w badaniach an-
tybiotyki.

6.  W przypadku szczepów Salmonella 
wyosobnionych od zwierząt i żywno-
ści najwyższy odsetek izolatów opor-
nych na cyprofloksacynę pochodził od 
indyków oraz mięsa brojlerów. Szcze-
py takie były również oporne, chociaż 
w niewielkim odsetku (0,4–4,8%), na 
cefalosporyny 3 generacji.

7.  Stwierdzono duży odsetek (32,4–48,8%) 
szczepów Campylobacter pochodzą-
cych od ludzi opornych na ampicyli-
nę, cyprofloksacynę, kwas nalidykso-
wy i  tetracykliny, natomiast znacznie 
mniejszy (średnio 3,1%) w odniesieniu 
do erytromycyny.

8.  Wykazano, podobnie jak w latach ubie-
głych, bardzo wysoki poziom oporno-
ści w odniesieniu do fluorochinolonów 
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(cyprofloksacyna) wśród szczepów 
C. coli izolowanych od brojlerów i mięsa 
drobiowego (odpowiednio 82,7 i 78,4% 
izolatów). Oporność ta była nieco niższa 
u C. jejuni (odpowiednio 59,3 i 44,1% 
szczepów).
Dane dotyczące oporności pałeczek 

Salmonella izolowanych od ludzi przeka-
zało 19 krajów członkowskich UE oraz Is-
landia i Norwegia. Obejmowały one łącz-
nie 24 108 izolatów, czyli 26,1% wszystkich 
szczepów wyosobnionych z potwierdzo-
nych laboratoryjnie przypadków salmo-
nelozy u ludzi w 2012 r. Podobnie jak w la-
tach poprzednich, większość krajów sto-
sowała kliniczne wartości graniczne wg 
Clinical and Laboratory Standards Insti-
tute (CLSI), jednak kilka państw uznawa-
ło wartości epidemiologiczne wg European 
Committee on Antimicrobial Susceptibili-
ty Testing (EUCAST). Były one identycz-
ne w przypadku chloramfenikolu, tetra-
cyklin, kwasu nalidyksowego i  sulfona-
midów, ale dla pozostałych antybiotyków 
wartości cut-off wg CLSI i EUCAST róż-
nią się istotnie, co wpływa na możliwość 
jednoznacznej interpretacji otrzymanych 
w różnych krajach wyników.

W odniesieniu do poszczególnych czyn-
ników przeciwbakteryjnych zbadano róż-
ną liczbę szczepów, najwięcej w stosun-
ku do ampicyliny (19 672 izolaty), a naj-
mniej w odniesieniu do sulfonamidów 
(15 282 szczepy). Największy stopień opor-
ności u wszystkich izolatów Salmonel-
la stwierdzono, podobnie jak w  latach 
poprzednich, w stosunku do tetracyklin 
(30,4% szczepów opornych) oraz ampicy-
liny (27,9%). Stosunkowo dużo szczepów 
wykazywało też oporność na sulfonami-
dy (29,4%) i streptomycynę (24,3%). Tylko 
nieliczne izolaty Salmonella były oporne 
na cefotaksymę (1,1% spośród 18 536 zba-
danych) oraz kanamycynę (1,7% z 16 287). 
Podobnie jak w latach poprzednich, Pol-
ska nie przesłała do EFSA danych dotyczą-
cych oporności szczepów Salmonella izo-
lowanych od ludzi.

W przypadku dwóch najczęściej izolo-
wanych od ludzi serowarów Salmonella – 
S. Enteritidis i S. Typhimurium, obserwo-
wano dość znaczące różnice w oporności 
na badane substancje przeciwbakteryj-
ne. W odniesieniu S. Enteritidis najwięk-
szą oporność obserwowano w stosunku 
do kwasu nalidyksowego (18,8% spośród 
4633 szczepów), mniejszą natomiast w do 
cyprofloksacyny (4,9%; 5603 izolaty), am-
picyliny (5,7%; 6400 szczepów) oraz gen-
tamycyny (5,5%; 4914  izolaty). Najmniej 
natomiast szczepów opornych wykazano 
w odniesieniu do kanamycyny (0,1% bada-
nych izolatów), chloramfenikolu (0,4%), ce-
fotaksymy (0,7%) i streptomycyny (0,9%).

W przypadku szczepów S. Typhimu-
rium wyosobnionych od ludzi zbadano 

od 3255 (oporność na sulfonamidy) do 
4256  izolatów (oporność na ampicyli-
nę). Najwyższy odsetek szczepów opor-
nych stwierdzono, podobnie jak w latach 
poprzednich, w stosunku do ampicyliny 
(66,1%), tetracyklin (63,2%), sulfonamidów 
(62,0%) oraz streptomycyny (46,1%), naj-
mniej natomiast izolatów opornych wyka-
zano w odniesieniu do cefotaksymy (1,0%) 
i kanamycyny (1,7%).

Oznaczając oporność wieloraką u szcze-
pów Salmonella pochodzących od ludzi 
(14 196 izolatów), stwierdzono, że zjawisko 
to wykazywało 29,4% z nich. Najczęściej 
były to szczepy izolowane we Włoszech 
(63,1%), na Węgrzech (55,8%), w Hiszpa-
nii (47,4%) oraz Irlandii (41,9%). Z dru-
giej strony 51,1% zbadanych szczepów 
było wrażliwych na wszystkie substancje 
przeciwbakteryjne uwzględnione w ra-
porcie EFSA.

Dane dotyczące oporności na czynni-
ki przeciwbakteryjne izolatów Salmonel-
la pochodzących od zwierząt i z żywno-
ści przekazało 19 krajów członkowskich 
Unii Europejskiej oraz Norwegia i Szwaj-
caria. Oporność szczepów pochodzących 
od drobiu badano w 16 krajach unijnych, 
oznaczając ją u ponad 4000 izolatów, w tym 
739 szczepów wyosobnionych w Polsce. Po-
dobnie jak w latach poprzednich, najwyż-
szy odsetek szczepów opornych dotyczył 
cyprofloksacyny (średnio w UE 37,5% ba-
danych izolatów, w Polsce – 39,2%), kwa-
su nalidyksowego (34,3%, w naszym kra-
ju – 35,0%), sulfonamidów (28,5% w UE 
i 12,1% w Polsce), tetracyklin (odpowied-
nio 26,1 i 8,4% szczepów opornych) oraz 
ampicyliny (21,1% w UE i 7,8% w Polsce). 
Najmniej tego typu izolatów wykazywało 
oporność na cefotaksymę (średnio w UE 
4,8%), gentamycynę (4,7%) i chloramfenikol 
(4,5%). W Polsce natomiast nie stwierdzo-
no szczepów opornych na gentamycynę.

W raporcie przedstawiono także wystę-
pujące różnice w oporności przeciwdrob-
noustrojowej między najczęściej izolowa-
nymi od drobiu serowarami Salmonella – 
S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Kentucky 
i S. Infantis. W pierwszym przypadku zba-
dano tylko 124 izolaty (informacje z 5 kra-
jów UE, w tym 15 izolatów z Polski) i wy-
kazano, że największy odsetek z nich wy-
kazywał oporność na sulfonamidy (średnio 
46,0% izolatów, 86,7% w Polsce), ampicy-
linę (odpowiednio 39,5 i 86,7%), tetracy-
kliny (35,5 i 80,0%) oraz kwas nalidykso-
wy (32,3 i 60,0%). Tylko nieliczne izolaty 
S. Typhimurium były oporne na cefotak-
symę i gentamycynę (średnio na pozio-
mie UE było to odpowiednio 4,0 i 1,6%).

W  przypadku serowaru S. Enteri-
tidis przebadano 1245 szczepów (dane 
z 13 krajów UE, w tym 496 izolatów z Pol-
ski) i stwierdzono, że najwięcej opornych 
było w  stosunku do fluorochinolonów 

– cyprofloksacyny i kwasu nalidyksowe-
go (odpowiednio 23,9  i 22,2% izolatów, 
w tym odpowiednio 43,3 i 39,3% szczepów 
w naszym kraju). W odniesieniu do innych 
substancji przeciwbakteryjnych odsetek 
izolatów opornych był znacznie mniejszy 
i wynosił średnio 5,5% dla ampicyliny (6,9% 
takich szczepów w Polsce), 4,3% dla sulfo-
namidów (3,8% w naszym kraju), 3,3% dla 
tetracyklin (0,8% w Polsce) i 1,3% dla ce-
fotaksymy (0,6% w naszym kraju).

W raporcie EFSA za 2012 r. zebrano 
również dane dotyczące oporności S. In-
fantis wyosobnionych od drobiu (765 izo-
latów z 9 krajów UE, w tym 118 z Polski). 
Najwyższy odsetek szczepów opornych 
dotyczył cyprofloksacyny i kwasu nalidyk-
sowego (odpowiednio 82,6 i 82,5%, w tym 
po 44,1% w naszym kraju), sulfonamidów 
(74,0% w UE i 44,1% w Polsce) oraz tetra-
cyklin (odpowiednio 67,9 i 39,0%). Tylko 
nieliczne szczepy tego serowaru były opor-
ne na cefotaksymę (4,7%), chloramfenikol 
(3,9%) i gentamycynę (3,1%). W naszym 
kraju nie stwierdzono natomiast żadnego 
szczepu opornego na te antybiotyki.

W przypadku izolatów serowaru S. Ken-
tucky pochodzących od drobiu (ogółem 
158 szczepów z 5 krajów UE; brak danych 
z Polski) najwyższy stopień oporności ob-
serwowano w odniesieniu do fluorochino-
lonów (cyprofloksacyna – 72,8% i kwas na-
lidyksowy – 70,9%), ampicyliny (65,8%), 
tetracyklin (59,2%) oraz sulfonamidów 
(57,0%). Tylko nieliczne tego typu szczepy 
były oporne na cefotaksymę (6,3%) i chlo-
ramfenikol (5,1%).

Dziewięć krajów UE dostarczyło 
dane dotyczących oporności Salmonel-
la (n=751, w  tym 55  izolatów z Polski) 
wyosobnionych od indyków. Jak wyni-
ka z  raportu, największy odsetek szcze-
pów opornych dotyczył tetracyklin 
(66,9%, w Polsce – 58,2%), cyprofloksa-
cyny (odpowiednio 60,25  i  52,7%), sul-
fonamidów (59,0  i 54,5%) oraz ampicy-
liny (56,7  i 50,9%). Tylko 0,8% izolatów 
było opornych na cefotaksymę (w Polsce 
– 3,6% zbadanych szczepów).

Szczepy Salmonella wyosobnione od 
świń (dane z 10 krajów UE, n=1626 izola-
tów, wśród nich tylko 10 szczepów z Pol-
ski) wykazywały zróżnicowaną oporność 
na badane czynniki przeciwbakteryjne, 
z największym odsetkiem szczepów opor-
nych w odniesieniu do sulfonamidów i te-
tracyklin (średnio po 63,4% zbadanych 
szczepów) oraz ampicyliny (60,3%). Tyl-
ko nieliczne takie szczepy były oporne na 
cefotaksymę (średnio w UE 2,3%), gen-
tamycynę (3,4%) oraz kwas nalidyksowy 
(5,8% szczepów) oraz cyprofloksacynę 
(średnio 7,6%).

Niektóre kraje badały oporność na an-
tybiotyki Salmonella spp. pochodzących 
od bydła (7 państw, 259 szczepów; brak 
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danych z Polski). Najwięcej izolatów wy-
kazywało oporność na sulfonamidy (śred-
nio 42,5% szczepów), tetracykliny (36,7%) 
oraz ampicylinę (34,4%). Najmniej takich 
izolatów było opornych na cefotaksymę 
(średnio 0,4% ale wykazano takie szczepy 
tylko w Belgii – 2,4%) oraz gentamycynę 
(średnio 1,2% i dotyczyło to tylko izolatów 
wyosobnionych w Niemczech – 1,5% i we 
Włoszech – 14,3%).

Większość danych dotyczących oporno-
ści Salmonella pochodzących od zwierząt 
rzeźnych dotyczyła bakterii izolowanych 
z mięsa drobiowego (dane z 12 krajów, licz-
ba zbadanych szczepów od 898 w przypad-
ku oporności na tetracykliny do 963 w od-
niesieniu do chinolonów; z Polski zbadano 
93 izolaty), a średni unijny poziom opor-
ności na określone czynniki antybakteryj-
ne wahał się od 63,2% w przypadku cypro-
floksacyny (67,7% w naszym kraju), 57,1% 
dla kwasu nalidyksowego (52,7% w Polsce), 
sulfonamidów (średnio 53,1%, w tym 35,5% 
w naszym kraju) oraz tetracyklin (odpo-
wiednio 49,1 i 31,2%). Najniższy odsetek 
izolatów opornych dotyczył gentamycy-
ny (4,2%, w tym 1,1% w Polsce), cefotaksy-
my (odpowiednio 4,6 i 0% izolatów opor-
nych) oraz chloramfenikolu (odpowied-
nio 5,9 i 2,2%).

Niektóre kraje UE (n=13, w tym Polska) 
dostarczyły informacje na temat oporno-
ści na substancje przeciwbakteryjne izo-
latów Salmonella wyosobnionych z mięsa 
wieprzowego (zbadano łącznie od 899 do 
949 szczepów, w zależności od antybioty-
ku, wśród nich od 11 do 31 szczepów w na-
szym kraju). Najwięcej z nich wykazywało 
oporność na sulfonamidy (średnio 53,7%, 
w tym tylko 16,1% w Polsce), tetracykliny 
(49,5%, 32,3% w naszym kraju) i ampicy-
linę (odpowiednio 47,2% i 22,6%), nato-
miast tylko nieliczne szczepy były oporne 
na cefotaksymę (średnio 1,3%, brak szcze-
pów opornych w naszym kraju) i gentamy-
cynę (2,5% w tym 0% w Polsce).

W  przypadku oporności szczepów 
Campylobacter pochodzących od ludzi 
(zbadano od 6824 szczepów w odniesieniu 
do tetracyklin do 36 172 izolatów w sto-
sunku do cyprofloksacyny) dane do rapor-
tu EFSA dostarczyło 14 krajów UE (brak 
informacji z Polski). We wszystkich bada-
niach określano oporność na erytromycy-
nę i cyprofloksacynę, antybiotyki ważne 
w leczeniu zakażeń na tle Campylobacter. 
Największy odsetek szczepów opornych 
stwierdzono w przypadku chinolonów 
– kwasu nalidyksowego i cyprofloksacy-
ny (odpowiednio 48,8% z 21 491 i 47,4% 
z 36 172 izolatów) oraz ampicyliny (36,4% 
spośród 7768 szczepów). Najmniej szcze-
pów opornych zaobserwowano w  sto-
sunku do gentamycyny (0,4%, 8424  izo-
laty) oraz amoksycyliny (średnio 1,4%, 
6998  szczepów).

W odniesieniu do dwóch najważniej-
szych gatunków Campylobacter – C. jejuni 
i C. coli obserwowano różnice w oporno-
ści na badane czynniki przeciwbakteryjne. 
W stosunku do C. jejuni (dane z 14 kra-
jów UE) najwięcej szczepów opornych 
stwierdzono w przypadku chinolonów – 
cyprofloksacyny (54,1% z 11 551 szcze-
pów) i kwasu nalidyksowego (53,3% spo-
śród 6765  izolatów). W przypadku tych 
samych czynników przeciwbakteryjnych 
badanych w odniesieniu do C. coli od-
setek szczepów opornych wynosił od-
powiednio 69,0% (1322 zbadane izola-
ty) oraz 69,9% (1002 szczepy). Duży od-
setek szczepów, zarówno C. jejuni, jak 
i C. coli, wykazywał oporność na tetracy-
kliny (odpowiednio 28,8 i 49,7%, przeba-
dano 4679 i 328 szczepów). Jeszcze więk-
sze różnice zaobserwowano w przypadku 
erytromycyny, gdzie odpowiednio 1,4% 
(11 080 izolatów) i 15,1% (1264 szczepów) 
C. jejuni i C. coli było niewrażliwych na 
ten antybiotyk.

Dane dotyczące oporności na czyn-
niki przeciwbakteryjne Campylobacter 
pochodzących od zwierząt, zwłaszcza 
drobiu (brojlery), od których izolowano 
drobnoustroje głównie z  zawartości je-
lit ślepych, pobieranych losowo w  trak-
cie różnych krajowych programów mo-
nitoringowych lub innych badań, dostar-
czyło w odniesieniu do C. jejuni i C. coli 
odpowiednio 10 i 6 krajów UE (brak infor-
macji z Polski). Zbadano 683 izolaty C. je-
juni i 268 szczepów C. coli. W pierwszym 
przypadku najwyższy poziom oporności 
dotyczył cyprofloksacyny (średnia unijna 
44,1%, najwięcej w przypadku Hiszpanii 
– 96,9%, Węgier – 87,0% i Czech – 84,6% 
izolatów opornych), kwasu nalidyksowe-
go (średnio 41,4% szczepów opornych, 
najwięcej w Hiszpanii – 93,8% i na Wę-
grzech – 84,8%) oraz tetracyklin (śred-
nio – 34,1%, najwięcej znów w Hiszpanii 
– 90,6% oraz w Holandii – 59,8%). Tylko 
nieliczne tego typu szczepy były oporne 
na erytromycynę (0,4%, tylko we Francji 
– 4,1% i Hiszpanii – 3,1%) oraz gentamy-
cynę (0,7%).

Izolaty C. coli pochodzące od dro-
biu (brojlerów) w większości były opor-
ne na cyprofloksacynę (78,4% badanych 
szczepów, najwięcej w Hiszpanii – 96,3% 
i Czechach – 94,1%), kwas nalidyksowy 
(średnio 75,7%, zwłaszcza w Hiszpanii – 
90,7% i Holandii – 82,6%) oraz tetracy-
kliny (średnio 73,1% szczepów, najwięcej 
w Hiszpanii – 98,1% i Francji – 92,3%). 
Stosunkowo niski odsetek szczepów opor-
nych dotyczył erytromycyny (11,2% ba-
danych izolatów, najwięcej w Hiszpanii 
– 22,2% i Holandii – 21,7%) oraz genta-
mycyny (4,1%, stwierdzona tylko u szcze-
pów w Hiszpanii – 16,7%, Czechach – 5,9% 
i Holandii – 4,3%).

Dane dotyczące oporności C. coli wy-
osobnionych od świń dostarczyło do ra-
portu EFSA tylko 5 krajów UE (Dania, 
Francja, Hiszpania, Holandia i Węgry), 
w których zbadano łącznie 557 szczepów, 
izolowanych głównie od tuczników. Naj-
więcej szczepów opornych zaobserwo-
wano w stosunku do tetracyklin (średnio 
76,8%, zwłaszcza w Hiszpanii – wszyst-
kie badane 73  szczepy, Francji – 91,7% 
spośród 96  izolatów oraz na Węgrzech 
– 88,7%, 53 szczepy). Stosunkowo duża 
grupa szczepów była też oporna na (śred-
nio 32,0%, zwłaszcza w Hiszpanii – 97,3% 
oznaczanych izolatów) kwas nalidykso-
wy (31,6% zbadanych izolatów, zwłaszcza 
w Hiszpanii – 95,9% szczepów) oraz ery-
tromycynę (23,9%, zwłaszcza izolaty po-
chodzące z Hiszpanii – 79,5%). Tylko nie-
wielki odsetek szczepów C. coli wykazywał 
oporność na gentamycynę – 2,9%.

Tylko w 5 krajach UE (Dania, Finlan-
dia, Hiszpania, Holandia, Niemcy) bada-
no oporność C. jejuni pochodzących od 
bydła (łącznie 480  izolatów). Najwyższy 
odsetek szczepów opornych stwierdzono 
w stosunku do tetracyklin (średnio 43,5% 
izolatów, zwłaszcza w Niemczech – 76,7%), 
cyprofloksacyny (32,9% szczepów, najwię-
cej w Hiszpanii – 63,2%) oraz kwasu na-
lidyksowego (32,5% izolatów, najwięcej 
znów w Hiszpanii – 64,7%). Tylko nielicz-
ne tego typu szczepy były oporne na ery-
tromycynę (0,6% izolatów) i gentamycynę 
(0,2% szczepów).

W omawianym raporcie przedstawio-
no również dane dotyczące oporności 
na substancje przeciwbakteryjne C. je-
juni wyosobnionych z mięsa drobiowe-
go (brojlery). Pochodziły one z 8 krajów 
UE (w tym Polski) i objęły 824 szczepy, 
wliczając w to 157 z naszego kraju. Naj-
więcej szczepów wykazywało oporność 
na cyprofloksacynę (średnio 59,3%, naj-
więcej w Polsce – 88,5%, na Węgrzech – 
81,8% i Rumunii – 81,3%), kwas nalidyk-
sowy (57,9% szczepów opornych, zwłasz-
cza w naszym kraju – 86,0% i Rumunii 
– 82,8%) oraz tetracykliny (47,5% opor-
nych, najwięcej w Belgii – 64,0% oraz Ru-
munii – 59,4% i Polsce – 59,2%). Tylko 
nieliczne szczepy wykazywały oporność 
na erytromycynę (średnio 1,8% izola-
tów, szczególnie w Rumunii – 14,1%; 0% 
w Polsce) oraz gentamycynę (0,7% zbada-
nych szczepów, zwłaszcza znów w Rumu-
nii – 6,3%; brak tego typu izolatów w na-
szym kraju).

W niektórych krajach (Austria, Belgia, 
Holandia, Polska, Rumunia i Węgry) zba-
dano też oporność C. coli (n=473, w tym 
116 izolatów z naszego kraju) pochodzą-
cych z mięsa drobiowego. Najwyższy od-
setek szczepów opornych dotyczył cy-
profloksacyny (średnio 82,7%; najwięcej 
w Polsce – 89,7%), kwasu nalidyksowego 
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(81,0%, znów najwięcej w naszym kraju – 
89,7%) oraz tetracyklin (średnio 57,3% izo-
latów opornych, najwięcej w Belgii – 86,7% 
i Polsce – 64,7%). Tylko nieliczne szczepy 
z  tej grupy (1,7%) wykazywały oporność 
na gentamycynę i były one izolowane tyl-
ko w Rumunii (6,2% wyników dodatnich), 
Belgii (4,7%) i Holandii (0,8%).
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Celem artykuł jest przedstawienie da-
nych na temat występowania afrykań-

skiego pomoru świń (African swine fever 
– ASF) w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, 
Białorusi oraz w Gruzji i Armenii. W opra-
cowaniu wykorzystano materiały opubliko-
wane w EFSA Journal (1). Stanowi je opi-
nia naukowa na temat afrykańskiego po-
moru świń w wymienionych państwach do 
31 stycznia 2014 r., opracowana na zlecenie 
Komisji Europejskiej przez specjalistów pa-
nelu EFSA. Opinia ta uwzględnia, oprócz 
sytuacji epidemiologicznej, możliwość 

powstawania endemicznych rezerwuarów 
wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz za-
lecenia na przyszłość, zmierzające do prze-
ciwdziałania przeniesieniu wirusa do kra-
jów Unii Europejskiej. Przytacza też pi-
śmiennictwo na ten temat z poprzednich lat.

Istnieje obawa, że z wymienionych po-
przednio państw może nastąpić przenie-
sienie wirusa afrykańskiego pomoru świń 
(ASFV) do krajów UE w wyniku obrotu 
mięsem wieprzowym i zakażonymi świ-
niami oraz za pośrednictwem pasz i środ-
ków lokomocji. Czynnikiem przenoszącym 
mogą być ludzie i używane przez nich na-
rzędzia oraz przedmioty zanieczyszczone 
wirusem. Przenosicielami ASFV mogą być 
również zakażone dziki.

Zgłoszone do Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE) ogniska afrykań-
skiego pomoru świń na Ukrainie i Biało-
rusi zostały ostatnio oficjalnie uznane jako 
zlikwidowane. Przypuszcza się jednak, że 
nie wyczerpuje to całokształtu obecnej sy-
tuacji epidemiologicznej ASF w tych kra-
jach, co oznacza, że nadal istnieje zagro-
żenie w stosunku do graniczących z nimi 
krajów Unii Europejskiej.

Utrzymuje się duże prawdopodobień-
stwo przeniesienia ASFV z obszaru Fede-
racji Rosyjskiej za pośrednictwem trans-
granicznego przewożenia w  kierunku 

zachodnim zakażonych świń, wieprzowi-
ny i produktów zawierających wieprzo-
winę. Istotną rolę w tym względzie mogą 
też odgrywać przekraczające granice dzi-
ki, będące nosicielami i siewcami ASFV.

Afrykański pomór świń stwierdzono 
w Gruzji 5 czerwca 2007 r., został on prze-
niesiony na teren tego kraju poprzez port 
Poti nad Morzem Czarnym. Z Gruzji wi-
rus rozszerzył się na teren Federacji Ro-
syjskiej. W lipcu 2012 r. ASFV pojawił się 
na Ukrainie, a w czerwcu 2013 r. na Bia-
łorusi (2). W styczniu 2014 r. afrykański 
pomór świń ponownie został stwierdzo-
ny na Ukrainie, tak u dzików, jak świń do-
mowych, oraz na Litwie, czyli w kraju UE, 
u dwóch dzików (1). Szczegóły co do sze-
rzenia się ASF zawarte są w cytowanej na 
wstępie opinii EFSA z 2014 r. (1) oraz w pu-
blikacji Markowskiej-Daniel i Pejsaka (3).

Epidemia ASF od końca 2007 r. na te-
renie omawianego obszaru przebiegała 
w trzech etapach: 
1)  wystąpienie ASF w południowych i pół-

nocnych rejonach Kaukazu w  latach 
2008–2010; 

2)  pojawienie się ASF w  wielu obwo-
dach europejskiej części Rosji w latach 
2011 i 2013; 

3)  pojawienie się w  tym samym cza-
sie licznych ognisk ASF w centralnej 
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The purpose of this paper was to present the dynam-
ic epidemiological situation of African swine fever at 
Eastern border of European Union. According to EFSA 
Panel on Animal Health and Welfare (EFSA J. 2014; 
12 (4):3628), the risk of the occurrence of endem-
ic African swine fever in Georgia, Armenia, the Rus-
sian Federation, Ukraine and Belarus was character-
ized. It was also underlined that the risk of African 
Swine Fever Virus (ASFV) re-introduction from the 
Russian Federation to Ukraine and Belarus due to 
transboundary movements of people, pork or infect-
ed wild boars, is a constant risk. Particularly, a sig-
nificant number of backyard farms with ASF, most-
ly in the Western Ukraine, can become the infected 
regions very close to the EU border. This paper, in its 
second part, is presenting general conclusions and 
recommendations how to act against crossing the EU 
borders by animals harboring ASFV and how to pro-
ceed in order to eradicate the disease in the coun-
tries bordering with the EU.
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