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Streszczenie
Wprowadzenie. W zakażeniach w obrębie kanału korzeniowego oraz tkanek okołowierzchołkowych, oprócz 
innych bakterii mieszanego zakażenia, występują bezwzględnie beztlenowe pałeczki gram-ujemne, które mogą 
wywoływać niespecyficzne reakcje zapalne w tkankach okołowierzchołkowych, brać udział w etiologii ropni endo-
dontycznych i przewlekłych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych.
Cel pracy. określenie izolowanych gatunków i rodzajów gram-ujemnych bezwzględnie beztlenowych pałeczek 
w ziarniniakach okołowierzchołkowych oraz ocena ich wrażliwości na antybiotyki i pochodne 5-nitroimidazoli.
Materiał i metody. Materiał do badań mikrobiologicznych stanowiło 70 ziarniniaków okołowierzchołkowych. 
Badane materiały posiewano na podłoża odpowiednie dla bakterii beztlenowych oraz inkubowano w warunkach 
beztlenowych w anaerostatach w 37°c przez 10 dni. Wyhodowane bakterie beztlenowe identyfikowano zgodnie 
z wynikami testów fermentacyjnych dla identyfikacji bakterii beztlenowych api20a (bioMérieux). oceniono 
wrażliwość (Mic) beztlenowców na następujące antybiotyki: penicylinę g, amoksycylinę z kwasem klawulano-
wym, ampicylinę z sulbaktamem, cefazolinę, cefadroksyl, cefuroksym, erytromycynę, klindamycynę, doksycyklinę, 
metronidazol i tynidazol. 
Wyniki. ogółem wyizolowano 143 szczepy gram-ujemnych pałeczek beztlenowych. Występowały one w 58 (82,9%) 
ziarniniakach okołowierzchołkowych. najczęściej izolowano pałeczki z rodzaju Prevotella (34,3%), Bacteroides 
(21,8%), rzadziej Fusobacterium (17,5%), Porphyromonas (16,8%), Tannerella (9,8%), a najrzadziej Selenomonas 
(0,7%). Wszystkie badane pałeczki gram-ujemne wykazały 100% wrażliwość na amoksycylinę z kwasem klawula-
nowym i ampicylinę z sulbaktamem, dużą wrażliwość na metronidazol (93–100%), tynidazol (95–100%) i klinda-
mycynę (91–96%). Wrażliwość na pozostałe antybiotyki wynosiła 17–42%.
Wnioski. częstość izolacji pałeczek gram-ujemnych beztlenowych z badanych materiałów była duża (82,9%). 
najczęściej stwierdzano w badanych ziarniniakach pałeczki z rodzaju Prevotella i Bacteroides.
Wyizolowane gram-ujemne pałeczki bezwzględnie beztlenowe wykazały 100% wrażliwość na amoksycylinę z kwa-
sem klawulanowym, ampicylinę z sulbaktamem oraz dużą wrażliwość na metronidazol, tynidazol, klindamycynę 
(Dent. Med. Probl. 2012, 49, 3, 363–369).

Słowa kluczowe: bakterie beztlenowe, wrażliwość, antybiotyki, metronidazol i tynidazol, ziarniniak okołowierz-
chołkowy.
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Abstract
Background. in infections within the root-canal and the periapical tissue besides other bacteria of mixed infection 
the gram-negative strictly anaerobic bacteria occur. Those may cause non-specific inflammations of the periapical 
tissues or take part in creating an endodontic abcesses and chronic inflammatories of periapical tissue etiology.
Objectives. To define the most frequently isolated species and genera of gram-negative bacteria in obligate anaero-
bic periapical granuloma and their assessment of the sensitivity to antibiotics and derivatives 5-nitroimidasol.
Material and Methods. The material for the microbiological study were 70 periapical granulomas. The tested mate-
rials were inoculated on substrates suitable for anaerobic bacteria and incubated at anaerobic in aerostats at 37°c for 
10 days. cultured anaerobic bacteria were identified in anaerobic conditions with applicable standards of identify-
ing anaerobic bacteria api20a (bioMérieux). Sensitivity (Mic) of anaerobic bacteria to the following antibiotics: 
penicillin g, amoxicillin with clavulanic acid, ampicillin sulbactam with cefazolin, cefadroxil, cefuroxime, erythro-
mycin, clindamycin, doxycycline, metronidazole and tynidazole was evaluated.
Results. in total the 143 strains of gram-negative anaerobic rods were isolated. They were found in 58 (82.9%) of 
periapical granulomas. The most frequently isolated were the rods from genera of Prevotella (34.3%), Bacteroides 
(21.8%), rarer Fusobacterium (17.5%), Porphyromonas (16.8%), Tannerella (9.8%), and least frequently Selenomonas 
(0.7%). all tested gram-negative rods showed 100% sensitivity to amoxicillin with clavulanic acid, sulbactam 
and ampicillin, high sensitivity to metronidazole (93–100%), tynidazole (95–100%) and clindamycin (91–96%). 
Sensitivity to other antibiotics ranged from 17 to 42%.
Conclusions The frequency of isolation of gram-negative anaerobes from the tested materials was high (82.9%). 
The most frequently observed species in the studied granulomas, were Prevotella and Bacteroides. isolated gram- 
-negative strictly anaerobic rods clearly showed 100% susceptibility to amoxicillin with clavulanic acid, sulbac-
tam and ampicillin, high sensitivity to metronidazole, clindamycin and tynidazol (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 3, 
363–369).

Key words: anaerobic bacteria, susceptibility, antibiotics, metronidazole and tinidazole, periapical granulomas.

W zakażeniach w obrębie kanału korzenio-
wego oraz tkanek okołowierzchołkowych biorą 
udział bezwzględnie beztlenowe pałeczki gram- 
-ujemne [1, 2]. Mogą one wywoływać niespecy-
ficzne reakcje zapalne w tkankach okołowierz-
chołkowych [3], brać udział w powstawaniu ropni 
endodontycznych [4] oraz przewlekłych zmian za-
palnych tkanek okołowierzchołkowych [5]. 

Ziarniniaki okołowierzchołkowe, które są 
przewlekłymi zmianami zapalnymi tkanek oko-
łowierzchołkowych zęba, według niektórych auto-
rów są jałowe [6–8]. Wymienieni autorzy uważają, 
że bakterie występują głównie w kanale korzenio-
wym i są oddzielone od tkanki zapalnej przez licz-
nie nagromadzone leukocyty wielojądrzaste [7]. 
Badania innych autorów [2, 9] wskazują, że w ziar-
niniakach okołowierzchołkowych mogą być obec-
ne drobnoustroje. Samaranayake et al. [9], którzy 
zbadali 64 przewlekłe zmiany okołowierzchołko-
we, stwierdzili obecność bakterii w 78% przypad-
ków. oceniając szczegółowo 29 badanych zmian, 
stwierdzili [9], że bakterie beztlenowe stanowiły 
30% wszystkich wyizolowanych drobnoustrojów. 
abou-rass et al. [10] pobierali próbki do badań 
mikrobiologicznych z opornych na leczenie zmian 
okołowierzchołkowych oraz z okolicy okołowierz-
chołkowej zęba po wyłuszczeniu zmian. Drobno-
ustroje występowały we wszystkich 13 próbkach 
pobranych z okolicy wierzchołka korzenia, na-
tomiast wewnątrz zmian okołowierzchołkowych 
stwierdzono bakterie w 62% badanych materia-
łów. Uważa się, że gram-ujemne pałeczki beztle-
nowe biorą czynny udział w powstawaniu chorób 

tkanek okołowierzchołkowych, ale nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie, czy pałeczki mo-
gą wnikać do ziarniniaków okołowierzchołko-
wych, czy mogą tam przeżyć i rozmnażać się oraz 
jakie antybiotyki bądź pochodne 5-nitroimidazoli 
mogą wspomóc leczenie tych zmian.

celem pracy było stwierdzenie, czy w ziarni-
niakach okołowierzchołkowych występują gram- 
-ujemne pałeczki beztlenowe. W przypadku wy-
izolowania bakterii określenie ich gatunków 
i rodzajów oraz ocena wrażliwości na antybioty-
ki i pochodne 5-nitroimidazoli (metronidazol i ty-
nidazol).

Materiał i metody
Badaniami objęto 70 zębów (37 zębów gór-

nych i 33 zęby dolne, w tym 54 zęby trzonowe, 
9 przedtrzonowych, 6 zębów siecznych i 1 kieł) 
z przewlekłym ziarninowym zapaleniem tka-
nek okołowierzchołkowych, które zostały usunię-
te razem z ziarniniakiem okołowierzchołkowym. 
Zęby te nie były leczone endodontycznie, istnia-
ło bezwzględne wskazanie do ekstrakcji, ponad-
to – co należy podkreślić – nie stwierdzano za-
palenia przyzębia brzeżnego. Materiał do badań 
stanowiły ziarniniaki okołowierzchołkowe, któ-
re odcinano sterylnymi nożyczkami bezpośrednio 
po ekstrakcji. Materiał natychmiast po pobraniu 
umieszczano w jałowych pojemnikach zawiera-
jących płyn transportowy przygotowany metodą 
praS i w czasie godziny dostarczano do laborato-
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rium. Z każdego badanego materiału wykonywa-
no preparat bezpośredni, który barwiono metodą 
grama oraz dokonywano posiewów na powierzch-
ni szeregu podłoży agarowych. W celu oceny ilo-
ściowej drobnoustrojów przygotowywano seryjne 
rozcieńczenia próbek, które posiewano na odpo-
wiednie niewybiórcze podłoża. W celu wyhodo-
wania bakterii beztlenowych materiały posiewa-
no na następujące podłoża: agar dla beztlenow-
ców z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu 
i heminy (po 10 µg/ml), dwa podłoża wybiórcze 
tryptykazowo-sojowe zawierające: kanamycynę 
i wankomycynę oraz neomycynę [11], Fusobacte-
rium Medium (Difco) oraz Clostridium Selective 
Agar (Merck). podłoża z posiewami inkubowano 
w warunkach beztlenowych w anaerostatach za-
wierających 10% co2, 10% H2 i 80% n2, kataliza-
tor palladowy, wskaźnik warunków beztlenowych 
i żel krzemionkowy jako odsuszacz, w 37°c. po 
7–10-dniowej inkubacji oceniano morfologię wy-

hodowanych kolonii, ich zdolność do fluorescen-
cji w promieniach UV, oznaczano cechy bioche-
miczne z użyciem zestawu api20a (bioMérieux), 
w razie potrzeby uzupełniając badania o dodatko-
we cechy. Badano obecność produktów metaboliz- 
mu glukozy, w tym kwasy tłuszczowe od c1 do c6, 

zdolność do wytwarzania kwasu bursztynowego, 
mlekowego i fumarowego za pomocą chromato-
grafu gazowego. Wyhodowane szczepy bakterii 
beztlenowych identyfikowano wg obecnie obo-
wiązujących zasad [12–14 ].

Wyhodowane szczepy pałeczek beztlenowych 
zostały poddane ocenie wrażliwości na następu-
jące leki przeciwbakteryjne: penicylinę g (Fluka), 
amoksycylinę z kwasem klawulanowym (Smith- 
-Kline Beechem), ampicylinę z sulbaktamem (pfi-
zer), cefazolinę (Sigma), cefadroksyl (Sigma), ce-
furoksym (Sigma), erytromycynę (Fluka), klinda-
mycynę (pharmacia-Upjohn), doksycyklinę (pol-
fa, Tarchomin), metronidazol (Sigma) i tynidazol 

Tabela 1. Zestawienie poszczególnych rodzajów gram-ujemnych pałeczek bezwzględnie beztlenowych w 58 badanych 
ziarniniakach okołowierzchołkowych zębów w zależności od ich występowania

Table 1. Summary of different types of gram-negative obligate anaerobes rods in 58 subjects periapical granulomas 
depending on their occurrence

liczba ziarniniaków (n), w których 
stwierdzono obecność:
(The number of granulomas (n), 
are found to contain)

n liczba ziarniniaków (n), w których stwierdzono obecność poszcze-
gólnych rodzajów gram-ujemnych pałeczek beztlenowych występu-
jących w różnych konfiguracjach

(The number of granulomas (n), which are found in different types 
of gram-negative anaerobic rods present in various configurations)

n

Tylko 1 rodzaj gram-ujemnych 
pałeczek beztlenowych
(only one type of gram-negative 
anaerobic rods)

16 Prevotella 7

Bacteroides i Tannerella 5

Porphyromonas 3

Fusobacterium 1

2 różne rodzaje gram- 
-ujemnych pałeczek beztlenowych
(2 different types of gram-negative 
anaerobic rods)

21 Prevotella: Bacteroides i Tannerella  8

Prevotella; Porphyromonas 5

Prevotella; Fusobacterium 2

Bacteroides i Tannerella; Porphyromonas 2

Bacteroides i Tannerella: Fusobacterium 2

Porphyromonas; Fusobacterium 2

3 różne rodzaje gram- 
-ujemnych pałeczek beztlenowych
(3 different types of gram-negative 
anaerobic rods)

18 Prevotella; Bacteroides i Tannerella; Fusobacterium 8

Prevotella; Bacteroides i Tannerella; Porphyromonas 4

Prevotella; Porphyromonas; Fusobacterium 3

Bacteroides i Tannerella; Porphyromonas; 
Fusobacterium 

2

Prevotella; Fusobacterium; Selenomonas 1

 4 różne rodzaje gram- 
-ujemnych pałeczek beztlenowych
(4 different types of gram-negative 
anaerobic rods) 3

Prevotella; Bacteroides i Tannerella; Porphyromonas; 
Fusobacterium 

3
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(Sigma). Badanie przeprowadzono metodą seryj-
nych rozcieńczeń wyżej wymienionych antybioty-
ków w agarze Brucella, zawierającym 5% krwi ba-
raniej [15]. leki przeciwbakteryjne dodawano do 
upłynnionego agaru, uzyskując następujące stęże-
nia: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,1; 6,2; 12,5; 25,0; 50,0; 
100,0 µg/ml. Hodowlę zawierającą 106 cFU na-
noszono na powierzchnię agaru aparatem Steersa 
[13–15]. Do każdej serii badań wykonywano kon-

trolę wzrostu drobnoustrojów na agarze niezawie-
rającym antybiotyku. inkubację podłoży z posie-
wami badanymi i kontrolnymi prowadzono przez 
48 godz. w temp. 37°c w anaerostatach, w obec-
ności 10% c02, 10% H2 i 80% n2, katalizatora pal-
ladowego, wskaźnika beztlenowości i odsuszacza. 
Za minimalne stężenie hamujące (Mic) przyjęto 
takie najmniejsze rozcieńczenie antybiotyku lub 
chemioterapeutyku, które hamowało wzrost ba-
danych bakterii beztlenowych.

Wyniki
gram-ujemne pałeczki bezwzględnie bez-

tlenowe stwierdzono w 58 (82,9%) ziarniniakach 
okołowierzchołkowych spośród 70 badanych. Jak 
wynika z tabeli 1, w 16 ziarniniakach stwierdzo-
no tylko 1 rodzaj pałeczek beztlenowych i najczęś- 
ciej były to pałeczki z rodzaju Prevotella (7 ma-
teriałów). Dwa różne rodzaje badanych pałeczek 
występowały w 21 ziarniniakach. najczęściej wy-
stępowały one w konfiguracji Prevotella oraz Bac-
teroides i Tannerella (8 materiałów). natomiast  
3 różne rodzaje gram-ujemnych pałeczek beztle-
nowych wyizolowano z 18 ziarniniaków i były to 
drobnoustroje w konfiguracji Prevotella, Bacte-
roides i Tannerella oraz Fusobacterium (8 mate-
riałów). W 3 ziarniniakach występowały jedno-
cześnie 4 różne rodzaje pałeczek beztlenowych 
i była to jedna konfiguracja: Prevotella, Bactero-
ides i Tannerella, Porphyromonas, Fusobacterium. 
W żadnym ziarniniaku nie stwierdzono jednoczes- 
nej obecności 5 lub więcej różnych rodzajów bada-
nych drobnoustrojów (tab. 1).

ogółem wyizolowano 143 szczepy gram- 
-ujemnych pałeczek beztlenowych (tab. 2). W ba-
danych ziarniniakach najczęściej stwierdzano pa-
łeczki z rodzaju Prevotella i Bacteroides (odpowied-
nio 49 i 30 szczepów). Wśród innych izolowanych 
pałeczek były szczepy z rodzaju Fusobacterium (25 
szczepów), Porphyromonas (24 szczepy), Tannerella 
(14 szczepów). Tylko w jednym materiale stwierdzo-
no pałeczki gram-ujemne z rodzaju Selenomonas. 

analizując częstość izolacji różnych gatunków 
gram-ujemnych pałeczek beztlenowych (tab. 2), 
stwierdzono najczęstsze występowanie drobno-
ustrojów z gatunku Prevotella intermedia, Bacte-
roides ureolyticus, Tannerella forsythia (odpowied-
nio 15, 15, 14 szczepów). Z badanych ziarniniaków 
często izolowano bakterie z gatunku Porphyromo-
nas endodontalis, Fusobacterium necrophorum, 
Prevotella denticola, Fusobacterium nucleatum, 
Porphyromonas gingivalis (odpowiednio 13, 12, 11, 
10, 10 szczepów).

Wyizolowane drobnoustroje poddano oce-
nie wrażliwości na antybiotyki i pochodne 5-ni-

Tabela 2. rodzaje i gatunki gram-ujemnych pałeczek 
bezwzględnie beztlenowych wyizolowanych z 58 ziarnin-
iaków okołowierzchołkowych

Table 2. Species and genera of obligate anaerobe gram-
negative rods isolated from 58 periapical granulomas

Drobnoustroje
(Bacteria)

liczba 
szczepów
(no. of 
strains)

%*

g
ra

m
-u

je
m

ne
 p

ał
ec
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i

(g
ra

m
-n

eg
at

iv
e 

ro
ds

)

rodzaj Porphyromonas
gatunki:
 P. asaccharolytica 
 P. endodontalis 
 P. gingivalis 

24

1
13
10

16,8

0,7
9,1
7,0

rodzaj Prevotella
 gatunki: 
 P. bivia 
 P. buccalis 
 P. denticola 
 P. intermedia 
 P. loescheii 
 P. nigrescens 
 P. oralis 
 P. oris 

49

1
3
11
15
5
4
7
3

34,3

0,7
2,1
7,7
10,5
3,5
2,8
4,9
2,1

rodzaj Bacteroides 
gatunki: 
 B. corporis 
 B. fragilis 
 B. gracilis 
 B. ovatus 
 B. putredinis 
 B. ureolyticus 

44

1
6
6
1
1
15

30,8

0,7
4,2
4,2
0,7
0,7
10,5

rodzaj Tannerella
gatunek:
 T. forsythia

 14 9,8

rodzaj Fusobacterium:
gatunki: 
 F. necrogenes 
 F. necrophorum 
 F. nucleatum 

25

3
12
10

17,5

2,1
8,4
7,0

rodzaj Selenomonas 
gatunek:
 S. sputigena

1

1

0,7

0,7

gram-ujemne pałeczki ogółem
(gram-negative rods total)

143 100

* W stosunku do ogólnej liczby szczepów beztlenowych 
pałeczek gram-ujemnych.
* in proportion to total numbers of anaerobe gram-negative 
strains.
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troimidazoli (metronidazol i tynidazol) (tab. 3). 
Wszystkie badane pałeczki gram-ujemne wyka-
zały 100% wrażliwość na amoksycylinę z kwasem 
klawulanowym i ampicylinę z sulbaktamem. pa-
łeczki z rodzaju Prevotella, Porphyromonas, Bacte-
roides i Tannerella wykazały również 100% wraż-
liwość na metronidazol i tynidazol, nieco mniejszą 
wrażliwość wykazały pałeczki z rodzaju Fusobac-
terium (5–7% szczepów opornych). Badane drob-
noustroje wykazały dużą wrażliwość na klinda-
mycynę (4–9% szczepów opornych). pałeczki z ro-
dzaju Prevotella, Porphyromonas i Fusobacterium 
także wykazywały dużą wrażliwość (92–84%) na 
badane cefalosporyny. oporność natomiast na po-
zostałe antybiotyki wynosiła 17–42%. największą 
oporność wykazały pałeczki gram-ujemne z ro-
dzaju Bacteroides i Tannerella.

Omówienie
Ze zmian zapalnych tkanek okołowierzchołko-

wych Wayman et al. [2] wyhodowali 87 szczepów 
bakterii beztlenowych, z których 17 (19,5%) należa-
ło do rodzaju Bacteroides. pałeczki z gatunku Tan-
nerella forsythia (dawniej Bacteroides forsythus) by-

ły stwierdzane w zmianach zapalnych tkanek oko-
łowierzchołkowych zarówno metodą hybrydyzacji 
Dna [16], jak i metodą hodowlaną [17].

Bogen i Slots [18] badali częstość występowa-
nia gram-ujemnych pałeczek beztlenowych z ga-
tunku Porphyromonas endodontalis, Porphyromo-
nas gingivalis. Prevotella intermedia i Prevotella 
nigrescens w zmianach okołowierzchołkowych zę-
bów, które utrzymywały się pomimo przeprowa-
dzonego leczenia kanałowego. Stwierdzili oni, że 
spośród tych gatunków bakterii jedynie Porphyro-
monas gingivalis był obecny w jednej zmianie oko-
łowierzchołkowej. podobne wyniki uzyskali abou- 
-rass et al. [10], którzy wyizolowali pałeczkę z ga-
tunku Porphyromonas gingivalis jedynie w jednej 
z 13 próbek pobranych z „zamkniętych” zmian 
okołowierzchołkowych. Bakterie te izolowali rów-
nież Samaranayake et al. [9] ze zmian okołowierz-
chołkowych pobieranych podczas zabiegu resekcji 
wierzchołka korzenia zębów. należy zaznaczyć, że 
do tych badań autorzy kwalifikowali jedynie ta-
kie przypadki, w których były widoczne na zdjęciu 
rTg zmiany wokół wierzchołka korzenia, a w ba-
daniu przedmiotowym nie stwierdzono przetoki, 
charakterystycznej dla przewlekłych zmian rop-
nych oraz kieszonek przyzębnych. W ziarninia-

Tabela 3. Wrażliwość 142 szczepów gram-ujemnych pałeczek bezwzględnie beztlenowych na antybiotyki i pochodne 
5-nitroimidazoli

Table 3. Sensitivity of 142 obligate anaerobe gram-negative rods to antibiotics and 5-nitroimidazole derivatives 

chemioterapeutyki
(chemotherapeutics)

odsetek szczepów wrażliwych
(precentage of susceptible strains) %

gram-ujemne pałeczki beztlenowe
(gram-negative rods)

Prevotella spp.
49 szczepów 
(49 strains)

Porphyromonas 
spp.
24 szczepy 
(24 strains)

Bacteroides spp.  
i Tannerella spp.
44 szczepy 
(44 strains)

Fusobacterium spp.
25 szczepów
(25 strains)

penicylina g (penicillin g) 75 78 60 68

amoksycylina (amoxicillin) 76 80 62 70

amoksycylina 
+ kwas klawulanowy 
(amoxicillin + clavulanic acid)

100 100 100 100

 ampicylina + sulbaktam  
(ampicillinum + sulbactam)

100 100 100 100

cefazolina (cefazolin) 84 90 58 88

cefadroksyl (cefadroxil) 88 91 64 91

cefuroksym (cefuroxime) 90 92 68 91

erytromycyna (erythromycin) 87 84 71 75

Klindamycyna (clindamycin) 96 94 92 91

Doksycyklina (Doxycylin) 77 87 83 92

Metronidazol (Metronidazole) 100 100 100 93

Tynidazol (Tynidazole) 100 100 100 95
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kach okołowierzchołkowych zębów mlecznych 
izolowano bakterie z gatunku Prevotella oralis 
(dawniej Bacteroides oralis) [19], natomiast bakte-
rie z gatunku Prevotella intermedia, które w bada-
niach własnych występowały z częstością wynoszą-
cą 34,3% były izolowane z zakażonych kanałów ko-
rzeniowych przez assed et al. [20} i lana et al. [21].

izolowane z ziarniniaków okołowierzchołko-
wych gram-ujemne pałeczki beztlenowe wykazy-
wały 100% wrażliwość na amoksycylinę z kwasem 
klawulanowym, ampicylinę z sulbaktamem, dużą 
wrażliwość na metronidazol i tynidazol oraz dużą 
oporność na penicylinę i amoksycylinę. Wyniki te 
są zbieżne z danymi z piśmiennictwa [22, 23]. Shore 
et al. [21] oceniali wrażliwośc na antybiotyki i me-
tronidazol bakterii beztlenowych, w tym gram- 

-ujemnych pałeczek z rodzaju Bacteroides, Fuso-
bacterium, Prevotella. Bakterie te wykazały 100% 
wrażliwość na metronidazol, dużą wrażliwość na 
klindamycynę (67–92%) oraz amoksycylinę z kwa-
sem klawulanowym (94–100%). pałeczki z gatunku 
Bacteroides fragilis wykazały małą (14–16%) wrażli-
wość na ceftriakson i penicylinę (0–2%).

W podsumowaniu można stwierdzić, że 
z ziarniniaków okołowierzchołkowych najczęściej 
izolowano gram-ujemne pałeczki z rodzaju Pre-
votella i Bacteroides z dominującymi gatunkami  
P. intermedia, B. ureolyticus. Wyizolowane gram- 
-ujemne pałeczki bezwzględnie beztlenowe wykazały 
100% wrażliwość na amoksycylinę z kwasem klawu-
lanowym, ampicylinę z sulbaktamem oraz dużą wraż-
liwość na klindamycynę, metronidazol i tynidazol.
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