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Glanulomatous sinusitis and inflammation of the head sott.tissues in hens

Summary

A mass prevalence of inflammatory granulomas of the coli-granuloma type was found in the paranasal
sinuses, cońbs, wattles and subcutaneous tissue of heads in hens from three reproductive flocks, I many cases
the inflammatory granulomatous tissue developing in the paranasal sinuses separated the cornual Part of the
beak layer wheró ii forrned about 1 cm long growths of coniform shape composed of fibrocytes and cartilagi-
.ro..s ceils. Escherichia coli, Streptococcus, Klebsiella, Proteus and Pseudomonas were isolated from Patho,
logically changed tissues. E. coli isolates, in the majoriĘ, appeared to be sensitive to amoxycillin and Baytril,
.eiistuńt to stieptomycin, neomycin and nitrofurantoin. Histopathological examinations revealed the pre-
sence of uniforń necrotic mas§es, intensively stained with eosin, in the centra| part of granuloma. The ne,
crotic masses contained fibrinogen, necrotic tissues, numerous aggregates of bacteria and calcipexy. PolY-
nuclear giant cells of the foreign-body type, histiocytes, lymphocytes and fibroblasts were found to be present
close to the border of necrotic lesions.
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Zap alenta zi arniniakowe występuj ą c zęsto u róznych
gatunków ptaków. Towarzyszy im powstawanie cha-
rakterystycznie zbudowanej zta:rrrriny w postaci gruzeł-
kow lub guzków, której budowa i skład komorkowy
zależą o d czy nnlka zap aleni otw orcze go . S ą to zap ale -

nia przewlekłe i wytwórcze, które spotyka się u pta-
ków w przebiegu gruźlicy, koligranulomatozy. jersi-
niozy, przewlekłej postaci salmonelozy, pasterelozy i
w innych chorobach zakaźny ch. Charakterystyczn e

zmtany morfologiczne stwierdza się najczęściej w
wątrobie, jelitach, trzustce, płucach, sercu, śledzionie,
nerkach i na błonach surowiczych. Odmienny skład
komórkowy i typowy ich układ w powstałej ziarrrlntę
ułatwiaj ą r ozpoznanie choroby, j ednakże trudności
diagnostyczne pojawiająsię w tych przypadkach, kie-
dy zapalenle dotyczy ni etypowych narządów, a powsta-
łe zmtany morfologiczne rożntą się od znanych opi-
sów w piśmiennictwie.

W ostatnich latach w wielu krajach opisano u kur
występowantę zakaźnego syndromu dużej głowy
(SwollenHead Syndrome SHS) (14). WPolsceprzy-
padki te opisali Karpińska i wsp, (5).Przyczynątego
syndromu jest Pneumovirus z rodztny Paramyxoviri-
dae.Rozpoznanię tego syndromu opiera się na stwier-
dzeniu charakterystycznych objawów klinicznych,

zmian morfologicznych, obecności przeciwciał w su-
rowicach badanych ptaków oraztzolacji wirusa i jego
identyfikacja w mikroskopie elektronowym (5). Za-
kazenie wirrrsowe bywa wikłane infekcj ą b akteryj ną
najczęściej przęz E. colii bakterie zrodzajow: Strep-
tococctts, Proteus, Staphylococcus, Haemophilus i My-
coplasma, co znacznie utrudnia właściwe rczpozna-
nle.

Celem niniejszego opracowania było przedstawie-
nie wyników badań nad ustaleniem etiologii schorze-
nia, które stwierdzono u kur reprodukcyjnych przebie-
gające z objawami ,,powiększonej głowy" sugerują-
cymi syndrorn SHS.

Matetiał i metody

Badaniem objęto trzy stada kur rasy Lohmann, łącznie
około 20 tys. kur niosek i 3600 kogutów. Dwa stada kur (M
i K) były pod stałym nadzorem weterynaryjnym od mo-
mentu rvstawienia kurcząt. Hodowcy zapewnili ptakom
właściwe warunki higieniczne i źyvieniowe, ponadto ptaki
byĘ obj ęte pełnym pro gTamem szczepień pro fi laktycznych
pr zew idzlanych dla stad ro dzi ci el skich. Ho dowcy sto s owali
dezynfekcję kurników wg za7eceh nadzoru weterynaryjne-
go. W ży.wieniu stosowano paszę pełnoporcjową która była
uzupełniana stosownymi preparatami mineralno-witamino-
wyni. Ptaki miĄ staĘ dostęp do wody ipaszy.



Kurczęta były systematycznie badane w kierunku obec-
ności pasożytów i drobnoustrojów chorobotwórczych. Stan
zdrowia kurczątw stadach M i K do B tygodnia odchowu
nie budził zastrzężeń. Jednakże od 9 tygodnia liczne kur-
częta staĘ się osowiałe, ich głowy zaczęły się powiększać
tak, że niektóre ptaki z trudem unosiĘ je do góry. W sta-
dach nasiliły się upadki kurcząt i dlatego podjęto komplek-
sowe badania laboratoryjne, w tym badanie sekcyjne, hi-
stopatologiczne, mikrobiologiczne, mikologiczn e. parazy -
tologiczne i serologiczne celem ustalenia przyczyny lpad-
ków.

W trzecim stadzie (C), obecność chorych ptaków z po-
dobnymi objawami klinicznymi jak w stadach M i K stwier-
dzono w 22tygodniu odchowu i od tego momentu to stado
objęto równiez wymienionymi badaniami laboratoryjnymi.

Kury zaczęĘ się nieść w 24 tygodniu odchowu, osiąga-
jąc szczyt nieśności w 32 tygodniu, jednakże był on znacz-
nie niższy od założeń technologicznych firmy Lohmann.
Kury z zaawansowanym procesem chorobowym znosiĘ
jaja, które zarówno kształtem, barwą jak i wielkością nie
rożntły się od jaj uzyskiwanych od kur zdrowych. Kury
pobierały paszę z trudem, choć nie traclły apetytu, więk-
szośc trzymała głowę nisko, czasami opierała ją o ściółkę.
Od26 do 32 Ęgodnialiczba chorych ptaków wzrosła, osią-
gając około 30oń stada.

B adani em l ab orato ryj nym obj ęto 2ż8 sztlk p adĘ ch or az
56 ptaków poddanych ubojowi selekcyjnemu. W trakcie
badania sekcyjnego pobierano wycinki zmienionych tka-
nek i narządów wewnętrznych do badania laboratoryjne-
go. Wycinki przezflaczone do badania histopatologicznego
utrwalano w zobojętnionej 10% formalinie. zatapiano w
bloczki parafinowe, auzyskane skrawki mikrotomowe bar-
wiono hematoksyliną i eozyną (HE) oraz met. PAS wg
McManusa.

Badaniem mikrobiologicznym obj ęto zmienione tkanki
głowy. Przeprowadzono je w czterech niezależnych labo-
ratoriach, tj. w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsz-
tynie, Specj alistycznym Laboratorium Weterynaryj nym w
Ostródzie, Lohmann Tierzucht Veterinżr-Labor w Cuxha-
ven oraz w Katedrze Mikrobiologii Weterynaryjnej Wy-
dzlałlMedycyny Weterynaryjnej w Olsztynie. Badanie mi-
krobiologiczne przeprowadzano przy użyciu podłoży na-
mnażający ch i wybiorc zo -r ożnicljących dl a poszczegól-
nych rodzajów bakterii. Próby posiewano na bulion, bu-
Iion z IYo glukozą agar odzywc zy ) agar z Ww tą a takżę na
p o dłoża wybi órczo -różnicuj ące dla pałeczek E nt ero b ą c t e -
riaceae, a mianowicie podłoze Mac-Conkeya i Wilson-Bla-
ira, w kierunku gronkowców na podłoże Chapmana i Baird
parkera oraz sabourouda z chloramfenikolem w celu izo-
Iacli grzybow. Rodzaj bakterii określano na podstawie ba-
dania mikroskopowego, charakteru wzrostu na podłozach,
a taWe przeprowadzano różnicowanie biochemic zne. Wraż-
liwość pałeczek E. coli na antybiotyki określano na podło-
zu Muellera-Hintona z zastosowaniem krążków bibuło-
wych.

Badaniem mikologicznym objęto równiez zatoki noso-
we, płuca i worki powietrzne, zaś badaniem parazytolo-
giczny m przewód p okarmowy.

Krew do badania serologicznego pobierano zżyły skzy-
dłowej, w stadzie M badanie przeprowadzono jednokrot-

nie (w 15 tygodniu), w stadzie K. dwukrotnie (w 15 i 20
tygodniu), w stadzie C równiez dwukrotnie (w 22 i27 ty-
godniu odchowu) i testem ELISA poszukiwano srvoistych
przeciwcial dla Pneumovirusa ptasiego.

Wynikii omówienie

Badaniem makroskopowym u ptaków ll-żO-tygo-
dniowych w stadach M i K stwierdzono niewielkie
czerwone plamki lub ubytki tkanek u nasady dztoba,
zaś u starszych,22-27-tygodniowych tuż za częścią
rogową dzioba obecnoŚĆ stożkowatych, twardych na-
rośli, o różnej długości od 3 mm do 1 cm i średnicy
około 0,5 cm (ryc. 1). Ponadto u ptaków tych stwier-
dzano twarde guzy pod skórą na głowie w okolicy
potylicznej, wokół oczu, w grzebieniachoraz dzwon-
kachzarówno u kur jak i kogutów (ryc.2), U licznych
ptaków stwierdzono guzki i/lub ropnie w zatokach
nosowych.

Ryc. 1. Obecność stożkowatego lryrostka u nasady dzioba u
koguta, który oddycha przezjamę dziobową

Ryc.2. Obecność ziarniniaków zapalnych w tkance podskór-
nej głorły u koguta



W stadzie C nie stwierdzono stozkowatych wyrost-
ków na dziobach,lecz zapa|enie ropne oka, najczę-
ściej jednostronnie, ponadto u części ptaków zmętnie-
nie rogówki lub soczewki. U około 15% ptaków w
tym stadzie stwierdzono guzy w tkance podskórnej na
głowie o średnicy około 2 cm, bardzo twarde, tylko
nieliczne miały miękką konsystencj ę.

Badaniem sekcyjnym padĘch kur stwierdzono róż-
ny stopień wychudzenia (u I5oń badanych), a w na-
rządachwewnętrznych o stre, nieżytowe zap alenie bło -
ny śluzowej jelit cienkich (u 30% badanych kur), zwy-
rodnienię miĘszowe i przekrwienie zastoinowe wą-
troby i nerek (u 12% kur), ostre obrzmienie śledziony
(u 5% kur) oraz całkowity zanik torby Fabrycjusza
(u 60%).

W preparatach histopatologicznych, sporządzonych
z stożkowatych narośli występuj ący ch przy podstawie
dzioba, stwierdzono cylindrycznie uformowaną tkan-
kę łącznąwłóknistą w której występowały liczne ko-
mórki chrzęstne. W zatokach nosowych tych kur wy-
stępowały zianiniaki zbudowane z komórek olbrzy-
mich typu ciał obcych, histiocytów, fibrocytów i licz-
nych granulocytów obojętnochłonnych i komórek he-
terofilnych. W tkance łącznej podskórnej głowy, grze-
bieniach, dzwonkach i oczodołach stwierdzono róż-
nej wielkości ziamintakt zapalne zawterające w czę-
ści środkowej martwicę wybarwiającą się intensyw-
nte ęozyną, w której był obecny włóknik, obumarłe
komórki oraz ltczne skupiska bakterii i złogi wapnia
(ryc. 3). Bezpośrednio na obrzeżu martwicy występo-
waĘ wielojądrowe komórki olbrzymie, histiocyty, lim-
focyty i fibroblasty (ryc. 4). Na obwodzie ogniska za-
palnego występowała tkanka ziarninowa z licznymi
naczyniami krwionośnymi (ryc. 5). Badaniem histo-
patologicznym nie stwierdzono opisanych ziaminia-
ków zap alnych w narządach wewnętrznych.

Badaniem serologicznym nie stwierdzono w suro-
wicach badanych ptaków obecności przeciwciał swo-
istych dla Pneumovirusa ptasiego.

Laboratorium Weterynaryjne firmy Lohmann Tie-
r zucht GMB H Cuxhaven, p otwi erdziło obecno ś c zi ar-
niniaków zapalnychw tkankach głowy, a w toku prze-
prowadzonych badań mikrobiolo glczny chwyizolowa-
no z tkanek gronkowce, w związku z tym sugerowa-
no, że ptzy czynątych proce sów chorobowych są wła-
śnie te bakterie. Jednakże badania bakteriologiczne
przeprowad zone zar ówno w laboratorium diagno stycz-
nym w Ostródzie jak i w Katędrze Mikrobiologii We-
terynaryjnej AR-T w Olsztyniewykazały obecnośc w
badanych tkankach E. coli (w około 7}Yopróbach), U
licznych kur równocześnie izolowano E. coli i gron-
kowce, w większości koagulazoujemne, jak również
E. coli t Proteus. §lko od nielicznych ptaków izolo-
wano wyłącznie gronkowce,bądź bakterie z rodzajtt
Klebsiella otaz Pseudomonas aeruginosa. Wydaje się,
że izolacja gronkowców jest konsekwencją ich natu-
ralnego występowania na skórze, czy też w zatokach
nosowych, co oczywiście nie wyklucza, żemogĘ przy-
czynlc się do powstania opisanych zmjanw tkankach
u ptaków, od których je izolowano. Jednakżę obec-

Ryc. 3. Centralna część ziarniniaka zapalnego występujące-
go u kury w tkance łącznej okolicy poĘlicznej głowy, widoczne
są jednorodne masy martwicze z skupiskami bakterii izłoga-
mi wapnia. Barwienie HE, pow. 480x

Ryc. 4. Występowanie komórek zapalnych na obrzeżu zmian
martwiczych, widoczne są komórki olbrzymie, fibroblasĘ,
makrofagi. Barwienie HE, pow. 480x

Ryc. 5. Obecność licznych komórek olbrzymich i naczyń
krwionośnych na obwodzie ziarniniaka zapalnego występu-
jącego w grzebieniu koguta. Barwienie HE, pow. 480x

nośc pałeczek E, coli w przeważającej liczbie bada-
nych prób wskazuje, że przyczynązapalenia tkanek
miękkich głowy l zatok no sowych b yĘ p Ńeczkt E. c o l i,



które przy współudziale innych drobnoustrojów jak
Proteus, Klebsiella t Pseudomołzas powodowały po-
w st awani e ziarnintaków typu ko l i granul o mato zy. Wy -
izolowane szczepy E.colibyĘ w większości wrażliwe
na amoksycyklinę i Baytril, a opofile na streptomycy-
nę, neomycynę i nitrofurantoinę.

Badaniem mikologicznym nie stwierdzono obecno-
ści grzybów chorobotw ór czy ch, natomiast badaniem
p ar azytolo gicznym prz ewo du p okarmowe go u c zę ś c i
ptaków w stadzie C stwierdzono kokcydiozę jelit cien-
kich.

Escherichia coli jest staĘm składnikiem flory prze-
wodu pokarmowego u kur. Wśród występujących
szczepów około I0 do I5oń jestpotencjalnie chorobo-
twórczych dla ptaków. Kim i wsp. (6, ] , 8) w trakcie
siedmioletnich b adań nad kolibakterioząu broj lerów
wyizolowali 501 szczepów E. coli, dużąIiczbęszcze-
pów nie udało się autorom określió serologicznie, po-
zostałe należały do O119,C25,078, O45, O1 lub Olb,
O15, O18. Wyizolowanę szczepy wykazywały opor-
ność na wiele antybiotyków w tym na tetracykliny
(8 6,4ońi), streptomycynę ( 8 5, 0%) sulfonamidy ( 8 0, 6 %),
nitrofuranto tnę (64,50ń), duzo szczępow było opornych
na ampicylinę, neomycynę i kanamycynę, ponadto na-
leży zaznaczyc,że wiele szczepow wykazywało opor-
ność na więcej niż jeden antybiotyk. Większość szcze-
pów E. coli tzolowanych od ptaków wykazuje właści-
wości chorobotwórcze tylko dla nich. Podobne rezll-
taty uzyskali Cloud i wsp. (2) oraz Watanabe i wsp.
(19).

Ko lib akteri oza ptaków mo że pr zebie gać z ró żnymi
zmianami patologicznymi. U chorych ptaków stwier-
dzano posocznicę, zapalenia jelit, jajników, otrzew-
nej, maziowek, worków powietrznych oraz postać
wytwórc z ą nazyw anąko li granulom atozą (6, J, 9, I I -
-13, 15, 16, 19). Badania Nakamury i wsp. (13) nad
kolibakterioząu piskląt brojlerów (od 1 do 36 dnia)
wykazały, że w przebiegu spontanicznej kolibakterio-
zy dominuj ą zmiany posocznicowe, zapalenie błon
surowiczych oraz obecność ognisk martwiczych w
wątrobie i śledzionie, ponadto stwierdzili onipowięk-
szenie grudek ś ledzionowy ch i załc zepy w s inusoidach
wątroby. B adani a Mazurkiewicza i w sp, (9) wykazaŁy
u piskląt padłych na kolibakteriozęrównież zapalenie
pępka i woreczka żółtkowego, natomiast Andreotti i
wsp. (1) stwierdzali obecnośó ognisk mańwiczych w
worku osierdziowym, mięśniu sercowym i workach
powietrznych. U ptaków starszych najczęściej stwier-
dzano zap alenia włó knikow e, włó kniko w o - rop ne ró z -
nych narządów lub ziarniniakowe osierdzia, śledzio-
ny, wątroby i jelit. Ponadto u większości ptaków ob-
serwowano zapalenie tchawicy, płuc i worków po-
wietrznych oraz uszkodzenie torby Fabrycjusz a (I, 3,
6-12).

Kurczęta, w zależności od rasy i stosowanychkrzy-
ż ówek pro dukcyj nych, wykazuj ąr o żnąwr ażliwo ś ć na
zakażentę E. coli, Ważne znaczentę mają również
warunki hodowlane, w tym odpowiednia wentylacja.
Nadmierne stężenie amoniaku w powietrzu kurnika

doprowadza do uszkodzenia rzęsek komórek nabłon-
ka górnych dróg oddechowych, co ułatwia zasiedlanie
ty ch narządów różnymi drobnoustroj ami, w Ęm E. co l i.
Ponadto badania Boada i wsp. (2) wykazały, że scho-
rzenia pasozytnicze przewodu pokarmowego, w tym
kokcydioza i glistnica oraz schorzenta grzybtcze układu
oddechowego spowodowane grzybami z rodzaju
A s p e rg i l l u s .sprzyj aj ą ro zwoj owi ko lib akteri 9zy, W a7-
nę znaczęnte w rozwoju kolibakteriozy uptaków mają
również zakażęnta wirusowe, w tym adenowitusami,
wirusem choroby Gumboro, wirusem zapalenia oskrze-
li (IBV), pomoru rzekomego drobiu (NDV) oraz ml-
koplazmami (1, 13, 17, 18).

Z ptzeglądu dostępnego piśmiennictwa wynika, ze
postać głowowa koligranulo matozy nie była przedmio-
tem badań naukowych, głównie z powodu sporadycz-
nego jej występowania.

Stwierdzone objawy powiększenia głowy u kur su-
gerowały wystąpienie syndromu dużej głowy (SHS) z
p owikłaniami b akteryj nymi. Takie ro zp o znanie wyklu-
czały jednak wyniki badania serologicznego, mikro-
biologicznego i histopatologicznego. Prawidłowe roz-
poznanie wymagało wielokierunkowych badań labo-
ratoryjnych, które pozwoliĘ ustalić, żeubadanych kur
wystąpiła bardzo rzadko spotykana głowowa postać
kolibakteriozy. Proces zapa|ny zaczynał się w zatokach
nosowych, gdzie powstawały ziarniniaki zapalne. Po-
wstająca ziarninazapdrną u części ptaków oddzielaŁa
częśc rogową dzioba, wydostawała się na jego po-
wierzchnię i rozrastała się w postaci stożkowatych
wyrostków łącznotkankowych z ogniskami komórek
chrzęstnych. Proces zapalny rozprzestrzeniał się rów-
nocześnie w kierunku oczu, dzwonków, grzebienia i
okolicy potylicznej , gdzie powstawały różnej wielko-
ści ziarnini aki zap a|ne.
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