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STRESZCZENIE Wprowadzenie: Aspergiloza należy do najczęściej występujących grzybiczych infekcji układu oddechowego ptaków. Chorują wszystkie gatunki drobiu, ptaki ozdobne 
oraz dzikie – szczególnie gatunki drapieżne przetrzymywane w niewoli.

 C el pracy: Ustalenie wrażliwości różnych gatunków rodzaju Aspergillus uzyskanych ze stad hodowlanych drobiu na ogólnie dostępne leki, a także próba określenia ich 
profili oporności.

 Materiał i metody: Badania obejmowały izolaty grzybów z rodzaju Aspergillus uzyskane od kur, indyków, gęsi i kaczek z klinicznymi objawami aspergilozy o zróżnicowa-
nym nasileniu. Wrażliwość szczepów Aspergillus spp. na preparaty antygrzybicze oznaczano na stałym podłożu Sabourauda metodą dyfuzyjno-krążkową w modyfikacji 
własnej.

 W yniki: Wykazano, że bez względu na gatunek grzyba, rodzaj Aspergillus cechuje się wysoką wrażliwością na enilkonazol i terbinafinę oraz opornością na 5-fluorocytozynę, 
flukonazol, itrakonazol i amfoterycynę B. Aktywność antygrzybicza pozostałych preparatów, tj. ketokonazolu, mikonazolu, klotrimazolu, pimarycyny i tiokonazolu, jest 
zróżnicowana i wydaje się zależeć od gatunku Aspergillus.

 W nioski: Szczepy Aspergillus wyizolowane od ptaków cechuje in vitro wysoka oporność na leki przeciwgrzybicze, której poziom wydaje się zależeć w pewnym stopniu 
od gatunku grzyba. 

 SŁOWA KLUCZOWE: Aspergillus, pleśnie, leki przeciwgrzybicze, aktywność przeciwgrzybicza

ABSTRACT Introduction: Aspergillosis is included in most often appearing mycotic infections of the respiratory system of birds. All species of poultry, ornamental bird and wild can 
be ill – particularly birds of prey kept in the captivity.

 Aim of study: Establishing the sensitivity of various species of the Aspergillus genus get from the poultry flocks to readily available drugs, as well as the attempt to deter-
mine their profiles of the resistance.

 Material and methods: Examinations included fungal isolates from the Aspergillus genus get from hens, turkeys, geese and ducks with clinical symptoms of aspergillo-
sis about the div ersified intensity. Aspergillus species sensitivity to antifungal drugs w ere determinate with Sabouraud gluc ose agar with disc diffusion method in the 
own modification.

 Results:  We demonstrated, that irrespective of fungus species, the Aspergillus genus is marked by a high sensitivity on enilconazole and terbinafine and with resistance 
on 5-fluorocytosine, fluconazole, itraconazole and amphotericin B. Antifungal activity of remaining drugs, i.e. ketoconazole, miconazole, clotrimazole, pimaricin and tio-
conazole, are diversified and seem to depend on the Aspergillus species.

 C onclusions: An in vitro high antifungal drug resistance is characterizing Aspergillus species isolated from birds which the level seems to depend to some extent on spe-
cies of the fungus.

 
 KEY WORDS: Aspergillus, moulds, antifungal drugs, antifungal activity

Wprowadzenie

Aspergiloza należ y do najcz ęściej w ystępujących g rzybiczych 
infekcji uk ładu oddecho wego ptakó w. Chorują w szystkie gatunk i 
drobiu, ptaki ozdobne oraz dzikie – szczególnie gatunki drapieżne 
przetrzymywane w niew oli. Najw yższą wrażliw ością c echują się  
embriony i pisklęta, u których choroba ma przebieg ostry, kończący 
się wysokim odsetkiem upadków (70-90%) (1). U ptaków dorosłych 
zakażenie występuje na ogół w formie chronicznej, charakteryzują-
cej się zmianami ziarniniakowatymi w płucach i workach powietrz-
nych (2-4). Śmiertelność w tych przypadkach jest sporadyczna, ale 
dochodzi do w yraźnych spadkó w wag i oraz obniż enia nieśności  
(wysokie straty ekonomiczne). Od chor ych ptaków izoluje się naj-
częściej Aspergillus fumigatus , a takż e – sz czególnie w ostatnich  
latach – A. flavus, A. niger, A. glaucus czy A. nidulans (2, 5-8).

Zwalczanie asper gilozy, sz czególnie w stadach dr obiu, opar te 
jest przede wszystkim na profilaktycznych programach dezynfekcji 
inkubatorów, klujników, wylęgarni oraz pomieszczeń hodowlanych, 
przeciwgrzybiczymi pr eparatami biobójcz ymi (9). Terapeutyczne 
stosowanie leków w tej grupie ptaków jest na ogół ograniczone.

Leczenie przypadków aspergilozy ptaków ozdobnych i drapież-
nych (hodowle wolierowe) jest prowadzone empirycznie i wymaga 
indywidualnego doboru lekó w, da wek oraz sposobu i dr ogi ich  
aplikacji. Uwzględniając to, że opracowanie optymalnej i skutecz-
nej terapii przeciwgrzybiczej wymaga z jednej strony prawidłowe-
go r ozpoznania i ok reślenia cz ynnika inf ekcyjnego (na po ziomie 
gatunku), z drugiej zaś wstępnej selekcji swoistych preparatów na 
podstawie badań in vitro, celem prac y było ustalenie wrażliw ości 
różnych gatunkó w r odzaju Aspergillus na ogólnie dost ępne lek i, 
a także próba określenia ich profili oporności.



Mikologia Lekarska 2010, 17 (2)

98

Ziółkowska G., Tokarzewski S., Nowakiewicz A.
Aspergillus genus – species diversifying but the sensitivity to antifungal preparations

Materiał i metody

Materiał kliniczny
Badania obejmowały izolaty grzybów z rodzaju Aspergillus uzy-

skane ze stad hodo wlanych drobiu z t erenów Polski południowo-
wschodniej (tab. I). Materiał pochodził od gęsi (nioski reprodukcyj-
ne, ptaki przeznaczone na tucz), kur (nioski reprodukcyjne, brojlery), 
kaczek (ptak i przeznaczone na tucz) oraz indykó w (brojlery) z k li-
nicznymi objawami aspergilozy o zróżnicowanym nasileniu. Próbki 
pobierano pr zyżyciowo (w ymazy) z jam y dziobowej i k loaki, a od  
ptaków padły ch z jam y dziobo wej, płuc , w orków po wietrznych, 
mózgu, narządów miąższowych i kloaki (ryc. 1 i 2).

Badania hodowlane
Materiał wysiewano bezpośrednio na stałe podłoże Sabourauda 

z dodatk iem chloramfenikolu. Podłoże Sabourauda w ilości 15 ml  
rozlewano na płytki Petriego o średnicy 90 mm. Płytki inkubowano 
równolegle w temperaturze 250C i 370C około 14 dni. Ident yfikację 
uzyskanych hodowli przeprowadzano wg klasycznych metod miko-
logicznych obejmując ych badanie mik roskopowe i hodo wlane, 
w tym mikrohodowle, przy zastosowaniu klucza identyfikacyjnego 
do oznaczania grzybów strzępkowych według de Hoog i wsp. (10).

Oznaczanie lekowrażliwości szczepów
Wrażliwość wyizolowanych szczepów Aspergillus spp. na ogólnie 

dostępne pr eparaty ant ygrzybicze o znaczano na stałym podło żu 
Sabourauda met odą dyfuz yjno-krążkową w modyfik acji własnej . 
Do oznaczeń zastosowano komercyjne k rążki w ysycone poszcze-
gólnymi pr eparatami ant ygrzybiczymi (Dom Handlo wy Nauk i 
sp. z o.o. PAN w Krakowie), a w przypadku enilkonazolu krążki przy-
gotowywano we własnym zakresie. Poszczególne krążki zawierały 
po 10 µg substancji cz ynnej dla amfoterycyny B, enilkonazolu, flu-
konazolu, itrakonaz olu, ket okonazolu, k lotrimazolu, mikonaz olu, 
pimarycyny (natamycyny), terbinafiny i tiokonazolu oraz 0,5 µg dla 
5-fluorocytozyny.

Inokulum
Wyizolowane sz czepy posz czególnych gatunkó w Aspergillus 

wysiewano na skosy z podłożem Sabourauda i inkubowano w tem-
peraturze 37 0C ( A. fumigatus , A. flavus, A. niger ) i 25 0C ( A. glaucus , 
A. nidulans, A. clavatus, A. ustus) przez 7 dni. Z uz yskanych hodowli 
przygotowywano spłucz ynę w płynie fizjolog icznym z dodatk iem 
Tween 20. Do oznaczeń wrażliwości grzybów stosowano zawiesiny 

poszczególnych gatunków Aspergillus, których gęstość ustalono na 
104 cfu/ml (w edług standardu M38-A oprac owanego przez NCCLS 
– The National Committee for Clinical Laboratory Standards / CLSI  
– The Clinical and Laboratory Standards Institute, USA) (11).

Test dyfuzyjno-krążkowy
Inokula poszczególnych szczepów, w objętości 0,2 ml, wysiewa-

no na stałe podło że Sabourauda, a nast ępnie nak ładano k rążki 
nasączone pr eparatami ant ygrzybiczymi, pr zeznaczając na k ażdą 
płytkę nie więcej niż cztery krążki. Materiał inkubowano w tempe-
raturze 370C i 250C w zależności od gatunku grzyba. Strefy zahamo-
wania wzr ostu odcz ytywano po 48 godz. ( A. fumigatus , A. flavus , 
A. niger) lub po 72 godz. inkubacji ( A. glaucus, A. nidulans, A. clava-
tus, A. ustus), a interpretację wyników przeprowadzano wg instrukcji 
producenta (Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. PAN w Krakowie).

Kontrolę stano wiły analog icznie w ykonane posiew y badan ych 
szczepów na podłożu Sabourauda. Badania pr zeprowadzono rów-
nolegle w dwóch powtórzeniach.

Wyniki

Ogółem przebadano 2000 pr óbek, z kt órych wyizolowano 146 
szczepów z r odzaju Aspergillus zak lasyfikowanych nast ępnie do  
7 gatunków (tab. I). Były t o A. fumigatus  (n=100), A. flavus  (n=16), 
A. niger (n=9), A. glaucus (n=10), A. nidulans (n=5), A. clavatus (n=5) 
i A. ustus (n=1). A. fumigatus był gatunkiem dominującym i stanowił 
68,49% ogólnej puli wyizolowanych szczepów. Odsetek pozostałych 
gatunków b yły z decydowanie niższ y i za wierał się w pr zedziale 
10,96-0,69% (tab. I).

Ocenę wrażliwości szczepów rodzaju Aspergillus przedstawiono 
w tabeli II i III. 

Wykazano, że bez względu na gatunek grzyba, rodzaj Aspergillus 
cechuje się w ysoką wrażliwością na enilkonaz ol i t erbinafinę oraz 
opornością na 5-fluorocytozynę, flukonazol, itrakonazol i amfotery-
cynę B (tab. IV, ryc. 3-5). Aktywność antygrzybicza pozostałych pre-
paratów jest zr óżnicowana i w ydaje się zależ eć od gatunku Asper-
gillus. Wyk azano, że A. fumigatus  jest wrażliw y na k lotrimazol, 
A. flavus na ketokonazol, klotrimazol i tiokonazol, A. niger wykazu-
je jedynie średnią wrażliwość na ketokonazol, mikonazol i tiokona-
zol, A. glaucus na amfoterycynę B, ketokonazol, klotrimazol, tioko-
nazol oraz średnią wrażliwość na mikonazol, A. nidulans na ketoko-
nazol, klotrimazol oraz średnią wrażliwość na tiokonazol, A. clava-
tus na pimarycynę oraz średnią wrażliwość na ketokonazol i tioko-

Tabela I:  Zestawienie badanych gatunków ptaków oraz izolowanych gatunków Aspergillus
Table I:  Putting together examined bird species and isolated Aspergillus species

Gatunek grzyba
Fungies species

Gatunek ptaków / Birds species Izolaty 
ogółem
Isolates total

% izolatów
isolates

Gęsi – nioski 
reprodukcyjne
Geese –reproductive flocks

Gęsi tucz
Geese
broiler

Kury – nioski 
reprodukcyjne
Hens – reproductive flocks

Brojler kurze
Chicken
broiler

Kaczki tucz
Ducks
broiler

Indyki tucz
Turkeys
broiler

A. fumigatus 49 30 4 11 5 1 100 68,49

A. flavus 8 5 – 2 – 1 16 10,96

A. niger 5 2 – 2 – – 9 6,17

A. glaucus 8 – – 1 1 – 10 6,85

A. nidulans 5 – – – – – 5 3,42

A. clavatus 2 2 – – 1 – 5 3,42

A. ustus 1 – – – – – 1 0,69

Razem / Total 78 39 4 16 7 2 146 100,00
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nazol, natomiast A. ustus na klotrimazol oraz średnią wrażliwość na 
ketokonazol i tiokonazol.

Wrażliwość gatunko wa Aspergillus w yznaczona dla 50% sz cze-
pów w ykazała, ż e cz ęść sz czepów A. niger  i A. clav atus r eaguje 
dodatkowo na k lotrimazol (śr ednia wrażliw ość). Nat omiast pr zy 
uwzględnieniu 90% szczepów, A. fumigatus jest średnio wrażliwy na 
klotrimazol, a A. glaucus na amfoterycynę B (tab. IV).

Omówienie

Podatność ptaków na inf ekcje Aspergillus spp., poszerzające się 
spektrum gatunków odpowiedzialnych za objawy chorobowe oraz 
zróżnicowana efektywność prowadzonej dotychczas terapii wyma-

Tabela II:  Stopień wrażliwości gatunkowej rodzaju Aspergillus (gatunki szybko rosnące) na preparaty antygrzybicze
Table II: Degree of sensitivity species of Aspergillus genus (quickly growing species) to antifungal drugs

Lek
Drug

Szczepy / Strains

A. fumigatus (n=100) A. flavus (n=16) A. niger (n=9)

Strefa zahamowania wzrostu w mm [średnia w mm] / Zone resistance in mm [average in mm]

Zakres
Range

Średnia
Average

50% 90% Zakres
Range

Średnia
Average

50% 90% Zakres
Range

Średnia
Average

50% 90%

5-Fluorocytozyna / 5-Fluorocytosine 0 0 0

Amfoterycyna B / Amphotericin B 0 0 0

Enilkonazol / Enilconazole 42-66 53,38 53 47 48-50 49,43 50 49 42-72 55,14 54 54

Flukonazol / Fluconazole 0 0 0

Itrakonazol / Itraconazole 0-14 10,48 10 9 11-13 12,29 12 12 0-14 10,71 11 11

Ketokonazol / Ketoconazole 0-21 12,79 13 10 25-28 26,14 26 25 0-21 14,15 16 14

Klotrimazol / Clotrimazole 13-22 18,94 18 15 17-22 19,29 19 18 10-16 13,43 14 12

Mikonazol / Miconazole 8-13 9,83 10 8 8-13 10,43 10 9 9-17 14,71 16 14

Pimarycyna / Pimaricin 0-18 7,33 10 0 0 0

Terbinafina / Terbinafine 18-35 25,39 25 21 21-26 23,14 23 21 18-24 22,29 23 21

Tiokonazol / Tioconazole 0-19 12,45 13 10 39-44 41,43 42 39 0-22 17,86 20 20

Tabela III:  Stopień wrażliwości gatunkowej rodzaju Aspergillus (gatunki wolno rosnące) na preparaty antygrzybicze
Table III:  Degree of sensitivity species of Aspergillus genus (slowly growing species) to antifungal drugs

Lek
Drug

Szczepy / Strains

A. glaucus (n=10) A. nidulans (n=5) A. clavatus (n=5) A. ustus (n=1)

Strefa zahamowania wzrostu w mm [średnia w mm] / Zone resistance in mm [average in mm]

Zakres
Range

Średnia
Average

50% 90% Zakres
Range

Średnia
Average

50% 90% Zakres
Range

Średnia
Average

50% 90% Zone

5-Fluorocytozyna / 5-Fluorocytosine 0 0 0 0

Amfoterycyna B / Amphotericin B 14-18 16,17 16 15 0 0 9

Enilkonazol / Enilconazole 57-70 64,33 65 63 60-70 64,29 61 60 34-55 46,57 45 42 47

Flukonazol / Fluconazole 0 0 0 0

Itrakonazol / Itraconazole 9-18 13,67 13 12 0-12 7,14 8 0 9-15 11,71 11 10 0

Ketokonazol / Ketoconazole 20-35 27,33 27 26 26-40 31,57 31 27 0-20 14,28 16 14 16

Klotrimazol / Clotrimazole 20-26 22,17 21 20 19-25 22,14 22 20 14-16 13,57 14 11 20

Mikonazol / Miconazole 14-19 17,5 18 18 0-13 7,14 8 0 0 10

Pimarycyna / Pimaricin 0 0 13-24 18,14 17 14 0

Terbinafina / Terbinafine 41-51 45,17 45 41 33-42 37 35 35 33-46 36,71 34 33 35

Tiokonazol / Tioconazole 22-30 25,33 24 23 14-22 17,86 16 16 11-21 17,14 17 16 17

ga precyzyjnej oceny dostępnej puli pr eparatów przeciwgrzybicz-
nych w aspekcie ich skuteczności w stosunku do szczepów izolowa-
nych od ptaków.

Większość informacji z tego zakresu dotyczy stosowanych leków, 
procedur ich aplikacji oraz uzyskiwanych efektów klinicznych. Bada-
nia in vitro prowadzone są rzadko, koncentrują się na ogół na gatun-
ku Aspergillus fumigatus, a ich wyniki wykazują istotne rozbieżności. 
W praktyce weterynaryjnej, w stadach hodowlanych ptaków, aktu-
alnie znajduje sz erokie zastosowanie enilkonazol – jedyn y zareje-
strowany pr eparat ant ygrzybiczy dla t ych z wierząt dost ępny na  
rynku polskim (8, 9, 12, 13). Z e względu na t o, że nie w ykazuje on 
aktywności po podaniu doustnym lub parenteralnym (14), a jedynie 
w kontakcie bezpośr ednim, znalazł zast osowanie w z walczaniu 
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grzybów tylko w śr odowisku bytowania z wierząt i st osowany jest 
w formie gazowej (świece dymne) lub w formie zamgławiania (tur-
bozamgławiacze) (9).

Wysoką aktywność biologiczną enilkonazolu w stosunku A. fumi-
gatus wykazał w badaniach in vitro Van Cutsem i wsp. (8): wartości 
MIC wahały się w t ym przypadku od 0,1 do 1,0 µg ml -1. Wyniki te 
autorzy pot wierdzili in viv o, stosując enilkonaz ol w f ormie świec  
dymnych w g rupie 1- dniowych pisk ląt eksper ymentalnie zak ażo-
nych zarodnikami A. fumigatus. Efektem terapii było istotne obniże-
nie odsetka śmiertelności ptaków (8). Zbliżone rezultaty odnotował 
Hay i w sp. u ptakó w dorosłych z naturalną asper gilozą (15). N ieco 
inaczej kształtuje się skut eczność t erapii w pr zypadku indykó w, 
u kt órych st wierdzono lepsz e ef ekty po podaniu itrakonaz olu 
w porównaniu z enilkonazolem i ketokonazolem (16).

W warunkach polskich badania przeprowadzane w stadach gęsi 
tuczowych i reprodukcyjnych wykazały zarówno in vitro, jak i in vivo 
wysoką g rzybobójczą akt ywność enilkonaz olu w st osunku do A. 
fumigatus (9). Obecnie uz yskane w yniki nie t ylko pot wierdzają 
wysoką aktywność in vitro enilkonazolu w stosunku do A. fumigatus, 
ale r ównież w skazują na podobną wrażliw ość po zostałych bada-
nych gatunków grzybów (A. flavus, A. niger, A. glaucus, A. nidulans, 
A. clavatus, A. ustus).

Terapia inf ekcji g rzybiczych pr owadzona głó wnie u ptakó w 
ozdobnych jest trudna, długotrwała i kosztowna, a prognozy odno-
śnie do całkowitego wyleczenia są ostrożne.

Kuracja prowadzona jest najcz ęściej z uż yciem amfoterycyny B 
(6, 17, 18), itrakonazolu (13, 19-21), a ostatnio worikonazolu (21-23). 
Zarówno amf oterycyna B , jak i itrakonaz ol apliko wane mogą b yć 
same lub w połącz eniu z fluc ytozyną i amf oterycyną B , do żylnie, 
dotchawiczo, bezpośr ednio w zak ażone pole (w orki po wietrzne), 
ewentualnie w postaci aerozolu (18, 24).

Efekty terapii są na ogół pozytywne, nie zawsze dochodzi jednak 
do całkowitego wyleczenia, a długoterminowe podawanie amfote-
rycyny B, mimo że preparat cechuje się niską toksycznością dla pta-
ków, może mieć oddziaływanie neurotoksyczne (14).

Z kolei pewne gatunk i papug w ykazują w yjątkową wrażliwość 
na itrakonaz ol, kt óry mo że po wodować uszkodz enie wątr oby, 
a nawet śmierć ptaków (5). Oprac owanie skutecznej kuracji ant y-
grzybiczej po winno więc uwzględniać , obok właściw ego doboru  
leku, również wysokość dawki, schemat podawania, formę aplikacji, 
a także gatunek ptaków.

Tabela IV:  Profil wrażliwości gatunkowej rodzaju Aspergillus na preparaty antygrzybicze
Table IV:  Profile of the species sensitivity of the Aspergillus genus to antifungal drugs

Gatunek grzyba
Fungies species

5-Fluorocytozyna
5-Fluorocytosine

Amfoterycyna B
Amphotericin B

Enilkonazol
Enilconazole

Flukonazol
Fluconazole

Itrakonazol
Itraconazole

Ketokonazol
Ketoconazole

Klotrimazol
Clotrimazole

Mikonazol
Miconazole

Pimarycyna
Pimaricin

Terbinafina
Terbinafine

Tiokonazol
Tioconazole

A. fumigatus 
(n=100)

o o w o o o w o o w o

A. flavus 
(n=16)

o o w o o w w o o w w

A. niger (n=9) o o w o o św o św o w św

A. glaucus 
(n=10)

o w w o o w w św o w w

A. nidulans 
(n=5)

o o w o o w w o o w św

A. clavatus 
(n=5)

o o w o o św o o w w św

A. ustus (n=1) o o w o o św w o o w św

w – wrażliwy / susceptible, św – średnio wrażliwy / intermediate, o – oporny / resistant

Badania in vitro przeprowadzone obecnie stanowią duże zasko-
czenie. Wykazały one bowiem bardzo wysoką oporność wśród izo-
lowanych szczepów, bez względu na ich przynależność gatunkową, 
na amf oterycynę B , itrakonaz ol i flukonaz ol, pr eparaty z w yboru 
w klinicznej terapii aspergilozy ptaków. Należy przy tym zaznaczyć, 
że w yniki leko wrażliwości uz yskane met odą dyfuzjno -krążkową 
zostały r ównież pot wierdzone met odą mik rorozcieńczeń w edług 
NCCLS/CLSI (11) i przy pomocy E-testów (dane niepublikowane).

Częściowym wyjaśnieniem braku korelacji badań in vitro i efek-
tów k linicznych mo że b yć fakt, ż e jako inokulum w e w szystkich 
oznaczeniach st osowana b yła za wiesina zar odników posz czegól-
nych gatunków grzybów. W przeciwieństwie do mycelium ta forma 
morfologiczna rzadko występuje w warunkach in vivo, a odmienna 
struktura jej ściany komórkowej może być odpowiedzialna (w pew-
nym stopniu) za mniejszą lekowrażliwość grzybów (25).

Odmienna farmakok inetyka lekó w mo że takż e r zutować na  
występujące r ozbieżności. Badania pr zeprowadzone na modelu  
myszy z doświadczalną k andidozą w ykazały, że dawki efektywne 
dla flukonazolu i itrakonazolu wynosiły odpowiednio 0,392 mg/kg 
i >320 mg/kg , podczas gdy war tości MIC dla t ych leków osiągały 
wartości 0,125 µg ml-1 i 0,0156 µg ml-1. Tak więc, stosunkowo słabo 
aktywny in vitro flukonazol (10× słabszy od itrakonazolu) był około 
1000× bardziej skuteczny terapeutycznie (26).

Orosz i Frazier (18), badając biodostępność itrakonazolu u gołę-
bi, st wierdzili nat omiast w ysoki st opień zr óżnicowania międz y 
poszczególnymi osobnikami, co w konsekwencji utrudniało ustale-
nie korelacji między oznaczeniami in vitro a efektami terapeutycz-
nymi.

Wysoki stopień lekooporności szczepów Aspergillus wyizolowa-
nych od ptaków hodowlanych może być również wynikiem obser-
wowanej generalnie , pr ogresji zja wiska oporności w populacji  
patogenów grzybiczych. O ile informacje na temat obniżonej wraż-
liwości Candida spp. są stosunkowo szczegółowe, to wiedza w tym 
zakresie odnośnie do Aspergillus spp. jest ograniczona (4). 

Wykazano, jak dotąd, brak akt ywności flukonazolu w stosunku 
do tego rodzaju grzybów (27) oraz gwałtowny wzrost oporności na 
itrakonazol (28-32), szczególnie wśród izolatów klinicznych pocho-
dzących od pacjentów z inwazyjną aspergilozą. Ze względu na brak 
wyraźnej korelacji wrażliwości in vitro A. fumigatus na amfoterycynę 
B, z wynikami terapii inwazyjnej aspergilozy na bazie tego leku (33), 
przyjmuje się, że mimo stosunkowo wysokiego odsetka szczepów 
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opornych in vitro (34, 35) k liniczna oporność na t en lek jest zja wi-
skiem stosunkowo rzadkim (28, 36, 37).

Aktywność pozostałych badanych preparatów była zróżnicowa-
na, a jej wyznacznikiem wydawał się gatunek badanego grzyba, co 
sugeruje możliwość opracowania tzw. gatunkowych profili lekow-
rażliwości dla szczepów Aspergillus. Uzyskane wyniki potwierdzają 
wcześniejsze ustalenia w zak resie specyfiki gatunkowej szczepów 
Aspergillus odnośnie do ich wrażliw ości na posz czególne lek i 
(38-40), a ponadto dzięki skriningowi obejmującemu jednocześnie 
najczęściej izolowane od ptaków gatunki Aspergillus i powszechnie 
dostępne lek i pr zeciwgrzybicze, mogą stano wić w skazówkę dla  
lekarzy praktyków przy wstępnej selekcji pr eparatów leczniczych 
podczas opracowywania optymalnej terapii.

Podsumowanie

Szczepy Aspergillus spp . izolowane bezpośr ednio od ptakó w 
hodowlanych z terenu Polski południowo-wschodniej cechują się in 
vitro wysokiego st opnia opornością na dost ępne ant ymikotyki, 
w tym na amfoterycynę B, itrakonazol, flukonazol i 5-fluorocytozynę. 
Lekiem o w ysokiej aktywności in vitro w stosunku do t ego rodzaju 
grzybów okazał się enilkonazol i terbinafina.

Zaobserwowano ponadt o pewną spec yficzność gatunko wą 
szczepów Aspergillus w zakresie lekowrażliwości, czyli tzw. gatunko-
wy pr ofil wrażliw ości, jednak z e względu na st osunkowo nisk ą 
liczebność gatunków Aspergillus non-fumigatus badania wymagają 
kontynuacji.

Ryc. 1.  Aspergiloza u gęsi
Fig. 1.  Geese aspergillosis

Ryc. 2.  Zmiany grzybicze w płucach u gęsi
Fig. 2.  Fungal clinical symptoms in lungs from geese

Ryc. 3.  Aspergillus fumigatus – metoda dyfuzyjno-krążkowa
Fig. 3.  Aspergillus fumigatus – disc diffusion method

Ryc. 4.  Aspergillus flavus – metoda dyfuzyjno-krążkowa
Fig. 4.  Aspergillus flavus – disc diffusion method
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Ryc. 5.  Aspergillus niger – metoda dyfuzyjno-krążkowa
Fig. 5.  Aspergillus niger – disc diffusion method




