
Ionofórok és a Clostridium perfringens

Cél
Egyrészt klinikai esetekből (brojler) kitenyésztett Clostridium perfringens törzsek ionofórokkal szembeni 
érzékenységének felmérése; másrészt ennek alapján az ionofórok hatékony bélbeli koncentrációjának 
megállapítása. 

Vizsgálat leírása

Különböző C. perfringens törzsek ionofórokkal szembeni érzékenységének vizsgálata és a minimális gátló 
koncentrációt (MIC

90
)meghatározása . A MIC

90
 érték a vizsgált vegyület legkisebb koncentrációja, ami láthatóan 

gátolja a vizsgált C. perfringens populáció 90%-ának szaporodását. 

Az 1. grafikon összefoglalja az ionofórok 3 különböző vizsgálatban mért MIC90 értékeit. 

A baktérium törzseket klinikai esetekből (brojler) izolálták különböző országokban:

Martel et al., 2004 (44 törzs, Európa), Silva et al., 2009 (55 törzs, Brazília),

Lanckriet et al., 2010 (51 törzs, Európa). 

Eredmények
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Ionofórok MIC
90

 értékei csirkéből származó Clostridium perfringens törzsek esetében

1. grafikon: Az ionofórok MIC
90

 értékei a vizsgált C. perfringens populációban 
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KÖVETKEZTETÉSEK
Bár vannak kisebb eltérések a különböző ionofórok MIC90 értékei között, a bélbeli ionofór koncentráció többszörösen 
meghaladja mindegyik ionofór Clostridium perfringens-re vonatkozó MIC

90
 értékét (a maduramicin kivételével). Ezért 

nincs értelme foglalkozni az ionofórok MIC
90

 értékei közötti különbségekkel. Mivel a kokcidiózis az egyik legfontosabb 
hajlamosító tényező a Clostridium problémákra, az ionofórok eredeti hatása, azaz a kokcídium-ellenes hatás jobban 
befolyásolja az elhalásos bélgyulladás vagy a dysbacteriosis előfordulását. 
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A 2. grafikon mutatja a MIC
90

 értékeket a különböző ionofórok becsült bélbeli koncentrációjával összevetve. A MIC
90

 
értékek μg/ml-ben vannak kifejezve, ami megfelel a ppm-nek. Az adott ionofór bélbeli koncentrációja úgy lett meg-
becsülve, hogy vették a hatóanyag legkisebb törzskönyvezett adagját,  és figyelembe vették az ivóvízfogyasztás (ivóvíz/
takarmány arány = 2) miatti hígulását. 
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