
Praca oryginalna

W patologii zakażeń beztlenowymi laseczkami u
ptakow bierze się pod uwagę co najmniej 4 jednostki
chorobowe.

Najwcześniej, bo w 1907 r. zostaŁa opisana choroba
ptzepiórek (Quail disease') wywołana przez Clostri-
diunl colinum (5). Obecnie choroba ta rozpowszech-
niona jest u wielu gatunkow ptaków i nosi nazwę wlzo-
dziejącego zapalenta jelit (Ulcerative Enteritis - UE)
(4, 11, 16). Poważnym problemem epizootycznym,
szczegolnie wśród dzikiego ptactwa wodnego, jest
opisany w 1917 r. botulizm ptaków wywołany przez
toksynę Clostridium botulinum (5, 6). Pozostałe dwie
jednostki chorobowe to często występujące u drobiu
nekrotyczne zapalenie je|it (Necrotic Enteritis - NE)
(5, 12, I 4, 20 -22) or az r zadko diagnozow ane zgorze -
linowe zapalenie skóry (Gangrenous Dermatitis GD)
(5). Czynnikiem etiologicznym obu tych chorób jest
Clostridium perfl,ingens oraz Clostridium septicum, a
w przypadku GD często dołącza się i komplikuje prze-
bieg choroby Staphylococcus aureLls.

Pierwsze przypadki nekrotyczn ego zapalenia j elit
u kurcząt w kraju zostały opisane przęz, Cygana i wsp.
(8, 9, 10), awrzodzielące zapalenie jelit w tym samym
czasie przęz Borzemską i wsp. (4) oraz Cygana i
wsp. (11).

Z rejestru książki klinicznej Ambulatortum ZakŁa-
du Chorób Ptaków SGGW wynika, że w ostatnich la-
tach zakażenia laseczkami z rodzaju Clostridium zaj-
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mują ponad 20oń diagnozowanych przypadkow. Naj-
częściej rozpoznaje się nekrotyczne zapalenie jelit u
kurcząt powyżej 2 tyg. życla, jakkolwiek notowano
również zachorowania ptaków starszych. Inne choro-
by wywołanę przez bakterie beztlenowe odnotowuje
się sporadycznie.

W etiologii nekrotycznego zapalenia jelit bięrze
ldział wiele szczepów Cl. perfringens A i C, Do nie-
dawna za nĄbardziej toksynotwórczy uważany był
serotyp A,Iecz ostatnio Cygan i wsp. (7) zwracają
uwagę na dominację serotypu C. Przyjmuje się rów-
nież, że toksyna a produkowanaplzez Cl. perfringens
serotypu A j C oraz toksynaB wytwarzanaprzez sero-
typ C są odpowiedzialne za mafirvicę błony śluzowej
jelit (5, I0,22) zmianę patognomiczną dla NE.

W latach dziewtęcdziesiątych izolowano nowe ga-
tunki laseczek z, rodzaju Clostridium z przypadkow
chorobowych u ptaków. Prukner-Radoveic i wsp. (18)
opisali wystąpienie choroby u kur wywołanej przęz
Cl. chauvoei atakującej głównie układ pokarmowy.
Ponadto Lublin i wsp. (l5) stwierdzlli zakażenia Cl.
chauvoei u sttusi z zaatakowaniem także układu ner-
wowego. U strusi podobnie ostry przebieg choroby
opisali Poonacha i wsp. (17) wywołany prze CL sor-
delli.

W patogenezie schorzeń spowodowanych bakteria-
mi beztlenowymi bierzę się pod uwagę przede wszyst-
kim zatrucia paszowe i błędy dietetyczne , a także ro-
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The article describes the infection of 2-day-old chickens by Clostridium baratti found in contaminated
feed. The isolated strain of bacteria rvas capable of hydrolyzing esculine and incapable of hydroĘing ge-
latine.8.37o of chickens out ot27116 died during the firstweek of their breeding. Clinically the flock showed
a reluctance to move and was very debilitated. The patomorphological changes showed the resorption of the
yo|k sack and large, irregular, yellow and grey, num€rous necrotic foci caused hy necrosis of hepatocytes.
Microcolonies of anaerobical spore forming bacteria were detected there. 507o of chickens had pale swollen
intestines filled with scanty, small amount of foamy contents. A microscopic investigation proved exfoliation
and the damage of epithelium intestinal villi. All of the birds had a kidney form of gout and an interstitia|
inflamation of the kidneys.
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Ryc. 1. Pisklę 2-dniowe. Ogniska martwicowe na wątrobie.
Jelita blade i rozdęte

dzaj diety, stresy, czynniki immunosupresyjne (5, 12,
19,20), a szczegolnie inwazje pierwotniaków z ro-
dzaju Eimeria (I,2).

W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono opisu
przyp adku zakażenia p iskląt laseczkami C l o s tr i di um
baratii, które jest przedmiotem opracowania.

Ptrypadek własny
Stado liczące2'/ 116 piskląt brojlerów Starbro wstawio-

no do odchowu w kumiku o pełnej automatyzacji. Wodę
otr zy mały pi skl ęta n atychmi ast p o transporc ie, p aszę 2 go -

dziny później. Po 12 godz. padło 15 piskląt (0,05%). Straty
w pierwszym tygodniu kształtowały się następująco: w 2
dniu padło 49 sztlk (0,2Yo), w 3 dniu 164 (2,8o^),w 4 -
986 (3,6%), w 5 2I2 (0,Boń),aw6 i 7 dniupo l16piskląt
(2 x 0,4oń).Łącznie padło 2258 piskląt, co stano,uviło 8,3oń
stada (norma do 20ń). W 2 tygodniu śmierlelność wynosi-
ła 311 sztuk tj.I,Ioń (norma 0,60ń), w 3 tyg. - 133 0,5oń
(norrrra 0,60ń), kiedy choroba po leczeniu całkowicie wy-
gasła. Pomimo ukierunkowanego ],eczenta i wymiany pa-
szy przez 48 dni tuczu hodowca stracił 15% stada.

Objawy kliniczne. Początkowo obserwowano zwięk-
szonąpłochliwość, następnie u większości ptaków sennośc
i przysiadanie na skokach, Od 3 dnia, kiedy rozpoczęły się
nagłe padnięcia całe stado wykazywało ospałość i osłabie-
nle.

Zmiany anatomopatologiczne. U wszystkich 250 sek-
cj onowanych piskląt stwierdzono wstrzymanie resorpcj i
woreczkażołlkowego oraz charakterystyczne zmiany w wą-
trobie i jelitach. Występował obrzękwątroby i jej przekrwie-
nie, bez śladów fizjologicznego stłuszczenia, Pod torebkąi
w miązszu wątroby obser-wowano obecność licznych, nie-
regularnych, żółto-szarych ognisk z tendencją do zlewania
się ze sobą. Ogniska te były rozległe, zajmljącejedenlub
oba płaty, niekiedy obejmujące I13 narząól (ryc. l). Sle-
dziona była miernie powiększona i przekr-wiona. W poło-
wie przypadków jelita ślepe i cienkie były wyrażnie blade,
rozdęte, wypełnione niewielką ilością pienistej treści. U
pozostałych obserwowano przektwienie dwunastnicy i nie-
żytowe zapa\enie błony śluzowej jelit cienkich. Zmiany te
nasilały się w kierunku jelita prostego. U wszystkich sek-
cjonowanych ptaków stwierdzono nerkową postać skazy

Ryc. 2. Preparat odciskowy z wątroby. Widoczne mikrokolo-
nie drobnoustrojów

moczanowej z obrzękiem nerek i zaczopowaniern moczo-
wodów. Najsilniej zaznaczone zmiany patologiczne obser-
wowano u piskląt z przepełntonym treścią pokarmową
wolem.

Badanie bakteriologiczne. Do badania pobrano wątro-
by, śledziony i jelita padłych piskląt 3-dniowych, w 2 dniu
choroby w stadzie, W bezpośrednich preparatach odcisko-
wych z tych narządów ujawniono bardzo Iiczne mikroko-
lonie laseczek Gramdodatnich. W preparacie odciskowym
z wątroby zajmowały one całe pole widzenia (ryc, 2), w
mniejszej liczbie widoczne były w śledzionie. w najmniej-
szej wjelitach,

Izolacja i identyfikacja. Z pobranego materiału wyko-
nano posiewy na podłoza stałe: agar z krwiąi podłoze Mac-
Conkeya oraz napodłoża płynne: bulion z kwaśnym sele-
ninem sodu (SF) i bulion Schoedlera pod parafiną. Z pod-
łoża Schoedlera wykonano przesiew na agar zWwiąoraz
agar TSN (Trypcase Sulfite Neornycin) i inkubowano w
warunkach beztlenowych w temp. 37oC przez 48 godz.Izo-
lowano nieliczne pałeczki E, coli niehemolityczne oraz7icz-
ne beztlenowe laseczki Gramdodatnie , Cechy fenotypowe
wyizolowanego szczepu wskazują na jego przynależność
do rodzaju Clostridittm.

Badanie biochemiczne. właściwości biochemiczne
szczepu oznaczooo przy użycitl testu API 20A. Cechuje
się on m, in, zdolnościąhydrolizy eskuliny i brakiem zdol-
ności hydrolizy żelatyny, co wskazuje naprzynależrrość do
gatunku Clos h,idium barat i i (3).

Bakteriologiczne badanie paszy. Analizę paszy, którą
zywione były pisklęta wykonano wg PN P.-64791.Liczba
bakterii tlenowych rnezofilnych w 1 g karmy wynosiła 4,0
x 10a, Izolowano ponadto Clostridium sp, w 0,1 g paszy
oraz grzyby saprolityczne i toksynotwoTcze < l00 w 1 g
mieszanki. Niezgodnośc z normą stanowiło zanieczyszcze-
nie paszy laseczkami z rodzaju Clostridium.

Badanie histopatologiczne. Do badania mikroskopowe-
go pobrano z padłych piskląt wycinki wątroby, śledziony,
jelita, nerki i torby Fabrycjusza. Skrawki barwiono rutyno-
wo hematoksyliną-eozyną. W wątrobie stwierdzono prze-
krwienie oraz rozsianą ogniskową marlwicę hepatocytów
z w ido czny mi skup i skami drobnoustroj ów. W j elitach było
widoczne znaczflę uszkodzenie nabłonka kosmków, masy



złlszczonych komórek nabłonka i skupiska bakterii. Po-
nadto stwierdzono ogniskowe nacieki zapalne w tkance
śródmiąźszowej nerek oraz maftwicę limfocytów w torbie
Fabrycjusza.

0mówienie wyników
Pomimo braku podobnego opisu choroby w piśmien-

nictwie wydaje się bezsporne, że przypadek ten był
spowodow any przęz C l o s tr i dium b ar at i i. Przemawia
za ty m izo|acj a oraz identyfikacj a b i o chemi czna drob -
noustroju, która zostaŁaprzeprowadzona w oparciu o
klasyfikację Bergey'a (3). Właściwości fenotypowe C/.
baratii są zbliżone do często izolowanego od kurcząt
Cl. perfringełzs. Obydwa gatunki nięznacznie rożntą
się także właściwościami biochemicznymi jak i zdol-
nościąhydrolizowania przęz Cl. baratii eskuliny, pro-
dukowaniem butanolu i nierozpłynianiem żelatyny.
Daje to podstawę do przypuszczeń,żebakterie te mogą
być ni erozr o żniane w diagno st y c e zakażenb eztlenow-
cami u ptaków. Zewzględu na nietypowy dlazakażeil
beztlenowcami bardzo młody wiek piskląt oraz gwał-
towny przebieg choroby można domniemyrvać, że źró-
dłęm zakażenia była zanieczyszczona laseczkami z
rodzaju Clostridium pasza, co wykazano w badaniu
mikrobiologicznym.

W praktyce drobiarskiej niezwykle rzadko bierze się
pod uwagę możliwość wystąpienia beztlen owcowego
zapalenia jelit w pierwszych dniach zycia piskląt. Opi-
sany pfzypadek jest pierwszym w Polsce, w ktorym
miało miejsce tak wczesne zakażęnię piskląt brojle-
rów kurzych nowym, dotąd nie opisywanym w pi-
śmiennictwie drobiarskim gatunkiem C/ostridium.
Vissiennon i wsp. (21) eksperymentalnie próbowali
wywołać chorobę u 2-dniowych piskląt kurzych wpro-
wadzając do organizmu ptaków Cl. perfringens typ A
rożnymi drogami. Objawy kliniczne i reizolację drob-
noustrojów u tak młodych ptaków udało się uzyskac
dopiero po bezpośrednim podaniu bakterii do dwunast-
nicy. Prawdopodobnie młody wiek ptaków połączony
z brakiem sprzyjających rozwojowi choroby czynni-
ków środowiskowych i żywieniowych moze być ba-
rierą w występowaniu choroby. Eleazer i wsp. (13)
stwi erdz i l i zakażenię 5 - dni o wyc h indy c ząt C l. p e rfr i n -
gełs serotyp A, który byłprzyczynązapalenia pępka i
woreczka żółtkowego. Wijewanta i wsp. (23) opisali
natomiast zakażenię kw cząt 4- 1 4-dniowy ch C l. p er -

.fringens serotyp A na skutek zanieczyszczenta tym
drobnoustrojem mączki rybnej. Straty dotyczyły 50oń
stada, a przyżyciowo stwierdzono drgawki i poraże-
nia sugerujące zaatakowanie układu nerwowego, co
obserwowano później u strusi (15), po zakażęniu Cl.
chouvoei. W obrazie anatomopatologicznym stwier-
dzono u kurcząt obrzęk wątroby i rozdęte jelita wy-
pełnione gazem.

Należy zaznaczyć,ze w opisanymprzypadku mimo
uszkodzenia nabłonka jelit, nie odnotowano charakte-
rystycznego dla Cl. perfringens nekrotycznęgo zapa-
lenia jelit, aniprzyżyciowych objawów ze stronyukła-

du nerwowego (15, 23). Dominującym objawem były
charakterystyczne ogniska martwicowe w wątrobie w
wyniku intensyłvne go namnażania się drobnoustrojów,
blade, wypełnione gazem i pienistą treścią jelita oTaz
nerkowa postać skazy moczanowej.

Je st wielce prawdop o d obne, że ptzy zanie czy szcze -
niu paszy laseczkami z rodzaju Clostridium mogą
wystąpić zachorowania i tym samym wyższeniżzwy-
kle straty już w pierwszych dniach życia, które zwy-
kle przypisuje się innym czynnikom.
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Stosując metodę cytometrii przepływowej prześledzono ekspresję CD4, Cd8,
CD14, WC1. MHCll, L na JeukocytacJr knvi obwodowej i leukocytach wydzie-
liny gruczołu tnLekowego w okresie laktacji i zasuszenja Proporcja leukocytów,
CD4 była znatniennie niższazaś CDS* znanriennie wyższa rv wydzielinie grr-L-

czołu mlekorvego w porótvnaniu do krwi. Więl<szy odsetek lirnfocytów i neutlo-
fi]ów knvi posiadał tnarkcr L niżeJi lllnfocyty i neutrofile mleka Ekspresja an-

tygenórv badanych na leukocytach zależała od okresrt laktacji, zwłaszcza w pvy-
padku wyclzieliny gruczołu tnlekowego W mleku ekspresja CD |8 na linrfocy-
tach i neutrofilaclr była rł,iększa aniźeli rv r.vydzieIinie zasLLszonego gruczołu
mlekolvego W wydzielinie gruczołlt mlekowego w stanie zasuszenia tł,iększa
liczba limfocytórv posiadała 11-2R- i MHCII 
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