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Ghanges in the ulttasttucture of egg shell layers infected by colibacillosis

Summary

Cross-sectional microstructures of deformed egg shells from hens which showed clinical signs of colibacillosis
and reproducfive disorders were studied. The transyerse section of the shells was studied using a scanning
electron microscope and X-ray microanalysis. ln addition to cuticle losses, the loss of the crystal layer's spongy
structure and decreased area of the mamillary la_ver and shell mernbrane attachment were evident. AnaĘsis
of X-ray intensiĘ distribution areas showed that the cross-sectiona| shells w,ere characterized by inconsistent
degradation of magnesium, oxygen and carbon compounds and disturbed proportions of elements, such as
phosphorus.
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Skorupa jaj ptaków składa się z 6 warstw: kutikulj,
warstwy krystalicznej, p ali sadowej, brodawkowej oraz
z błonpodskorupowych (2, 1 2). Fizj ol o giczne ukształ-
towanie się tych warstw rzutuje na prawidłowąjakość
skorupy. Poszczególne elementy tej struktury badano
w rozmaitych aspektach. Początkowo zajmowano się
głównie budowąwarstwy brodawkowej i jej wpływu
na wytrzymałość skorupy (1, 10, 13). W pozniejszych
badaniach wykazano ponadto zależnośc jakości sko-
rupy od warstwy krystalicznej, palisadowej, błon pod-
skorupowych (3, 4, 5), a także kutikuli (4, 12), W sta-
nach p ato lo gicznych strukturę przekroj u p opr zecznę -
go skorupy badano po zatnrciu ochratoksynąA (8), w
warunkach stresowych (11), a także w syndromie du-
żej gŁowy u kur (6).

Celem pracy było określenie zmian strukturalnych
występujących w warstwach uszkodzonych skorup jaj
w wyniku kolibakteriozy niosek.

Materiał imetody
Skorupy do badań pochodziĘ zę stada kur Statbro wy-

kazuj ących obj awy kolib akteriozy układu ro zr o dcze go opt-
sane wcześniej (7) Badano przekroje skorupy w miejscach
morfologicznie odkształconych. Kontrolę stanowiła mikro-
analiza skorup pochodzących od niosek zdrowych z tego
samego stada.

Przekrój skorup badano w mikroskopie skarringowym
(7), a otrzyrnany obraz przedstawiono na fotogratnach w
powiększen irr 3 00-krotnym.

Strukturę przekroju skorup badano metodą mikroanali-
zy rentgenowskiej, a skład chemiczny badanych próbek za
pomocą spektrometru dyspersji energii promieniowania
rentgenowskiego (7). Do analizy porównawczej wybrano
rozkładnastępujących pierwiastków: Ca, C, O, Ę Cl, K, S,

Si, Mg, Na, Al. Wyniki analizy poszczególnych pierwiast-
ków przedstawiono w forrnie fotogramóq a spektrum ener-
getyczrle ich rozkładu w postaci wykresów.

Wyniki iomówienie

Fizjo\ogiczny obrazprzekroju skorupy jaj niosek nie
wykazujących klinicznych objawów chorobowych
przedstawiono na ryc. i . Otrzymany obraz nię różntł
się od opisów podanych przez innych autorów (2,4,8,
12). Kutikula będąca zewnętrznąwarstwą skorupy
wykazała wyr aźną wielowarstwowo ść opisywaną
przęzDennisa i wsp. (4), a grubośc jej wynosiła około
2 5 pm. Ob s erwow ano takżę wyr aźnte wysyc oną war-
stwę p al i s ado w ą pr ze cho dzącą w kry s tal i czną o struk-
ilrze gąb czastej . Natomi ast warstwa brodawkowa cha-
rakteryzowała się szerokimi powierzchniami styku z
błonami podskorupowymi.



Ryc. 2. Przekrój poprzeczny skorupy uszkodzonej (pow. 300x)

Fotogram skorupy uszkodzonej przedstawiono na

ryc.2. Największe uszkodzenie obserwowano w kuti-
kuli, w której obok całkowitego ubytku występowĄ
śladowe jej ilości, bardziej szczegołowo opisane w po-
przedniej pracy (7). Podobne zmiany obserwowanoprzy
syndromie dużej głowy (SHS) ukur, chociażzewnętrz-
ne odkształcenia morfologiczne powierzchni skorup
był w porównaniu do jaj pochodzących od kur cho-

rych na kolibakteriozę znacznie mniej widoczne (6).
Warstwa krystaliczna i palisadowa wykazywały nato-
miast dużąutratę struktury gąbczastej. W warstwie bro-
dawkowej stwierdzono j edynie niewi elkie zmniej sze-
nie powierzchni styku z błonąpodskorupową. Mimo
widocznych przestrzeni międzybrodawkowych !\rystę-
pujące zmiany strukturalne nie byĘ tak wyraźne jak
opisano wcześniej przy syndromie duzej głowy u kur (6).

Rentgenogramy przekroju skorup kur zdrowych
przedstawiono na ryc. 3 i 4.Wykazały one równomier-
ny rozkład większości pierwiastków w skotupie. Je-
dynie pod kutikulą obserwowano większe zagęszczę-
nie fosforu, aluminium i węgla. Porównując rozkŁad
pierwiastków na powie rzchniprzekroju skorupy uszko-
dzonej wykazano znaczne zrożnicowanie rozkładu tle-
nu, węgla i magnezu (ryc 5). Rozkład pozostałych

Ryc. 3. Rozkład powierzchniolry natężenia rentgenowskiego
C, Na, O, M8, Al przekroju skorupy prawidłowej

Ryc. 4. Rozkład powierzchniowy natężenia rentgenowskiego
Si, Ę S, Cl, K, Ca przekroju skorupy prawidłowej

Ryc. 1. Przekrój poprzeczny skorupy prawidłowej (pow. 300x)



Ryc. 5. Rozkład powierzchniowy natężenia rentgenowskiego
C, Na, O, M8, Al przekroju skorupy uszkodzonej

badanych pierwiastków: wapnia, chloru, fosforu, po-
tasu, siarki, kfzemu, aluminium i sodu nie wykazywał
zasadniczych różnic w porównantu z rozkładem w
skorupach prawidłowych (ryc. 5 i 6).

Sp ektrum ener gety czne natęzenia promieni owani a
rentgenowskiego badanych pierwiastków na przekro-

Ryc. 6. Rozkład powierzchniouy natężenia rentgenowskiego
Si, Ł S, Cl, K, Ca przekroju skorupy uszkodzonej

ju skorup prawidłowych przedstawia ryc.7, a morfo-
logicznie odkształconych ryc. 8. Wskazuje ono na nie-
znaczne zachw ianie prop orcj i b adanyc h p i erwi as tków,
głównie fosforu (ryc. 8).

Intere suj ąc e wydaj e s ię p orównani e mikro struktury
przekroju skorupy uszkodzonej w wyniku kolibakte-
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Ryc. 7. Spektrum energeĘczne promieniowania rentgenowskiego z powierzchni przekroju poprzecznego skorupy prawidłowej
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RYc. 8. SPektrum energetyczne promieniowania rentgenowskiego z powierzchni przekroju poprzecznego skorupy uszkodzonej

riozy i SHS (6). Stopień odkształcenia skorup przy
syndromie dużej głowy jest stosunkowo niewielki,
natomiast zachodzą duże zmiany ultrastrukturalne na
powierzchni przekroju skorupy (6). Odkształcęnia
morfolo giczne występuj ące w kolibakteriozie niosek
nie mająodzwierciedlenia w stopniu uszkodzenia głęb-
szych warstw skorupy. Wydaje się, że badania ultra-
struktury skorup można ewentualnie wykorzystać w
diagnostyce chórób układu rozrod,czego- u ptaków.

piśmiennictwo

1 Bttnk M., Ballottn S. Z: Poult Sci.57,639, l978
2.Carnarius K., Conrad K. M., Mas,t M. G , MacNeil J. H: Poult Sci. 75, 656,

.l996

3 Chol,-dhttry S. D, Davis R H,:Br. Poult. Sci.36,575, l995.
4.Denni.l Xiao S Q , Agarwal M., Fink D J., Heuer A H., Caplan A J.: J.

Morph 228, 287,1996
5.Johansson K., Órberg J., Carlgren A B, Wlheimson M.: Br.Poult. Sci 37.

,7 
5] , 1996

6.Malec H: Medycyna Wet 53, 95, 1997
7 Malec H , Borzenlska W., Niedziótka l: Medycyna Wet 55, 112, 1999
8 N iemier: .I., Cywa-B enko K , Stępińska M., I|ęż_vk S , Śllierczews ka E. : Proc.

5.'h Europ. Symp. Quality ofEggs and Egg Products. Tours 4, 163, t993.
9.)kberg J.: Br, Poult Sci 3 l, 249, ] 990

ll.Robinson D S , Kong N. ł : Br. Poult Sci. 1 l, 39, 1970
Il Solomon S E, WattJ. M:Poult Int.9, 12, 1990.
12 Solomon S. E: Egg and Eggshell Quality, Wolfe, London, l99l
13.lan Toledo B , Parsons A H., Combs G fl: Poult. Sci 6l, 569, 1982.

Adres autora: dr HenrykMalec, ul. Mikolajczyka 1l m. 14,03-984 War-
sZawa

Uprzejmie informujemy,zew 1999 r. cena'1 egzemplarzanaszego czasopisma ustalo-
na Została w wysokoŚci 11 ,00 zł, W ten sposób prenumerata wynosic będzie:

kwartalna 33,00 zł
półroczna 66,00 zł
całoroczna 132,00 zl

Dla studentów Wydziałow Medycyny Weterynaryjnej cena 1 egz. wyniesie tylko 7,0O zł,
Dla instytucji i osób, które opłacąz gory całoroczną prenumeratę zapewniamy niezmienioną
cenę W ciągu roku. Dla otrzymywania czasopisma wystarczy dokonać wpłaty na konto]

,, Medycyna Weteryn aryina" - Redakcja, u l. Akadem i cka 1 2, 2o-o33 Lu bl i n
PKO BP !l O/Lublin 10203150-112947-270-1.

Na odwrocie przekazu prosimy podać imię i nazwisko oraz adres zamawiającego. Na
ży czenie wystawiamy rach u nki u proszczone.


