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ABSTRACT
The aim of the present review is to investigate the antimicrobial activity of two
aminoglycosides – gentamicin and amikacin in veterinary medicine. The results of the various
studies showed that both antibiotics were highly effective against most isolates. In many cases
the microorganisms expressed similar sensitivity to amikacin and gentamicin (MIC90 0.1-8
μg/ml). Nevertheless the microorganisms were more sensitive to amikacin, because the obtained
MIC values almost always were below the referent CLSI's for resistance (MIC ≤ 16 μg/ml). The
high effectiveness of gentamicin is probably resulting of the fact that resistance against
gentamicin rarely occur in veterinary medicine. However, there were some gentamicin resistant
strains (MIC90 16-128 μg/ml). On the other hand amikacin is hardly ever used in veterinary
medicine and there are not many opportunities for developing of resistance. Also, crossresistance with others aminoglycosides rarely occur. In conclusion both antibiotics are highly
effective against broad spectrum of microorganisms.
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Съкращения: MIC – минимални подтискащи концентрации; CLSI – Clinical and
Laboratory Standards Institute; ГНМ – гентамицин; АМК - амикацин
Въведение
Аминогликозидните антибиотици намират широко приложение във ветеринарната
медицина за третиране на инфекции, причинени от аеробни Грам-отрицателни
микроорганизми (Навашин и Фомина, 1982; Dinev et al., 2009; Dowling, 2013). От тях с найголямо приложение е ГНМ. АМК се прилага много по-рядко и основно при домашните
любимци. Добре известен е фактът, че честото използване на антибиотици води до развитие
на лекарствена резистентност, което налага повишаване дозите на използваните
антимикробни продукти. Особено значение в този аспект придобиват изследванията на MIC
проведени през последните години поради все по-зачестяващите сигнали за развитие на
резистентност към много антимикробни средства. Аминогликозидите и аминоциклитолите са
сериозен проблем в това отношение поради лесното придобиване на резистентност спрямо
много от техните представители (стрептомицин, спектиномицин). Счита се, че спрямо ГНМ
сравнително трудно се създава резистентност. Честото му използване обаче води до
създаване на такава. Особено значение има и фактът за появата на кръстосана резистентност
към аминогликозидите, както и наблюдаваното предаване на резистентността от животински
към човешки микробни изолати (Johnson et al., 1994). Познаването на фармакокинетичните
особености на съответните антибиотици и наличие на данни за техните MIC ще даде
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възможност на ветеринарните лекари да подберат най-ефективното средство в подходяща
дозировка за съответния животински вид въз основа на фармакокинетичните /
фармакодинамичните им съотношения (PK/PD).
Основната цел на това изследване е да се направи обзор на наличните данни от
определяне на антимикробната активност на ГНМ и АМК спрямо микроорганизми,
изолирани от различни животински видове, за да могат практикуващите ветеринарни лекари
да изберат ефективно средство за съответните инфекции. Също така интерес представлява и
разпространението на резистентността към тези антибиотици при животинските изолати,
което може да се анализира до известна степен на основата на тези данни.
Резултати
Според CLSI (2012) чувствителни към ГНМ са микроорганизмите, при които MIC ≤ ≤4
μg/ml, при резистентните MIC ≥16 μg/ml. Обобщените данни (табл. 1) разкриват, че
микроорганизмите принадлежащи към Actinobacillus spp., Proteus spp., Corynebacterium spp.,
Enterobacter spp., Serratia spp., Salmonella spp., както и Bordetella bronchiseptica, Mannheimia
haemolуtica, Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa, Brucella canis, Campylobacter
jejuni, Histophilus somni, Moraxella bovis, Rhodococcus equi и Bacillus anthracis са
чувствителни към действието на ГНМ (сред тях са докладвани и отделни случаи, при които е
наблюдавана интермедиерна чувствителност). По-значителни вариации съществуват по
отношение активността на ГНМ спрямо Escherichia coli (MIC90 0.1-32 μg/ml), като основния
брой щамове Escherichia coli показват чувствителност към действието на ГНМ. Още поголеми различия са намерени при Klebsiella pneumoniae (MIC90 0.5-128 μg/ml). Повечето
Грам-положителни микроорганизми от вида Staphylococcus aureus показват чувствителност
към ГНМ (MIC90 0.39-64 μg/ml). При Streptococcus spp. е наблюдавана вариабилна
чувствителност (MIC90 1-64 μg/ml). Резистентност към ГНМ проявяват микроорганизмите от
Mycoplasma spp., както и видовете Erysipelothrix rhusiopathiae и Nocardia asteroides.
По данни на CLSI (2012) чувствителни към АМК са микроорганизмите, при които MIC
≤ 16 μg/ml, а при резистентните MIC ≥ 64 μg/ml. Към чувствителните микроорганизми спадат
представителите на Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Actinobacillus spp., Bacillus spp.,
Salmonella spp., Proteus spp., Serratia spp., Shigella spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus
spp., Yersinia spp., Nocardia spp., както и видовете Bordetella bronchiseptica, Campylobacter
jejuni, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae,
Rhodococcus equi (табл. 2). При Staphylococcus spp. са налице и щамове с интермедиерна
чувствителност. В относително широки граници се намират стойностите на минималните
инхибиращи концентрации при представители на Escherichia coli (MIC90 1-25 μg/ml) и
особено при Streptococcus pyogenes (MIC90 0.2-256 μg/ml), които са единствените
микроорганизми, при които са намерени резистентни представители.
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Табл. 1 Чувствителност на някои микроорганизми спрямо ГНМ
Микроорганизми
Actinobacillus spp.
Actinobacillus spp.
Bacillus anthracis
Bordetella bronchiseptica
Bordetella bronchiseptica
Brucella canis
Campylobacter jejuni
Corynebacterium
preudotuberculosis
Corynebacterium renale
Corynebacterium spp.
Enterobacter spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Histophilus somni
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae
Listeria monocytogenes
Moraxella bovis
Mycoplasma spp.
Nocardia asteroides
Mannheimia haemolytica
Mannheimia haemolytica
Mannheimia haemolytica
Pasteurella multocida
Pasteurella multocida
Pasteurella multocida
Pasteurella multocida
Pasteurella multocida
Pasteurella spp.
Proteus spp.
Proteus spp.
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa

MIC90
(μg/ml)
2
1
4
1
2
0.12
0.5
4

Вид, от който е изолиран
микроорганизма
неуточнен
неуточнен
неуточнен
неуточнен
неуточнен
кучета
неуточнен
неуточнен

Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Dowling (2013)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Dowling (2013)
Dowling (2013)
Dowling (2013)

0.25
0.1–2.5
0.5
≤64
0.1
0.25
16
12.5
25
>8
32
2
1
2
1
8
128
0.5
4
16
0.5
>25
16
0.1–2.5
2
8
8
0.1
2
2
8
2
1
2
4
0.5-1

неуточнен
дребни преживни
неуточнен
свиня
дребни преживни
говеда и овце
дребни преживни
говеда
свиня
говеда
говеда
кон
неуточнен
неуточнен
птици
неуточнен
кон
неуточнен
неуточнен
дребни преживни
говеда
дребни преживни
неуточнен
дребни преживни
говеда
неуточнен
говеда
дребни преживни
говеда
неуточнен
свиня
говеда
неуточнен
неуточнен
лешояд
кон

Dowling (2013)
Ziv & Soback (1989)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Ziv & Soback (1989)
Bozhkova et al. (2001)
Cid et al. (1996)
Coates & Hoopes (1980)
Coates & Hoopes (1980)
Bottner et al. (1995)
Orden et al. (2000)
Orsini et al. (1985)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Haritova et al. (2004)
Dowling (2013)
Orsini et al. (1985)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Dowling (2013)
Dowling (2013)
Ziv & Soback (1989)
Dowling (2013)
Ziv & Soback (1989)
Bottner et al. (1995)
Dowling (2013)
Dowling (2013)
Ziv & Soback (1989)
Bottner et al. (1995)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Bottner et al. (1995)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Bailey et al. (1998)
Orsini et al. (1985)
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Табл. 1 (продължение)
Микроорганизми
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas spp.
Pseudomonas spp.
Rhodococcus equi
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp.
Streptococcus agalactiae
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus uberis

MIC90
(μg/ml)
8
6
1
0.25
>8
0.75
0.35
8
8
1
1–10
0.52
0.39
<64
1
0.5
6.63
64
1->25
2.4
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Вид, от който е изолиран
микроорганизма
неуточнен
лешояд
неуточнен
еднокопитни
говеда
лешояд
неуточнен
птици
неуточнен
кон
дребни преживни
говеда и овце
говеда
кокошка
неуточнен
кози
говеда и овце
неуточнен
дребни преживни
говеда и овце

Източник
Dowling (2013)
Bailey et al. (1998)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Bottner et al. (1995)
Bailey et al. (1998)
Cox (1980)
Haritova et al. (2004)
Dowling (2013)
Orsini et al. (1985)
Ziv & Soback (1989)
Bozhkova et al. (2001)
Yoshimura et al. (2002)
White et al. (2003)
Dowling (2013)
Dinev et al. (2009)
Bozhkova et al. (2001)
Dowling (2013)
Ziv & Soback (1989)
Bozhkova et al. (2001)
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Табл. 2 Чувствителност на някои микророганизми спрямо АМК
Микроорганизми
Acinetobacter spp.
Actinobacillus spp.
Actinobacillus spp.
Bacillus spp.
Bordetella bronchiseptica
Bordetella bronchiseptica
Campylobacter jejuni
Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium spp.
Enterobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae
Nocardia spp.
Pasteurella multocida
Pasteurella multocida
Proteus mirabilis
Proteus spp.
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas spp.
Rhodococcus equi
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pyogenes
Vibrio cholerae
Yersinia spp.

MIC90
(μg/ml)
2-8
8
8
1
8
8
2
0.5-5
1
1-4
1
1-8
4
25
25
2
2
1-4
2
1
4
2
8
8
1-8
4
4
4-8
2
16
4
0.25
4
1.33
4
1
1.6-6.2
4
1-16
0.1
256
0.2-8
3.2-12.5
1.6-6.2

Вид, от който е изолиран
микроорганизма
птици
неуточнен
неуточнен
птици
неуточнен
неуточнен
неуточнен
неуточнен
птици
птици
неуточнен
птици
кон
говеда
свиня
неуточнен
неуточнен
птици
кон
неуточнен
неуточнен
неуточнен
неуточнен
неуточнен
птици
неуточнен
неуточнен
птици
кон
неуточнен
неуточнен
еднокопитни
птици
неуточнен
неуточнен
кон
неуточнен
неуточнен
птици
кози
неуточнен
неуточнен
неуточнен
неуточнен

Източник
Gronwall et al. (1989)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Gronwall et al. (1989)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Dowling (2013)
Навашин и Фомина (1982)
Gronwall et al. (1989)
Gronwall et al. (1989)
Cox et al. (1981)
Gronwall et al. (1989)
Orsini et al. (1985)
Coates & Hoopes (1980)
Coates & Hoopes (1980)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Gronwall et al. (1989)
Orsini et al. (1985)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Dowling (2013)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Gronwall et al. (1989)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Gronwall et al. (1989)
Orsini et al. (1985)
Dowling (2013)
Cox et al. (1981)
Dowling (2013)
Gronwall et al. (1989)
Cox (1980)
Dowling (2013)
Orsini et al. (1985)
Навашин и Фомина (1982)
Dowling (2013)
Gronwall et al. (1989)
Dinev et al. (2009)
Dowling (2013)
Навашин и Фомина (1982)
Навашин и Фомина (1982)
Навашин и Фомина (1982)

Обсъждане
Анализът на литературните данни, цитирани в табл.1, показва големи разлики в
стойностите на MIC за ГНМ. Повечето изследвания се отнасят за Грам-отрицателни
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микроорганизми, докато при Грам-положителните тези опити са значително по-малко (Cox et
al., 1981; Bozhkova et al., 2001; Yoshimura et al., 2002; White et al., 2003). Повечето изследвани
Грам-отрицателни микроорганизми показват чувствителност към действието на ГНМ (Ziv &
Soback, 1989; Dowling 2013). Много Грам-положителни микроорганизми (предимно коки)
също са чувствителни, като при тях обаче понякога се срещат резистентни щамове (White et
al., 2003; Dowling, 2013). При преживните се наблюдава вариране в активността на ГНМ
спрямо изследваните изолати – в някои случаи активността е много висока (Bozhkova et al.,
2001; Yoshimura et al., 2002; Dinev et al., 2009), но понякога се срещат и резистентни
микроорганизми (Cid et al., 1996; Orden et al., 2000). От друга страна при птици активността
на този антибиотик най-често не е висока с наличие на резистентни щамове и такива с
интермедиерна активност (White et al., 2003; Haritova et al., 2004). Слабата активност по
отношение на микоплазми и нокардии съвпада с тенденциите, описани в литературата
(Dowling, 2013).
Литературните данни показват висока чувствителност към АМК при почти всички
изследвани микроорганизми (Навашин и Фомина, 1982; Cox et al., 1981; Dowling, 2013). В
сравнение с ГНМ много по-рядко са намирани резистентни щамове (Dowling, 2013). Твърде
ограничената му употреба във ветеринарната медицина, т.е. слабия селекционен натиск, е
вероятната причина за високата чувствителност към него, както и рядкото придобиване на
кръстосана резистентност (Adwan et al., 1998). Запазва се тенденцията, проявена при ГНМ за
висока чувствителност при почти всички Грам-отрицателни микроорганизми и при много
Грам-положителни бактерии (предимно коки). Липсва обаче достатъчно информация за
стойностите на MIC при Грам-положителни микроорганизми (Навашин и Фомина, 1982;
Gronwall et al., 1989). Резистентни към антимикробното действие на амикацина са анаеробите
и някои стрептококи (Dowling, 2013). С изключение на изследванията на активността на
АМК спрямо Escherichia coli при говеда и Staphylococcus spp. при кози, осъществени от
Coates & Hoopes (1980) и Dinev et al. (2009), липсват данни за активността му спрямо изолати
от преживни животни. Въпреки тези пропуски в изследванията АМК се счита за
аминогликозида с най-широк спектър на действие (Dowling, 2013).
Заключение
Високата чувствителност на повечето от изследваните изолати от животни към ГНМ
вероятно се дължи на сравнително по-трудното придобиване на резистентност спрямо този
аминогликозид. На базата на експерименталните данни на много автори може да се твърди,
че въпреки широкото му използване ГНМ си остава високоефективен антибиотик с широк
антибактериален спектър. Все пак трябва да се има и в предвид създаването на резистентни
щамове при продължителна употреба. От друга страна високата чувствителност на
изследваните микроорганизми към АМК е следствие от слабият селекционен натиск. АМК
предлага отлични перспективи при третиране на бактериални инфекции.
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