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Malec H., Borzemska W,, Niedziółka J.
Eggshell suilace ultrastluctute in chicken colibaci!losis

Summary

The microstructure of morphologically deformed egg shells from hens which showed clinical si§ns of
colibacil|osis and reproductive disorders was studied. The shel| surface was studied using scanning electron
microscopy and X-ray microanalysis. The damaged shells were characterized by * complete loss of the cuticle
and denudation of the external pore openings. Analysis of X-ray intensiĘ distribution area clearly showed
disturbances in the chemical composition of the shells, involving changes in the frequency of carbonium,
magnesium, oxygen, phosphorus, sulphur, chlorine, potassium, silicon and calcium compounds.
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Spośród wszystkich chorób ukła-
du rozrodczego J niosek, mających
wpływ na zdeformowanie skorup j a-
j owych najbardziej rozpowszechnio-
na jest kolibakterioza. Patologia ukła-
du rozrodczego natlę E. coli została
dośc szcze gółowo opracowan a przez
Bisgaarda (1). Na skutek stanów za-
palnych błony śluzowej j aj owodu do-
chodzi do wykształcenia się bliznpo-
zapalnychw cieśni i gruczole skoru-
powym. Następstwem tego jest skła-
danie jaj w skorupach morfologicz-
nie odkształconych, z głębokimi
bruzdami tzbliznowaceniami (1, 3)
(.yc 1). Jaja o tak wykształconych
skorupach mogą występowac spora-
dy cznie przy często spotykanychbez-
objawowych infekcjach E. coli w
zdrowych stadach dochodząc do kilkunastu procent w
trakcie kolibakteriozy układu rozrodczego u niosek (2).

Budowa morfologiczna prawidłowej skorupy została
dobrze p o znana (4 -9, I 4), Natomi ast obr az ul trastruk-

f,lry i szczegó łowa m i kr o analiza ch emi czn a p owi erz ch-
ni skorup uszkodzonych w wyniku toczącego się na
tle E. coli procesu zapalnego w jajowodzie nie zostały
dotąd opracowane.

Ryc. 1. Skorupy morfologicznie odkształcone z głębokimi bruzdami



Celem pracy było określenie zmian
mikro strukturalnych występuj ących
napowierzchni skorup jaj wwyniku
kolibakteriozy niosek.

Matetiał imetody
Skorupy do badańpochodzlĘ zjajkur

Starbro, które wykazywały kliniczne
objawy kolibakteriozy układu rozrod-
czego. Kontrolę stanowiĘ skorupy jaj
od kur zdrowych, pochodzących z tego
samego stada. Badaniu poddano po-
wierzchnię skorup w środkowej części
jaja, w rejonie zmian morfologicznych.
Analizę pr zeprowadzono w mikroskopie
skaningowym Philips model SEM XL
30. Stosowano napięcie przyspieszają-
ce wiązkę elektronową 15 kV przy po-
większeniu 3O0-krotnym i dodatkowo
1000-krotnym w celu uwypuklenia cha-
rakterystycznych cech mikrostruktury
poprzez zmianę natężenl,a charaktery-
stycznego promieniowania rtg w wybra-
nych mikroobszarach. Oznaczono roz-
kład następujących pierwiastków: Na,
Mg, Ł S, C|, K i Ca. Wyniki przedsta-
wiono na mikrofotogramach.

Następnie analizowano widmo ener-
getyczne za pomocą spektrometru dys-
persji energii promieniowania rentge-
nowskiego LINK ISIS firmy Oxford In-
struments. Skład chemiczny badanych
próbek w mikroobszarach (1-4 pm')
przedstawiono w postaci wykresów
spektrum energetycznego dla węgla,
magnezu, tlenu, fosforu, siarki, chloru,
potasu. krzemu i wapnia.

Wyniki rejestrowano na drukarce la-
serowej Hewlett Packard Laser Jet 4.

Wyniki iomówienie
Mikrofotogram powierzchni sko-

rupy prawidłowej przedstawia ryc. 2.
Obraz ten jest zgodrry z opisami in-
nych autorów (5, 6, 13,14). Widocz-
ny jest regularny zarys pęknięć kuti-
kuli nadporami w formie rozmaitych
wieloboków. Kutikula pokrywa jed-
nolicie powierzchnię skorupy. Mi-
krofotogram ten przyjęto j ako obraz
kontrolny dl a oceny r ozmiaru uszko-
dzei w b adanych skorup ach morfo 1o gi c znię o dksztŃ-
conych. W dostępnym piśmiennictwie, z wyjątkiem
wcześniejszych opracowań Malca (10, I2), brak jest
oceny analtzy punktowej rozkładów powierzchnio-
wych poszczególnych pierwiastków w skorupach pta-
ków. Zatem przedstawione rentgenogramy (ryc.2 i 3)
oT az opr ac ow an e grafi c zne sp ektrum ener geĘ cznę pro-

Ryc. 2. Ultrastruktura powierzchni skorupy prawidłowej (kutikula Se 255) oraz
rozkład powierzchniowy natężenia rentgenowskiego Na, Mg i P

Ryc. 3. Rozkład powierzchniowy natężenia rentgenowskiego S, Cl, K i Ca skoru-
py prawidłowej

mieniowania rentgenowskiego (ryc. 4) skorup prawidło-
wych stanowiły materiał kontrolny.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ultrastruk-
tura powierzchni skorup pochodzących od kur z kli-
niczną postacią kolibakteriozy l zapaleniemj aj owodu
wykazuj e wyr ażne zmtany. Obok całkowite go ubytku
kutikuli widoczne są nieregulame i obnazone ujścia



Ryc.5. Ultrastruktura powierzchni skorupy uszkodzonej (Se 255).
Ubytek kutikuli, obnażenie ujść zewnętrznych porów i pofałdowania
oraz rozl<lad powierzchniowy natężenia rentgenowskiego Na, Mg i P

Ene19y (kev)

Ryc. 4. Spektrum energetyczne promieniowania rentgenowskiego z powierzchni skorupy prawidłowej

Energy (kev)

Ryc. 7. Spektrum energetyczne promieniowania rentgenowskiego z powierzchni skorupy uszkodzonej



zewnętIzne porów. Fizjologiczny obraz staje się za-
tatlry, a powierzchni a skorupy wykazuj e p o fałdowania
(ryc. 5). Zmtany w rozl<ładzie powierzchniowym pier-
wiastków dotyczągłównie wapnia i fosforu (ryc. 5 i
6), a w mniejszym stopniu magnezu (ryc, 5). Nato-
miast sód, siarka, potas i chlor rozkładająsię równo-
miernie, ntezalężnie od uszkodzeń,

Sp ektrum ener geĘ czne powierzchni skorupy us zko -

dzonej (ryc.7) w porównanl|L ze skorupąprawidłową
Gyc.Ą wykazuje nieproporcjonalny udział wielu pier-
wiastków Obserwuj e się wyraźne zwiększeni e zaw aF
tości związków zawierających tlen, magnez, siarkę,
chlor i potas przy obniżonej ilości fosforu i krzemu.
Najmniejszym wahaniom ulegał wapń i węgiel.

Otrzymane wyniki w porównaniu do ręzultatów
badańwcześniej szych ( 1 0, 1 1) nad uszkodzeniem sko-
rup przy syndromie dużej głowy (SHS) u kur wykaza-
Ę zas adntc zę r o żnic e w ro zmi e s z cz eflIu p i erwi a stków
powierzchni skorupy. Przy SHS układ pierwiastków
był zbliżony do stanu prawidłowego, natomiast w ko-
libakteriozie zmiany pozapalne lokalizujące się w ja-
jowodzie spowodowały nie tylko odkształcenie sko-
rupy, ale również zmiany jej składu chemicznego oraz
ubytek kutikuli.

M ikro anal i za r entgenow ska j e st pr zy datną meto dą
do oceny charakteru uszkodzeń powierzchni skorupy
jaj w chorobach układu rozrodczego niosek,
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