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Summary

Cellulite is a new skin disease in broilers caused by Escherichia coli, mainly of the 02 and O78 serotypes.
The disease is increasing and presents a very serious problem from the economical point of view since it lowers
the slaughter value of the carcas§. Cellulite develops after mechanical injury, and results in interrupted skin
continuity (abrasion, scratch, prick) which consequently facilitates infection and colonisation Pr:ocesses of the
E. co|i in the sUbcutaneous tissue. The lesions are typically |ocated in the abdomina| region Iń the ćouise of
cellulite. propagation of swelling and purulent inflammation of the dermis. subcutaneous tissue and some-
times muscleś, accompanied by characteristic abscesses (plaques), occur. The [reas óf,§kin which have leśioń§
are yellołv, brownish-yellorv or reddish-brown in colour. The extent of skin lesions varies and,ńay be lińited
to a small area (0.4-0.2 cm2), but usually affects extensive areas (> 8 cm?). On the łiasis of histoPa:thololgiial
changes, it could be ascertained that cellulite is a chronic form of colibacteriosis whose course i§ aćCompanied
b1, necrotic-purulent inflammation of the skin and subcutaneous tissue. ,
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Przewlekła postać kolibakteri ozy kurcząt brojlerów
moze dotyczyć skóry (2). W piśmiennictwie ta jed-
nostka chorobowa określana jest jako nowa choroba
skóry u brojlerów (new skin diseases in broilers) (28),
zapalente skóry (dermatitis) (9, 10, 30), zapalenie skóry
i tkanki łącznej podskórnej (dermatitis and cellulitis)
(16), a najczęściej jako zapalenie tkanki łącznej pod-
skórnej (cellulitis) (2, 4-6, 1 1, 13, 14, 17 , 18, 20-22,
2 4 -2 6). Chorob a zo staŁa opi sana p o r az pi erwszy pT zęz
Randala i wsp. (28) w 1984 r. w Wielkiej Brytanii, a
następnie stwierdzon o jej przypadki w Niemczech ( 1 0,
30), Francji (9), Stanach Zjednoczonych (13, 17, 18,
23) iKanadzie (4-7,16,26,21).W Polsce dotąd nie
opisano tej choroby.

C ellulitis j est narastaj ąc ym i w ażnym z ekonomicz-
nego punktu widzenia problemem u kurcząt brojleroq
gdyż przynosi straty spowodowane obniżeniem war-
tości rzeźnej tuszek. W Kanadzi e liczbakurcząt z po-
ubojowymi zmianami cellulitis wzrosła w latach 1988-
1990 z 0,I2oń do 0,18% (16), a liczba przypadków
zachorowań u tego gafunku drobiu zwiększyła się 7,5-
-krotnie w 1992 r. wporównaniuzrokiem 1986 i obec-
nie jest tambardzo rozpowszechniona (4,29). W ostat-
nich latach notowano takze wzrostliczby przypadków
cellulitis w Niemczech (10). W Stanach Zjednoczo-
nych w 1990 r. chorobę stwierdzono w 90Yo stad kur-
cząt brojlerow, aliczba wybrakowań z powodu zmian
w skórze wynosiła 0,I6Yo (18). W ciągu ostatnich 10
lat choroba znacznię się tam rozprzestrzeniła i przy-
nosi straty ekonomiczne sięgające 40-50 milionów
dolarów rocznie (23).

C ellulitis j est proces em zapalnym wywoływanym
pr z e z b akter ie (2) . Z pr zyp adków c e l lul iti s naj cz ę ś c i ej
izolowane sąpałeczki E. coli (I0,16,2I ,26-28,30),
a także : P s e u d om on a s a erugi n o s a, S taphyl o c o c c u s a u -

reus, Streptococcus sp,, Proteus wlgaris, Pasteure]]a
ha em o ] i ti c a, L ac to ba ci l l u s sp., En tero bac ter aggl om e -
rans, Hafnia alvei, Corynebacterium sp., Pasteurella
multocida, Streptococcus dysgalactiae, Proteus mira-
bilis, Aeromonas sp., Citrobacter freundi (I0,II, 16,
26,30).

O tym, że pałeczki E. coli sągłównym czynnikiem
etiologicznym ryrvołuj ącym tę chorobę świadcząlicz-
ne pozytywne próby jej eksperymentalnego wywoła-
nia przy użyciutych bakterii (4, 1 0, 1 1, 1 3, 22, 24, 26,
3 0). Wyi zo lowane z pr zyp adków c e l luliti s p ałe czki E.
coJ i należały do serotypów: O 1, 02, Oz,.Kl, O2:K5 6,
05, 08, 09 :K57, O2I, 036, 07 I, 07 8,078 :K80, O83,
O101, O115, O140, O161 (10, 13, 16,27, 30). Naj-
więcej szczepów należało do serotypów 02 i O78, do
których r ów ntęż naj czę ś c iej należą szczepy izo lowa-
ne z innych postaci kolibakteriozy l) ptaków (I,2,3,
32). W każdymprzypadku izolowano rowniez szcze-
py, których nie udało się sklasyfikować.

Peighambari i wsp. (27) oraz Ngeleka i wsp. (20)
dokonali charakterys Ęki szczep ow E. c o l i wy izolow a-
ny ch z przyp adków celluliti s. Autorzy ci wykaza7i, że
ad 82-90% tych szczepów posiadało zdolność do pro-
dukcji aerobaktyny - syderoforu, którego cząsteczki
zdolne są do wiązania i transporta żelaza (8). Jest on
znaczący m czynnikiem p ato genno ś c i b akteri i ko loni -
zujących jelitaorazpozostałe narządy i tkanki (19, 33).



wytwarzająrównież szczępy E. co]i
socznicę u ptaków (8, 31, 34). Stwier-
szczepów E. coliposiadało plazmidy i

atakżę aktywności cytotoksycznej w stosunku do ko-
mórek Vero i fibroblastów zarodkakurzego. Zbadań

izolatów było opornych na erytromycynę, streptomy-
cynę, tetracykliny i spektinomycynę. Według Peigham-
bari i wsp. (26) 4I% izolatów było opornych na genta-
mycynę, tetracyklinę i spektinomycynę. Szczepy te
byĘ wrażItwe na

Ngeleka i wsp. dy inżynierii ge-
neĘĆznej stwierd w z cellulitis na-
IeżaŁo do klonów, do których należąinne patogenne
dlaptaków szczepy E. coli,zaś25oń stanowiły tzolaĘ
speóyficzne dla cellulitis i nie można ich było sklasy-
f,rkować do znanych klonów.

kŃu (ż7 ). Nasuwa to plzyplszczenie, że ten sam szczep
E, co]i może wywoŁac rożne postacie kolibakteriozy.

pałeczek E. co]i

:,ffi?ffi?*,J
zy u86oń zakńonychptaków, podczas gdy szczepy wy-
izolowane z prrypadków zapalenia worków powietrz-
nychorazzkału odpowiedniol42 i 8% ptaków oraz
to, że zmiany anatomop atol o gi czne i hi stop ato l o glczne
w skórze i tkance podskórnej byĘ vłyruźniejsze po za-
każeniu szczępamt wyizolowanymi z cellulitis można
przypulszczać, że zprzy-
padków celluliti two do
skóry i zdolność postaci
kolibakteriozy. Jeffrey i wsp. (13) sugerują nawet po-
dział szczepów pałeczek E. co]i ze względu na ich pa-
togenność il&,,łp cellulitis" i ,

rzy ciwlłvołali bowiem doświ
uĄciu 12 szczepow wyizolow
choroby oraz z przypadków równoczesnego występo-
wania cellulitis i kolibakteriozy narządowej. IzolaĘ te
należaĘ do serotypówO78, 036, 05, 0115. Wszystkie
szczepy wywoływĄ cellulitis, jednak niektóre zntch
nięzależntę od przynależności do seroĘpu wywoĘwa-
Ębardziej nasilone zmiany narządowe, a inne bardziej
nasilone zmiany cellulitis, Eksperyment ten dowodzi
również, że seroĘp nie jest czynnikiem determinują-

litis od izolatów należących do innych seroĘpów.
Choroba ta opisy^uvana jest u kurcząt brojlerów, jed-

nak altorzy nie precyzujądoĘadnie wieku ptaków.
Często choroba diagnozowanabyła dopiero w ubojni
na ró bki tuszek (16, 30). Ekspery-
ment była u kurcząt w wieku 2, 3,

4,5,6 i 10 §godni (4, 10, II,13,22,2],30).
Patogenezatej choroby nie jest do końca wyjaśniona

dzin po podskómej iniekcj i (22) poddaje w wąĘliwość
możliwość tch z,łvtązku u ptaków w wieku 4 czy 6 Ę-

I,7Yo zmian zlokalizowanych było wokół pępka (5),

Glunder (10) sugeruj e, że do zakażęnia skory pa-
łęczkamt E, c o ] i do cho dzi p opr zez bro dawki pior. P rzy -

czyntająsię do tego nieodpowiednie warunki środo-
wi skowe, a zwłaszcza zby tnte zagęszc zęni e prow adz ą-
ce do wypadania pior oraz ocierania ego
ptaków i wcierania znajdujących si sku
bakterii do brodawek piór. Teorię tę au-

tor potwierdził wywołując doświadczalnte cellulitis z
zastosowaniem tej drogi zakażenia. Większość auto-
rów jest jednak zdanta, że do zmian cellulitis docho-
dzi na skutek lrazów mechanicznych powodujących

kację skóry
Najbardziej
zastosowali
cellulitis kalecząc skórę ptaków w okolicy brzucha i

ściółkę.
kurcząt stwierdzano rów-
lulitis i innych postaci ko-

libakterioz st ę-
gnistych, z si ą-
troby,anaj p 8,

3 0). Podob nę zmlany ob s erwowan o także przy eksp e -



rymentalnie wyvoływanym cellulitis (11, 13). Suge-
ruje to, że w niektórychprzypadkach po infekcji miej-
scowej dochodzi do uogólnienia procesu i wystąpie-
ni a p o s o czn icy or az zmlan narządowych. Udowo dni -

Ę to badania Gomis i wsp. (11). Autorzy ci stwierdzili
mianowicie, że po podskórnym, w okolicy brzucha
zakażentu ptaków hodowlą,E c o l i, w niektórych przy-
padkach w miejscu iniekcji powstają zmiany celluli-
tis, którym towarzyszy posocznicautrzymująca się do
3. dnia po zakażeniu oraz wytwarzanie zmtan narzą-
dowych. Ztychzmianizolowano E. co]ido 7. dniapo
iniekcji, podczas gdy ze zmian cellulitis jeszcze mtę-
dzy 7 - I 4 dniem. Wskazuj e to na lep szą przeżyw alno śc
pałeczek E. coliw tkance podskómej.

Na występowanie cellulitis mają wpływ warunki
środowiskowe, jak: zagęszczenie ptaków, stężenie
amoniaku, stan higieniczny i rodzaj ściółki - ściółka
ze słomy powoduje mechaniczne uszkodzenia skóry
(4-],I0,17). Występowanie cellulitis możę mieć rów-
nież zwtązek z żywteniem, ponieważ wytrzymałośc
skory na uszkodzeniazależy odzawartości w niej ko-
lagenu, którąwarunkuje ilośó białka w diecie (I2,I5).
Natomiast niedobór metioniny i cysteiny powoduje
wypadanie piór, co zwiększa podatność skory na me-
chaniczne uszkodzenia (7).

Czynntkt uspo s ab iaj ące do wystąpienia tej choroby
mogąbyc również zwlązane bezpośrednio z ptakami.
Z r as ąklr cząt w iĘą się a gre sylvno ś ć i nerwow o ś c pta-
ków predysponujące do uszkodzeń skóry (5). Wyka-
zano równi eż, że na uszkodzenia skóry spowodowane
zbytnimzagęszczęniem, a tym samym na wystąpienie
choroby bardziej narażonę sąkurczęta w wieku 35 nlż
w wieku 28 czy 42 dni (4). Cellulitis stwierdzano czę-
ściej w stadach samców lub mieszanych niż samic (5-
7), pomimo tego, że w skórze u samic jest niższa za-
wańość białka i kolagenu, a więc jest ona bardziej po-
datna na mechaniczne uszkodzenia (12). Fakt ten na-
leży wtązać ztemperamentem, agres},vvnością i wyż-
szą masą ciała samców. Stwierdzono równteż zwtą-
zekmiędzy występowaniem cellulitis i innych chorób
w stadzie, zwłaszcza takich, które zmuszająptakt do
przesiadywanla na ściółce, jak schorzenia (deforma-
cje) kończyn czy wodobrzuszę (5, 6),

Choroba jest trudna do rozpoznania przyżyciowo
ponieważ brak jest wyraźnych klinicznych objawów.
Jedl,rrie ma miejsce w;padanie piór z chorobowo zmie-
nionych miejsc na skórze, co jednak na ogół jest nie-
zalważalnę. Ptaki sąw dobrej kondycji, nie obserwu-
je się zwiększonej Iiczby padnięó. Choroba z reg;ly
rozpoznawana jest dopiero podczas sekcji u ptaków
padłych z tnnych ptzyczyn (6), a zwłaszcza w ubojni
przy ocenie poubojowej bądźnaróżnych etapach ob-
róbki tuszek (16, 30).

Miej scem typowym występowania zmian przy cel-
lulitis jest okolica brzucha. Randal i wsp. (28) opisują
dwa rodzaj ę zmtan,jedne zlokalizowane na bocznej
stronie ud i podudzi, a dnsgiebardziej rozległe, obej-
mujące również boki ciała, pachwiny i grzbiet. Inni

autorzy ob serwowali ponadto występowanlę zmlan
wokół steku, u nasady skrzydeł i pod pachami ( 1 0, 3 0)
lub tylko na brzuchu i wokół steku oraz w niewielkim
procencie na mostku (6, 16). Należy również dodac,
że w większościprzypadków cellulitis zmlany miały
tendencj ę do występowania j ednostronnego.

Rozległość zmlan w zdiagnozowanych przypadkach

neu64,9ońkurcząt) (6, 10, 16).
Zmiany skórne w przebiegu tej choroby określane

sąjako rozprzestrzeniający się obrzęk i ropne zapale-
nie obej muj ące tkankę podskómą a czasami mięśnie,
którymtowarzyszyWstępowaniecharakterysĘczt,lych
ropni, w języku angielskim nazywanych w tym przy-
padku,,plaques" (23).

W miejscach objętych zmianami skóra przyjmuje
b arwę żółtą (5 8,3 Yo), kremow ą (2 4,3 oń), br ązow ożoł -
tą(2I,9%) (6) lub jasnożołtąi czerwonobrązorvą (16,
27 ,28).W zalężności od czasu ttwania procesu zapal-
nego skóra jest obrzękła lub zgrubiała, przypomina
wówczas wyglądem wafle i nazywanajest ,,waflową
skórą' (23), czasami pokryta jest strupami. W tkance

§IT:,TL'ł,?:!:,
czonępunkciko-

watymi przekrwieniami. Na powięzi mięśniowej pod
tymi zmianami mogą występowac punkcikowate wy-
broczyny. Takie zmiany sekcyjne obserwowane byĘ
w naturalnych i eksperymentalnych pr,zypadkach cel-
lulitis (6, 10, 11, 13, 16,22,26,28).

W eksperymentalnym cellulitis, wywoływanym
przez iniekcje podskóme lub wcieranie w skarifik<l-
waną skórę hodowli E coli, zmiany w miejscu iniek-
cji pojawiały się w czasie do 24 godz. po zakażentl t
utrzymywaŁy przez okres 2-3 tygodni (II,22). Norton
i wsp. (22) zakażającklrczęta hodowlą E. coli drogą
iniekcji podskórnej w okolicę brzlchaobserwowali już
po 6 godz. surowiczy, apo 12 godz. ropny wysięk, zaś
po 18 godz. widocznebyły typowe włóknikowe,,pla-
ques" w tkance podskórnej.

Zmiany histopatolo glcznę stwierdzane w natural-
ny ch pr zypadkach c elluliti s ( 1 6) charakteryzowaĘ s i ę
nadmiernym rogowaceniem i rozrostem naskórka i
występowaniem w nim owrzodzeń lub strupów. Cza-
sami proces obejmował brodawki piór. Obserwowano
wówczas zanik komórek naskórka brodawek piór i
gromadzenie się wysięku podobnego jak w tkance
podskórnej. Skóra właściwa ulegała włóknistemu zgru-
bieniu i infiltracji komórkami jednojądrzastymi i he-
terofilami. W tkance podskórnej występowały ziarni-
niaki charakt ery zujące się akumulacj ą włóknikowo-
serowatego wysięku otoczonego komórkami nacieku
zapalnego, komórkami olbrzymimi i j ednoj ądrz9sty,
mi, wymieszanymi z fibroblastami, włóknami kola-



wowano naciek limfocytów i heterofili, zaś w warstwie
podskórnej występowały,,plaques" uformowanę z
warstw włóknika, między którymi występowały sku-

komórek zapa|nych.
komórek i włóknika
łącznej zawierąącą

mórekotoczonychtkatkąłącznązawleraJącąheterofi -

piśmiennictwo

l.A]]an B. J., Van t]en Hurk J. V, Potter A ,4 : Characterizatjon of Escherichia

coli isolatccl lrom cases ofavian colibacillosis Can. J Vet Res, 1993,57,

l46-151
7 Barnes H. I.. Gross trĄ{ B: Colibacjllosis W: Discases of Poultry, lowa State

University Press, Anres, Iowa 1997, s. 13 l -141.

3.Cloutt S. S., RosenbergerJ. K., Flics P A., Wlson R. A, OdorE, M,: In vitro

and jn vivo ctraracterization of avjan Escherichia coli Serotypes, metabolic

activity and antibiotic sensitivity Avian Dis. l9E5,29, 1084-1093

1 E]fadjt A A., Vaillancouń ]. P, Meek A.1/: Tmpact of stocking density,

breed, and f'eathering on the prevaletrce of abdonlinal sl<in scratches in bro-

iler chickens. Avian Dis l 996, 40, 546-552

5 E]fadi] A A,, VajttancoLtt.L P, Meek A H., Gytes C.I : A prospective study

of cel]ulitis in brojler chickens in Southem Ontario Avian Dis, l996, 40,

671 -689.
6. Elfadil A A, Vai]]ancoul1.I. P, Meek A H., Julian R. .L, Gyles C, L : De-

scription ol cellulitis lesions and associatiolls betrveen cellulitis arrd other

categories of condenrmation Avian Dis l 996, 40, 690-698,

T. E]fad i t A, A, Vai]]ancourt J. P, Meek A H.: F arm llanagemen risk factors

associated with cel]ulitis in broiler chickens in souther ontario Avian Dis

1996,40, 699-106.
8. Enely D. A., Nagara.ja K. V., Shaw D. P, Newman J, A,, Whjte D, G: Mru-

lence factors ofEscherichia coli associated with colisepticemia in chickens

and turkeys Avian Dis. |997, 36, 504-5 11.

9 Etenadossi N., Dou]in P, Benne.fean O., Lahe]]ec C,, Picau]t J,, Wyels M,,

Torx,/,: Necrotic dermatitis in broiler chickens, patlrological epidemiologi-

cal findings and experilnenta1 reproduction Proc World Vet Poultry Ass,

Meeting. Brighton, England l989, s. 87-88.

l0 G]undel. G: bermatitis in broilers carrsed by Escherichia coli: iso]ation of

Escherichia co]i lrom field cases, reproduction of the disease wjth Escheri_

chia coli o78:K80 and conclusions under considetatlon ofpredlsposing fac_

tors J Ver Med. B, l990, 37, 3ź]3-39l

1l Colnis S. M.. Watts T., Riddel C., PotterA A., Allan B"l: Experimental

reprodrtction of Escherichia coli cellulitis and septicemia in broiler chic_

kens AvianDis. l997, 1I,231-240
|2GranotI.,PinesM..P]avnikI.,WaxE.,HurwjtzS',BartovI,:Skintearingin

broilcts in relation to skin collagen: EtTect ol sex, strain, and diet Poultry

Sci t99l, 70, 1928-1935.

13.Jeffrey.l. S.. Chin R, P, Slnger R S.: Assessing cellulitis pathogenicity ol
Escherichia coli isolates in broi]er chickens assessed by an in vivo inocula_

tlorr nrodel Avian Dis. |999, 43, 19l -496

11 Johnson L C., Bilgili S. E, Hoer F J., Oyarzapa| O, A,, Ecknan M, K,:

Evaluation of various jnoculation routes to reprocluce cellulitis in broilers

using field isolates ofEscherichia coli. Poultl,y Sci, l996, 75 (Suppl, ] ), l21,

l5.Kalii ]., Cheny.I. A.,.Iones D. E., Sicgel P. B.: Breaking strenght and cotn-

position of the skin ol broilcr chickens: response of dietary calorie_protein

ratios. Poultry Sci. l985, 64. 2143-2119.

16 Messier S., Quessy S., Robjtlsotl Y, Devriese L, A,. Homnez J,, Fajbrother,I,

,Ą/,: Focat demratitis and celluliris in broi]et chickens bacteriological and

pathological frndings, Alian Dis. l993- 37, 839-8'+4,

\7 . Motis M. P: Cetlulitis in broilels. Broiler 1ndustr1, Septembel, l 991, s, 32-40

l8 Mon,is M P: Broiler ce]lulitis update Broiler Industrry, March ]994, s, 36-39

2I Norton R. A., Bi}gili S. F., Johnson L. C., Mc,Muftrey B, C,. Macklin K, S"

Hoen F. J.: E. coli allcl its association rł,ith avian cel]ulitis, J, Anl, Vet Med,

Assoc 1996, 209, 386

ż2 Norton R A, Bi}gili S. F,, McMurh-ey B. C.: A reprodrrcible model for |he

inductionofaviancellrrlitisinbroilerchickens AvianDis 1,991,41,422-428

23 Nolton R.,4: Avian ccllulitis Worlds Poultry Sci J l997, 53.337-3,ł9,

24.Norton R A, Hoet E l: Reducing IP in broilet chickens a new strategy,

Broiler Industry, Febntary l998, s 2'ł-28

25.NortonRA'Mack]jnK,S,,McMurtreyBZ:Er'aluationofscratchesasan
essential element in the cleveloplnent of avian cel]ulitis in broiler chickens

Avian Dis. 1999.43, 320-325
26 Peighalnbari S. M., Vaillancourt J. P, Wi}son R. A,, Gyle,s C- ,/-: Characteri-

stici ofEscherichia coli isolates from avian cellu]itis, Avian Dis, 1995,39,

ll6-]2,+.
27.Peighalnbari S. M., Ju]ian R J., Vai]]ancoultJ. P, Cyles G Z,: Escherichia

coli ccllulitis: experimental infectious in broiler chickens. Avian Dis. 1995,

39. ]25-134.
ż8 RantJa]] C. ]., Meakńls P A , Harris M. ?, Watt D l: A new skin djsease in

broilers'7 Vet Rec. 1984, 1l4,246.
29 . Vai]]ancouń J. P, E]|adit A. A , Bisa j]on.I R : Cellul jtis in poultry Canada

Poultlyman, September l99ż, s, 34-3T.

30 Va]cntin A., Witlsch K: Untersuchungen zur Atiologie und Pathogenese der

tiefen Dermatitis bei Schlachtbroilem. Mh Vet Med, 1987,42,708-111

3l Vidofto M. C., Mu]]er E. E., Frejtas J. C., A]rterj A A., Ouinlaraes J, G,,

Santos D. S.: Mrulence factors of avian Escherichia coli Avian Dis 1990,

34. 53 1-538.
12 White D. G.. Wi]son R A., Cabrje| A, S., Saco M., Whittan T,9,: Cenetic

relationship among strains olavian Escherichia coli associated with svol]en_

lread syndrorne. Infect. Irnmur.ol. 1990, 58, 36l3-3620,

33 Woo\dridge K. C., Wtjalns P H.,. lron uptake mechanisms of pathogenic

bacteria. FEMS Microb Rev 1993, 12,325-348.
34 Woo\ey R. E., Speals K. R., Brown !., No]an L, K,, Fletcher 1,1: Relation-

ship oi complement resistence and selected virulence factors in pathogenic

avian Escherichia coli Avian Dis l 992, 36, 679-684.

Adres autora: dr Anna Krasnodębska-Depta, ul, Pana Tadeusza 4/l6,

10-46l Olsztyn


