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Choroby bakteryjne stanowią ciągle poważny pro-
blem w intensywnej produkcji drobiu. Szczególne
miejsce w tej grupie schorzeń zajmująsalmonelozy.
Głównym rezelwuarem tych drobnoustroj ów są zwie -
rzęta gospodarskię i dzikie oraz gryzonie (3, 10, 36).
Bakterie te występują również niekiedy w mięsie,
zwł aszcza drob iowym i wi eprzow y m or az w j aj ach ( 3,
8, 14). Niektóre serotypy pałeczekSalmonella sąprzy-
czynązatruc illub zakażeń pokarmowych Iudzi (zoo-
noza). W ostatnich latach obser-wuje się na caĘm świe-
cte, także w Polsce, wzrost zachorowań ludzi na sal-
monelozy (9,28,3I).

Badania prowadzone nad toksykoinfekcjami u lu-
dzi p owo dowanymi pr zez p ałeczki S a l m o n e l l a wyka-
zały, że ich występowanie ma często batdzo ścisły
związek z zakażeniami kurcząt rzeźnych i kur niosek
pałeczką Salmonella enteritidis (I3, 17, 3l, 3J, 38,
42). Serotyp ten wyizolowano po razplęrwszy od dro-
biu w 1935 r.,jednak do połowy lat osiemdziesiątych
rzadko stwierdzano jego obecność u drobiu (24).Przez

wiele lat uważano bowiem, żę dla drobiu najbardziej
patogenne sąS. gallinarum-pullorum, ktore też naj-
częściej izolowano od kur. Sytuacja ta zmieniła się
istotnie w latach osiemdziesiątych i trwa do dzisiaj.
W tym czasie wzrosła zdecydowanie nie tylko liczba
zakażeń b ezobj awowych zw ier ząt, zwŁaszcza drob iu
S. enteritidis, ale także na tle zakażenia tym patoge-
nem notowane są objawy kliniczne choroby u ptaków,
ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością (1,
6, 77, 15,27,26, 40, 42).Inne serotypy paŁeczek Sal-
m o n e l l a, poza .S. Ę p h i mu r iułz ( serowar tzolow any czę-
sto od drobiu wodnego - 39, 44) oraz S. saint-paul
(izolowana głównie od indyków 19) odgrywająobec-
nie marginalną rolę w patologii drobiu.

Salmonelozy ptaków ze względl na duże znaczę-
nie epidemiologiczne zostaŁy włączone do grupy cho-
rób podlegających obowiązkowi zgŁaszania i urzędo-
wego zwalczanta (ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r.,
o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). W wielu
krajach opracowano już rządowe programy zwalcza-



Tab. l. Występowanie pałeczek Salmonella w stadach kur w latach 1996-1998
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nia zakażęń drob iu p ałe c zkam i S a l m o n e l l a, p ole gaj ą-
ce między innymi na wprowadzeniu ścisłego nadzotu
nad fermaml z uwzględnieniem monitoringu mikro-
biologicznego ptaków i środowiska tch utrzymania.
monitoringu serologicznego oraz zastosowano wymogi
doĘ czące czystości mikrobiolo glcznej produktów dro-
biarskich, zwŁaszcza jaj (4, 5, 4l, 42).

Niniejsze opracowanie obrazuje częstotliwośc izo-
IacjipaLeczęk Salmonella ze stad kur niosek i kurcząt
rzóżiychna terenie Dolnego Sląska.

Matetiał imetody
Materiał do badań stanowiły ptaki padłe oraz chore (pi-

sklęta do 3 dnia życta,kurczętarzeźne i kury nioski) do-
starczane w latach 1996-1998 do rutynowych badań dia-
gnostycznychw Zakładzie Chorób Drobiu AR we Wrocła-
wiu (z jednego stada badano przeciętnie 6-8 ptaków). Po-
nadto badano jaja wylęgowe przesyłane w ramach okreso-
wych badań kontrolnych oraz pochodzące z nieprawidło-
wych lęgów (od 30 do l20 jaj z jednego stada) i wymazy
kałowe pobierane ze stad kurcząt rzeźnychna2-3 tygodnie
przed ubojem (20 wymazów z jednego stada).

Pałeczki Sctlmonella izolowano z narządow wewnętrz-
nych (w zależności od wieku ptakow i typu produkcyjnego
z: w or eczka zółtkowego, wątroby, śledziony, dwunastnicy,
trzustki, treści jelit ślepych, jajnika, jajowodu) w posie-
wach bezpośrednich (podłoze agarowe, agaT z krwią pod-
łoże McConkeya) oraz po namnozeniu w wybiórczo-na-
mnażającym podłozu z kwaśnym seleninem sodu (SF).
Wymazy kałowe inkubowano przezż4 godziny w podłozu
SF, a następnie posiewano na podłoze McConkeya. Nato-
miast z jaj izolowano zarazki według obowiązującej meto-
dyki (25)

O znaczanie s erowarów wyiz olowany ch szczep ów S cl l -
monella (po uprzednim określeniu podstawowych cech bio-
chemicznych) przeprowadzano z lżyctem surowic swo-
istych dla antygenów somatycznych oraz antygenów rzę-
skowych fazy Il II (surowice produkcji ,,Biomed" Kraków
oraz,,Immunomed" Gdańsk).

Wrażliwość na chemioterapeutyki wyizolowanych od kur
t klrcząt pałeczek Salmo n el l ą określano m etodą krązkową
wg instrukcji Wytwórni Surowic i Szczepionek w Warsza-
wie, na podłożu Miiller-Hintona (bioMerieux, nr kat. 5 l 075)
w odniesieniu do: amoxycyliny (25 pg), flumechiny (30



Tab.2, Występowanie pałeczek Salmonella w jajach wylęgowych i wymazach kałowych
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Ob.jaśnienia: * Iiczbabadań bakteriologicznych,** Itczba (%) wyizolowanych pałeczęk Salmonella.

pg), enrofloksacyny (5 pg), norfloksacyny (10 pg), oksy-
tetracykliny (30 pg), neomycyny (30 pg), streptomycyny
(10 pg), kolisĘny (10 pg) oraz STX (trimetoprim 1,ż5 1l"g

* sulfametoksazol - 23,75 pg). Wyniki intetpretowano w
oparciu o wzorce stref zahamowań zgodnie z za\eceniami
producenta krążków.

Wyniki iomówienie
W okresie 1996-1998 r. przebadano ogółem 2808

stad drobiu, z częgo 1024 stanowiły stada piskląt ku-
rzych,1070 - stada kurczątrzeźnych i 714 stada kur
niosek. Ponadto wykonano 4I9 badań jaj wylęgowych
oraz wymazy kałowe zę II5 stad kurcząt rzeźnych
(tab. 1 i 2),

Pałęczkt Salmonella izolowano najczęściej od pi-
skląt - 13,7oń stadzakażonych. Na nieco niższym po-
ziomie (Iż,2%) kształtował się wskaźnl,k zakażenta
kurcząt rzeźnych, zaś zdecydowanie ntższy był on w
stadach reprodukcyjnych kur niosek (8,8%). Odsetek
pałeczek Salmonella izolowanych z jaj wylęgowych
kształtował się na poziomie 6,9o/o, a wymazów kało-
wych -2,60^.

N aj ni ż s zy w skaźnik zakażenia ptaków p ałe c zkamt
Salmonella miał miejsc ew I99] r, i wynosił: w stadach
piskląt - 9,0o^, w stadach kurcząt rzeźnych- 8,Ioń oraz

6,8ońw stadachkurniosek. W 1998 r. odnotowano istot-
ny wzrost zakażęń tymi drobnoustrojami wszystkich
analizowanych grup ptaków. Wzrost ten miał miejsce
zarówno w odniesieniu do 1997 r., jakteż1996r. Odse-
tek stad zakażonych w 1998 r. kształtował się nastę-
pująco: pisklęta - 17 ,6Yo, kurczęta rzęźne - 16,9oń i
kury nioskl - II,4oń. W tym czasię pałeczki Salmo-
nella izolowano z8,5ońjaj wylęgowych, podczas gdy
w latach 1996 i 1997 wskaźniki te wynosiĘ odpowied-
nio4,0ońi7,Ioń.

Nie wykazano występ owani a s e zonowo ś ci zakażeń
pałeczkami Salmonella. W stadach piskląt w okresie
3latzarazki te izolowano najczęściej w miesiącach je-
sienno-zimowych, natomiast nie potwierdzono tego w
stadach kurczątrzeźnych, jak teZ kur niosek (tab.I t2).

Wyizolowane od drobiu pałeczkl Salmonella nalę-
żały do serogrup: BO, CO orazDO,przy czymzdecy-
dowanie najczęściej izolowano Salmonella enteritidis
(tab. 3). IJdziaL tego serowaru w zakażęniach ptaków
kształtował się na poziomie: pisklęta - 87,1oń, klr-
częta rzeźnę - 87,8oń, kury nioski - 76,2Yo, jaja -
89,6oń iwymazy kałowe r00%. Drugie miejsce pod
względem częstości izolacjl zajmowały szczepy Sal-
monella z serognrpy CO,przy czymizolowano je tyl-



Tab. 3. Występowanie pałeczek Sąlmonella u kur w latach 1996-1998

Objaśnienia: * S. dublin, ** Salmonella gallinarum-pullorum.
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Kolistyna

Nortloksacyna

Enlolloksacyna

Flumechina

Amoxycylina

ko od piskląt (8,6%) orazkurcząt (7,6%).UdztaŁ Sal-
monella Ęphimurium w zakażeniach badanego dro-
biu kształtował się w analizowanym okresie napozio-
mie 5,5oń (przy tym najwyższy był on w jajach
(I0,4oń), a najniższy (3,8%) u kurcząt. Ponadto w
1998 r. w 74,30ń stad kur niosek wykrywano zakażę-
nte Salmonella gallinarum-pullorum oraz w 1 stadzie
S. dublin (0,8%).

Wyizolowane od drobiu pałeczki Salmonella cha-
rakteryzowała w warunkach in vitro nąwyższawrażlt-

I wrażliwy ! średnio wrażliwy L ] oporny wość na norfloksacynę
(92,3%) i enrofloksa-
cynę (89,3oń), a następ-
nie na amoksycylinę
(83j%) i flumechinę
(82,8%). Równocześnie
zanotowano wysoki od-
setek szczepów opor-
nychwzględem sulfona-
midów (53,8%), strep-
tomycyny (42,9oń),ko-
listyny (3 9,9oń), oksyte-
tracykliny (28,7 oń) oraz
neomycyny (23,6%)
(,yc. 1).

Rzedzicki i wsp. (34)
wykazal1 że w woje-
wództwie lubelskim w
latach 1981-1991 w go-
spodarstwach eksten-
sywnych dominowała
Salmonella gallina-
rum-pullorum. Nato-
miast w okresie póz-
niejszym (1991-1995)
izolowano od drobiu na
terenie Polski wschod-
niej S. enteritidis jużw

33,3 4Ł7 
]

9,5

64oń, zaś S. gallinarum-pullorum tylko w 18% (35).
Mazurkiewicz i wsp. (22) podają żę w latach I918-
-82 najczęściej izolowano od drobiu S. typhimurium,
w 1983 r. dominowaływ zakażeniachptaków szczepy
z grup serologicznych B i C, a w latach 1986-87 prze-
ważałajuż w ogólnej liczbie przypadkow serognrpa
D, z wyt aźną dominacj ą S. ent eri tidls. Podobne wyni-
ki u drobiu padłego w materiale nadesłanym w latach
1985-1990 uzyskano w ZHW Gdańsk oraz w latach
1990-1994 w ZHW Poznai. W pierwszym przypadku

336

80% 100%

Ryc. 1. Wrażliwość na chemioterapeuĘki szczepów Salmonella sp. wyizolowanych od drobiu
w latach 1996-1998



S. ent eritidis izolowan o w 6I,7 oń, a S. typhtmurium w
26,20ń (36). W Z}JW w Poznaniu (18) Salmonella
wykazano w 22,9Yo badanych prób, w tym S. enteriti-
dis stanowiła od 65,5 (] 990) do 67,8o^ (1994), zaś S.

typhimurium od 2,7 (1994) do 9,4oń (1991) ogólnej
Iiczby wyizo lowanych s almonel. Równi eż p oźniej sze
badania drobiu grzebtącego prowadzone w Zal<ładzię
Chorób Drobiu AR we Wrocławiu w latach I99I-94
(43) wskazują na wyrażną dominację S. enteritidis
wśród wszystkich izolowanych salmonel (od 57,Ioń l
indyków do 84,6oń u kur niosek). W stadach gęsi i
kaczeknajczęściej stwierdzano w tym czasię S. Ęphi-
muriu.m (54,5oń), a następnie S. enteritidis - 35,8o^
(44). Wyniki badań własnych oraz innych autorów (2,
20,35) wskazują że podobnie jak to ma miejsce na
świecie, również w Polscę dominującym serowarem
w zakażeniach kur i kurcząt rzeźnychjest §. enteriti-
dis.

Niepokojący jest fakt izolowania w 1998 r. od kur
niosek z fetln wielkotowarowych na terenie Dolnego
Sląska S. gallinarum-pullorum ażw 14,3o/o. Drobno-
ustrój ten stwierdzano w stadach kllrcząt na Dolnym
Sląsku takżę w latach l99l-94,jednakze stopień za-
każęniabył niski - I,2% (43).

W badanych stadach ,zwracateż uwagę stosunkowo
wysoki odsetek zakażonych salmonelami stad piskląt
do 3 dnia życia (13,8oń) oraz jaj wylęgowych(6,9%).
Zdaniemautorów sytuacja tajest wynikiem braku wła-
ściwej higieny pozyskiwania, zbioru i magazynowa-
nia jaj oraz czystośclw zakŁadach wylęgowych. Z da-
nych piśmiennictwa wynika, że kury nioski zakażonę
naturalnie salmonelami składają zakażonęjaja w ok.
I-3%. Stan ten ulega jednak wahaniom i w skrajnych
przypadkach może dojść do składania zakażonych jaj
przez znaczny odsetek kur w stadzie (14). Wiadomo
jednak, żeltczbapałęczek Salmonella w treści jaj świe-
zych jest zazwyczaj niska i nie przekracza20 komó-
rek (16, 29), Natomiast przechowywanie zakażonych
jaj w niewłaściwych warunkach, czy też inkubacja w
zakładzie wylęgowym powoduj e szybkie namnożenie
się tych bakterii.

Zwalczante salmoneloz u drobiu jest procesem trud-
nym i narazie nie w pełni skutecznym. Zakażone śro-
dowisko, pionowa transmisj a zarazka, długotrwałe
nosicielstwo i siewstwo, atakże wzrost Itczby szczę-
pów Salmonella opornych na stosowane chemiotera-
peutyki sprawiaj ą żę w alka z tym patogenem nie j est
łatwa, W systemie kontroli zakażeń drobiu pałeczka-
mi Salmonella bardzo istotne znaczęnię ma między
innymi: produ a paszy i piskląt wolnych od zaka-
zeń, skutec zna dezynfekcj a budynków drobiarskich,
immunobio logtcznaochrona ptaków przed zakażeniem
(szczepienia ochronne, zasiedlania przewodu pokar-
mowego przez ftzjologtczną mikroflorę), czy też sto-
sowanie chemioterapeutyków (5, 4I).

Podawanie antybiotyków wykorzystyłvane jest w
programach zwalczania salmoneloz w wielu krajach
świata, w tym też w Polsce. Stosując chemioterapię

nale ży j e dn ak zaw sze uwz gl ę dni ac wrażliwo śó szczę -
pow Salmonellanaokreślone preparaty i stosować tyl-
ko te, naktóre salmonele sąw pełniwrażIiwe. Według
Reece i Coloe (30) terenowe szczepy Salmonella są
najbardziej oponre na tetracykliny (63,2oń) furazoli-
don (54, 1%), sulfonamidy (47,5oń), streptomycynę
(23,5o^) i ampicylin ę (I7§%) . W b adaniach Roliński e -

go i wsp. (32) krajowę szczepy salmonel izolowane
od drobiu w latach 80-tych były najbardziej opome na
sulfametoksazol (87,5%), nitrofurantoinę (33,3oń),
oksytetracyklinę (1 9%), streptomycynę (16,6oń) oraz
kolistynę (IIp%).Natomiast niski był odsetek szczę-
pów opornych na lecznictwa drobiu
flumechinę (] Joń do wymienionych
uzyskali także Roliński i wsp. (33) w komputerowej
analtzię antybio gra mów szczep ow S alm one ll a izolo -
wanych od drobiu w szeregu wybranych ZHW w la-
tach 1985-1990. Według Mazurkiewicza i wsp. (23)
oraz Wieliczko i wsp. (45) izolowane od drobiu pod
koniec lat 80-tych szczępy Salmonella charakteryzo-
wały się najwyższą wrażliwością na enrofl oksacynę
(9 8,4oń), flumechinę (8 4,4Yo), amoksycylinę ( 8 2, 8 %)
i neomycynę (78,Ioń). Autorzy ci wykazali również
korzystne wyniki eliminacji nosicielstwa pałeczek
Salmonella u kur nieśnych po zastosowaniu przez 5

kolejnych dni enrofloksacyny (Baytri) w dawce 50 mg
aktywnego związkl na litr wody pitnej.

Analiza 1 e ko op orno ś c i kraj owy ch szczep ów S a l m o -

nella izolowanych od ptaków w latach 1990-1996 (46)
wskazuje na wzrost liczby szczepów opornych rów-
njęż na fl uorochino lony. S zcze py S al m o n e l l a lzolow a-
ne od drobiu wodnego charakteryzowała w I 00% wraż-
liwość na norfloksacynę, podczas gdy od3,5oń II,2oń
izolatów od innych gatunków drobiu było juz opor-
nych na ten preparat. W tym wrażliwość na enroflok-
sacynę wykazyłvaŁo 35oń szczepów Salmonella izolo-
wanych od piskląt oraz 9ż,5oń - izolowanych od kur
ni o s e k. J ę s zc ze w y ższąop o rno ś c i ą char aktery zow ały
się te szczepy względem flumechiny (10 - 54,5oń).
Zbltżone wyniki - powolnej , ale zwyżkującej tenden-
cji narastania oporności wśród krajowych szczepów
Salmonella izolowanych od drobiu na flumechinę,
enrofl oksacynę, a także na wprowadzo ną najpóźniej
na rynek norfl oksacynę prze dstawi aj ąBŁaszczak i wsp.
(2). Natomiast Hoszowski i wsp. (12) podają że tylko
I 9,8oń szczep ów S a l m o n e l l a i zo 1 owanyc h o d zw ter ząt
i zpasz na terenie Polski w latach 1994-1996 ujaw-
niało cechę oporności. Ptzy tym zjawisko wieloopor-
ności autorzy obserwowali stosunkowo rzadko lS. en-
teritidis, w przeciwieństwie do innych serowarów
(49oń szczepów wieloopornych). Poppe i wsp. (27)
stwierdzili wśród szczepów S. enteritidis izolowanych
od kurcząt rzeźny ch 24oń szczepów opomy ch na r óż-
ne chemioterapeutyki, podczas gdy sytuacja taka mia-
ła miejsce u 77,60ń szczępow należących do innych
serowarów.

Szerokie wprowadzenie do praktyki drobiarskiej i
często nie kontrolowane stosowanie fluorochinolonów



w bardzo istotnym stopniu obnizyło wrazliwość wielu
bakterii na te preparaty. Sytuację taką obserwuje się
między innymi w odniesieniu do S. typhimurium typu
fagowego DT104, wykazującego opomość na szereg
chemioterapeutykóą w tym szczegóInte na fluorochi-
nolony (47). W wielu krajach doplszcza się stosowa-
nie chemioterapeutyków do eliminacji zakażeń dro-
biu pałeczkami Salmonella. Najczęściej jest to enro-
floksacyna pod osłoną probiotyków. Taka metoda
uwalniania stad drobiu od nosicielstwa ,s. enteritidis
znalazła ostatnio zastosowanie w Holandii (5).

Z przeprowadzonych badai własnych wynika, że
stopień zakażenia drobiu i jaj wylęgowych pałeczka-
mi Salmonella ciągle jęszcze utrzymuje się na stosun-
kowo wysokim poziomie. Dominującym serowarem
jest ,S. enteritidis, który w warunkach in vitro charak-
tery zuj e s ię naj wyz szą w t ażIiwo ś c ią na norfl oks acy-
nę, enrofloksacynę, amoksycylinę i flumechinę.
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U kota w wieku 6 lat pojawiła się narośl w okolicy podżLLchwowej po szczc-
pieniu Ponieważ zastosowanie cephalexin nie przyniosło efektlr chirurgicznie
usunięto zmieniona tkankę i zastosowano sulfonarnidy potencjotrowane Po 6
miesiącach po prawej stronie szyl pojawił się ziarniniak zawierający we wnętrzu
makrofagów kwasochłonne bakterie Po 3 tygodniach ziarnjniak pojawił si e w
okolicy przedłopatkowego polvierzchownego węzła chłonnego. \Ęstąpiła de-

plesja, utrata łakrrienia, spadek rnasy ciała Badanie sekcyjne wykazało obec-
ność w węzłach chłonnych ognisk martwicowych, nacieków zapalnych oraz
makrofagów obładowanych kwasochłonnymi bakteriami Ze znian patologicz-
nych wyizolowano Mycobaclerium avium IS90l. Ten atypowy prątek zakaża
ludzi, sarny, króliki, ptaki i cluże zwierzęta gospodarskie. Przypltszcza się, że kot
uległ zakażeniu dwoma biotypami tego zarazka, jeden wywołał zmiany zlokali-
zowane w skórze, drugi uogólniony proces chorobowy 
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LAN O.: Clenbuterol jako marker w kęsach przy-
nęĘ w szczepionce przeciw wściekliźnie stosowa-
nej per os u psów. (Clenbuterol as a marker in ba-
its for oral vaccination of dogs against rabies). Vet.
Rec. 143,65-68, 1998 (3)

Szczey:ienia per os wprowadzono Ll psów bezpańskich jako nretodę uzupel-
niającą szczepienia przeciw wścjekliźnie. Celem badania była ocena systemu
wykładania szczcpionek w postaci przynęt w określonych miejscach w porze
nocnej. Konsumpcje przynęty monitorowano przy użyciu clenbuterolu. któreg'o
obecność wykrywano we włosach psów odłowionych Clenbutero1 stwierdzono
we włosach po 28 i 56 dniach po spożyciu przynęty zawierającej 0,5 mg tej

substancji. W badarriach terenowych wyłożono 1 50 przynęt zawierajacyhzywy
zmodyfikowany wirus wścieklizny SAD B l 8 w okolicy podmiejskiej Istambułu
wzdhż ciągów komunikacyjnych Rano 98% próbek zostało zjedzonych. Prób-
ki włosów od 9 z 3 l psów odłowionych zarł,ierały clenbuterol co wskazyrł,ało na
zjedzenie przynęty. Jeclnakże ty]ko u 4 z 31 psów wystąpił wzrost nriana prze-
ciwciał dla wirtLsa wścieklizny Wykładanie plzynęt w wyselekcjonowanych
miejscach nie un.ożliwiło skutecznej lvakcynacji psów bezpańskich przeciwko
wściek]iźnie. 
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