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tant role in
heat-labile
Bordetella,,
mainly by E; coli; . :

Na początku lat SO-tych rozpoczęto intensywne ba-
dania nad etiologią wysoce zaraźIlwego schorzenia
górnych h indykóq objawiającego
się głów sa i tchawicy. W USA po-
czątkow że czynnlkiem wywołują-

mentalne go rhin o tr ac h e i t i s pr zy uży ciu tych wirusów
zaw lo dły (2], 29, 3 2). W eti op ato gen ezię rh in o t r a c h e -

ilis brano pod uwagę również mykoplazmy, paramyk-
sowirrrsy, witus Yucaipa i chlamydie (32).

W 1967 r. w Kanadzie Filon i wsp. (cyt.32) po raz
pierwszy wyizolowali i sklasyfikowali czynnik etio-
logiczny tego schorzeniajako pałeczkę zrodzaju Bor-
detella. Kersters (cyt. 32) porównał 28 patogennych
izolatów pochodzących od chorych indykow z 50 zna-

czę rhinotracheitis reprezentują nowy gatunek w ro-
dzaju Bordetella i zaproponował nazwę Bordetella
avium (B. avium). Dalsze badania nad strukturąmole-
kularną potwierdziły jej odrębną pozycję taksono-
micznąrniędzy gatunkami z rodzaju Bordetella i Al-
caligenes (3,32).

Grynnik etiologiczny

B aktelie z rodzaju B ordet el l a wykazuj ą tropizm do

nabłonka orzęsionego dróg oddechowych zarówno

inkubacji. Wiele izolatów po 48 godz. inkubacji na



płaskiej, czasem pomarszczonej powie rzchnt. Takie

łując kliniczne objawy choroby orazin-
awanie aglutynin. Poszczególne typy
dobrze opisane u B. bronchiseptica i

calnej modulacji degradacyjnej (cyt. 17, 38).

B. aviumjest wrażliwa na powszechnie stosowane
środki dezynfekcyjne (32). Przeżywalność jej wzrasta
w niskich temperaturach, niskiej wilgotności i obojęt-

(I9,32).

Wtażliwośó gatunkowa

Pałeczkt B. avium izoluje się głównie od inclyków,
aczkolwiek stwierdzano również ich występowanie u

Patogeneza

Warunkiem niezbędnym do zasiedlenia układu od-

na od dwóch białek powierzchniowych: hemaglutyni-



ny przez Gentry-Weeks i wsp. (12) glikopeptyd pro-
dukowany p tzęz B . avium jest biochemicznie identycz-
ny z TCT B. pertussis (32,38), Obserwowana w prze-
biegu bordetelozy deformacj a pierścieni tchawiczych
j e st naj p raw dop o dobni ej zw iązana z działanięm o ste o -

toksyny (38).
Kolonizacja górnych dróg oddechowych ptzęz

B . av i u m wpĘwa wyr aźnte na struktury o dpowi adaj ą-
ce za lokalnąodporność, określane nazwąBALT (bron-

chus associated lymphoid tissue). BALI u indyków
zbudowane j est z wyr aźnie oddzielonych grudek chłon-
nych uwypuklonych do światła oskrzeli I-rzędu. U nie-
zakażonychptaków grudki BALT zgromadzone sąw
skupiska wokół wejścia do oskrzeli Il-rzędu, a zatęm
w miejscu potencjalnego osadzania się wdychanych
bakterii (10, 36). U indyków zakażonych B. avium
b ar dziej ni erównomi erne prz e s tr zęnl7e r o zmieszc zęnie
BALT moze byó efektem rozlanej kolonizacji przez
bakterie oskrzeli I-rzędu. W badaniu pośmierlnym u
ptakow zakażony ch występ owała znaczntę wi ęks z a

ilość grudek chłonnych (10, 36). Stwierdzono, że cho-

kępek Peyera u kurcząt i ssaków. Nie posiada onTzę-
sek i komórek produkujących śluz (10, 36). Komórki
M w limfoepitelium u wielu gatunków majązdolnośó
transportowania pĘnnych i staĘch anĘgenów ze świa-
tła oskrzeli do środka BALT. Ostre zapalenie BALT
ptzy aęrozolowym zakażenlu B, avium l E. coli suge-
rlje, żejest ona preferencyjnym miejscem wychwytu
iprzetwarzanta anĘgenów (10, 36).

S kutkiem o ddziaływ anta B . av ium na or gantzm pta-
ków jest wywołanie szeregu efektów ogólnoustrojo-
wych: podwyższenie poziomu kortykosterydów w su-
rowicy, wzmożęnte migracji leukocytów, zmiany w
EKG, spadek temperatury ciała, spadek poziomu mo-
noamin w tkance mózgowej t Iimfatycznej, spadek
p o ziomu w ątrob owej dioksy gena zy trypto faml, zmniej -
szenie poziomu hormonów tarczycy. Patogeneza tych
zmian nie jest jeszcze do końca wyjaśniona (2I,32,
37). W toku zakażenia stwierdzono również uszko-
dzenię funkcj i immunolog tczny ch organizmu ptakow
obj awiaj ące się obniżeniem efektywnoś ci szczepteń
przeciwko ND i HE, a także ostrymi odczynami po-
szczep|ennymi, który m tow ar zys zył a śmi ert e lno ś ć

dochodząca do I5oń (31). W torbie Fabrycjusza wy-
stępuje zanik utkanialimfaĘcznego i ogniska martwi-
cy, a w grasicy osłabienie blastogenezy limfocytów (31,

32). Wymienione zmlany mogą byó spowodowane
wzrostem poziomu kortykosterydów (2 1 , 3I). DziaŁa-
nie immunosupresyjne B. avium w połączeniuze zmta-

nami lokalnymi w układzie oddechowym predyspo-
nuje ptaki do wtórnych infekcji.

Kliniczny obraz choroby

Na zakazenie B. avium wrazliwe są indyki w każ-
dym wieku, ale choroba a jest
dla ptakow młodych w Cho-
ciaź śmiertelnośc w ni e nie

w zwtązku z którą obserwuje się oddychanlę przez
otwarty dztob (25 -21, 3 8). Charakterystyczną zm:'aną
jest deformacja pierścieni tchawicy, prowadząca do
- 

znacztę go jej zw ężenia, a nawet zapadntęcia (25, 26,

3 8).
Zar azęk r o zpr ze str zeni a s i ę na wrażliw e ptakt b ez-

pośrednio i pośrednio pTzez zanieczy szczoną wodę,
kurz, pomiot (27,30,32), a do zakażenia dochodzi
drogą układu oddechowego.

Okres inkubacji choroby wynosi średnio 7-10 dni

Pasteurella multocida. W przypadku zakażenia wy-
Łącznl,e witusem TRT mógł on być izolowany jedynie
ztchawicy, ale w połączentuz B. avium zwiększał in-
wazyjność i możn serca, wątroby,
śledziony, nerek i ch, Hinz i wsp.
(14) opisallprzyp adachindyków
w różnym wieku, z ktorych izolowano B. avium w
połączeniu z Chlamydia psittaci, Klebsiella pnellmo-
niae, E. coli l Pseudomonas Jluorescens. Smiertelnośc
w tych przypadkach wahała się od ] do 20%-

Zmiany anatomo, i histopatologiczne

Zmiany makroskopowe w przebiegu choroby ogra-
ntczająsię do górnych dróg oddechowych, a ich nasi-
Ienl,e zależy od czasu j ej trwania (3, 32, 3 6). Wydzieli-
na w jamie nosowej i tchawicy jest początkowo suro-
wlcza, a następnie przechodzt w śluzową. Zmiany w
tchawicy polegająna scieńczeniu i deformacji pierście-
ni chrzęstnych, ich spłaszczeniu grzbietowo-brzusznym

:

nio ponizej krtani. Nagromadzenie śluzu w tym miej-
scu z reguły prowadzi d
nia. Na przekroju tchaw
ścian i zwężenie światła
tygodni choroby mozna obserwowaó przekrwienie bło-



ny śluzowej jamy nosowej i tchawicy oraz obrzęki na
głowie i szyi (32),

B. avium kolonizuje nabłonek orzęsiony dróg odde-
chowych począwszy od jamy nosowej, aż do płuc,
gdzie występowanie jego jest ograniczone do oskrzeli
I-rzędu (36). Badaniem histopatologicznym od 7 do
10 dnia po eksperymentalnym zakażentu można ob-
serwować średnio nasilone, włóknikowo-ropne zapa-
lenie błony śluzowej tchawicy związane zkolonizacją
nabłonka przez bakterie. Między 14 a 2I dniem wi-
doczne sąliczne kolonie bakteryjne, ubytki w nabłon-
ku orzę s ionym, hip erp 1 azj a komórek nabłonk a, opr oż-
nienie zę śIuzu komórek kubkowych i gruczołów pę-
cherzykowych oraz rozlany naciek limfocytów i ma-
krofagów. 28-go dnia po zakażęniu śluzówka i pier-
ś c ienie tchaw ic ze s ą znacznle zdeformowane. B łona
śluzowa składająca się z niedojrzałych komórek na-
błonkowych i leukocytów formuje się w wydatne, po-
dŁużne fałdy, a gruczoŁy śluzowe są torbielowate i
wyścielone sześciennym nabłonkiem. Około 42-53
dnia od zakażenia błona śluzowa tchawicy powraca
do normy z wyjątkiem nieodwracalnych deformacji
pierścieni i skrócenia nabłonka (3).

B. avium była izolowanaztchawicy i oskrzelil-rzę-
du, ale nigdy ztkankipłucnej sąsiadującej z oskzęIa-
mi. Zapalenie śluzówki oskrzeli wydaje się byc typową
odpowiedzią na wystąpienie zakażęnia i rozwija się
ono w podobny sposób jak w tchawicy i błonie śluzo-
wej nosa, rożnica polega jedynie na większej koloni-
zacjitchawicy w porównaniu z oskrzelami (36).

Rozpoznawanie

Rozpoznawanie bordetelozy opiera się na objawach
klinicznych, zmianach anatomopatolo gicznych, izola-
cji B. avium zul<ładu oddechowego i badaniach sero-
logicznych. Jackwood i Saif (cyt. 32) w teście mikro-
aglutynacji (MAT) używali jako antygenu zabitych
komórek B . av ium. Wyniki MAT korelowaĘ z lzolacją
bakterii z drog oddechowych. W eksperymentalnej
bordetelozie aglutyniny sąwykrywane od 2 do conaj-
mniej 5-7 tyg. po zakażeniu (3, 4). W diagnostyce i
monitorowanll zakażęń B. avium przydatny jest test
ELISA (7,16,24) zuwagi na jego czułość i specyficz-
ność. Badano równiez modyfikację testu ELISA
- PCFIA (Particle Concentration Fluorescence Immuno-
assay' (8). Metodatajest szybka icnla, jednakzlwagi
na koszty ma ograniczonę możliwości stosowania.

W diagno styc e różnic owej b ordetelozy należy br ać
pod uwagę wiele pierwotnych i wtórnych infekcji dróg
oddechowych. Mykopl azmoza, chlamydioza i krypto-
sporidioza w postaci oddechowej mogą przebiegac z
podobnymi objawami (2). Podobnie mogą też prze-
biegaó infekcje wywołane przezwitus rzekomego po-
moru drobiu (NDV), wirus Yucaipa, adenowitusy, wi-
rus influenzy (AIV), pneumowirusy. Często zakażę-
nie B. aviumrozwlla się łącznie z innymi czynnikami
bakteryjnymi lub wirusowymi. Podobne objawy cho-
robowe jak przy bordetelozie mogą być spowodowa-

ne nieodpowiednimi warunkami chowu i niedobora-
mi żywieniowymi.

!mmunoptofilaktyka

Większość indyków rozwlja humoralną odpowiedz
immuno 1o g icznąna zakażęnię B . av i u m (3, 3 3) . P r ze -

ciwciała w surowicy stwierdzanoprzy pomocy mikro-
aglutynacji od2-go tygodnia po zakażeniu i osiągały
one najwyższy poziom między 3 a 4 tygodniem (3,
33). Badania wskazują ze odporność nabyta biernie
zabezpiecza ptaki przed chorobą (I 5, 26). W związku
z tym odpowiedz humoralna wydaje się odgrywać
znaczną r olę w zń e zp ię czanil pt akó w pr ze d zakaże -
niem (26). Przeciwciała występujące w wydzielinie
dróg oddechowych mogąpochodzić z krwiobiegu lub
być wytwarzane pTzez lokalnie występujące w tkance
podnabłonkowej komórki (3 4, 3 5). Z trzech głównych
typów przeciwciaŁ w układzie oddechowym ssaków
dominuje IgA, zaś u ptaków głównąrolę odgrywa IgG.
B adani a wykazaĘ, że z Ww tobi e gu do wydzi eliny ślu-
zowki dróg oddechowych najłatwiej transportowana
jest IgG. Odpowiadajązato dwa mechanizmy: dyfu-
zjataktywny transport. W odróżnieniu od IgM i IgA,
IgG mogą dyfundować przez notmalne bariery tkan-
kow e w zw iązku z ich r elatywni e m ałą m as ą c ząste cz -
kową (34), Transport IgA i IgM z krwiobiegu do bło-
ny śluzowej dróg oddechowych u ptaków zdrowych
nie był wykazany. Jedynie w czasie ostrego zapalenia
lub urazu tkanekprzeciwciała wszystkich typów mogą
pokonywać bariery endotelialno-epitelialne na drodze
dyfuzli. W eksperymentalnej bordetelozie IgG jest izo-
typem utrzymującym się najdłużej w śluzie dróg od-
dechowych w porównaniu z IgM i IgA (35). Hamo-
wanie przęz IgG kolonizacji tchawicy może byó tłu-
maczone trzema mechanizmami działania: IgG mogą
wiązać bakterie i wzmagać oczyszczanie tchawicy
przęzruchy rzęsek, aglutynować bakterie i zmnlejszac
ilość j . t. k. oraz osłabiać ruchliwość bakterii i adhezję
przęz blokowanie bakteryjnych struktur i cząsteczek
powierzchniowych (3 5 ). Funkcj onalne znaczenie pr ze -

ciwciał w wydzielinie gruczołu łzowego jest nieznane
lecz skoro ścieka ona do jamy nosowej przęzprzewod
nosowo-łzowy, może przyczynlać się do oczyszcza-
nia błony śluzowej nosa z bakterii (33).

Wykazano, że parenteralne lub lokalne podanie su-
rowicy i wydzieliny tchawicy rekonwalescentów ha-
muje adhezję B. avium do nabłonka tchawicy indy-
ków (5). Natomiast surowica wyprodukowana pfze-
ciwko caĘm komórkom B. avium tie zabezpieczała
całkowicie ptaków przed kolonizacją tchawicy pTzęz
tę bakterię. Surowica taka dawała jednak zabezpiecze-
nie przed wystąpieniem objawów choroby. Natomiast
surowica wyprodukowana pTzeciwko DHLT Ille za-
bezpieczała ptaków zarówno przed kolonizacją bak-
terii, j ak i przedwystąpieniem obj awów chorobowych
(26). Akeila i Saif (1) otrzymaltpodobne wyniki przy
czynnej immunizacji. U wyleczonych z bordetelozy
indyków nie zarejestrowano bezobjawowego nosi-



cielstwa. U ptaków uodpornianych czynnie lub bier-
ni e tchawic a byŁa p i erwotnym mi ej s c em przetrw ania
B. avium w organizmie (15, 19). Podanie surowicy re-
konwalescentów j ednodniowym ptakom Łago dztŁo
objawy kliniczne choroby na fermach, gdzie bordete-
loza występowała endemicznie (cyt. 5).

B adania nad skutecznością uodp orniania czynnego
dowiodĘ że nie jest ono efektyłvne ubardzo młodych
ptaków ( 1 - 3 łg. ). Natomiast uodpornianie czynne pta-
ków powyżej 3 tyg. zabezptecza je przed wystąpie-
niem objawów, choć nie przed zakażeniem (15, 19).
Najlepszą odporność uzyskano po szczepieniu drogą
dono sową lub do spoj ówkową ( 1 5 ). Odpowiedź immu-
nologiczna na to szczępienie jest zależna od dawki
szczepionki, wieku indyków i czynników środowisko-
wych mających wpływ na kolonizację dróg oddecho-
wych (4, 15, 19).

Leczenie
Oporność niektórych szczepow B. avium na strep-

tomycynę, sulfonamidy i tetracyklinę jest kodowana
pTzez aż 5 plazmidów, jakkolwiek większość szcze-
pów jest wrażItwa in vitro na dużąliczbę antybioty-
ków (32). Badania nad skutecznością aerozolowej te-
rapii antybiotykowej wykazały, że oxytetracyklina nie
dawała efektu lub powodowała tylko tymczasowąre-
dukcję llczby bakterii, pomimo wrazliwości naniątych
szczepów wykazanej in vitro (11). W przypadkach te-
renowych b ar dzo często antybiotykoterapi a przyno si
jedynie krótkotrwałe efekty, a polepszenie stanu kli-
niczne go mo że w iązac się z e liminacj ą wtórnych c zyn-
ników zakaźnych (32). Z badań Yersina (38) wynika,
że analogi kwasu nikotynowego (niacyna) podawane
z wodądo picia w stężeniu 70 mgil mogąbyć pomoc-
nę pTzy łagodzeniu objawów choroby.

znaczenie ekonomiczne
B ordęte loza p owoduj e znacznę straĘ w wielko stad-

nej hodowli indykóq m, in. wUSA, Kanadzie,Niem-
czech, Australii, Wielkiej Brytanii, głównie z powodu
predysponowania ptaków do wtórnych infekcji. Nie
wykonano jak dotąd szczegołowej analizy skutków
zakażeń B. avium, ale w USA szacuje się, ze koszĘ
zwl^ązane głównie z padnięciami w wyniku wtórnej
kolibakteriozy dochod zą do ki lku milionów dolarów
rocznie (32).

W Polsce nie przeprowadzono jak do tej pory ba-
dań nad występowaniem bordetelozy, ale ścisły kon-
takt krajowej hodowli z rynkiem światowym może
nasuwać podejrzenie, że zakażenia B. avium wystę-
pują również u indyków hodowanych w naszym kra-
ju. Jest to tym bardziej możliwe z uwagi na fakt, że
choroby układu oddechowego indyków stanowią ak-
tualnie najpow ażntejsząprzyczynę strat.

piśmiennictwo

I Akeila M. A, Sai;f Y M.,. Ayian Dis 32, 64l, 1988
2 Andral B , Louzis C , Tl,ap D , Newman J. A., Bennelean G., Gaumonl R:

Avian Dis 29,26, ),985

3.Arp L H., Cheville N E: Aln. J. vet Res 45,2196, 1984.
4.Arp L H., McDonald S M: Avian Dis. 29, 1066, 1985.

5 Arp L. H., Hell*,ig D Ii: Avian Dis 32,494, 1988.
6 Arp L H., Leyh R D , Crffith R. W: Al1,1. J vet. Res. 49,693, 1988.

1.Barbottr E K, Brinton M K., Torkelson S D, JohnsonJ. B, Pos,s P E:
Avian Dis. 35, 308, l99l

8.Blore P J., Slavik M. F., Neighbor N K: Avian Dis. 35, 756, ]99l.
9.CookJ. K. A, Ellis M. M., Iliggins M B : Avian Pathol. 20, ]55, l99l.

10 Fagerland J. A , Myers R K , Arp L 1{: Vet Immun Irnmunopath. 40, 367,

1994.
11 Ficken M D,: Avian Dis 27, 545, 1982

12 Centry-Weeks C R, CooksonB T., GoldmanW E, Rimler R B, PorterR,
Cłrllss S. B : lnlect Immun. 56, 169f], 1988

13.Helllrig D H, Arp L H., Fagerland J.'4 : AvianDis 32, 787, 1988.

l4.Hinz K. H., Rull M., Heffels-Redmann U., Poeppel M: Dt. tierżrztl Wschr
qq 7§ lqq)

15.Hofslad M. S., Jeska E I : Avian Dis 29, 746, i985
16.Hopkins B A, Skeeles J. K., Houghten G E, Story J D:Avian Dis. 32,

353,1988
\].Jackwood M. W, Hik D A , Dtmn P. A ,. Avial Dis. 35, 496, ]99l.
l9.Jackwood M. W, Saif Y. M., Morhead P. M., Dearlh R M: Avian Dis.29,

690.1984.
19 Jac,hłood M. W, Saif Y M: Avian Dis 29, l131, 1985

70.]aclgvood M. W, McCarter S. M., Brol,vn Z P: Avian Dis.39,360, I995.
ż1 .McCorkle F M., Edens F. W., Simmons D G: Avian Dis. 29, 80, ]984.
ż2 Moore K. M., Jackluood M. W: Avian Dis. 38, 218, l994.
23 Motlre K. M., Jacldyood M W, Brown T. P., Dreesen D I1{: Avian Dis. 38,

50. 1994

24.Neighbor N. K., S]ceeles J. K., Beasley J. N., Kreider D l:Avian Dis.35,
315. ]99l

25.Rimler R B : Avian Dis 29, ]043, ]985.
26 Ritnler R B, Kunkle R '4: Ayian Dis.,{1,94l, ]997
ż1 Saif Y M., Moorhead P. D, Dearth R N, Jackwood D J,: Avjan Dis 24,

665, l980
28 Sinlnlons D G , Millu S E , Cru1,.L G: Avian Dis 20, 65. 1975

}9.Simmons D G, Grą,J. C, Rose L P., Dillman R C., Miller § E:Avjan
Dis 23, 194, 1978

30.Sinlmons D G , Gra.,- J. C : Avian Dis. 23. l32, 1978.

3| SinlmonsD G,GoreA R, Htldgin E C:AvianDis.24,702, 1980
32 Skeeles J. K, Arp l, ,F1,: Bordetellosis (Turkey Coryza), [w:] Discases of

Poultly. Iowa State Univ Press, Ames, Towa, l997, s. 275.

33 htlesh P,, Arp L H., Huffman E L: AvianDis 38,225, l994.
34 Suresh P., Arp L H: Avian Dis. 39, 349, l995.
35 Suresh P., Arp L 1{: Vet. ]mnrun. ImmLrnopath. 49,229, 1995

36.Van Alstine M. G, Arp L H : Am.J. vet. Res. 49, 835, 1988

37.Yersin A G, Edens F l|., SimmonsD G : AvianDis 35, 668, 1991

38 }'erslł A C , Edens F ll/., Simmon,t D G: Avian Dis 35, 674, 1991

Adres autora: lek. wet. Ewa Rumińska, ul. Oczapowskiego 13, 10-957
OlszĘn ; e-mail: ewaru min@moskit.art,olsztyn.p|

WIIITE D.G., JOHNSON C.K., CRACKNELL
V. : Porównanie skuteczności danofl oksa cyny z ba-
quiloprim/sulfadymidyną w leczeniu eksperymen-
talnej biegunki cieląt wywołanej przez E scherichia
coli. (Comparison of danofloxacin with baquilo-
prim/sulphadimidine for the treatment of experi-
mentally induced,Escherichia coli diarrhoea in cal-
ves). Vet. Rec. 143, 2]3-276,1998 (10)

U cieląt z doświadczalną l<olibakteriozą stosowano w iniekcji dornięśniowej
jeden raz dziennie przeztrzy kolejnc dni danofloksacynę w dawcc 1,25 mg/kg
lub baquiloprim/sulfadymidynę w dawce 10 mg/kg masy ciała Kontrolę stano-

wiĘ cielęta z doświadczalną kolibakteriozą otrzymujące iniekcje soli fizjolo-
gicznej w dawce l ml/20 kg masy ciała. W ciągu 20 godzin od rozpoczęcia
]eczenia konsystencja kału odpowiadająca prawidłowej była wyźsza w grupie
1eczonej danofloksacyną Również w tej grupie były większe dzienne przyrosty
mas,v ciała, a pH krwi utrzymywało się w granicach normy. W grupie kontroJnej

wystąliła kwasica.
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