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PASTEURELLACEAE, ЗБУДНИКІВ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ
У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І СВИНЕЙ
Т. І. Стецько, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна,
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У статті поданий літературний огляд наукових праць, що стосується теми
резистентності бактерій родини Pasteurellaceae, збудників респіраторних захворювань у
свиней та великої рогатої худоби, до антимікробних препаратів.
Основними механізмами розвитку резистентності Pasteurellaceae до β-лактамних
антибіотиків є синтез бактеріями β-лактамаз, які здатні розривати бета-лактамне кільце,
тим самим інактивуючи β-лактами, або зміна структури пеніцилінзв'язуючих білків. Інші
механізми, такі як знижена проникність зовнішньої мембрани або процес активного
виведення антибіотиків з бактеріальної клітини (ефлюкс), зустрічаються дуже рідко. Часто
резистентність серед Pasteurellaceae до β-лактамів пов'язують з плазмідами.
Ефлюкс та рибосомальний захист є основними механізмами розвитку резистентності
серед Pasteurellaceae до тетрациклінів. Щонайменше дев'ять генів резистентності до
тетрациклінів (tet-гени) виявлені в бактеріях родів Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus і
Haemophilus, що кодують ці процеси.
Резистентність до аміноглікозидів та аміноциклітолів в основному викликається
ферментативною інактивацією антибіотиків, а також через мутації в хромосомних генах.
Багато плазмід несуть гени резистентності до аміноглікозидів, при чому, викликаючи
стійкість і до антибіотиків інших груп.
Хімічна модифікація рибосомальної мішені за допомогою рРНК метилаз або мутації
рибосомальних білків є основними механізмами резистентності бактерій родини
Pasteurellaceae до макролідів. Багато грамнегативних бактерій володіють природньою
стійкістю до макролідних антибіотиків. На розвиток опірності до лінкозамідів впливають
метилтрансфераза 23S рРНК, білки активного ефлюксу, ферментативна інактивація та
хромосомні мутації.
Резистентність бактерій родини Pasteurellaceae до хлорамфеніколу викликається в
основному шляхом ферментативної інактивації, тоді як появу стійкості до флуорфеніколу
пов’язують ефлюксом антибіотика з бактеріальної клітини. Виявлені плазміди, що несуть
гени резистентності до феніколів, у ізолятах P. multocida, М. haemolytica, А.
pleuropneumoniae та H. parasuis.
Зазвичай рівень чутливості бактерій родів Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus і
Haemophilus до хінолонів досить високий. Резистентність до хінолонів в основному виникає
унаслідок мутаційних альтерацій в хромосомних генах, а також може бути обумовлена
виведення антибіотика з клітини мембранними протеїнами або завдяки qnr-генам плазмід.
Основним механізмом резистентності до сульфаніламідів та триметоприму є як
плазмід-опосердковане, так і викликане мутаціями в хромосомних генах продукування
змінених ферментів дигідроптероатсинтетази та дигідрофолатредуктази зі зменшеною
спорідненістю до цих антимікробних речовин.
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Моніторинг антибіотикорезистентності з встановленням механізмів його розвитку
сприятиме вибору ефективного засобу етіотропної терапії респіраторних захворювань ВРХ
та свиней, які викликаються бактеріями родини Pasteurellaceae.
Ключові слова: АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ, PASTEURELLACEAE, ВРХ,
СВИНІ, ГЕНИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ, ПЛАЗМІДИ.
ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIA OF THE FAMILY PASTEURELLACEAE,
PATHOGENS OF RESPIRATORY INFECTIONS OF CATTLE AND PIGS
T. I. Stetsko
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine,
stetskot@ukr.net
In the article a literature review of scientific papers on the topic of antimicrobial resistance of
bacteria of the family Pasteurellaceae, pathogens of respiratory diseases in pigs and cattle, is
presented.
The main mechanisms of the development of Pasteurellaceae resistance to β-lactam antibiotics
are the synthesis of β-lactamases by bacteria, what are able to break the beta-lactam ring, thereby
inactivating β-lactams, or alteration of the penicillin-binding proteins structure. Other mechanisms,
such as reduced permeability of the outer membrane or the process of active removal of antibiotics
from the bacterial cell (efflux), are very rare. Resistance among Pasteurellaceae to β-lactams is often
associated with plasmids.
Eflux and ribosomal protection are the main mechanisms for the development of resistance of
Pasteurellaceae to tetracyclines. At least nine tetracycline resistance genes (tet genes) have been
identified in bacteria of the genus Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus and Haemophilus, what
encode these processes.
Resistance to aminoglycosides and aminocyclitols is mainly caused by enzymatic inactivation
of antibiotics, as well as through mutations in chromosomal genes. Many plasmids carry genes of
resistance to aminoglycosides, causing resistance to antibiotics of other groups.
Chemical modification of a ribosomal target by rRNA methylases and mutations in ribosomal
proteins are the main resistance mechanisms of bacteria of the family Pasteurellaceae to macrolides.
Many gram-negative bacteria have a natural resistance to macrolide antibiotics. The development of
lincosamide resistance is influenced by methyltransferase 23S rRNA, active efflux proteins,
enzymatic inactivation and chromosomal mutations.
Resistance of bacteria of the family Pasteurellaceae to chloramphenicol is caused mainly by
enzymatic inactivation, while the emergence of resistance to fluorophenicol is associated with the
efflux of an antibiotic from a bacterial cell. Plasmids carrying phenicol resistance genes were detected
in isolates of P. multocida, M. haemolytica, A. pleuropneumoniae and H. parasuis.
Usually the level of bacteria sensitivity of the genus Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus
and Haemophilus to quinolones is quite high. Resistance to quinolones mainly occurs due to
mutational alterations in chromosomal genes, and may also be in consequence of the export
antibiotics from the cell by membrane proteins or thanks to qnr genes of plasmids.
The main mechanism of resistance to sulfonamides and trimethoprim is both plasmidmediated and mutation-induced production of altered dihydropteroate synthetase and dihydrofolate
reductase with reduced affinity with these antimicrobials.
Monitoring of antibiotic resistance with the determination of its mechanism phenomenon will
facilitate the choice of an effective agent of etiotropic therapy of respiratory diseases of cattle and
pigs caused by bacteria of the family Pasteurellaceae.
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Зростання рівня антимікробної резистентності бактеріальних патогенів є проблемою
глобального значення. Антимікробні препарати широко застосовуються у тваринництві для
лікуванні та профілактики бактеріальних інфекцій, а також у субтерапевтичних дозах для
стимуляції росту, хоча використання антибіотиків-стимуляторів росту продуктивних тварин
заборонено в Європейському Союзі (ЄС) з 2006 року (Castanon, 2007). Неправильне, а часто
нерозсудливе застосування антимікробних препаратів для продуктивних тварин призводить
до селекції та розповсюдження стійких бактерій, при чому, тривале їх використання збільшує
ризик розвитку лікарської мультирезистентності (WHO. Antimicrobial resistance. Global report
on surveillance, 2014).
Багато ізолятів родів Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus, Haemophilus, Histophilus
родини бактерій Pasteurellaceae зазвичай зустрічаються на слизових оболонках дихальні
шляхи ссавців. Деякі види, наприклад, Pasteurella multocida, може бути виявлено у багатьох
видів тварин-господарів, а інші, такі як Actinobacillus pleuropneumoniae та Mannheimia
hаemolytica, мають вузький ареал паразитування, що знаходиться насамперед в організмі
свиней та жуйних тварин, відповідно (Christensen & Bisgaard, 2008). M. hаemolytica найчастіше
асоціюється з респіраторними захворюваннями великої рогатої худоби (Singh et al., 2011), A.
pleuropneumoniae є збудником плевропневмонії пневмонії у свиней (Radostits et al., 2000), а
Histophilus somni часто ідентифікують як первинна причина смертельних випадків ВРХ від
респіраторних захворювань (Van Donkersgoed et al., 1990; Perino & Apley, 1999). Респіраторні
захворювання, первинними збудниками яких є бактерії родів Pasteurella, Mannheimia,
Actinobacillus, Haemophilus, чи Histophilus, мають гостру форму і супроводжуються високою
смертністю тварин, хоча підгостра і хронічна форми також спостерігаються. Як вторинні
збудники, P. multocida та M. hаemolytica відіграють головну роль у розвитку важкої
бронхопневмонії та плевропневмонії у великої рогатої худоби (Hodgins et al., 2002), а також
при ензоотичній пневмонії у телят (Brockmeier et al., 2002) та прогресуючого атрофічного
риніту свиней (Magyar & Lax, 2002). Інфекції дихальних шляхів, в яких беруть участь такі
бактерії, як P. multocida і M. haemolytica, часто є багатофакторними та полімікробними
захворюваннями, що протікають в асоціації з вірусами та іншими бактеріями, такими як
Mycoplasma spp., як основними (первинними) збудниками (Radostits et al., 2000; Hodgins et al.,
2002; Brockmeier et al., 2002; Magyar & Lax, 2002).
Стійкість мікроорганізмів до антимікробних препаратів – основна причина
неефективної хіміотерапії респіраторних захворювань бактеріальної етіології у ВРХ і свиней.
Метою роботи є огляд літературних даних, що стосуються сучасного стану резистентності
бактерій родини Pasteurellaceae, збудників респіраторних інфекцій у ВРХ і свиней, до різних
класів антимікробних препаратів.
Результати й обговорення. Стійкість бактерій родини Pasteurellaceae до β-лактамних
антибіотиків обумовлена виробництвом β-лактамази або наявності пеніцилін-зв'язуючих
білків з низьким рівнем афінності до β-лактамів (Kehrenberg et al., 2005; Schwarz, 2008). Інші
механізми, такі як знижена проникність зовнішньої мембрани або мультилікарські системи
виведення, які можуть ефективно експортувати β-лактами з бактеріальної клітини, не
виявляють у бактерій родини Pasteurellaceae, або зустрічаються дуже рідко (Kehrenberg et al.,
2006a; Schwarz, 2008). На сьогоднішній час серед бактерій родини Pasteurellaceae виявлено
п'ять генів, що кодують продукцію β-лактамази (bla): blaROB-1 (Livrelli et al., 1988; Juteau &
Levesque, 1990; Livrelli et al., 1991; Azad et al., 1992), blaTEM-1 (Naas et al., 2001), blaPSE-1 (Wu
et al., 2003), blaCMY-2 (Chander et al., 2011) і blaOXA-2 (Michael et al., 2012a; Klima et al., 2014).
Резистентність серед Pasteurellaceae до β-лактамів часто пов'язують з малими плазмідами
(Livrelli et al., 1988; Lalonde et al., 1989; Ishii et al., 1991; Rossmanith et al., 1991; Azad et al.,
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1992; Chang CF et al., 2002; Chang YF et al., 1992a; Chang YF et al., 1992b, San Millan et al., 2009;
Kang et al., 2009; Moleres et al., 2015), хоча цей механізм ще недостатньо вивчений.
Щонайменше дев'ять генів резистентності до тетрациклінів (tet-гени) виявлені в
бактеріях родів Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus і Haemophilus, що кодують два
механізми резистентності – активне виведення антибіотика (ефлюкс) та синтез білків, що
захищають бактеріальні рибосоми. У бактерій вищезгаданих родів були ідентифіковані гени
tet (A), tet (B), tet (C), tet (G), tet (H) і tet (L), що кодують мембранно-асоційовані білки
головного фасилітатора надродини, які саме виводять тетрацикліни з бактеріальної клітини
(Hansen et al., 1993; Chaslus-Dancla et al., 1995; Kehrenberg et al., 2005; Lancashire et al., 2005;
Blanco et al., 2007; Morioka et al., 2008; Klima et al., 2014; Dayao et al., 2016; Kim et al., 2016).
Ще два гени резистентності до тетрацикліну, tet (M) та tet (O), що кодують захисні білки
бактеріальних рибосом, були виявлені у P. multocida та A. рleuropneumoniae (Chaslus-Dancla et
al., 1995; Blanco et al., 2006; Morioka et al., 2008; San Millan et al., 2009; Archambault et al., 2012;
Yoo et al., 2014; Kim et al., 2016).
Резистентність до аміноглікозидів та аміноциклітолів зазвичай опосередковується
ферментами, які інактивують антибіотики шляхом аденилювання, ацетилювання або
фосфорилювання. Крім того, резистентність до представників цих класів антимікробних
засобів виникає через мутації хромосомних генів (Schwarz et al., 2006). Резистентність
бактерій родини Pasteurellaceae до стрептоміцину зазвичай асоціюється з меншими за 15 kb
некон'югативними плазмідами (Zimmerman & Hirsh, 1980; Hirsh et al., 1981; Schwarz et al.,
1989; Gilbride et al., 1989; Willson et al., 1989; Yamamoto et al., 1990; Cote et al., 1991; Ishii et al.,
1991; Chang YF et al., 1992b; Kiuchi et al., 1992; Kehrenberg et al., 2003; Ito et al., 2004; San Millan
et al., 2009; Kang et al., 2009). Багато з цих плазмід несуть гени резистентності до інших
антимікробних речовин (сульфонамідів, канаміцину/неоміцину, хлорамфеніколу, ампіциліну)
(Chang YF et al., 1992b; Kehrenberg & Schwarz, 2001; San Millan et al., 2009). Резистентність
Pasteurellaceae до канаміцину/неоміцину пов’язують з геном aphA1, також відомим як aph(3´)Ia, який був ідентифікований на транспозоні Tn903, і який кодує аміноглікозид-3´фосфотрансферазу, яка викликає розвиток стійкості до цих аміноглікозидів (Oka et al., 1981).
Інший ген стійкості до канаміцину/неоміцину aphA3 (також відомий як aph(3´)–III), був
виявлений на 5,1-kb плазміді pCCK411 в окремих ізолятах P. multocida та P. aerogenes
(Kehrenberg & Schwarz, 2005a). Хоча серед бактерій P. multocida і A. pleuropneumoniae були
виявлені ізоляти із МІК гентаміцину ≥32 мкг/мл, більшість спроб виявити специфічні гени
резистентності до гентаміцину не мали успіху (Matter et al., 2007). Рибосомальні мутації, що
надають резистентність до спектиноміцину, були описані у різних бактерій (De Stasio wt al.,
1989; Galimand et al., 2000; O’Connor & Dahlberg, 2002). Всі ці мутації були виявлені у певній
області спіралі 34 16S субодиниці рРНК (Kehrenberg & Schwarz, 2007).
Багато грамнегативних бактерій володіють природньою стійкістю до макролідів через
наявність бар'єрів проникності або мультилікарські системи ефлюксу. Однак, описані інші
механізми резистентності до макролідів, такі як хімічна модифікація рибосомальної мішені за
допомогою рРНК метилаз або мутації рибосомальних білків (Schwarz et al., 2006).
Дослідження наявності генів резистентності до макролідів у бактерій роду Actinobacillus
призвели до ідентифікації генів метилази рРНК erm(A) та erm(C) у A. pleuropneumoniae
(Wasteson et al., 1996). Новий ген монометилтрансферази, erm (Noyes et al., 2015), з високим
рівнем стійкості до макролідів був ідентифікований у хромосомах ізолятів M. haemolytica та
P. multocida (Kadlec et al., 2011; Desmolaize et al., 2011; Michael et al., 2012b). В ізолятах P.
multocida та M. haemolytica з високим рінем полірезистентності (MIC>64 мкг/мл) до
макролідів, включаючи еритроміцин, тилмікозин, тилдіпірозин, тулатроміцин та
гамітроміцин, мутації були виявлені в одній з двох локацій (або A2058G або A2059G) в усіх
шести копіях 23S рРНК (Olsen et al., 2015). У M. haemolytica, P. multocida і H. somni виявлені
гени, мср(Е) та mph(E), які кодують, відповідно, ефлюкс макролідів і фосфотрансферазні білки
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(Kadlec et al., 2011; Desmolaize et al., 2011; Michael et al., 2012b; Klima et al., 2014). Механізми
резистентності до лінкозамідів можуть включати метилтрансферазу 23S рРНК, білки
активного ефлюксу, гени ферментативної інактивації та мутації (Schwarz et al., 2006).
Резистентність бактерій родини Pasteurellaceae до нефторованих феніколів
викликається в основному через ферментативну інактивацію хлорамфеніколацетилтрансферазами, тоді як стійкість до фторованих (флуорфенікол) і/або нефторованих
(хлорамфенікол) феніколів можуть спричинятися експортом антибіотиків з бактеріальної
клітини (Schwarz et al., 2004, 2006). В даний час відомі два типи хлорамфеніколацетилтрансферази, A і B, визначені низкою різних генів catA та catB, розташованих, в
основному, на плазмідах, транспозонах або генних касетах (Schwarz et al., 2004). Плазміди, що
несуть гени резистентності до хлорамфеніколу, виявлено у ізолятах P. multocida, виділених від
свиней (Yamamoto et al., 1990), P. multocida і М. haemolytica, виділених від великої рогатої
худоби (Vassort-Bruneau et al.,1996; Kehrenberg & Schwarz, 2001), та A. рleuropneumoniae,
виділених від свиней (Lalonde et al., 1989; Gilbride et al., 1989; Kawahara et al., 1990; Ishii et al.,
1993; Kang et al., 2009). Стійкість до флуорфеніколу, структурного аналога тіамфенікол, рідко
спостерігається серед Pasteurellaceae, і викликається floR геном, який кодує експортер
головного фасилітатора родини, який сприяє виведенню феніколів із бактеріальної клітини
(Yoo et al., 2014; Kehrenberg & Schwarz, 2005c). Нещодавно виявлена низка малих плазмід з
floR, як єдиним геном резистентності, у H. parasuis (pHPSF1), M. haemolytica (pMH1405), та A.
pleuropneumoniae (pM3446F та p518) (Katsuda et al., 2012; Li B, Zhang Y, Wei J, Shao D, Liu et
al., 2015; Bosse et al., 2015; da Silva et al., 2017). Ген floR також був виявлений на
багаторезистентних плазмідах pCCK13698 та pCCK1900 (Kehrenberg et al., 2008; Kehrenberg et
al., 2006b).
Резистентність до хінолонів зазвичай обумовлена мутаційними альтераціями в
хромосомних генах, які кодують різні субодиниці бактеріальної ДНК-гірази та топоізомерази
IV, але також може викликатися активним виведення антибіотика з бактеріальної клітини або
кодуватися qnr-генами плазмід (Schwarz et al., 2006). Про резистентність бактерій родів
Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus і Haemophilus, виділених від тварин, до фторхінолонів
відомо дуже мало (Schwarz et al., 2007; Wallmann et al., 2007). Практично усі ізоляти A.
рleuropneumoniae є дуже чутливими до фторхінолонів (Matter et al., 2007). Нещодавно були
виявлені мутації Asp87Asn або Ala84Pro в GyrA клінічних ізолятів P. multocida, стійких до
енрофлоксацину і ципрофлоксацину (MIC>0,5 мкг/мл), виділених від ВРХ, хворої на
респіраторне захворювання (Kong et al., 2014). Дослідження резистентних до енрофлоксацину
ізолятів A. pleuropneumoniae в Тайвані виявило різні мутації в хромосомних генах gyrA, parC
та parE (Wang et al., 2010). Також у цих ізолятах були виявлені функціонуючі насоси ефлюксу,
які сприяють появі резистентних до енрофлоксацину штамів (Wang et al., 2010). Про роль
активного виведення (ефлюксу) у розвитку резистентності бактерій A. рleuropneumoniae та P.
multocida до фторхінолонів йде мова в інших наукових працях (Kong et al., 2014; Poole, 2005).
Мутаційні зміни в хромосомних генах були виявлені і в резистентних до фторхінолонів
ізолятах H. parasuis (Guo et al., 2011; Zhang et al., 2013).
Сульфонаміди та триметоприм є конкурентними інгібіторами різних ферментативних
стадій
метаболізму
фолієвої
кислоти.
Сульфонаміди
інгібують
фермент
дигідроптероатсинтазу (DHPS), який на початковій стадії метаболізму фолієвої кислоти
каталізує синтез дигідроптерової кислоти з дигідроптеридину та пара-мінобензойної кислоти.
Триметоприм інгібує фермент дигідрофолатредуктазу (DHFR), який перетворює
дигідрофолієву кислоту в тетрагідрофолієву кислоту на подальшому етапі метаболізму
фолієвої кислоти. Резистентність до обох препаратів зазвичай викликається заміною чутливих
DHPS або DHFR ферментів на ті, у яких знижена спорідненість до сульфонамідів і
триметоппиму, відповідно. Окрім цього, надвиробництво сприйнятливих мішеней або мутації
в хромосомних генах DHPS або DHFR, які змінюють специфічність субстрату, також можуть
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викликати резистентність (Schwarz et al., 2006). Резистентність до сульфонаміду серед
бактерій родів Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus і Haemophilus, зазвичай спричинена
DHPS типу 2 з пониженою афінністю до сульфонамідів. Відповідний ген, sul2, часто
зустрічається на малих плазмідах розмірів від 3,1 до 15,7 kb (Schwarz, 2008; Michael et al.,
2012a; Eidam et al., 2015). Новий ген стійкості до триметоприму був виявлений на 11-kb
плазміді pCCK154 в P. multocida, виділеної від ВРХ (Kehrenberg & Schwarz, 2005b). Інший ген
резистентності до триметоприму, dfrA1, ідентифікували на плазміді pCCK343 в P. aerogenes,
виділеної з кишечника свиней (Kehrenberg & Schwarz, 2011).
Зараз існує велика кількість інформації щодо сучасного стану антимікробної чутливості
бактерій родини Pasteurellaceae. Timsit E. та ін. (Timsit et al., 2017) була досліджена
антимікробна чутливість штамів Mannheimia heemolytica, Pasteurella multocida та Histophilus
somni, виділених від відгодівельного молодняка ВРХ (n=210), хворого на респіраторне
захворювання. Ізоляти M. haemolytica та P. multocida проявляли високий рівень резистентності
(> 70 %) до тулатроміцину та окситетрацикліну, а ізоляти H. somni – до окситетрацикліну (67
%) та пеніциліну (52 %). Жоден або тільки декілька досліджуваних штамів були стійкими до
флуорфеніколу, енрофлоксацину та цефтіофуру. В іншому дослідженні вивчали антимікробну
чутливість 421 ізолята P. haemolytica і 158 ізолятів P. multocida, виділених з ВРХ, хворої на
респіраторне захворювання: всі досліджувані штами були чутливими до цефтіофуру та
сульфахлорпіридазину; ізоляти P. heemolytica були стійкими до ампіциліну, пеніциліну,
сульфадиметоксину, тетрацикліну та тилозину; ізоляти P. multocida були стійкими до
сульфадиметоксину, тетрацикліну та тилозину (Post et al., 1991).
Отже, молекулярний аналіз ізолятів Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus і
Haemophilus показав, що у багатьох випадках їх стійкість до антимікробних препаратів
асоціюється з плазмідами. Наразі виявлено 60 плазмід, що несуть ген антимікробної стійкості.
Розташування генів резистентності на рухомих генетичних елементах сприяє іх поширенню
серед бактерії інших видів та родів. Більше того, більшість малих плазмід резистентності,
виявлені в Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus і Haemophilus, здатні реплікуватися та
передавати резистентність до E. coli. Установлено, що плазміди, які знаходять в бактерій родів
Pasteurella, Mannheimia, і Actinobacillus несуть більше одного гена резистентності, і
потрапляючи до нового господаря гени резистентності, розташовані на них, також
передаються. Як наслідок, нова бактерія-господар набуває стійкості до двох або більше
протимікробних агентів або класів антимікробних речовин шляхом придбання однієї
невеликої плазміди. У цих випадках селективний тиск, що створюється при застосуванні
одного такого антимікробного агента, наприклад, тетрацикліну, достатній для сприяння
обміну мультирезистентною плазмідою.
ВИСНОВКИ
1. Бактерії декількох родів родини Pasteurellaceae, таких як Pasteurella, Mannheimia,
Actinobacillus, Haemophilus і Histophilus, спричиняють ряд економічно важливих захворювань
великої рогатої худоби, свиней та інших продуктивних тварин, які відносяться до
багатофакторних і часто поліетіологічних інфекцій. Незважаючи на санітарно-гігієнічні
заходи, удосконалення менеджменту та використання вакцин, протимікробні препарати
залишаються незамінним інструментом у боротьбі з інфекціями, викликаних бактеріями
родини Pasteurellaceae.
2. Збільшення кількості резистентних або мультирезистентних ізолятів знижує
ефективність антимікробних препаратів, дозволених на даний момент для використання у
лікуванні тварин. Скоріш за все, найближчим часом не будуть створені нові класи
антимікробних засобів, дозволені для використання у ветеринарії. Тому, лікарям ветеринарної
медицини доводиться покладатися на уже існуючі на ринку антимікробні препарати. Проте,
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нерозсудливе використання антимікробних засобів несе високий ризик селекції резистентних
бактерій. Як відомо, багато генів резистентності, присутні у бактерій родини Pasteurellaceae,
асоціюються з плазмідами або транспозонами, а відтак, ними можна обмінюватися
горизонтально, не тільки між бактерії родини Pasteurellaceae, але і з іншими грамнегативними
бактеріями. Очевидно, що Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus, Haemophilus набули ряду
генів резистентності від інших грамнегативних, а можливо навіть і від грампозитивних
бактерій.
3. Знання місця та ко-локації генів резистентності на рухомих генетичних елементах, а
також умови їх селективного відбору та розповсюдження, буде цінною інформацією для
ветеринарних лікарів, яка допоможе їм у виборі найефективніших протимікробних засобів для
попередження інфекцій, які викликаються бактеріями родини Pasteurellaceae. Навіть,
незважаючи на те, що нинішній стан антимікробної чутливості Pasteurellaceae не виглядає
таким загрозливим, постійний моніторинг антибіотикорезистентності необхідний для
раннього виявлення змін в чутливості бактерій та для їх оцінки щодо придбання нових генів
резистентності чи розвитку мутацій, що впливає на появу опірності.
Перспективи досліджень. Науково-практичне значення матиме моніторинг
антибіотикорезистентності інших критично важливих мікроорганізмів, збудників
бактеріальних інфекцій у свиней та ВРХ.
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