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Salmonel oza u papug i emu
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P ałeczki S al m o n e l l a s ą zdo lne do wyłvołan ia zacho -
rowań u większości gatunków zwierząt (10, 11, 14) i
człowieka (1, 5, 14). SzczegóInąrolę w rozprzestrze-
nianiu się zakażeń o dgrywaj ą zw ier zęta ho dowane na
skalę przemysłową takie j ak drob czy świnie ( 1 0, 1 4).
Jednakże żrodłęm salmonel mogą być równie ż trzy -
mane dlaprzyjemności gady (5) czy ptaki egzotycznę
(6,8,11-13).

Celem prac y była ocena stopnia pokrewieństwa izo -

latów Salmonella enterica subsp. enterica serowar
Ent eritidi s (S almonel l a E nt er itidi s) wyo sobnionych od
emu i papugi za pomocąniektórych metod wykorzy-
stywanych w badaniach epidemiologicznych. Omó-
wiono także piśmiennictwo poświęcone salmonelozie
papug i ptaków bezgrzebieniowych,

Matetiał imetody
Przedmiotem badań były dwa izolaty Sąlmonellą Ente-

ritidis,wyosobnione od papugi i emu. ()znaczono ich opor-
ność na substancje antybakteryjne oraz poddano typowa-
niu fagoweml i anairizie prolrlu plazmidowego. Antybio-
tykoopornoś ć szczepów oraz Ępy bakteriofagowe określono
zgodnie z metodyką opisaną wcześniej (3, 4).Profil pla-
zmidowy izolatów określono w oparciu o rozdział elektro-
foretyczny w zelu agarozowym plazmidowego DNA uzy-
skanego metodą lizy alkalicznej (9).

Zachorowania ptaków wystąpiły w jednym z ogrodów
zoo7ogicznych, w odstępie około 2 tygodni na początku
1997 r. U dwuletniej samicy eml(Dromaius novaehollan-
dr a e) stw ierdzo no zabur zenia żo łądkowo -j e l itow e obj awi a-
jące się utratą apetytu i okresowo występującą biegunką
or az apatię. Przeprowadzone badanie parazytologiczne kału
nie wykazało obecności pasozytów. W badaniubakteriolo-
gicznym kału stwierdzono obecno ść pałeczek S ąl mone l l a.

Obserwowane objawy kliniczne ustąpiĘ po tygodniowym
leczeniu 2,5ońroztworem enrofloksacyny w dawce 10 mg/

/kg m.c., i.m.
Dwie papugi z gatunku aleksandretta obroźna (Psittacu-

la krameri) w wieku około 1,5 roku padły naglebezwcze-
śniejszych objawów klinicznych. Sekcyjnie stwierdzono
obrzęk i przekrwienie wątroby oraz śledziony, a takze nie-
żytowe zapalenie jelit cienkich. W bezpośrednich posie-
wach narządów wewnętrznych jednego z ptaków na agar z
zielenią brylantową wykazano obecność pałeczek Sąlmo-
nellą.

Wyniki iomówienie

Wyizolowane od emu i papugi szczepy charaktery-
zowały się typowymi dla paŁeczekSalmonella enteri-
ca subsp. enterica serowar Enteritidis cechami bio-
chemicznymi: ulegały lizie pod wpĘwem faga 0-1
oraz, jakwiększość badanych izolatów pochodzących
od drobiu (4),wykazywaĘ wrażIiwość na szereg sub-
stancji antybakteryjnych (chloramfenikol, kanamycy-
na, polimyksyna B, neomycyna, sulfametaksazol/tri-
metoprim, gentamycyna, kwas nalidiksowy, kolisty-
na, ampicylina, ciprofloksacyna, amikacyna, strepto-
mycyna, tetracyclina, furazolidon, cefuroksym, sulfo-
namidy i enrofloksacyna). Szczep,,E" wyosobniony
od emu reprezentowaŁtyp fagowy ż.Pochodzący od
papug szczep ,,P" zaklasyfikowano do fagotypltttze-
ciego, Szczep,,E" posiadał 2 plazmtdy: ciężki, o ma-
sie molekularnej 42 MDa oraz lekki o ctężarze 4,6
MDa. Szczep,,P" charakt ery zow ał się ob ecnością po-
jedynczego plazmidu o masie cząsteczkowej 42 MDa
(ryc. 1).
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Ryc. 1. Profil plazmidowy szczepów Salmonella Enteritidisury-
izolowanych od papugi (,,P') i emu (,,E")

latów do tej samej linii klonalnej, pomimo że zostały
one wyosobnione na terenie tego samego ogrodu Zoo-
logicznego w odstępie około 2 tygodni. Ęp fagowy 3,
do którego należał szczęp wyizolowany od papugi,
jest drugim zęstości występowania
(23,9%) typ stwierdzanym u drobiu
(3). Szczep emu, w świetle badań
własnych obejmujących blisko 500 izolatow SE po-
chodzących od zwterzą| z pasz i żywności, był jedy-
nym szazepem prezentuj ącym reakcj e typu 2,

Analtza profilu plazmidowego obej muj ąca ponad
400 tzolatów SE (badania własne) wykazaŁa, tżu po-
nad 88% szczepów stwierdza się obecnośc plazmidów.
Zarówno szczep,,E", jak i ,,P" posiadały często noto-
wany plazmtd o masie 42MDa. Oprócz tego szczep
,,P" był dodatkowo nosicielem plazmidu o ciężarze
molekulamym4,6 MDa, Plazmidu o takiej masie mo-
lekularnej nie stwierdzono w żadnym z innych bada-
nych izolat ow Salmonella Enteritidis .

Można więc przypuszczać, że w obu przypadkach
doszło do zakażęnia szczepamt Salmonella Enteriti-
disna|eżącymi do dwóch różnychlinii klonalnych, nie
występujących u drobiu na terenie Polski. Prawdopo-
dobnie teżw obu przypadkach do infekcji doszło na
drodze wertykalnej przed sprowadzeniem ptaków do
kraju. Zakażęntamogły byó również efektem kontak-
tu z innymt zwierzętami lub ludźmi zakażonymi pa-

łęczkami Salmonella, w czasie transporh-r lub pobytu
w ogrodzie zoologtcznym. W piśmiennictwie podkre-
śla się znaczęnie tych wektorów w zakażantuptaków
egzoty czny ch pałeczkami S alm on e l l a (7, I3).

Ponieważ w Polsce brak jest szczegółowych opra-

zagadntente zakażęh papug i ptaków bezgrzebtento-
wych p ałe czkamt rc dzaju S a l m o n e l l a.

Zakażęnta b akteriami z r o dztny E n t ero b a c t e r i a c e -

cus) (2, 11). Grimes i wsp., (2)badając surowice pta-
ków stada zarodowego tego gafunku, aż w 28oń przy-

mych autorów badania serologiczne próbek kr-wi wy-
kazaĘ ob ecno ść przeciwciał anty - S almo n el l a Ty p hi-
murium l I,5oń z ponad 4 tysięcy badanych ptaków
egzoĘcznych utrzymywanych w niewoli. Orosz i wsp.
(6) opisują dwaprzypadki kliniczne salmonelozy W-
wołanej przęz Salmonella Enteritidis u papug amazo-
nek (Amazona fins chi Schlater) oraz przypadek asymp-
tomatycznego nosicielstwa u papugi rodesterki (Pyrr-
hura molinae).

Nie obserwuje się występowania serowarów specy-
ficznych d
WymlenlaJ
izolowany

onego

"",ć33-

nie najczęściej notowane są serowary Salmonella Ę-
phimurium i Enteritidis.

Wśród serowarów izolowanych od ptaków należą-
cych do bezgrzebieniowców, nie wymienia się swo-
istego dla drobiu nieurzęsionego serowaru Salmonel-
la Gallinarum.IJzyskiwane czasami w badaniach se-
rologicznych podwyższone miano swoistych przeciw-
ctaŁ może wskazyłvać na infekcję, której jednak nie
udało się zweryf,rkowac poprzęz izolację szczepun:a-
Ieżącego do tego serotypu (13). Należy jednak brać
pod uwagę, iż rejestrowane w tych badaniach miano
mogło być wynikiem reakcji krzyżowej zprzeciwcia-
Łamt anty-Salmonella Enteritidis, gdyż serowary te
po siadaj ą wspólne antygeny somatyczne (O : I,9,L2 ;).

Obr azkliniczny salmonelozy ptaków egzoty czny ch
bywu bardzo rożny.
pubakteryjnego, tak
od wielkości dawki
o sobniczej wrażliwo ś c i ptaka zakażone go. Generalni e
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Tab. 1. Objawy salmonelozy ptaków bezgrzebieniołych (wg Welsh i wsp., zmodyfikowana)

wybroczyny w błonie śluzowej przewOdu pOkarmOweg0,

0gniska martwicy,
0wrzodzenia i złogi włóknika w jelicie cienkim,
pOwiększenie ś ledziony,
0gniska nekrotyczne w wątrobie,
włóknikowo-martw icowe za pale n ie je lil ś le pych,

zapalenie pępka,

zapalenie woreGzka Żółtkowego,
włóknikowe zapalenie otrzewne j,

nagromadzenie płynu w jamie otrzewnowej,
przeładowanie żołądka gruGzołOweg0,

zmiany zapalne W płuGach,

nastrzykanie naczyń krezki ieIitowei

gWałtOWna Ś mierĆ,
dep les ja,

brak łaknienia,
osłabienie,
biegunka,
Wychudzenie,
lanie jai,

niezapłodnione jaja,

zamielalność zarodków we wczesnej fazle

rozwo ju

ubezgrzebieniowców i papug, tak jak u innych pta-
ków, mozna wyrożntć trzy postacie choroby. Forma
nadostra charakteryzuje się nagłąśmiercią bez jakich-
kolwiek objawów klinicznych i spotykana jest najczę-
ściej u ptaków młodych. U ptaków starszych obser-
wuj e s ię formę o strą przeb iegającą z ni e specyfi czny-
mi objawami osłabienia, posmutnienia, braku apetytu
i bie gunką o r óżnytn nasileniu, będącą obj awem zap a-

lenia jelit. U papug obserwuje się niekiedy występo-
wanie krwawej biegunki oraz leukocytozę (7), W for-
mie przewlekłej notuje się osłabienie kondycji ptaków
i zmniejszenie przyrostów masy ciała. Czasami w tej
postaci choroby występuje sporadyczna biegunka. Nie-
kiedy zakażenie przebie ga b ezobj awowo i t o w arzy s zy
mu okresowe siewstwo salmonel zkałem(2,] ,8,13).
Welsh i wsp. (13) opisują zabltzęniaw rozrodzie strusi
i emu wynikaj ące z zakażenia pałeczkami S alm o n e l l a
przejawtąące się, podobnie jak u drobiu, laniern jaj
lub zamieraniem zarodków.

W obrazie anatomopatologicznym salmonelozy bez-
grzebieniowców dominuj ązmtany w obrębie przewo-
du pokarmowego, głównie w jelicie cienkim i okręż-
nicy. W za7eżnoścl od stopnia zaawansowania choro-
by, mogą one przyjmować formę od łagodnej atrofii
kosmków jelitowych i zwiększonej ilości płynnej tre-
ści jelit, do rozległych owrzodzeń błony śluzowej je-
lit, pokrytych złogami włóknika (8). W wątrobie ob-
serwuje się wieloogniskowe ogniska nekrotyczne i
naciek limfocytów i heterof,rli. Vanhooser i wsp. (12)
wymieniają też nasfizykantę naczyń krezki jelitowej,
powiększenie, przektwienie i zmianę barrły śledzio-
ny, a w ptzypadkach przewlekłych wychudzenie i
mniej szą od prawidłowej masę ciała. Naj częściej spo -

tykane objawy kliniczne i anatomopatologiczne sal-
monelozy strusi, emu i nandu ilustĄe tab. 1.

Brak jest szefszego opisu zmian sekcyjnych stwier-
dzanychw salmonelozie papug. Według Orosz i wsp.
(6), mogąto byó wieloogniskowe zmiany nekrotyczne

i naciek heterofili w wątrobie. Stwierdzano rownlez
przekrwienie wątroby, śledziony, płuc, mięśnia serco-
wego i błony śluzowej jelit bez zmlannekrotycznych.

Podstawą ostatecznego r ozpoznania salmonelozy pta-

ków e gzotycznych j est badanie bakteriolo g tcznę i izo -
lacjapałeczek Salmonella zkaŁu, wymazów z kloakj,
zamaĘch zarodków, a w przypadku śmierci ptaka, z
narządów wewnętrznych (wątroba, śledziona, jelita cien-
kie wraz z treści4 płuca i serce) (6,7 , I1 , 13).

W podsumowaniu należy stwierdzić, iż jak dotąd
salmoneloza papug i ptaków bezgrzebieniowych w
naszym kraju ma ograniczone znaczenle, Ptaki te mogą
być jednak zakażonę rożnymi serowarami Salmonel-
la, w tym Enteritidis, odgrywającymi istotną rolę w
epi demio 1o gii s almon e Io zy człowi eka i zw ier ząt.
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