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Sutrumpinimai 
 

CLSI - Klinikinių ir laboratorinių standartų institutas( angl. Clinical and laboratory Standarts 

Institute) 

E. Coli - Escherichia coli 

IMM - Intramaminis vaisto sušvirkštimas ( angl. Intrammamary treatment ) 

KNS - Koaguliazei negatyvūs stafilokokai 

KTS - Koaguliazei teigiami stafilokokai 

LVA - Lietuvos veterinarijos akademija 

MSK - minimalioji slopinamoji koncentracija (angl. Minimal inhibitory concentration) 

NMVRVI – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 

PCR - Polimeraz÷s grandinin÷ reakcija (angl. Polymerase chain reaction ) 

S. agalactiae - Streptococcus agalactiae 

S. aureus - Staphylococcus aureus 

S. dysgalactiae - Streptococcus dysgalactiae 

S. uberis - Streptococcus uberis  

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
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SUMMARY 

 

The efficiency of beta lactam antibiotics against streptococci and staphylococci isolated 
from bovine mastitis 
 

Student - Rokas Dabravolskas (2013). 

Veterinary Academy of Lithuanian University of Health Sciences Tilž÷s - 18, LT-47181 Kaunas, 

Lithuania: 

E-mail: rokelisd@gmail.com 

 

Research advisor – Dr. Irena Klimien÷ (2013). 

Veterinary Institute of Veterinary Academy of Lithuanian University of Health Sciences, Tilž÷s - 18, 

LT-47181 Kaunas, Lithuania : 

E-mail: klimiene@lva.lt 

 

Almost a half of the all antibiotics which are prescribed in Europe are prescribed for the 

treatment, disease prevention and growth stimulation of animals. Milk farms is one of the areas 

where antibiotics are used mostly after pig production and poultry industry. Antibiotics of various 

classes are used to mastitis prevention and treatment, but the most popular are beta lactams, which 

are very important and in human medicine. Beta lactams are used in 31 – 66 % of farms and more 

than 80 % in the mastitis treatment. 

The purpose of this work was to analyse beta lactam antibiotics use frequency in the 

veterinary medicines, which are used in Lithuania and estimate in vitro effect of beta lactams in 

cow mastitis pathogen. During the work there were indicated the most common used antibiotic 

materials, which are registered in the Register of Veterinary Medicinal Products in the Republic of 

Lithuania. There also was estimated the spread of beta lactam antibiotic materials among other 

antimicrobic materials. In addition there were indicated the most frequent pathogens of the cow 

mastitis under the State enterprise „Pieno tyrimai“ data reports. There also was evaluated the 

sensitivity of the cow mastitis pathogens for the beta lactams. 

According to Lithuanian Register of Veterinary Medicinal Products based on review of 2007-

2011 year, we determined about 190-200 different antimicrobials used for mastitis treatment 

thearapy, which consist of various antibiotics, such as: tetracyclines, sulfonamides, cephalosporins, 

aminoglycosides, β-lactams, trimetrophrim, macrolides, lincosamides, polymyxins, chinolons. Also 
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it is exhibited the use of antimicrobial treatment combinations with β-lactams. Our studies reported 

that the most commonly used antimicrobial drugs in cases of cow mastitis are cephalosporins and 

the other β-lactams.  

The finding supported by the results of State enterprise „Pieno tyrimai“ based on information 

of 2011 first quarter, have showed that bovine mastitis was caused by 64 Staphylococcus (53.3 %) 

and 56 Streptococcus (46.6 %) genus species. S. aureus constituted (31.6%) of all mastitis caused 

by Staphyloccocus species pathogens and S. agalactiae – (22.5%) of Streptococcus strain 

pathogens. Some other pathogens were identified as a cause of mastitis: E. faecalis, S. bovis, S. 

uberis and other Streptococcus genus species. CNS and CPS were attached to this species either. 

Bacteriological analysis of the studies found that S. aureus was susceptible to Cloxacillin 

(78.9 %), combination of Clavulanic acid and Amoxicillin (81.6 %) other Staphylococcus species 

were susceptible to Amoxicillin (50 % ), Cloxacillin (92.3 %), Amoxicillin and Clavulanic acid 

combination (96.2 %) and to Cephalexin (65.4 %). 

S. agalactiae was susceptible to Penicillin (62.9 %), Amoxicillin (96,3 %) and 

Cloxacillin(55.6 %). 

Other Streptococcus species were susceptible to these antimicrobials Amoxicillin (82.6 %), 

combination of Amoxicillin and Clavulanic acid (96.6%). 

The bacteria resistance to the antibiotic medicines is a very important problem, because it 

becomes difficult to cure the infections. In addition, the bacterias, which contain the gens resistant 

to antibiotics, are transmitted form animal to animal and from animal to human. All this rises the 

reasoned worries of scientists and society. The considerable part of anitbacteria medicines are used 

in veterinary, therefore the prescription of these medicines to animals are very serious actions, 

because meat, milk and other products of these animals are consumed by humans as a daily diet. 

Therefore the researches of the resistance to the antibiotics should be constantly updated and 

investigated. 

 

Keywords: mastitis, antimicrobial susceptibility, pathogens, treatment, crossed – linked resistance.  
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ĮVADAS 

 

Antibiotikai (gr. Anti – prieš, bios – gyvyb÷) – tai chemoterapin÷s mikroorganizmų 

gaminamos arba gyvulin÷s, augalin÷s kilm÷s medžiagos, kurių nedidel÷ koncentracija slopina 

pasirinktinai tam tikrų organizmų augimą, dauginimąsį ar net užmuša juos. Tai etiotropiniai vaistai, 

jie veikia ligos priežastį – infekcin÷s ligos sukel÷ją. 

Egzistuoja daugiau nei penkiolika skirtingų klasių antibiotikų ir jie skiriasi savo chemine 

struktūra ir poveikiu bakterijoms. Žmonių ir gyvūnų ligų gydymui ir prevencijai naudojama 

skirtingų klasių antibiotikai (penicilinai, tetraciklinai, makrolidai, aminoglikozidai ir amfenikoliai), 

tačiau beta laktamai ir ypač penicilinai yra plačiausiai panaudoti.  

Beveik pus÷ Europoje išrašomų antibiotikų skiriami gyvūnams gydyti. Be to, antibiotikai 

naudojami ir ligų prevencijai bei augimo skatinimui. Gyvūnų sveikatos instituto duomenimis, 

Jungtin÷se Amerikos valstijose iš 9,3 mln. kg kasmet sunaudojamų antimikrobinių medžiagų, 8,0 

mln. kg tenka gyvūnų gydymui bei prevencijai, 1,3 mln. kg augimo ir produktyvumo gerinimui. N. 

Zelandijoje sunaudoja apie 93 000 kg antibiotikų gyvūnams kasmet, tai sudaro 57 % visų šalyje 

naudojamų antimikrobinių medžiagų, o 13 % šio kiekio – penicilinai (Sarmah et al., 2006). Maisto 

grandin÷je vis labiau plintant antibiotikams, atsiranda jiems atsparios bakterijos. 

Viena iš daugiausiai naudojančių antibiotikus (po kiaulininkyst÷s ir paukštininkyst÷s) – 

pienininkyst÷. Naudojama įvairių klasių antibiotikai mastito prevencijai ir gydymui, bet dažniausiai 

beta laktamai, kurie svarbūs ir žmogaus medicinoje. Užsienio autoriai nurodo, kad penicilinai 

išlieka svarbiausia gydomąją priemone pienininkyst÷s ūkiuose. Penicilinas naudojamas 31 – 66 % 

ūkių ir jis naudojamas daugiau kaip 80 % mastito gydymo atvejų.  

Šio darbo tikslas buvo išanalizuoti beta laktaminių antibiotikų dažnį Lietuvoje naudojamuose 

veterinariniuose preparatuose ir įvertinti beta laktamų poveikį in vitro karvių mastito suk÷l÷jams. 

Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai: nustatyti Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų 

registre registruotų vaistų dažniausias antimikrobines medžiagas; nustatyti ir įvertinti beta 

laktaminių antibiotikų paplitimą kitų antimikrobinių medžiagų tarpe; iš VĮ „Pieno tyrimai“ ataskaitų 

nustatyti išskirtų iš karvių mastitinio pieno mikroorganizmų įvairovę ir įvertinti jų jautrumą beta 

laktaminiams vaistams. 

Analizuojant šiame tyrime Veterinarinių vaistų registro duomenis, nustatyta, kad dažni 

antimikrobiniai preparatai, kurių sud÷tyje yra: tetraciklinai, amfenikoliai, beta laktamai, 

cefalosporinai. Intramaminiuose preparatuose dažniausi cefalasporinai su kitais beta laktamais (52 

%) bei cefalasporinų deriniai su kitais antimikrobiniais vaistais (32 %). 
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VĮ „Pieno tyrimai“ Tyrimų laboratorijos mastito suk÷l÷jų ir jų jautrumo antibiotikams 

ataskaitose daugiausia nustatyta Staphylococcus ir Streptococcus genties mikroorganizmai. S. 

aureus nustatytas 31,7 % tarp visų padermių, o 22,5 % atvejų identifikuotas – S. agalactiae. 

Įvertinant identifikuotų stafilokokų ir streptokokų padermių atsparumą beta laktamams, nustatyta, 

kad 70,6 % jų buvo įgiję atsparumą penicilinui (p<0,05), 32,6 % – amoksicilinui, 34,8 % – 

kloksacilinui ir 50,8 % – cefaleksinui. Statistiškai patikimai (p<0,05) S. aureus paderm÷s 

atsparesn÷s nei Staphylococcus. spp. Tačiau S. agalactiae paderm÷s visiems analizuotiems 

antibiotikams buvo jautresn÷s nei Streptococcus spp. Tyrimų eigoje išskirtos stafilokokų ir 

streptokokų paderm÷s (63,3 %) rod÷ kryžminį atsparumą. Tačiau mastito suk÷l÷jai pasižym÷jo 

nevienodu kryžminiu atsparumu. Daugiau atsparių buvo S. aureus padermių, nes 81,6 % tirtųjų 

izoliatų buvo atsparūs dviems, o 36,8 % trims ir keturiems beta laktamų grup÷s antibiotikams. 

Streptococcus spp. taip pat pasižymi (68,9 %) dideliu kryžminiu atsparumu. 

Atsparumas antimikrobin÷ms medžiagoms įvairuoja skirtingose šalyse, bet problema lieka 

neišspręsta, o daugelyje šalių net did÷ja. Antimikrobin÷s medžiagos į maisto grandinę patenka iš 

produkcijos gyvulių, taip pat ir iš pieno. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad bakterijos, turinčios 

atsparumo antibiotikams genų, yra perduodamos iš gyvulio gyvuliui ir iš gyvulio žmogui. Visa tai 

kartu kelia pagrįstą visuomen÷s ir mokslininkų nerimą, pastarieji mikroorganizmų atsparumą 

antibiotikams jau vadina viena didžiausių šio amžiaus problemų. Ši problema aktuali ir Lietuvoje. 

Didel÷ dalis antibakterinių vaistų suvartojama veterinarijoje, tod÷l šių vaistų skyrimas gyvuliui – 

atsakingas žingsnis dar ir tod÷l, kad iš šio gyvulio gautą pieną ar m÷są, kitus produktus naudojame 

maistui. 
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Darbo tikslas ir uždaviniai 

 

 

Darbo tikslas – išanalizuoti beta laktaminių antibiotikų dažnį veterinariniuose injekciniuose ir 

intramaminiuose preparatuose ir įvertinti beta laktamų poveikį in vitro karvių mastito suk÷l÷jams 

 

Darbo uždaviniai: 

Nustatyti Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų registre registruotų vaistų dažniausias 

antimikrobines medžiagas 

Nustatyti ir įvertinti beta laktaminių antibiotikų paplitimą kitų antimikrobinių medžiagų tarpe 

Iš VĮ „Pieno tyrimai“ ataskaitų nustatyti, išskirtų iš karvių mastitinio pieno mikroorganizmų 

įvairovę ir įvertinti jų jautrumą beta laktaminiams vaistams. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1. Beta laktaminiai antibiotikai 

 

Antibiotikai (gr. Anti – prieš, bios – gyvyb÷) – tai chemoterapin÷s mikroorganizmų 

gaminamos arba gyvulin÷s, augalin÷s kilm÷s medžiagos, kurių nedidel÷ koncentracija slopina 

pasirinktinai tam tikrų organizmų augimą, dauginimąsį ar net užmuša juos. Tai etiotropiniai vaistai, 

jie veikia ligos priežastį – infekcin÷s ligos sukel÷ją. 

Antibiotikus gamina daugelis bakterijų, grybelių jie gali būt gaunami ir biosintetiniu būdu – iš 

kultūrų, augančių ant tam tikrų maitinamųjų terpių, filtratų. Egzistuoja daugiau nei penkiolika 

skirtingų klasių antibiotikų ir jie skiriasi savo chemine struktūra ir poveikiu bakterijoms. 

Pagrindin÷s antibiotikų klas÷s buvo atrastos nuo 1940 m. iki 1962 m. Antibiotikų vartojimas, ypač 

jo mastas, glaudžiai susijęs su bakterijų atsparumo šiems vaistams atsiradimu (Rolinson, 1998).  

Gyvūnų sveikatos instituto duomenimis, Jungtin÷se Amerikos valstijose iš 9,3 mln. kg kasmet  

sunaudojamų antimikrobinių medžiagų, 8,0 mln. kg tenka gyvūnų gydymui bei prevencijai, 1,3 

mln. kg augimo ir produktyvumo gerinimui. Iš jų penicilinai –  4,3 %. N. Zelandijoje sunaudoja 

apie 93 000 kg antibiotikų gyvūnams kasmet, tai sudaro 57 % visų šalyje naudojamų antimikrobinių 

medžiagų. 13 % šio kiekio – penicilinai (Sarmah et al., 2006). Europos Sąjungoje ir Šveicarijoje 5 

460 000 kg antibiotikų sunaudojama žmonių medicinoje, 3 465 000 kg gyvūnų gydymui ir 1 575 

000 kg gyvūnų augimui gerinti. Skaičiuojama, kad antibiotikų doz÷ žmogui – 241 mg/kg, o 

gyvūnams – 54 mg/kg. (Teuber, 2001). Tuo tarpu Danijoje, Suomijoje, Airijoje, Švedijoje – 

atitinkamai  6, 24, 24, 12 ir 24 mg/kg, o Ispanijoje, Graikojoje, Jungtin÷je karalyst÷je – 103,134 ir 

148 mg/kg. Šie skačiai rodo šalyse vykdomą antimikrobinių medžiagų vartojimo politiką. S. M. 

Drawz, R. A. Bonomo (2010) nurodo, kad žmonių ir gyvūnų ligų gydymui ir prevencijai plačiausiai 

naudojama skirtingų klasių antibiotikai (penicilinai, tetraciklinai, makrolidai, aminoglikozidai ir 

amfenikoliai), tačiau beta laktamai ir ypač penicilinai yra plačiausiai panaudoti. Tai didžiausia 

antibiotikų grup÷. Nors šiuo metu gaminama daug kitų antimikrobinių vaistų, penicilinai išlieka 

svarbiausi. 
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1.1.1. Istorija 

 

Beta laktaminių antibiotikų istorija prasid÷jo nuo Aleksandro Flemingo ir jo atradimo 1928 

metais. A. Flemingas apžiūrin÷damas Petri l÷kšteles su stafilokokų kolonijomis pasteb÷jo, jog 

daugelis jų apsinešusios pel÷siais. Aplink pel÷sius, stafilokokų kolonijos buvo išnykę ir susidar÷ 

skaidrios zonos. A. Flemingas padar÷ išvadą, jog pel÷sis gali naikinti stafilokokus. A. Flemingas 

padar÷ nemažai tyrimų in vitro penicilino aktyvumui nustatyti, sušvirkstęs jo pel÷ms bei triušiams 

pamat÷, jog jis n÷ra toksiškas 1940 metais Florey ir Chan bei jų kolegos iš Oksfordo įrod÷, jog 

penicilinas suleistas pelei po oda, ypač efektyvus prieš l÷tinę stafilokokų infekciją. V÷liau gaunami 

teigiami rezultatai ir pirmą kartą penicilinai išbandomi su žmon÷mis 1943 metais karo ligonin÷se 

(Canton, Coque, 2006). 

Cefalosporinas buvo pirmą kartą išskirtas 1948 m. Sardinijoje iš požemio kultūros 

Cephalosporium acremonium italų mokslininko Džiuzep÷s Brotzu. Jis pasteb÷jo, kad šios kultūros 

išskirta substancija veik÷ salmonelioz÷s sukel÷ją. V÷liau iš grybelio kultūros buvo išskirta trys 

skirtingi antibiotikai, pavadinti cefalosporinais P, N, C. Modifikuojant 1962 metais cefalosporiną C, 

pusiau sintetiniu būdu pagamintas pirmasis antimikrobiškai veikiantis cefalosporinas cefalotinas, 

kuris naudojamas tik paranteraliai. Šiuo metu žinoma daugiau kaip 50 šios grup÷s antibiotikų 

(Sader, 2007). 

Pasteb÷jus, kad penicilinas kai kurių bakterijų augimo neslopina, nustatyta, kad bakterijos 

produkuoja fermentus, kurie peniciliną inaktyvuoja. Fermantai beta laktamaz÷s inaktyvuoja beta 

laktaminio antibiotiko beta laktaminį žiedą. Nustatyta, kad beta laktamazių veiklą inaktyvuoja 

klavulano rūgštis, sulbaktamas, tazobaktamas, kurie pavadinti beta laktamazių inhibitoriais. 

Klavulano rūgštis – natūralus antibiotikas, išskirtas 1970 m. iš mikroorganizmo Streptomyces 

clavuligerus. Klavulanatas kaip druskos forma vienas turi mažą antimikrobinį aktyvumą, bet kai 

derinamas su amoksicilinu labai aktyvus prieš S. aureus, E.coli (Drawz S., Bonomo R. 2010).  

. 
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1.1.2. Beta laktamų chemin÷ struktūra 

 

Penicilinai yra organin÷s rūgštys. Jų chemin÷s struktūros pagrindą sudaro 6-aminopenicilano 

rūštis, kuri susideda iš betalaktamo ir tiazolidino tarpusavyje sujungtų žiedų, su atvira šonine 

grandine prijungta prie beta laktamo žiedo. Tiazolidino žiedas prijungtas prie beta laktaminio žiedo 

kuris turi antrinę amino grupę (RNH-). 6-aminopenicilo rūgšties branduolio struktūros vientisumas 

būtinas šių junginių biologiniam veiklumui, kuri yra svarbi antibakteriniam aktyvumui. Chemin÷ 

formul÷ C16H17N2NaO4S. (Rolinson, 1998). 

Visi natūraliai pasireiškiantys penicilinai ir cefalosporinai yra sudaryti iš trijų tų pačių amino 

rūgščių. Benzilpenicilino baz÷ su neorganiniais katijonais (natriu, kaliu), bei su organiniais 

(novokainu, N,N-dibenziletilendiaminu) sudaro druskas. Druska svarbi preparato tirpumui, 

rezorbcijos greičiui, patvarumui. Chemiškai keičiant prie 6-aminopenicilano rūgšties šoninę 

grandinę, gaunami įvairūs pusiau sintetiniai penicilinai (Hamilton-Miller, 2008; Drawz, Bonomo, 

2010) 

 

 

 

 

 

1. pav. β-laktaminis G-penicilino žiedas (http://en.wikipedia.org/wiki/Penicillin prieiga per 

internetą) 

 

 

 

2 pav. 7-aminocefalosporano rūgštis 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cephalosporin_core_structure.svg prieiga per internetą) 

 

Cefalosporinai kaip ir penicilinai yra β laktaminiai antibiotikai. Jų chemin÷ struktūra ir 

farmakokinetika panaši į penicilinų, analogiškas veikimo mechanizmas, jiems būdingas kryžminis 

rezistentiškumas. Nuo penicilinų cefalosporinai skiriasi tuo, kad yra plataus antimikrobinio veikimo 
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spektro. Be to jie yra atsparūs penicilinazei. Taigi jų veikimo spektras yra kaip oksacilino ir 

ampicilino kartu pa÷mus (Sader, 2007; Saleh et al., 2009). Cefalosporinų chemin÷s struktūros 

pagrindą sudaro 7-aminocefalosporano rūgštis, sudaryta iš β latamo ir dihidrotiazino žiedų. 

 

 

 

3 pav. Klavulano rūgštis (http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clavul%C3%A1nico 

prieiga per internetą) 

 
Klavulano rūgštis chemine struktūra panaši į penicilinus ir cefalosporinus. Chemin÷ formul÷ – 

C8H8KNO5. Tvirčiau nei antibiotikai prisijungia prie beta laktamazių, jos tampa neaktyvios. 

Klavulano rūgštis didina beta laktamų antimikrobinį aktyvumą ir apsaugo juos nuo beta laktamazių 

poveikio. Aktyvumas sustipr÷ja, kai derinama su kitais beta laktaminiais antibiotikais – 

amoksicilinu, tikarcilinu (Matusevičius, Špakauskas, 2005). 

Daugumą penicilinų, išskyrus izooksazolilpenicilinus ir meticiliną greitai suardo penicilinaz÷ 

(penicilino-β-laktamaz÷). Tai intraląstelinis fermentas, kurį gamina daugelis gramteigiamų ir 

gramneigiamų organizmų, ypač stafilokokai. Veikiant penicilinams, susidaro vis daugiau 

penicilinaz÷s, kuri suardo jai neatsparių penicilinų β-laktamo žiedą (sukelia jo hidrolizę); susidaro 

peniciloino rūgštis (Canton, Coque, 2006; Bailon Perez, 2007). 

Cefalosporinai tirpsta vandenyje ir gana atsparūs pH ir temperatūros pokyčiamas. 

Cefalosporinų branduolys 7-aminocefalosporano rūgštis labai panaši į 6-aminopenicilano rūgštį. 

Natūralių cefalosporinų vidinis antimikrobinis veiklumas mažas, bet d÷l įvairių R1 ir R2 grupių 

klinikinis veiklumas yra geras, o toksiškumas mažas (Sader, 2007). Cefalosporinų molekulin÷ mas÷ 

400-450. Jie tirpsta vadenyje ir yra gana atsparūs pH ir temperatūros pokyčiams (Katzung B.G., 

2004). 

Kalio klavulanatas su amoksicilinu santykiu 1:4 gaminamas tablečių ir miltelių pavidalu. Jis 

atsparus skrandžio, žarnų sultims ir gerai rezorbuojamas iš virškinamojo trakto. Vaistas gerai 

pasiskirsto kraujyje, audinių skysčiuose ir odoje (Matusevičius, Špakauskas, 2005). 
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1.1.3. Penicilinų klasifikacija 

 

Penicilinai skirstomi į natūralius (penicilinas G), atsparius beta-laktamazei arba 

antistafilokokinius (methicillinum, oxacillinum, nafcillinum), aminopenicilinus (ampicillinum), 

antipseudomoninius arba plataus spektro (ticarcillinum, piperacillinum). Visų penicilinų poveikis 

baktericidinis, visi preparatai tirpūs vandenyje, stipriai jonizuoti fiziologin÷se terp÷se. Slopindami 

bakterijų apvalkalo sintezę, veikia tik jų dauginimosi stadijoje (sutrikdo mureino sintezę) (Rolinson, 

1998). 

 

1 lentel÷. Penicilinų klasifikacija (Matusevičius, Špakauskas, 2005) 

 

Pusiau sinetiniai penicilinai 

Plataus veikimo spektro Natūralūs 

penicilinai 

Beta laktamazei 

atsparūs 

(antistafilokokiniai) 

Amino-

penicilinai  

Karboksi-

penicilinai  

Acilureido-

penicilinai 

Amidino-

penicilinai 

Benzilpenicilino 

(natrio ir kalio 

druskos) 

Prokaino 

benzilpenicilinas 

Benzatino 

penicilinas 

 

Penicilinas 

Feneticilinas 

propicilinas 

Meticilinas 

Oksacilinas 

 

Kloksacilinas 

Dikloksacilinas 

Nafcilinas 

Flukloksacilinas 

 

Ampicilinas 

Amoksicilinas 

 

Bakampicilinas 

Ciklacilinas 

Hetacilinas 

Epicilinas 

Metampicilinas 

 

Talampicilinas 

Pivampicilinas  

Karbenicilinas 

Karindacilinas 

 

Karbenicilino 

indonilas 

Karfecilinas 

Tikarcilinas 

Temocilinas 

 

 

Azlocilinas 

Mezlocilinas 

 

Piperacilinas 

 

Mecilinamas 

Pivmecilinamas 

 

 

Natūralūs penicilinai yra gaminami humuso kultūrų ir tada ekstrahuojami ir gryninami. 

Penicilinas G yra vienintelis natūralus penicilinas aktualus šiandienin÷je klinikin÷je praktikoje. 

Aminopenicilinai (amoksicilinas, ampicilinas) yra pusiau sintetin÷s kilm÷s, kuris turi laisvą 

amino grupę R poziciją penicilino branduolyje. Ampicilinas ir amoksicilinas yra identiški, išskyrus 

parahydroksido grupę, kuri keičia farmakokinetiką. 

Antistafilokokiniai penicilinai. Į šios grup÷s antibiotikus įeina izoksazolylpenicilinai 

(oksacilinas, kloakscilinas ir dikloaksicilinas) ir sintetiniai penicilinų derivatai (meticilinas ir 

nafcilinas). Šios grup÷s turi žiedo struktūra prijungtą prie karbonilo anglies grupę prie prie šonin÷s 

amido grandin÷s ir yra stabilūs prieš Beta-laktamazę gaminamą stafilokokų. 
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Išpl÷stinio veikimo penicilinai, kurie yra aktyvūs prieš pseudomonas ir kitas gram neigiamas 

bacilas (e.g. tikarcilinas, piperalicinas, karbepinicilinas) turi karboksilo grupę arba bazinę grupę 

pozicijoje R. Šie vaistai turi anti Pseudomonas aktyvumą, taip pat turi geresnį aktyvumą pieš kitas 

gram-neigiamas fermentuojamas lazdeles.Vis d÷lto jie yra jautrūs beta laktamazei, kas leidžia daryti 

kombinacijas tikarcilino-klavulano rūgšties ir piperlicino ir tazobaktamo (Rolinson, 1998; Bailon 

Perez et al., 2007; Hamilton-Miller, 2008). 

 

2 lentel÷. Cefalosporinų kartos (Matusevičius, Špakauskas, 2005) 

 

Pirma karta Antra karta Trečia karta Ketvirta karta 

Cefadroksilis 

Cefazolinas 

Cefaleksinas 

Cefalotinas 

Cefapirinas 

Cefradinas 

Cefacetrilis  

Cefakloras 

Cefamandolis 

Cefuroksimas 

Cefonicidas 

Ceforanidas 

Cefotiamas 

Cefmetazolis 

Cefotetanas 

Cefoksitinas 

Cefprozilis 

Lorakarbefas 

Cefotaksimas 

Cefoperazonas 

Ceftazidimas 

Ceftriaksonas 

Ceftizoksimas 

Cefiksimas 

Cefsulodinas 

Cefodizimas 

Cefpodoksimas 

Ceftiofuras 

Moksalaktamas 

Cefepimas 

Cefpiromas 

 

 

Šiuo metu skiriamos 4 cefalosporinų kartos, kurių poveikis įvairuoja nuo siauro spektro pirmos 

kartos iki platesnio spektro antros, plataus spektro trečios kartos, ir išpl÷sto veikimo ketvirtos kartos 

cefalosporinų, ir visos šios kartos yra naudojamos veterinarin÷je. Ketvirtos kartos antibiotikai 

pasižymi labai plačiu spektru, veikiančiu įvairių rūšių patogenus, juos naudojant netgi 

monoterapijai (Hornish and Kotarski, 2002).  

Cefalosporinai yra veiksmingi prieš beta hemolizinius streptokokus ir prieš beta laktamazes 

gaminančius stafilokokus, tačiau n÷ra efektyvūs prieš meticilinui (oksacilinui) atsparius 

stafilokokus. Daugelis enterokokų taip pat jiems atsparūs. Ketvirtos kartos, 7 grup÷s, cefalosporinai 

yra efektyvūs prieš enterobakterijas ir kitas Gram neigiamas bakterijas atsparias pirmųjų kartų 

cefalosporinams d÷l beta laktamaz÷ms įgyto rezistentiškumo (Ganiere and Denuault, 2009). 

 

 



 

 

3 lentel÷. Maistui naudojamų gyvūnų gydymui tinkami cefalosporinai (Hornish, Kotarski., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistas Karta 
Naudojimas 
žmon÷ms 

Gyvūno rūšis Indikacija 
Sudavimo 

būdas 
Patvirtinta  

Cefalotinas 1 Ne Pienin÷s karv÷s Užtrūkusių karvių mastitas  IMM Europa 

Cefaleksinas 1 Taip Pienin÷s karv÷s 
Laktuojančių  karvių 
mastitas- 

IMM 
Italija, 
Prancūzija 

Cefazolinas 1 Taip Pienin÷s karv÷s 
Užtrūkusių  ir laktuojančių 
karvių mastitas 

IMM Japonija 

Cefapirinas 1 Taip Pienin÷s karv÷s 
Užtrūkusių  ir laktuojančių 
karvių mastitas 

IMM 
JAV, Europa, 
Kanada 

Cefuroksimas 2 Taip Pienin÷s karv÷s 
Laktuojančių karvių 
mastitas  

IMM Prancūzija 

Cefoperazonas 3 Taip Pienin÷s karv÷s 
Užtrūkusių  ir laktuojančių 
karvių mastitas 

IMM 
Prancūzija, 
Vokietija 

Ceftiofuras     3 Ne 
M÷siniai galvijai, 
pienin÷s karv÷s, 
ožkos 

Kv÷pavimo ligos, nagų  
puvinys, metritas 

IM, SC 
JAV, Europa, 
Pietų Amerika, 
Japonija 

Cefkvinomas 4 Ne Pienin÷s karv÷s 
Mastitas, nagų  puvinys, 
kv÷pavimo infekcijos 

IMM, IM Europa 



1.1.4. Beta laktamų veikimo spektras ir mechanizmas 

 

Beta laktaminių vaistų poveikis baktericidinis. Jie nužudo bakteriją slopindami ar silpnindami 

bakterijos ląstel÷s sienelę. Beta laktaminių antibiotkų prisijungimo vietos bakterijoje yra pavadintos 

Peniciliną Prijungiančiais Baltymais (PPB), kurie yra enzimai formuojantys ląstel÷s sienelę. Gali 

būti nuo 2-8 enzimų, kurie sunumeruoti pagal molekulinį svorį. Beta laktaminiam antibiotikui 

prisijungus prie PPB transpeptidaz÷s reakcija slopinama, peptidoglikano sintez÷ blokuojama ir 

ląstel÷ žūva. Tikslus ląstel÷s žuvimo mechanizmas iki galo nesuprastas, bet jame dalyvauja 

autolizinai, ląstel÷s sieną permodoliuojantys ir ardantys bakterijų fermentai. (Weldhagen, 2004; 

Jacoby, Munoz-Price, 2005).  

Jautrumas antibakterinei medžiagai yra genetiškai determinuota mikroorganizmų rūšies 

savyb÷, pasireiškianti tuo, kad tos rūšies mikroorganizmai natūraliai sintetina tuos “taikinius”, 

kuriuos veikdamas tam tikras antimikrobinis vaistas sustabdo tos mikroorganizmų rūšies ląstelių 

augimą ir dauginimąsi ar/ir juos užmuša. Tačiau penicilinui atsparūs auksiniai stafilokokai 

(S.aureus) registruojami nuo 1944 m., atsparumas antistafilokokiniams penicilinams - nuo 1961 m. 

Nuo 1980 m. penicilinui tapo atsparūs S. pneumoniae (Butkyt÷, 2008). 

Mokslininkų nustatyta, kad atsparumą penicilinams ir kitiems betalaktamams lemia vienas iš 

keturių pagrindinių mechanizmų: antibiotiką išaktyvina beta laktamaz÷; modifikuojamas taikinys 

PPB; vaistas prastai skverbiasi prie taikinio PPB; šalinantis siurblys (Carattoli, 2008; Paterson, 

Bonomo, 2005).  

Dažniausias atsparumo pavyzdys beta laktamaz÷s gamyba. Nustatyta daugiau kaip trys šimtai 

skirtingų beta laktamazių. Beta laktamazę gaminantys stafilokokai jautrūs tik meticilino 

(oksacilino) grup÷s arba kitiems penicilinams, jeigu jie naudojami su beta laktamazių slopintojais 

(klavulano rūgštimi, tazobaktamu). 1959 metais pavyko susintetinti penicilino (meticilino) darinius, 

atsparius beta laktamaz÷s hidrolizei. Deja, prad÷jus naudoti meticiliną gydymui Staphylococcus 

aureus paderm÷s tapo atsparios meticilinui (MASA) (Huovinen, 1999; Alborzi et al.,2000). 

Taikinio PPB kaitoliojimasis lemia stafilokokų atsparumą meticilinui, o pneumokokų ir enterokokų 

– penicilinui. Šie atsparūs mikroorganizmai gamina PPB, kurių trauka jungtis beta laktaminius 

antibiotikus silpna, tod÷l jie neslopinami, nebent vaisto koncentracijos gana didel÷s ir viršija 

kliniškai susidarančias (Weldhagen, 2004; Jacoby, Munoz-Price, 2005). 

Beta laktamazes gali koduoti chromosomos ir plazmid÷s. Gramteigiamųjų padermių 

bakterijos išskiria beta laktamazę į savo aplinką. Visos hospitalin÷s stafilokokų paderm÷s, tarp jų S. 

aureus ir S. epidermidis, turi beta laktamazes. Gramneigiamųjų padermių bakterijos kaupia beta 
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laktamazes periplazmin÷je erdv÷je – taip apsaugomi peniciliną prijungiantys baltymai (Kohanski et 

al., 2007). 

Pakitusių receptorių nulemtas atsparumas būdingas S. pneumoniae, kuris nustatytas 1977 m. 

Pietų Afrikoje. Penicilinui atsparios S. pneumoniae ląstel÷s turi pakitusius peniciliną prijungiančius 

baltymus, tod÷l peniciliną jos prijungia ne taip veiksmingai (Butkyt÷, 2008).  

Mokslin÷s literatūros šaltiniuose nurodoma, kad atsparumo priežastis lemia ne tik beta 

laktamaz÷s gamyba, bet ir bakterijoje esantis mecA genas. Genetiškai nulemtas atsparumo 

vystymasis siejamas su konjugacija, transformacija ir transdukcija. Tai reiškia horizontalų 

atsparumo genų, atitinkamo DNR fragmento, perdavimą baltymų tuneliu iš donoro bakterijos į 

akceptoriaus bakteriją. Manoma, kad maždaug 85 % stafilokokų (beta laktamams) ir enterokokų 

(vankomicinui) gydymo nes÷kmių gali būti siejama su konjugacijos sukeltu antimikrobiniu 

atsparumu. Spartų horizontalų genų perdavimą, kuris vyksta konjugacijos metu, sudaro pasklidę 

mobilūs genetiniai elementai (Japoni et al., 2004). 

Tikslus bakterijų jautrumo antibiotikams nustatymas yra viena iš būtinų s÷kmingos 

atsparumo antimikrobiniams vaistams prevencijos sąlygų (Jonkuvien÷ D., Šalomskien÷ J. 2010). 

Jautrumo matavimo metodai yra genotipiniai ir fenotipiniai. Fenotipiniai – atskiedimo ir difuzijos 

agare metodai. Atskiedimo metodas apibūdinamas kaip geriausiai ir labiausiai atkuriamas metodas 

ir laikomas “aukso standartu”. Vis d÷l to, atskiedimo metodas paprastai yra brangesnis nei difuzijos 

agare. D÷l to, pastarajam metodui dažniau yra suteikiama pirmenyb÷ rutininiame naudojime 

(Aarestrup F. M. 2004). Kirby-Bauer disko difuzijos metodas yra lankstus ir santykinai nebrangus 

metodas, tai standartin÷ procedūra, kuri remiasi Klinikinių ir laboratorinių standartų instituto 

protokolais. Jautrumas antibakteriniams vaistams rodo, kad bakterijos sukelta infekcija gali 

sureaguoti į gydymą, jei infekcijos vietoje vaistas pasiekia terapinį lygį. Antimikrobinio jautrumo 

duomenys gali būti suskirstyti į kategorijas ir apibūdinami kaip jautrūs, vidutiniškai atsparūs ir 

atsparūs (J - V - A) ar gali būti išreikšti kaip MSK. MSK yra apibūdinama kaip mažiausia 

antimikrobin÷s medžiagos koncentracija, kuri slopina bakterijos augimą. 

Genotipinis antimikrobinis atsparumas gali būti sukeltas didel÷s įvairov÷s skirtingų genų. 

Priešingai, kai kurie genai išreikšti in vivo, bet ne in vitro. Be to, genų koduojančių atsparumą 

nustatymas taip pat teikia papildomos informacijos apie klonus, kurie gali būti naudingi 

epidemiologiniame fone. Yra skirtingų molekulinių metodų įvairov÷, tačiau šie metodai kol kas 

rutiniškai n÷ra išpl÷toti ar plačiai naudojami praktikoje (Fluit et al., 2001).  
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1.1.5. Karvių mastito suk÷l÷jai ir jų jautrumas beta laktamams 

 

Pieno liaukos uždegimas – mastitas – viena didžiausių problemų pienininkyst÷s ūkiuose. 

Mastito etiologijoje labai svarbu, koks mikroorganizmas kontaktuoja su karve, jo patogeniškumas ir 

jautrumas antimikrobinei medžiagai. J. Ramanauskien÷s ir kitų mokslininkų tyrimai (2008) 

Lietuvos ūkiuose parod÷, kad 14,28 % mastitų suk÷l÷ streptokokai, 11,43 % – stafilokokai, mišrios 

tešmens mikrofloros išskirta 74,28 %. Mišrią tešmens infekciją 80 % atvejų suk÷l÷ streptokokai ir 

stafilokokai, 20 % atvejų – stafilokokai ir enterobakterijos. 65 % visų tirtų m÷ginių išskirtas S. 

aureus. Literatūroje sutinkame, kad Skandinavijos šalyse ir Danijoje apie 90 % atvejų karvių mastitą 

sukelia stafilokokai, streptokokai ir koliformin÷s bakterijos. Kitų šalių tyr÷jai pateikia duomenis, 

kad Suomijoje karvių mastitų priežastis yra S. aureus 9,42 % atvejų, KNS − 3,8 %, Str. uberis. − 4,9 

% Argentinoje atlikti tyrimai parod÷, kad 20 % mastitų sukelia stafilokokai. apie 90 % mastitų 

(Klimien÷ ir kt., 2005). Mokslininkų atlikti tyrimai gausūs, bet jie įvairuoja. Duomenys skiriasi 

šalyse ir net šalies viduje, priklauso nuo to kokioje bandoje tyr÷, kokio ūkininkavimo technologijos 

ir nuo kitų faktorių. Pavyzdžiui mūsų šalies tyr÷jų publikacijose nesutinkame S. hyicus, S. uberis, S 

dysgalactiae ir kt. mastito patogenų, nes jie sudar÷ nežymų visų suk÷l÷jų skaičių ir nebuvo 

skaičiuota atskirai. Tačiau šie patogenai nurodomi kaip dažnas mastito suk÷l÷jas išvystytos 

pienininkyst÷s šalyse, pabr÷žiama, kad jie tampa problema (Klimien÷ ir kt., 2012).  

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, mastitai – opi gyvulininkyst÷s problema. 

Išvystytos gyvulininkyst÷s šalyse d÷l kontrol÷s priemonių sumaž÷jo mastitų, sukeliamų S. aureus ir 

S. agalactiae, o padid÷jo CNS, koliforminių bakterijų bei streptokokų sukeltų mastitų. Mūsų šalyje 

išlieka S. aureus ir S. agalactiae, kaip mastito etiologinio faktoriaus, problema. Taigi būtina 

nuolatin÷ karvių sveikatingumo kontrol÷ mastito atžvilgiu ir didesnis d÷mesys karvių mastito 

problemai (Klimien÷ ir kt., 2011). 

Mastitas yra viena iš pagrindinių antibiotikų naudojimo priežasčių pieninių karvių ūkiuose. 

Mastitui gydyti dažnai naudojami vaistai, kurių sud÷tyje yra: aminoglikozidai, cefalosporinai, 

makrolidai, linkozamidai, ß-laktamai, jų derinys su ß-laktamazių inhibitoriais, kurie taip pat yra 

svarbūs žmogaus medicinoje. Karv÷ms, sergančioms mastitu gydyti, pasaulyje sukurta daug 

kompleksinių preparatų, kurių sud÷tyje yra daugiau kaip du antibiotikai. Kombinuotas gydymas 

taikomas norint sustiprinti antimikrobinį poveikį, taip pat sumažinti toksiško antibiotiko dozę. 

Tačiau šie preparatai sudaro palankias sąlygas vystytis atsparioms mikroorganizmų paderm÷ms (Pol 

and Ruegg, 2007).  

Ankstesniais Lietuvoje atliktais tyrimais, priežastiniai mastito agentai daugiausiai buvo 

jautrūs beta laktamams, klavulano rūgščiai, cefaleksinui ir amoksicilinui. Teigiama, kad 

veiksmingiausi yra antibiotikų deriniai. Pavyzdžiui, karves, sergančias stafilokokų sukeltu tešmens 
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uždegimu, rekomenduoja gydyti amoksicilino ir klavulanin÷s rūgšties, kloksacilino, penicilino ir 

novobiocino preparatais arba cefalosporinais (Ramanauskien÷ ir kt., 2008).  

Skandinavijos šalyse penicilinas yra suvartotas kaip svarbiausias antibiotikas gydant karvių 

mastitą. Ir ženklaus atsparumo šiose šalyse neregistruojama, nes nustatyta griežta antimikrobinių 

medžiagų naudojimo tvarka. Tod÷l išvystytos pienininkyst÷s šalyje Švedijoje atsparumo lygmenys 

liko gana pastovūs apie 10-15 % (Valde et al., 2004; Landin, 2006). Teigiama, kad 3% 

Prancūzijoje, 46% Jungtin÷je Karalyst÷je identifikuotų S. aureus atsparūs penicilinui. Manoma, kad 

Europoje apie 32 % karvių mastito suk÷l÷jų yra atsparūs penicilinui. Apie atsparumą oksacilinui 

paskelbta Prancūzijoje ir Ispanijoje. Tačiau nustatyta labai mažas (4%) atsparumas penicilinui tarp 

Streptococcus spp. (Douglas R. et al., 2008). 

 
4 lentel÷. Rekomendacijos gydant antimikrobin÷mis medžiagomis klinikinį mastitą sukeltą 

skirtingų patogeninių mikroorganizmų (Pyörälä S. 2009) 
 

 

C. Greko (2009) aprašo, kad cefalosporinai yra plačiai naudojami laktuojančių ir užtrūkusių 

karvių tešmenų sanavimui daugelyje šalių. Toks naudojimas gali tur÷ti poveikį bakterijų 

atsparumui. Jeigu gydytos karv÷s, prieš pasibaigiant karencijos laikotarpiui, pienu yra girdomi 

veršeliai, pastarųjų žarnyno mikroflora pažeidžiama. Daugelyje šalių apribota antros, trečios, 

ketvirtos kartos cefalosporinų naudojimas, leidžiama tik sunkiais atvejais. Cefalosporinų 

naudojimas būtų racionalus tik septinio mastito atžvilgiu ar gydant sunkų koliforminių bakterijų 

sukeltą mastitą. Kiek ir kaip naudojami cefalosporinai ES šalyse C. Greko teigimu, sunku pasakyti, 

nes ataskaitose jie „paslepiami“ po beta laktamų skiltimi arba nenurodoma karta. Griežti 

Mikro-
organizmas 

Rūšis 
Pasirinktina 

vaistn÷ 
medžiaga 

Alternatyva Komentarai 

Strepto-
kokai 

S. agalactiae 

S. dysgalactiae 

S. uberis 

Enterococci spp. 

Penicilinas G 
Remiantis 
jautrumo testo 
rezultatais 

 Rekomenduotinas 
IMM gydymas. 
 
Gydymo prognoz÷ 
bloga 

Stafilo-
kokai 

S. aureus 

KNS 
Penicilinas G Kloksacilinas  

Makrolidai 
Linkozamidai 

S.aureus sukelto 
mastito prognoz÷ 
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apribojimai taikomi cefalosporinus naudojant gyvuliams Vokietijoje, Olandijoje, Suomijoje. J. 

Rudejevien÷ su bendradarbiais (2011) publikacijoje teigia, kad mūsų šalyje cefaleksinas ar 

cefaleksino derinys su ampicilinu tinkami gydyti mastitą, kurį suk÷l÷ streptokokai, tačiau preparatai 

neveik÷ S. aureus sąlygoto susirgimo. Teigia, kad cefaleksinas su ampicilinu praktiškai 

neveiksmingi gydant KNS sąlygotą mastitą. Tokiu būdu rekomenduojamas penicilinų ir 

aminoglikozidų derinys. Atsparioms S.aureus padermių sukeltoms infekcijoms gydyti paprastai 

intramamiškai skiriamas kloksicilinas. 

Mikroorganizmų atsparumo vystymosi antibiotikams skirtumai šalyse atspindi antibiotikų 

naudojimo tvarką, politiką. Tačiau, pagal K. Schröter (2003) sunku nustatyti santykį tarp mastito 

patogenų atsparumo ir antibiotikų naudojimo intensyvumo gyvulininkyst÷je, nes svarbu dar ir 

antimikrobinių vaistų vartojimo mąstas medicinoje, gyvūnų gydyme, profilaktikoje ir augimo 

stimuliavime.  

Lietuvoje karvių mastitą sukeliančių bakterijų įvairov÷ bei jų atsparumo antimikrobin÷ms 

medžiagoms tyrimai atliekami jau senai. Šioje srityje dirbo ir dirba daug tyr÷jų. Karvių mastitą 

sukeliančių bakterijų atsparumo antimikrobin÷ms medžiagoms būkl÷ žinoma atskiruose tirtuose 

ūkiuose. Tačiau kiek ši problema aktuali pieninių karvių laikytojams iš visos šalies, kurie kreipiasi 

išaiškinimo į VĮ „Pieno tyrimai“, nebuvo kol kas nagrin÷ta. Atlikta VĮ „Pieno tyrimai“ tyrimų 

apžvalga leidžia įvertinti labiausiai paplitusius, sunkiai eliminuojamus iš karvių bandų mastito 

suk÷l÷jus ir atskleidžia atsparumo daugiausia naudojamoms antimikrobin÷ms medžiagoms šalies 

pienininkyst÷s sektoriuje situaciją. 



 

2. TYRIMO METODAI IR SĄLYGOS 

 

Antimikrobinių vaistinių medžiagų dažnis intamaminiuose preparatuose analizuotas pagal 

Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų registraciją (prieiga internete: http://vetlt1.vet.lt/vr/).  

Karvių mastito suk÷l÷jų rūšių įvairov÷ ir jų atsparumas antimikrobin÷ms medžiagoms tirta 

analizuojant VĮ  „Pieno tyrimai“ Tyrimų laboratorijos Mastito suk÷l÷jų ir jų jautrumo antibiotikams 

nustatymo tyrimo ataskaitas. Valstyb÷s įmon÷ „Pieno tyrimai“ yra akredituota atlikti žalio pieno 

cheminius, fizikinius ir mikrobiologinius tyrimus. (Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro 

akreditavimo pažym÷jimas Nr. LA.01.106). M÷giniai imti naudojant VĮ „Pieno tyrimai“ paruoštus 

indelius su konservantu, skirtu mastito suk÷l÷jų nustatymo tyrimui. Karvių sergančių mastitu pienas 

buvo pristatytas iš įvairių šalies rajonų, skirtingo dydžio karvių bandų, įvairiu metų laiku. Sergančių 

klinikiniu mastitu ar turinčių didelį SLS karvių pienas iš pažeistų tešmens ketvirčių po melžimo 

aseptiškai imta į sterilius indelius. Bakteriologiniai tyrimai atlikta laboratorijoje. Mastito suk÷l÷jai 

buvo identifikuoti pagal standartizuotą metodiką SDP 5.4.4.B.6 „Pagrindinių mastitą sukeliančių 

bakterijų nustatymas piene“ (2009). M÷giniai mikrobiologiniam tyrimui s÷ti į Petri l÷kšteles su 

kraujo agaru ir selektyvin÷mis mitybin÷mis terp÷mis (Oxoid, Anglija). Užs÷tos Petri l÷kštel÷s 24–

48 val. kultivuotos termostate +37ºC temperatūroje. Išskirtų mikroorganizmų morfologijai nustatyti 

paruošti tepin÷liai iš kultūrų, dažyti Gramo metodu („Diagnostika Merck“, Vokietija) ir steb÷ti 

mikroskopu. Išaugusios kultūros s÷tos į manitolio druskos agarą, DNR-az÷s, ur÷jos terpes. Taip pat 

vertinta hemoliz÷, maltoz÷s skaldymas, oksidaz÷s testas ir plazmokoaguliaz÷, su 3 % vandenilio 

peroksido tirpalu įvertinta katalaz÷s gamyba.  

Bakterijų jautrumas antimikrobin÷ms medžiagoms tirtas Kirby-Bauer metodu, pagal CLSI 

(Clinical Laboratory Standards Institute, JAV) rekomendacijas (NCCLS, 2002). Tyrimui naudota 

vienos serijos kieta terp÷ Mueller Hinton Agar II (Oxoid, Anglija). Naudoti (Oxoid, Anglija) šių 

koncentracijų antibiotikų diskai: penicilinas (P; 10 µg), amoksicilinas (Aml; 25 µg), amoksicilinas 

su klavulano rūgštimi (Amc; 30 µg), cefaleksinas (Cl; 30 µg), kloksacilinas (10 µg). Rezultatai 

vertinti pagal diskų gamintojo lenteles, atskirai vertinant kiekvieną antimikrobinę medžiagą. 

Vertinimas atliktas pagal klinikines ribines atsparumo reikšmes.   

Tyrimo rezultatai ir statistiniai duomenys apskaičiuoti kompiuterine programa „Epi Info“ 

(1996; Centers for Disease Control and Prevention, U. S. A., Version 6.04), „Prism 3“ (GraphPad 

Software, Inc., U. S. A.). Apskaičiuoti gautų duomenų aritmetiniai vidurkiai (M), standartinis 

nuokrypis (SD), Pirsono koreliacijos koeficientas (r). Skirtumo tarp grupių patikimumo kriterijui (p) 

nustatyti taikytas Stjudento daugybinio palyginimo metodas. Skirtumas laikytas statistiškai 

patikimu, jei p<0,05. 
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3. TYRIMO REZULTATAI 

 

Analizuojant 2007-2011 m. (1 pav.) Veterinarinių vaistų registro duomenis (toliau Registras), 

nustatyta, kad vidutiniškai per metus Registre yra apie 190-200 antimikrobinių preparatų, kurių 

sud÷tyje yra: tetraciklinai, amfenikoliai, beta laktamai, cefalosporinai, sulfanilamidai ir 

trimetoprimas, makrolidai, linkozamidai, aminoglikozidai, chinolonai, polimiksinai. Taip pat įvairių 

antimikrobinių medžiagų deriniai, tame tarpe ir su beta laktamais.  

 

 

 

4 pav. Antimikrobinių preparatų pasiskirstymas (%) pagal VMVT Veterinarinių vaisto 

registro duomenis 

 

Pagal 4 pav. duomenis, cefalosporinai su kitais beta laktamais (19,7 %.) rinkoje cirkuliuoja 

dažniausiai. Artimą dalį vaistinių grupių pasiskirstyme turi tetraciklinai ir sulfanilamidai su 

trimetoprimu. 

Pagal Registro duomenis (5 pav.) registruotuose intramaminiuose preparatuose yra 

antimikrobin÷s medžiagos: betalaktamai, cefalosporinai, deriniai antimikrobinių medžiagų su beta 

laktamais, deriniai su cefalosporinais. Dažniausi intramaminiuose preparatuose cefalasporinai su 

kitais beta laktamais (52 %) bei jų deriniai su kitais antimikrobiniais vaistais (32 %).  
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39%

13%

18%

14%

16%

Betalaktamai Cefalosporinai Deriniai su beta laktamais

Deriniai su cefalosporinais Kiti

 

 

5 pav. Registro duomenimis (%), dažniausios antimikrobin÷s medžiagos 

intramaminiuose preparatuose 

 

Analizuojant VĮ „Pieno tyrimai“ Tyrimų laboratorijos mastito suk÷l÷jų ir jų jautrumo 

antibiotikams nustatymo duomenis, daugiausiai tyrime - Staphylococcus ir Streptococcus genties 

mikroorganizmai. Tod÷l, šių genčių mikroorganizmai panaudoti tolesnei analizei. Tyrime analizuota 

iš karvių mastito išskirtos 64 Staphylococcus genties ir 56 Streptococcus genties bakterijos. 

Dažniausias tyrime – S. aureus (31,7 % visų padermių). Stafilokokai sudar÷ 53,3 % nuo visų tyrime 

išskirtųjų bakterijų, o atitinkamai likusią dalį (46,7 %) – streptokokai (6 pav.). 22,5 % atvejų 

identifikuotas – S. agalactiae. Kitų suk÷l÷jų rūšių atstovų identifikuota neskaitlingai, pav. E. 

faecalis, S. bovis ar S. uberis po vieną atstovą, o daug patogenų identifikuoti kaip Streptococcus 

spp. priskiriant kuriai nors serologinei grupei. KNS ir kiti KTS taip pat nebuvo identifikuoti iki 

rūšies ir priskirti Staphylococcus spp.  
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6 pav. Tyrime analizuoti karvių mastito suk÷l÷jai 

 

Staphylococcus ir Streptococcus genčių atstovų antimikrobiniai jautrumo rezultatai yra 

pateikti 5-8 lentel÷se. S. aureus paderm÷s (94,3-68,4-52,6 %, p>0,05) buvo atsparios penicilinui, 

amoksicilinui, cefaleksinui. Tačiau Staphylococcus spp. buvo daug jautresni analizuojamoms tyrime 

antimikrobin÷ms medžiagoms, bet atsparumas penicilinui (p<0,05) taip pat didelis (5 lentel÷). 

Staphylococcus genties padermių antimikrobinio atsparumo duomenys įvairavo. Statistiškai 

patikimai jautresni (p<0,05) kloksacilinui, amoksicilino ir klavulano r. junginiui. Taip pat daugiau 

jautrių padermių (65,4 %, p>0,05) cefaleksinui. 

Tyrime analizuojamų (6 lentel÷) streptokokų jautrumas antimikrobin÷ms medžiagoms skyr÷si 

nuo stafilokokų. Streptokokai buvo jautresni tiriamiesiems beta laktamams. Nors 46,1 % tiriamųjų 

streptokokų buvo taip pat atsparūs penicilinui bei 69,6 % - cefaleksinui ir 56,6 % - kloksacilinui. 

Streptokokai jautrūs buvo amoksicilino klavulanatui ir amoksicilinui (p<0,05). 

Apžvelgiant (7 lentel÷) tyrime identifikuotų stafilokokų ir streptokokų padermių atsparumą 

beta laktamams, galima konstatuoti, kad 70,6 % jų buvo įgiję atsparumą penicilinui (p<0,05), 32,6 

% – amoksicilinui, 34,8 % – kloksacilinui ir 50,8 % – cefaleksinui. Statistiškai patikimai (p<0,05) 

S. aureus paderm÷s atsparesn÷s nei Staphylococcus. spp. Tačiau S. agalactiae paderm÷s visiems 

analizuotiems antibiotikams buvo jautresn÷s nei Streptococcus spp.  



 

 

 

5 lentel÷. Stafilokokų padermių atsparumas beta laktamams, % 

 

Antibiotikai 

Penicilinas Amoksicilinas Kloksacilinas 
Amoksicilinas ir 

klavulano r. 
Cefaleksinas 

% 

Suk÷l÷jas 

J V A J V A J V A J V A J V A 

S. aureus 5,3 94,3 18,4 13,2 68,4 78,9 2,6 18,4 81,6  18,4 34,2 13,2 52,6 

S. spp. 3,8 96,2 50,0 30,8 19,2 92,3  7,7 96,2  3,8 65,4 23,1 11,5 

Vid. staf 4,6 * 95,3 * 34,2 22,0 43,8 85,6* 2,6 13,1* 88,9*  11,1* 49,8 18,2 32,1* 

± 1,06 1,34 22,34 12,44 34,79 9,48  7,56 10,32  10,32 22,06 7,00 29,06 

P.S. * p<0,05 

 



 

 

 

6 lentel÷. Streptokokų padermių atsparumas beta laktamams, % 

 

Antibiotikai 

Penicilinas Amoksicilinas Kloksacilinas 
Amoksicilinas ir 

klavulano r. 
Cefaleksinas 

% 

Suk÷l÷jas 

J V A J V A J V A J V A J V A 

S. agalactiae 62,9 37,0 96,3 3,7  55,6 44,4 100  3,7 29,6 66,7 

Strep. spp. 44,8 55,2 82,6 6,9 10,3 31,0 68,9 96,6 3,4 24,1 3,4 72,4 

Vid. 

streptokokų 
53,8* 46,1 89,4* 5,3000 10,300 43,3 56,6 98,3* 3,4 13,9* 16,5 69,6 

± 12,79 12,86 9,69 2,26  17,39 17,32 2,40  14,43 18,53 4,03 

 

P.S. * p<0,05 



 

 

 

7 lentel÷. Stafilokokų ir streptokokų padermių atsparumas beta laktamams, % 

 

Antibiotikai 

Penicilinas Amoksicilinas Kloksacilinas 
Amoksicilinas ir 

klavulano r. 
Cefaleksinas 

% 

 

J A J V A J V A J V A J V A 

Visų 

suk÷l÷j

ų vid. 

29,3* 70,6* 61,8 13,6 32,6 64,4 2,6 34,8 93,5*  6,5* 31,8* 17,3 50,8 

± 29,41 29,34 34,86 12,09 31,29 26,96  27,43 8,17  8,54 25,71 11,47 27,49 

P.S. * p<0,05 



 

Tyrimų eigoje išskirtos stafilokokų ir streptokokų paderm÷s (63,3 %. visų suk÷l÷jų) rod÷ 

kryžminį atsparumą (8 lentel÷). Tačiau analizuojami suk÷l÷jai pasižym÷jo nevienodu kryžminiu 

atsparumu. Daugiau atsparių buvo S. aureus padermių, nes 81,6 % tirtųjų izoliatų buvo atsparūs 

dviems, o 36,8 % trims ir keturiems beta laktamų grup÷s antibiotikams. Taip pat nustat÷me keturias 

S. aureus padermes (10,5 %) atsparias visiems analizuojamiems antibiotikams. Streptococcus spp. 

buvo taip pat pasižymi (68,9 %) dideliu kryžminiu atsparumu. Tačiau tarp tirtųjų S. agalactiae 

padermių (29,6 %) nustatyta ženkliai mažiau pasižyminčių kryžminiu atsparumu. Tiriamųjų 

stafilokokų padermių buvo daugiau atsparių trims ar keturiems antibiotikams (34,4 %) nei 

streptokokų (6,1 %). 



 

 

 

8 lentel÷. Stafilokokų ir streptokokų išskirtų iš karvių mastito kryžminio atsparumo beta laktamams duomenys 

 

Atsparių padermių kiekis, vnt 

Suk÷l÷jas 2-iems 

antibiotikams 

3-ims 

antibiotikams 

4-iems 

antibiotikams 

5-iems 

antibiotikams 

Viso 

S. aureus (38) 13 8 6 4 31 

Staph. spp. (26) 8 2 6 1 17 

Viso atsparių 

stafilokokų (vnt) (64) 

21 10 12 5 48 

S. agalactiae (27) 3 3 2  8 

Strep. spp. (29) 14 5  1 20 

Viso atsparių 

streptokokų (vnt) (56) 

17 8 2 1 28 

Viso atsparių 

suk÷l÷jų (vnt) (120) 

38 18 14 6 76 
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4. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Antibiotikai svarbūs šiuolaikiniame žem÷s ūkyje. Plačiausiai naudojami pramonin÷je 

kiaulininkyst÷je, paukštininkyst÷je ir galvijininkyst÷je. Naudojami ne tik gydymo tikslu, bet ir ligų 

prevencijai bei augimo skatinimui. Pavyzdžiui, Danijoje 1997 m. antibiotikų naudojimas 

gyvulinkyst÷je viršijo daugiau kaip 150000 kg, tame kiekyje virš 100000 kg buvo panaudota 

profilaktikai. JAV 2002 m. gyvūnams sunaudojo 9,3 mln. kg antibiotikų. Iš jų 4,3 % - penicilinai 

(Sarmah et al., 2006). Panašus antibiotikų naudojimas ir kitose šalyse (Australija, Naujoji Zelandija, 

Europos Sąjungos šalys). Pav. Naujojoje Zelandijoje, gyvūnams sunaudoja 57 % šalies antibiotikų, 

13 % iš jų - penicilinai. Pagal paskelbtus Europos gyvūnų sveikatos instituto duomenis, 5460000 kg 

antibiotikų buvo panaudota žmogaus sveikatai, 3465000 kg gyvūnų gydymui ir 1575000 kg 

gyvulininkyst÷je profilaktikai. T. y. beveik pus÷ Europoje išrašomų antibiotikų skiriami gyvūnams 

gydyti, augimą skatingi, ligų profilaktikai. Tačiau duomenų apie Lietuvoje sunaudojamų antibiotikų 

kiekį žem÷s ūkyje n÷ra paskelbta. Pienininkyst÷s ūkiuose antibiotikai naudojami dažniausiai 

veršelių susirgimams ir karvių mastitui gydyti. Įvardijami kaip dažni aminoglikozidai, 

cefalosporinai, makrolidai, linkozamidai, beta laktamai, jų junginys su beta laktamaz÷s 

inhibitoriumi. Šios antimikrobin÷s medžiagos taip pat yra svarbios žmogaus medicinoje. 

Pagal Lietuvos Veterinarinių vaistų registro duomenis, mūsų gyvulininkyst÷je naudojami 

tetraciklinai, beta laktamai, cefalosporinai, makrolidai, linkozamidai, aminoglokozidai ir kiti 

antimikrobiniai vaistai injekcinių tirpalų ar peroraliniam naudojimui skirtų formų pavidalu. Vieni iš 

dažniausių yra vaistiniai preparatai su beta laktamais. Intramaminiuose preparatuose penicilinų ir 

cefalosporinų ženkliai daugiau. Ir šie duomenys identiški užsienio autorių publikacijose 

sutinkamiems. Užsienio autoriai nurodo, kad beta laktaminiai antibiotikai išlieka svarbiausia 

gydomąja priemone gyvulininkyst÷je. Vien tik penicilinas vartojamas 31 – 66 % ūkių ir jis 

naudojamas daugiau kaip 80 % mastito gydymo atvejų (Tenhagen B. A. et al. (2006); Roesch M., 

(2006). 

Mastitus sukelia įvairios bakterijų rūšys, tod÷l reikalinga žinoti labiausiai paplitusius mastitų 

suk÷l÷jus ir bendrą atsparumo situaciją. Analizuojant VĮ “Pieno tyrimai” mastito tyrimo duomenis, 

matome, kad dominuoja gram teigiamos bakterijos. Gauti duomenys rodo, kad S. aureus, 

Staphylococcus spp., S. agalactiae ir aplinkos streptokokai yra dominuojantys etiologiniai atstovai 

subklinikin÷se ir klinikin÷se mastito formose. Tai patvirtina duomenis, kuriuos apraš÷ kiti autoriai, 

nurodantys, kad mastito dažniausia priežastis daugelyje bandų yra kontaginiai S. aureus, S. 

agalactiae bei aplinkos patogenai (Ebrahimi et al., 2008; Olde Riekerink et al., 2008). VĮ “Pieno 
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tyrimai” duomenys rodo, kad dominuoja stafilokokai (53,3 %), iš kurių dauguma (31,6 %) - S. 

aureus.  

Mokslin÷se publikacijose duomenys įvairuoja, mastito etiologiniai faktoriai skiriasi tarp šalių 

ir net tarp atskirų tyrimų šalies viduje. Aprašoma, kad S. aureus IMI maž÷jo Skandinavijos šalyse 

(Pitkälä et al., 2004). Tačiau kitų šalių duomenimis, nurodoma išliekantis S. aureus dominavimas 

kitų mastito patogenų tarpe bei nurodoma, kad bandose paplitę dominuojančios paderm÷s, kurios 

yra unikalios tik tai bandai (Olde Riekerink et al., 2008; Bradley et al., 2007; Tenhagen et al., 

2006). VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijoje buvo daugiausia nustatoma S. aureus. Šis suk÷l÷jas 

Lietuvos karvių bandose svarbiu patogenu išlieka eilę metų. Jis tyrimuose identifikuojamas 19,7 - 

59,7 % tarp kitų mastito suk÷l÷jų (Klimien÷ ir kt., 2005; Rudejevien÷, 2007). Vadinasi šis mastito 

suk÷l÷jas yra pagrindinis ir stabiliai nustatomas šalies karvių bandose, jo svarba dar nemaž÷ja.  

Tačiau, dabartiniame tyrime matome, kad nustatyti kiti, kurie nebuvo identifikuoti iki rūšies, 

stafilokokai (21,6 %). Vadinasi probleminio, sunkiai gydomo mastito, pristatyto tyrimui į VĮ „Pieno 

tyrimai“, priežastimi yra ir kiti stafilokokai. Iš karvių mastito dažniausiai ir kitose pienininkystę 

vystančiose šalyse išskiriama KTS ir KNS atstovai. Pagal I. Klimien÷s ir bendraautorių 2012 m. 

paskelbtus duomenis, be S. aureus dažni Lietuvoje karvių mastito suk÷l÷jai - S. epidermidis, S. 

hyicus, S. intermedius. Tačiau VI „Pieno tyrimai“ metu Staphylococcus spp. nebuvo identifikuoti iki 

rūšies. KTS ir KNS identifikavimas yra sud÷tingas d÷l šios bakterijų grup÷s įvairiarūšiškumo, testų 

brangumo, darbo laiko imlumo. D÷l šios priežasties ir VĮ „Pieno tyrimai“ duomenyse šių patogenų 

n÷ra. Lietuvoje atliktuose tyrimuose nurodoma, kad KNS vaidmuo mastito etiologijoje kinta nuo 

2,86 % iki 58,15 % (Rudejevien÷, 2007). Užsienyje autoriai teigia, kad Suomijoje KNS buvo 

izoliuoti iš 50 %, Norvegijoje iš 14 %, Vokietijoje iš 35 %, Olandijoje iš 16 %, JAV – 24 % 

mastitinio pieno bandinių (Tenhagen et al., 2006; Pyöräla, 2008). Pateikti skaičiai skiriasi net tik 

skirtingose šalyse, bet situacija įvairuoja ir skirtinguose ūkiuose. Matome, kad KNS ir KTS yra 

dažni, svarbūs tešmens patogenai mūsų šalyje ir užsienyje.  

VĮ „Pieno tyrimai“ pateiktuose duomenyse - 22,5 % visų mastito patogenų – S.  agalactiae. 

Analogiškas kiekis yra kitų tik serologin÷ms grup÷ms priskirtų streptokokų. Pagal I. Klimien÷s ir 

kt., (2009), J. Ramanauskien÷s ir kt., (2008) pateiktus duomenis S. agalactiae kaip mastito 

suk÷l÷jas identifikuotas vidutiniškai 12,9-18-23,7 % atvejų. Vadinasi, S. agalactiae užima tam tikrą 

pastovią poziciją tarp mastito suk÷l÷jų. S. Piepers et al. (2007), O.C. Sampimon et al. (2009) 

paskelb÷ duomenis, kad labai didelis d÷mesys skiriamas karvių mastitų profilaktikai ir S. agalactiae 

sumaž÷jo. Pavyzdžiui Ebrahimi et al., 2008 paskelb÷, kad Švedijoje S. agalactiae buvo 

identifikuotas 1-13,1 % mastito m÷ginių. Tačiau pasirod÷ ataskaitų, kaip kad Pyörälä, (2008), kad 

did÷ja S. agalactiae. Taip pat tyr÷jai nurodo, kad S. dysgalactiae, S. canis, S. uberis, S. equinus, 

kurie (16-39,9 %) buvo nustatyta mastito m÷giniuose JAV, Norvegijoje, Urugvajuje, Švedijoje ir 
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Naujojoje Zelandijoje (Ebrahimi et al., 2008; Olde Riekerink et al., 2008). Jie įvardijami kaip 

svarbūs patogenai, ne tik karvių aplinkoje, bet dažnai sukelia karv÷ms mastitą ir padidina pieno 

bakterinį užterštumą, tačiau VĮ „Pieno tyrimai“ pateiktuose duomenyse buvo reti. Matome, kad 

išlieka dominuojančiais, karvių bandoms probleminiai – S. aureus ir S. agalactiae. 

Tyr÷jų nustatyta, kad antibiotikų naudojimas mastito gydymui ar prevencijai buvo 

mikroorganizmų atsparumo išsivystymo šiems antibiotikams priežastis. Ši aktuali problema 

atsispindi ir šiame darbe. VĮ „Pieno tyrimai“ pateiktuose duomenyse identifikuotų bakterijų 

jautrumas beta laktamams priklaus÷ nuo bakterijų rūšies ir tam tikro antibiotiko. Stafilokokų 

jautrumas beta laktamams buvo sumaž÷jęs. Ypač ženklus atsparumas penicilinui (p<0,05). Virš 

94,3 % S. aureus ir 96,2 % Staphylococcus spp. padermių buvo atsparios šiam antibiotikui. Kitiems 

beta laktamams jautrumas buvo didesnis, tačiau 68,4 % S. aureus padermių buvo atsparios 

amoksicilinui ir 52,6 % - cefaleksinui. Sugretinus su NMVRVI 2011 m. I ketvirčio antimikrobinio 

jautrumo (39,6 % tirtų m÷ginių suk÷l÷jai buvo atsparūs antimikrobin÷ms medžiagoms) įvertinimo 

ataskaitos duomenis, galima teigti, kad iš mastito išskiriamos labai atsparios stafilokokų paderm÷s. 

Matomai, kad tyrimui į VĮ „Pieno tyrimai“ buvo pristatyti mastito m÷giniai iš bandų, kuriose seniai 

ir gausiai naudota gydymui penicilinai. Taip pat mikroorganizmų atsparumo penicilinui problema 

didel÷ medicinoje, nes yra Ž. Pavilonyt÷s ir kt. (2008) paskelbti duomenys. Pagal autorę ir 

bendradarbius, kad S. aureus padermių, išskirtų iš visuomen÷s ir poliklinikų lankytojų, atsparumas 

penicilinui yra apie 80,5–83,1 %, o iš pacientų ir dirbančiųjų ligonin÷se – apie 89–90 %. Autor÷ 

nurodo, kad paderm÷s yra atsparios nuo betalaktamazių neapsaugotiems penicilinams, o jautrios 

izoksazolilpenicilinams, betalaktamazių inhibitorių deriniams, cefalosporinams, karbapenemams. 

Veterinarin÷s medicinos tyr÷jų duomenys yra prieštaringi, ir priklauso nuo šalies, kur tyrimas 

buvo įvykdytas. Pavyzdžiui, T. W. Bennendsgaard ir al. (2006) Skandinavijos šalyse 4-12 % S. 

aureus, identifikuotų iš karv÷s mastito buvo atsparūs penicilinui. Išaugęs S. aureus atsparumas 

penicilinui buvo nustatytas Argentinoje, Lenkijoje, Palestinoje, Suomijoje (Pitkälä, 2004; Ghaleb, 

2006; Malinowski et al., 2008). Staphylococcus spp. buvo mažiau atsparios negu S. aureus, nors, VĮ 

„Pieno tyrimų“ duomenų analiz÷ parod÷, kad stafilokokų sukeltą mastitą galima rekomenduoti 

gydyti kloksacilinu ir amoksicilino klavulano rūgšties junginiu, bet ne amoksicilinu ar cefaleksinu ir 

ypač, jeigu sukel÷jas - S. aureus. Amoksicilino ir klavulano rūgšties junginys buvo efektyvus 

(p<0,05) ir net 81,6 % S. aureus padermių buvo jautrios. 

Streptokokų atsparumas antimikrobiniams vaistams n÷ra identiškas stafilokokų. Streptokokų 

tik arti pus÷s padermių buvo atsparios penicilinui, bet atsparesn÷s cefaleksinui ir ypač 

Streptococcus spp. (72,4 %). Kintamumas atsparume yra daugiau ženklus tarp atskirų streptokokų 

rūšių. VĮ „Pieno tyrimų“ duomenimis S. agalactiae buvo jautresni beta laktamams, nei 

Streptococcus spp.  
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Daugelyje publikacijų nurodoma, kad penicilinas ypač efektyvus sanuojant bandas užkr÷stas 

S. agalactiae. Tačiau šiame tyrime matome, kad daugiau kaip trečdalis šio suk÷l÷jo padermių 

atsparios penicilinui. Taip pat ir užsienio tyrimai įrodo, kad S. agalactiae gali parodyti vidutinį 

atsparumą penicilinui. A. Ebrahimi et al. (2008) identifikavo S. agalactiae aukštą pasipriešinimo 

penicilinui (69,23 %). Kaip nurodo tyr÷jai, užtrūkinamų karvių gydymas antibiotikais duoda taip 

pat šiuos rezultatus. Užsienio autoriai, tyrę nuosekliai streptokokų, suk÷lusių mastitą, rūšis bei 

suk÷l÷jų atsparumą antimikrobin÷ms medžiagoms, nustat÷, kad sutinkamos S. uberis paderm÷s 

atsparios penicilinui, ampicilinui (100 – 88,88 %) (Ebrahimi et al., 2008). Tuo galima paaiškinti 

šiame tyrime gautą ženklų Streptococcus spp. atsparumą beta laktamams. Streptococcus spp. 

nustatytas labiau išreikštas kryžminis atsparumas nei S. agalactiae. Manoma, kad kitos streptokokų 

rūšys yra ženkliai atsparesn÷s beta laktamams ir pasižym÷jo išreikštu kryžminiu atsparumu.  

Atlikta VĮ “Pieno tyrimai” mastito tyrimų analiz÷ rodo, kad pasipriešinimas beta laktamams 

yra dažnas. Kadangi pagal VMVT Veterinarinių vaistų registro duomenis, betalaktamai yra vieni 

daugiausiai naudojamų antimikrobinių medžiagų mūsų šalies gyvulių gydymui. Nuolatinis šių 

antimikrobinių medžiagų naudojimas neišvengiamai mažina jų efektyvumą ir didina bakterijų 

atsparumą. Tai potencialiai pavojinga žmon÷ms ir gyvūnams. Antibiotikų naudojimas karv÷ms 

laktacijos ir užtrūkimo metu turi būti gerai apgalvotas. Reikia nuolat kontroliuoti mastito suk÷l÷jus, 

įvertinti jų antibiotikams atsparumo pakitimus, t.y. kontroliuoti ir valdyti situaciją bandoje. Įvairių 

formų antimikrobinio rezistentiškumo tyrimų ir rezultatų analiz÷s leidžia steb÷ti antimikrobinių 

medžiagų atsparumo kitimo tendencijas, įgalina pritaikyti tinkamą antimikrobinį gydymą, 

kontroliuoti antimikrobinio atsparumo kitimus. 
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5. IŠVADOS 
 

1. VMVT Veterinarinių vaistų registre dažniausi vaistiniai preparatai yra su beta laktamais. 

Intramaminiuose preparatuose penicilinai ir cefalosporinai (52 %) bei jų deriniai su kitais 

antimikrobiniais vaistais (32 %) dominuoja. 

2. S. aureus ir S. agalactiae buvo dažniausi mastito patogenai Lietuvos karvių ūkiuose.  

3. 70,7 % identifikuotų mastito suk÷l÷jų buvo atsparūs penicilinui, 50,8 % – cefaleksinui bei 

trečdalis padermių – amoksicilinui ir kloksacilinui.  

4. Didžiausias atsparumas beta laktamams nustatyta S. aureus padermių tarpe, nes 94,3% 

buvo atsparios penicilinui, 68,4 % amoksicilinui ir 52,6 % – cefaleksinui.  

5. Tyrimo duomenys parod÷, kad iš mastito išskirtos 63,3 % stafilokokų ir streptokokų 

padermių buvo įgiję kryžminį atsparumą. 
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8. PRIEDAI 

 

1 priedas. Tyrime analizuotų stafilokokų ir streptokokų padermių atsparumas beta 

laktamams 

 

Antibiotikai 

Penicilinas Amoksicilinas Kloksacilinas 
Amoksicilinas 

ir klavulano r. 
Cefaleksinas Suk÷l÷jas Vnt 

J V A J V A J V A J V A J V A 

S. aureus 38 2 36 7 5 26 30 1 7 31 7 13 5 20 

Staph. spp. 26 1 25 13 8 5 24 2 25 1 17 6 3 

Viso 

stafilokokų 

64 3 61 20 13 31 54 1 9 56 8 30 11 23 

S. 

agalactiae 

27 17 10 26 1 15 12 27 1 8 18 

Strep. spp. 29 13 16 24 2 3 9 20 28 1 7 1 21 

Viso 

streptokokų 

56 30 26 50 3 3 24 32 55 1 8 9 39 

Viso 

suk÷l÷jų 

120 33 87 70 16 34 78 1 41 111 9 38 20 62 
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2 priedas. Išskirtų stafilokokų padermių jautrumo beta laktamams statistiniai patikimumo rodikliai 

 

 
Penicilinas Amoksicilinas Kloksacilinas 

Amoksicilinas 

ir klavulano r. 
Cefaleksinas 

Penicilinas  0,2017 0,0068 0,0074 0,1010 

Amoksicilinas 0,2017  0,0957 0,0880 0,5550 

Kloksacilinas 0,0068 0,0957  0,7707 0,1694 

Amoksicilinas 

ir klavulano r. 

0,0074 0,0880 0,7707  0,1512 

Cefaleksinas 0,1010 0,5550 0,1694 0,1512  
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3 priedas. Išskirtų streptokokų padermių jautrumo beta laktamams statistiniai patikimumo rodikliai 

 

 
Penicilinas Amoksicilinas Kloksacilinas 

Amoksicilinas 

ir klavulano r. 
Cefaleksinas 

Penicilinas  0,0390 0,5610 0,0403 0,0994 

Amoksicilinas 0,0390  0,0818 0,0254  

Kloksacilinas 0,5610 0,0818  0,1212 0,2071 

Amoksicilinas 

ir klavulano r. 

0,0403 0,0254 0,1212  0,0146 

Cefaleksinas 0,0994 0,0818 0,2071 0,0146  
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4 priedas. Identifikuotų stafilokokų ir streptokokų jautrumo beta laktamams statistiniai patikimumo rodikliai 

 

 
Penicilinas Amoksicilinas Kloksacilinas 

Amoksicilinas 

ir klavulano r. 
Cefaleksinas 

Penicilinas  0,2020 0,1277 0,0055 0,8965 

Amoksicilinas 0,0055  0,9090 0,1262 0,2156 

Kloksacilinas 0,1277 09090  0,0840 0,1307 

Amoksicilinas 

ir klavulano r. 

0,0055 0,1262 0,0840  0,0231 

Cefaleksinas 0,8965 0,2156 0,1307 0,0231  
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5 Priedas. Streptokokų ir stafilokokų jautrumo antimikrobin÷ms medžiagoms koreliacijos koeficientai 

 

 

Penicilinas Amoksicilinas Kloksacilinas 

Amoksicilinas 

ir klavulano 

rūgštis 

Cefaleksinas 

Penicilinas   0,9413 -0,8403 -0,0961 -0,9704 

Amoksicilinas 0,9413  -0,9370 -0,3909 -0,8378 

Kloksacilinas -0,8403 -0,9370  0,3210 0,6892 

Amoksicilinas 

ir klavulano 

rūgštis 

-0,0961 -0,3909 0,3210  -0,0660 

Cefaleksinas -0,9704 -0,8378 0,6892 -0,0660  

 

 


