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fhe stud}. Was to determine the ction and sero
between t992-1999.
ićal evaluation was carried out age from 540
11:0 turkeys (6.630^), from 56 fl of infection ra

in 1992 to ll':64oh in 1999; The most frequently isolated serovars were S. saint-paul (34'ń), S. enteritidis
(14oń), S, infantiŚl(!,ii%o) ana S. amsterdań tSV"i. The Salmonella isolated from tuikeys were'the most sensi-
tive to enrofloxacin(92"ń), norfloxacin (84%o),neomycin (82%) and amoxicillin (74n/o).
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Od drugiej połowy lat SO-tych obserrłuje się na świe-
cie gwałtowny wzrost liczby toksykoinfekcji pokar-
mowych u ludzi wywołanych przede wszystkim pa-
łęczkami S almone l l a ent er i t i d i s . Głównym źr odłem
tych bakterii jest żywność zwierzęcego pochodzenia,
z;wŁaszcza drób i jaja (1, cyt. 6,16,19,24).W US,\ w
latach 1 985- 1991 82oń przypadków zachorowań ludzi
wyłvołanych S. enteritidis mlało związekz jajamt(13).
Wyniki licznych badań potwierdzają opisane tenden-
cje także w Polsce (10, l6, 18), a główną przyczyną
zatruc pokarmowych sąjaja lub produkty spożywcze
przygotorł,ywanezwielu składników, w tym z jaj (16).
Należy jednak podkreślić, że jajaindycze w niewiel-
kich ilościach lub w ogóle nie sąprzeznaczane do ce-
lów konsumpcyjnych, azatemten gatunek drobiu wy-
daje się odgrywać nrniejsząrolę w epidemiologli za-
truć pokarrnowych pałeczkamt Salmonella. Potwier-
dzają to także wyniki badań przeprowadzonych w
USA, które wykazaĘ, że serowary pałeczek Salmo-
nella często izolowane od indyków nie występowały
u ludzi (5).

Zakażęnia paŁeczkami Salmonella u indykow, po-
dobnie jak u innych gatunków drobiu są trudne do
zw alczanta i stanowią istotny problem epizootiologicz-
ny z uwagi na liczne fuódła zakażenia (środowisko
chowu, indyki chore i nosiciele, gTyzon|ę, ptaki wol-
no żyjące i inne gatunki zwierząt,paszu woda, środki
transporlu, zakłady wylęgowe) oTaz szerzenie drogą
transowarialną (I1, 26). Salmonelozy ptaków, ze

względu na duze znaczenie epidemiologlcznę)w myśl
ustawy z dnia 24 kwietnia I99J r., o zwalczaniu chorób
zakaźny ch zw ier ząt, nal e żąd o grup y ch oró b p o dl e g a -
jących obowiązkowi zgłaszania i urzędowego zwa|-
czanla.

W zrł,iązku z dynatntcznym rozwojem wielkostad-
nego chowu indyków w naszym kraju i wzrostem spo-
życia mięsa tndyczego przeprowadzono analizę epi-
zootiologiczną celem ustalenia zarówno stopnia za-
każenia,jak i aktualnie występujących serowarów pa-
łęczek Salmonella u tego gatunku drobiu. Pozwoli to
określić rolę epidemiologiczną indyków w toksykoin-
fekcjaclr pokarmowych u ludzi powodowanych tymi
bakteriami.

Mateilał i metody

B adaniom bakteriologi cznyft\ poddawan o indyki chore
orazpadłe, dostarczane w latach 1992-1999 do rutynowych
badań diagnosĘcznych w Katedrze Chorób Ptaków UW-M
w Olsztynie. W opracowaniu wykorzystano także wyniki
badań z laboratoriów terenowych (ZHW w OlszĘnie i ,,Bio-
lab" w Ostródzie). Wyniki te dotyczyły stad indyków z
których pracownicy Katedry kierowali padłe ptaki do ba-
dań diagnostycznych w wymienionych laboratoriach.

Pałeczki Salmonella izolowano z narządów wewnętrz-
nych w posiewach bezpośrednich (podłoze agarowe, agar
z krwią podłoże McConkeya) oraz po namnozeniu w pod-
łożach wybiórczo-n amnażających (bulion z cztet ot1,onia-
nem sodu (Miiller-Kauffman), SF z kwaśnym seleninem
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Tab. 1. Występolvanie zakażeń pałeczkami Salmonella u indyków rzeźnych w latach 1992-1999

Rok
Liczba

ba danych
slad

Liczba
badanych
indyltów 1-3 dni I o-1o oni l ,15 dni

1 992

1 993

1 994

1 995

1 996

1 997

1 998

1 999

0gółem
w latach

1 992-1 999

41

34

128

108

62

31

47

88

540

4 (9,76)

4 (11 ,76)

15 (11,72\

6 (5,56)

10 (16,13)

2 (6,45)

3 (6,38)

12 (13,64)

56 (10,47)

218

121

414

307

173

102

135

189

1 659

5 (2,29)

7 (5,79)

36 (8,70)

1 0 (3,26)

18 (10,40)

5 (4,9)

7 (5,19)

22 (11,64l,

110 (6,63)

8214 (4,88|

95/3 (3,16)

1 66/1 8 (1 0,84)

87l0

34/3 (8,82)

23/2 (8,69)

34l0

85/5 (5,88)

606/35 (5,78)

53/0

20/3 (15,0)

46/5 (1 0,87)

18/0

27,2 (7,41)

13/0

25l0

3114 (12,g|

233114 (6,01)

8311 (1,2|

6/1 (16,67)

202113 (6,44)

202110 (4,95)

112113 (11 ,61)

66/3 (4,55)

76Il (g,2)

73/13 (17,8)

820/61 |7 ,44|

Tab.2. Serowary pałeczek Salmonella izo|olvane od ind"vkólv rzeźnych łł latach 1992-1999

Serowar
1 994

Lata

1995 | lsso 1997 | rsso 1 9991 992 1 993
Razem o/*lo

S. agona

s. amsterdam

S, analum

S. bredney

S. derby

s. enteritidis

S. hadar

S. intantis

S. mbandaka

S. newport

S. paratyphi A

S. saint-paul

S. senttenberg

S. Uphi

S. typhimurium

S. virchow

1

3

1

2

1

1

a

1

1

1

6

1

1

Razem

1

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

1

4

1

1

1

7

1

5

3

1

1

17

1

1

3

2

50

2

8

2

2

2

14

2

10

6

2

2

34

2

2

6

Ą

100

objaśnienie: *procentowy udział serowan_r w stosunku do ogólnej liczby izolatów



Tab. 3. Wrażliwość na chemioterapeutyki (oń) szczepów Salmonella wyizolowanych od indyków rzeźnych w latach 1992-1999

S, agona

s. amsterdam

S. anatum

S. bredney

S, derby

s. enteritidis

S. hadar

S, intantis

S. mbandaka

S. newport

S. paraĘphi A

S. sainl-paul

S, senflenberg

S. Uphi

S. typhimurium

S, virchow

Bazem

100

100

100

100

100

100

100

40

0

100

0

88,2

100

100

100

100

82,0

100

75

0

0

100

85,7

100

20

0

100

0

70,6

0

0

33,3

50

56,0

0

0

0

0

0

42,9

100

20

0

100

0

41,2

100

0

0

0

28,0

0

25

0

0

0

71,4

100

20

0

100

0

41,2

100

0

0

50

36,0

100

50

100

0

100

42,g

0

0

33,3

0

0

23,5

100

100

0

0

30,0

100

75

100

100

100

85,7

100

100

100

100

0

94,1

100

100

100

100

92,0

100

75

0

100

100

85,7

100

20

100

100

0

100

100

0

100

100

84,0

0

0

0

100

100

42,g

0

60

0

0

0

29,4

0

0

66,7

50

32,1

100

50

0

100

100

85,7

100

100

0

100

0

88,2

100

0

66,7

50

7 4,0

0

25

0

0

100

42,g

0

20

0

0

100

35,3

0

0

33,3

0

28,0

sodu). O znaczenie s erowarów wyi zo lowanych szczepów
Sąlmonella przeprowadzono w oparciu o rutynowe bada-
nia biochemiczne i serologiczne.

Wrażliwość na chemioterapeutyki wyizolowanych pa-
łeczek S al m o n el l a okre ślano metodą dyfuzyj no -krązkową
na podłozu Miiller-Hintona, a uzyskane wyniki interpreto-
wano w oparciu o wzorce stref zahamowań wzrostu zgod-
nie z instrukcją producenta krążków.

Wyniki iomówienie
Ana|lzi e p o ddano wyni ki b adań b akteri o 1 o g iczny ch

indyków w latach 1992-1999. Ogółem zbadano 1659
indyków w różnym wieku z 540 stad.Pałeczki Salmo-
nella wylzolowano od 110 indyków (6,63%) z 56 stad
(10,47%), Stopień zakażen,:,a indyków wahał się od
ż,29ońw 1992 r. do 1I,640ń w 1999 r. (tab. 1). Godny
podkreślenia jest fakt, żę w wielu krajach odsetek za-
każęńindyków pałeczkami Salmonella był wyzszy. Na
przykładw Kanadzie w 1982 r, drobnoustroje te stwier-
dzono u około 690ńbadanych indyków (cyt. 14), a w
USA w latach 1988-i989 w 7Ioń badanych stad (4).

Najbardziej niebezpieczne dla młodych indyków są
zakażęnta p aŁe c zkamt S. e n t e r i t i d is lub,§. ty p h i mu r iu m,
które przebiegając w ostrej postaci mogąpowodować

śmiertelność do 80% (3). Zakażenia indyków paŁecz-
kami Salmonellaw przypadkach własnych były na ogoł
bezobjawowe i najczęściej ograniczone do przewodu
p okarmowe go. Drobnoustroj e te w p ierws zy ch tr zech
dobach życia izolowano zarówno od piskląt importo-
wanych, jak i wylężonych w kraju. Szczególnie nie-
pokojącyjest fakt izolacji tych bakterii od ptaków star-
szych, zwłaszczaptzed ubojem (tab. 1), gdyż mogą
one być przy czpą endo gennych (pierwotnych) zanie-
czy szczeń tu s z ek. Ob c iąż eni e tak zakażonych ptakó w
przedubojowymi czynnikami stresowymi (załadunek,
transport, wyładunek) prowadzi do okresowego obni-
żenia lokalnych mechanizmów odpornościowych bło-
ny śluzowej przewodu pokarmowego (GALT) i do
pr zełamanl,a b ariery j elitowej przez znaj duj ąc e się w
jelitach patogeny, w tym także pałeczkt Salmonella t

do ich translokacji do krwi tnarządow. W normalnych
warunkach bakterie te byłyby unicestwionę przez me-
chanizmy obronne organizmu. Jednak indyki sąubija-
ne, a zatem ich układ odpornościowy nie ma możli-
wo śc i zlikwidowania zakażenia. p onieważ badaniem
poubojowym nie stwierdza się zmian patologicznych,
dlatego tuszki takie ocenia się jako zdatnę do spoży-
cia. Dla wyeliminowania tego niebezptecznego zjawi-



ska konieczne j e st przeprowad zenie pr zeduboj owych
badań bakteriologiczny ch zbiorczy ch próbek świeże-
go kału lub wymazów,,podeszwowych" ze ściółki (8).

W badanym okresie wyizolowano od indyków 16
serowarów pałeczek S almonell a. Naj częściej izolowa-
ne były S. saint-paul (34%), S. enteritidis (l4oń), S.
infantis (10%) i S. amsterdam (8%) (tab.2). Podobne
wyniki u indyków uzyskano w latach 1985-1987 (9,
1 5 ) . Odmiennie sytuacj a przedstawia się l klr cząt r zeź-
nych i kur niosek, u których dominującym serowalem
jest ,S, enteritidis (Il, 12,22,25) a u drobiu wodnego
S. typhimurium (gęsl) i S. enteritidis (kaczkt) (23).

War1o jednakzaznaczyć, że spośród203 rożnych se-
rowarów pałeczek Salmonella wyizolowanych od in-
dyków i kurcząt w USA, zaledwie I0-I2 serowarów
odpowiedzialnych jest za około 70% salmoneloz u ludzi
(14), W naszym kraju przyczynązatruc pokarmowych
IudzisązreguĘ S. enteritidisiS. typhimurium (16) nie
zaś izolowane najczęściej od indyków S. saint-paul.

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić,
że zakażęnia indyków pałeczkaml Salmonella w Pol-
sce nie były Iiczne lprzebiegały z reguŁy bezobjawo-
wo. Dla ltrzymanta takiego stanu epizootiologiczne-
go i dalszej jego poprawy należy w stadach indyków,
podobnie jak i u kur, podejmować liczne zabiegi pro-
filaktyczne prowadzące do wyeliminowania tych bak-
terlt z ptaków i ich środowiska chowu popTzęz pro-
dukcję jednodniowych piskląt I pasz wolnych od za-
każęń, zabezpieczenie przeciwepizootyczne ferm, im-
munob i o l o giczną o chronę ptaków pr ze d zakażentem
(immunoprofilaktyka, zasiedlanie przewodu pokarmo-
wego fizjologiczną mikroflorą), czy stosowanie che-
mioterapeutyków (2). W tym ostatnimprzypadku, na-
leży uwzględnic wrażliwośó serowarów Salmonella na
chemioterapeutyki i stosować tylko te specyfiki, na
które izolowane Salmonelle są w pełni wrażIiwę. Z
badań własnych (tab, 3) wynika, że najniższy odsetek
serowarów opornych stwierdzono w odniesieniu do
enrofl oksacyny (8oń), norfl oksacyny (l 6%), neomycy-
ny (18%) i amoksycyltny (26%). Wyniki badań wła-
snych korespondująz danymi Mazurkiewicza i wsp.
(12), Rolińskiego i wsp. (20) oraz Rzedzickiego i Boś
(21) dotyczącymi jednak głównie izolatow tych bak-
terii pochodzących od kurcząt rzeźnychikur.

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że
dominującym serowarem u indyków jest S. saint-paul.
Na p odstaw i e analizy sytuacj i eplzo oty czno - ep idemi o -
logicznej można stwierdzić, że indyki w badanym okre-
sie nie stanowiły istotnego żrodłazatnlc pokarmowych
u ludzi.
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