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Bakterie to drobnoustroje, które towarzyszą 
nam w  codziennym życiu. Występują one nie 
tylko u ludzi, zwierząt i roślin, ale też w ściekach 
czy w  glebie. Dzięki odkryciu substancji zwal-
czających drobnoustroje możemy leczyć szereg 
chorób zwierząt o ciężkim przebiegu. Czasami 
zdarza się, że mimo zastosowania środków prze-
ciwdrobnoustrojowych, nie są one skuteczne. 
Dopiero podanie kolejnych antybiotyków przy-
nosi oczekiwany skutek. Taka sytuacja wynika 
ze zjawiska antykiotykooporności bakterii.  
Zużycie antybiotyków w rolnictwie sięga rocznie 
kilkunastu milionów ton. Tendencja wzrostowa 
jest spowodowana nie tylko zwiększoną liczbą 
zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach, ale 
również intensyfikacją produkcji zwierzęcej. Nie-
pokojący jest związek między wzrostem zużycia 
antybiotyków w  produkcji zwierzęcej, a  wystę-
powaniem bakterii opornych na leczenie chorób 
wywoływanych u ludzi.

Do walki z bakteriami
Antybiotyki to leki, które są stosowane do walki 
z  zakażeniami bakteryjnymi. Pierwotnie anty-
biotykiem nazywano każdą substancję pocho-
dzenia naturalnego wykazującą aktywność 
przeciwbakteryjną.

Mniej antybiotyków 
metody chowu i hodowli ograniczające ich stosowanie

Antybiotyki działają na dwa sposoby:
•	 bakteriobójczo – zabijają bakterie,
•	  bakteriostatycznie – hamują podział i wzrost 

bakterii.

Coraz większy problem z  antybiotykooporno-
ścią sprawia, że konieczne jest nie tylko posze-
rzanie wiedzy na ten temat, ale i opracowanie 
nowych strategii obrony przed chorobami bak-
teryjnymi.

Antybiotykooporność
Antybiotykooporność to oporność niektórych 
szczepów bakterii na  stosowane antybiotyki. 
Nieuzasadnione, intensywne stosowanie spo-
wodowało nabywanie przez bakterie odpor-
ności, w efekcie, czego stosowanie antybioty-
ków staje się coraz mniej skuteczne.

Można wyróżnić:
•	  antybiotykooporność pierwotną – jest to na-

turalna postać bakterii, na którą nie działają 
określone antybiotyki

•	  antybiotykooporność nabytą – powstaje, 
kiedy bakterie, pod wpływem długotrwałego 
stosowania antybiotyków stają się niewrażli-
we na ich działanie.
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Przyczyny narastania odporności 
Zjawisko antybiotykooporności jest naturalne. 
Poprzez nieumiejętne stosowanie antybioty-
ków, problem narasta w  zastraszającym tem-
pie. Do powstawania oporności na antybiotyki 
przyczynia się głównie:
•	 niewłaściwe stosowanie antybiotyków w prak-

tyce weterynaryjnej, czyli nieodpowiednie 
dawkowanie, profilaktyczne podawanie dawek 
podprogowych, podawanie antybiotyków in-
nym gatunkom zwierząt niż zalecane,

•	  niewłaściwe praktyki produkcyjne, czyli  
niestaranne czyszczenie urządzeń i  pojem-
ników do mieszania i przechowywania pasz, 
niewłaściwe wymieszanie preparatów i pasz 
leczniczych,

•	  brak zachowania okresu karencji, czyli ubija-
nie zwierząt w trakcie antybiotykoterapii,

•	  stosowanie nawozów naturalnych zawiera-
jących pozostałości antybiotyków, które na-
stępnie przenikają do wód gruntowych i po-
wierzchniowych.

Antybiotyki są stosowane w  produkcji zwie-
rzęcej już od lat 50-tych XX wieku. Zostały 
przyjęte z entuzjazmem, jako skuteczne środki 
terapeutyczne. Oprócz stosowania jako leki, 
były używane również jako stymulatory wzro-
stu (ASW), w  postaci dodatków paszowych.  
Zyskały dużą popularność, ponieważ ich do-
datek do paszy powodował wzrost przyrostów 
masy ciała, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
dawek pokarmowych. ASW poprawiały także 
stopień wykorzystania paszy poprzez wchła-
nianie składników pokarmowych.

Już w  latach 40-tych ubiegłego stulecia, szyb-
ko słabnąca spektakularność efektów działa-
nia penicyliny zasugerowała istnienie zjawiska 
oporności. Podobnie dzieje się i  dziś. Kolej-
ne odkryte oraz zsyntetyzowane antybiotyki 
w końcu przestają działać w małych dawkach. 
Konieczne jest zwiększenie dawek lub poszuki-
wanie innych, skutecznych substancji.

Patogeny oporne na  jedną grupę antybioty-
ków, mogą wykazywać oporność na  inną gru-ć na  inną gru- na  inną gru-
pę, która ma podobny mechanizm działania 
(oporność krzyżowa).

Oporność intensyfikuje stosowanie antybioty-
ków u zwierząt gospodarskich w celach leczni-
czych i  prewencyjnych. Obserwuje się częstszą 
obecność bakteryjnych genów oporności na ob-
szarach, gdzie antybiotyki są używane w  więk-
szych ilościach. Rolnictwo ma fundamentalne 
znaczenie dla powstawania opornych bakterii.

Co roku tony leków przeciwbakteryjnych 
trafiają do  organizmów zwierzęcych osła-
bionych intensywnymi warunkami hodowli. 
Wraz z  odchodami związki te przedostają 
się do gruntów i do wód powierzchniowych. 
Substancji bakteriobójczych nie da się usu-
nąć z żywności, ich obecność jest stwierdza-
na w próbkach.

Oporność na  antybiotyki można podzielić 
na grupy:
•	  oporność farmakologiczna – zdolność prze-

trwania mikroorganizmów po podaniu zwie-
rzęciu maksymalnej dawki leku,

•	  oporność kliniczna – zjawisko braku skutecz-
ności podawania antybiotyków, mimo braku 
oporności farmakologicznej – wpływ na  to 
mogą mieć cechy osobnicze zwierzęcia,

•	 oporność mikrobiologiczna – możliwość 
przetrwania drobnoustroju w stężeniu anty-
biotyku, który jest zabójczy dla innych szcze-
pów,

•	 oporność naturalna – specyficzna dla niektó-
rych szczepów bakterii (np. gronkowiec).

Higiena to podstawa 
działań profilaktycznych
Źródłem zakażenia może być kontakt z  brud-
nymi rękami, ubraniami, paszą lub wniesione 
bakterie na obuwiu. Właściwa bioasekuracja to 
wymóg w każdym gospodarstwie.
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Większe możliwości obrony przed patogenami 
ma organizm, który nie znajduje się pod wpły-
wem czynników stresujących, jak:
•	 zbyt duże zagęszczenie zwierząt,
•	 złe traktowanie przez obsługę,
•	 brak możliwości wyrażania naturalnych za-

chowań,
•	 głodzenie,
•	  brak schronienia przed niekorzystnymi wa-

runkami środowiska.

Nie ma sposobu, aby oczyścić żywność z  an-
tybiotyków i  wyeliminować antybiotykoopor-
ność. Duże znaczenie ma ograniczenie przeka-ść. Duże znaczenie ma ograniczenie przeka-. Duże znaczenie ma ograniczenie przeka-
zywania cech oporności przez bakterie.

Na ograniczenie stosowania antybiotyków 
w chowie i hodowli zwierząt wpływa:
•	 dobór ras do krzyżówek i hodowli,
•	 sposoby utrzymania,
•	 zasady żywienia w zależności od grup wieko-

wych i systemu opasu,
•	 dobrostan zwierząt, 
•	  profilaktykę chorób, 
•	  pasze. 

Sposobem na  ograniczenie stosowania środ-
ków przeciwdrobnoustrojowych jest:
•	 w pierwszej kolejności zapobieganie zakaże-

niom,
•	 utrzymywanie dobrostanu zwierząt, a szcze-

gólnie zmniejszenie gęstości populacji utrzy-
mywanych zwierząt,

•	 wdrożenie środków w  zakresie higieny oraz 
na rzecz bezpieczeństwa biologicznego –sto-
sowanie oddzielnych ubrań, obuwia do  po-
szczególnych jednostek,

•	 doskonalenie systemów hodowli,
•	 wprowadzanie innych rodzajów leczenia, 

mających na  celu ograniczenie występowa-
nia chorób,

•	  stosowanie paszy i wody o wysokiej jakości,
•	  wdrażanie programów mających na  celu 

zwalczanie chorób zwierząt za  pomocą 
szczepień.
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