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P ałe czka S a ] m o n e ] ] a G a ] ] i n alu m zo stała zakl asyfi -

kowana w 1992 r. (według taksonomii
opracowanej przez WHO C Centre for
Reference and Research on Institut Pa-
steur, Paryz) do gatunku Sa]mone]la enterica, podga-
tunek enterica, serowar - Ga]]inalum. Natomiast po

laŁpałeczek Sa]mo-
ażeniach krajowych

województwa olsztyńskiego wśród paŁeczek Salmo-
orj]u,ktor" izolowano od drobiu w latach 1981-1987
szczępy nieorzęsione stanowiły tylko 1,8% (10).

Do-uwolnienia stad reprodukcyj nych drobiu gtzę-
b iąc e go o d zakażeń S, G a ] ] i n arum - P u l 1 o ru m pr zy czy -

nił-się w dużym stopniu wprowadzony w latach 70-

tych programzwalcŻania tyfusu kur oplrly o Instruk-
cję MR Dep. Wet. z dnla 30.06.1912r. (8). Poważnym
,ÓŻ..*t'ru.Óm zarazka pozostają jednak nadal ptaki
wolno żyjące orazmałe fermy przyzagrodowe, Wska-
zująnaió wyniki badań przepro\^/adzonych pod ko-
nióc lat 80-tych i na początku 9O-tych. Wykazały one,
ż e udział S. G a ] l i n aru m - P u ] ] o ru m w zakażentach ferm
drobiu na terenach Polski wschodniej był nadal wyso-
ki i wahał się od I7 ,zVo (24) aż do 81 ,7oń (I7), przy
czymod kur w gospodarstwach indyłvidualnych izo\_o-

wino w tym czasie tylko 
^9. 

Gal]inarum-Pullorum(I7),
Z pr ze glądu p i śmiennictwa dotycząc e go wy 9tęp o_-

wania salmonelbz u drobiu w latach 80-tych i 9O-tych
w innych regionach kraju wynika,żenĄwyższy ldział
w zakażęniach drobiu grzebiącego przypada S. Ente-
riti di s, zaś S. Ga] linarum -Pu]]orum stwierdzan a byŁa
sporadycznte (25,18). Podobnie w USA tyfus w s_tl-

d-ach tówarowych kur niosek nie występuje od lat 80-

tych (1, 2O),zaśzakażenia S. Pu]]orumnotuje się spo-



radycznie w duzych fetmach, w niektórych tylko sta-
nach (9, 19). Rowniez w Kanadzie, czy większości
państw europejskich wielkostadna produkcja drobiu
jest wolna od zakażeń S. Gal]inarum-Pullorum,bądź
występują one sporadycżnie (20). Natomiast nagmin-
ne występowanie tyfusu kur ma miejsce w Meksyku,
centralnej i południowej Ameryce i Afryce (2,3, 12,
21). Intensywna produkcja drobiarska oraz szeroka
wymiana międzynarodowa sprzyj aj ą ro zprzestrzenta-
niu się zarazka, o czym świadczą ostatnie przypadki
pulorozy u kurcząt w USA (9, 19) oraz tyfusu u kur w
Niemczech, Danii i Szwajcarii (4, 5,7). Również w
Polsce w ostatnich 2latachobserwuje się niepokojącą
sytuację w zakresie zakażęniakur niosek stad towaro-
wych p ałe czkami S a l m on e J l a G a l ] i n arum - P u ] l otu m.

Niniej sze opracowanie przedstawia ocenę aktualnej
sytuacji eplzootycznej w zakresie występowania tyfu-
su w stadach towarowych kur nieśnych utrzymywa-
nych w klatkach na terenie Polski południowo -zachod-
ntej oraz charakterystykę wyizolowanych szczepow S.
Ga]]inarum i S. Pu]]orum.

Mateliał imetody
Objawy kliniczne
Począwszy od marca 1999 r. zaczęły napłyr,vać do Za-

kładu Chorób Drobiu AR we Wrocławiu l<ury nioski ze stad
towarowych utrzymywanych w klatkach, w których noto-
wano podwyższony wskaźnik śmiertelności ptaków. Od-
chów kurek prawie we wszystl<ich fennach (z jednyn wy-
jątkiem) prowadzony był do 17-19 tyg. życiana ściółce. a
następnie ptaki przenoszone były do klatek. Pierwszc ob-
jawy kliniczne choroby pojawiały się u ptaków w róznym
czasie po przeniesieniu, przy czym w jednej fcr-rnie wysta.-
piły one juz w tym samym tygodniu, w którym przeniesio-
no ptaki do klatek, zaś rv pozostałych w ol<resie 2-3 tyg. po
zasiedleniu. Tylko wjednej zfernl padnięcia ptakow roz-
poczęł), się nieco później, tj. w 35 tyg. życia. W tej fermie
zakażente rozprzestrzeniło się w ciągu nricsiapa na 3 inne
kurniki, w których były ptaki starsze w wicku 45-55 tyg,
zycia. Notowane przypadki tyfusu dotyczyły tylko kur nie-
śnyclr o brązowym upierzeniu, nawet jeżeli w fermie były
również ptaki z upierzeniem białym. Badarria obejmowały
ogółem 10 fertn, przy czym z niektórych z rrich materiał do
badań dostarczano 2-krotnie.

Badania anatomo-patologiczne i mikrobiologiczne
Przesłane do laboratorium ptaki poddano badaniom: ana-

tomo-patologicznym i mikrobiologicznym. Materiał dcl
badań mikrobiologicznych stanowiły wycinki narządow
wewnętrznych ptaków padłych oraz poddanych ubojowi
di agn o styczn emu (wątroba, śledziona, j aj nik, j aj owód oraz
odcinek dwunastnicy z trzustką i jelito ślepe wraz z mig-
dałkami). Posiewów w kierunku izolacji pałeczek Sa]nlo-
ne]]a dokorlano zgodnie z PN ISO 6519: 1991 . Mikrobio-
logia. Ogólne zasady metod c:znaczania pałeczek Salnlo-
ne]]a.

Charakterystyka cech fenotypowych wyizolowanych
szczepów S. Gullinarum i S. Pulloruln

Typowanie serologiczne i właściwości biochemiczne.
Wszystkie kolonie podejrzane o przynalezność do rodzaju
Salmonellaprzesiewano rra podłoze z agarem odżywczym

Tab. 1. Wyniki badań biochemicznych (test API 20E) szcze-
póv Salmonella Gallinarum i S. Pullorum (n : 16)
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Objaśnienia: ONPG - produkcja B-galaktozydazy, ADH pro-
dukcja dihydrolazy argininy, LDC produkcja del<arboksylazy
lizyny, ODC produkcja dekarbol<sylazy ornityny, CIT wyko-
rzystyr.ł,anie cytrynianu jako zródła r.vęgla, H.S produkcja siar-
korł,odol,u. URE rozl<ład mocznika z uwolnieniem amoniaku,
TDA prodr-rkcja dezaminazy tryptotanowej, IND próba indo-
1owa, VP real<cja Vogesa i Proskauera, GEL - rozkładanle że-
latyny, GLU - fer-rrrentacja glukozy, MAN utlenianie mannito-
1u, INO fernrer-rtacja inozytolu, SOR lermentacja sorbitolu,
RHA - lcrmentacja ramnozy, SAC ferrrrentacja sacharozy, MEL

f-ermentacja melabiozy, AMY fennentacja amygdaliny, ARA
f'enncntacj a L -arabinozy

Tab.2. Profile ekspresji cech biochemicznych szczepów §al-
monella Gallinarum-Pullorum (n : 16)

PB1

P82

PB3

0NPG-, At)H-, LDC+, 0DC+, ClT-, H,S-, URE-,

TDA., lND-, VP-, GEL-, GLU+, MAN+, lN0,,

SOR-, BHA+, SAC-, MEL-, AMY,, ARA+

0NPG -, ADH-, LDC+, 0DC-, ClT-, H,S-, UBE-,

TDA-, lND-, VP-, GEL., GLU+, MAN+, lN0,,

SOR-, RHA-, SAC,, MEL,, AMY,, ABA+

0NPG-, ADH+, LDC+,0DC+, ClT+, H,S-, URE-,

TDA", lND-, I/P-, GEL-, GLtl+, MAN+, lN0-,

S()R-, BHA+, SAC-, MEL-, AMY-, ARA+

1, B, E1, E2,

F,

2, A, c, c],

D, G, G1,

H, H1, l(

I

5 (31,2)

10 (62,5)

1(6,3)

Objaśnicnia: jak w tab. l.

i inkubowano przez 18 godz. w temp. 37oC. Do badań se-
rologicznych i biochemicznych uzywano czyste kultury
bakterii. Typowanie serolo giczne (aglutynacj a szkiełkowa)
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Tab. 3. Cechy biochemiczne pozwalające na różnicowanie §,

Gallinarum od S. Pullorum (n -- 16)
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Ryc. l. Wątroba powiększona, koloru
brązolvo-oliwkowego z drobnymi ogni-
skami martwiczymi

Tab. 4. Wrażliwość na chemioterapeutyki szczepów Salmo- Tab. 5. Profile oporności na chemioterapeutyki badanych
nella Gallinarumi S, Pullorum (n: 16) szczepów Salmonella Gallinarum oraz.§. Pullorum (n = 16)

szona, koloru ciemnej wiśni, z licznymi
ogniskami martwiczymi

Ryc. 3. Ogniska martwicze w sercu, ,,sę-
kate serce"

Liczba szczepóW
opornych (%)
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16 (100,0)

16 (100,0)

5 (31 ,3)

16 (100,0)

16 (100,0)

9 (56,3)

1 6 (100,0)

6 (37,5)

2 (,l2,5|

14 (87,5)

14 (87,5)

0 (0,0)

0 (0,0)

11 (68,7)

0 (0,0)

0 (0,0)

7 (43,7|

0 (0,0)

10 (62,5)

14 (87,5)

2 (12,5|

2 (12,5\

wszystkie szczepy S. Ga]linarum należały do profilu
biochemicznego PB2, zaś S. Pul]orum do profilu PB1
i PB3.

Szereg biochemiczny pIzygotowany we własnym
zakresie potwierdził przynależność 10 szczepów do
serowaru S. Ga]]inarum i 6 szczepow do biovaru ,9.

Pu]]orum(tab. 3). Szczepy muzealne (nr 1 i Z)należa-
ły do profilu PB1 orazPBz. Wyniki te były zgodnę z
uzyskanymi w testach API20E.

Wrażliwość wyizolowanych szczępow S. Ga]]ina-
rumi S. Pu]]orum na chemioterapeutyki zestawiono
wtab.4i5.

Wyizolowane od kur niosek pałeczki S. Ga]]inarum
i S. Pu]]orum charakteryzowała w warunkach in vitro
n:ajwyższawrażliwość na amoksycylinę, amoksycyli-
nę z kwasem klawulanowym, enr:ofloksacynę, norflok-
sacynę i neomycynę - 100% szczepow wrażliwych.
Natomiast najwyższą oporność, a zarazem najwięk-
sze zrożnicowanie wrażliwości stwierdzono dla tetra-
cykliny (87 ,5oń szczepow opornych) oraz dla flume-
chiny i streptomycyny (odpowiednio 68,7Yo i 62§0ń
szczępow opornych) (ab. a). Analiza lekooporności
1 6 badanych szczepow Sa]mone]]apozwoliła określić
12 prolrli oporności na chemioterapeuĘki (PO) (tab.
5). Najliczniejszą grupę - 6 izolatow (37 ,5%) należą-
cych do trzechróżnychprofili oporności (PO5, PO6 i

Nt prolilu Prolile oporności na chemioterapeutyki

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P01 0

P01 1
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AB, DK, T, sTx
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AB, DK, T
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T

Wrażliwe na wszystkie chemiolerapeutyki
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D
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c
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E,,E,

H
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1

F

1 (6,25)

1(6,25)

1(6,25)

1 (6,25)

1 (6,25)

3 (18,75)

2 (12,5|

1(6,25)

2 (12,5|

1(6,25)

1 (6,25)

1(6,25)

Objaśnienia: PO - profil oporności; AR flumechina, NOR -
norfloksacyna, DK doksycyklina, S - streptomycyna, T tetra-
cyklina, KS - kolistyna, STX trimetoprim * sulfametoksazol

PO7) stanowiły szczepy oporne na3 zzastosowanych
chemioterapeutyków. W grupie tej byĘ zarówno szcze-
py S. Gallinarumjaktęż S, Pu]]orum. Najmniej wraż-
liwe były 2 szczepy (I2,5oń),należące do dwóch róż-
nych prof,rli oporności (PO 1, P O2), które wyka zyw Ń
opomoŚÓ na 5 rożnych chemioterapeutyków oraz I

szczep (6,25%) oporny względem 4 chemioterapeuĘ-
ków. Były to wszystko szczepy S. Ga]]inarum. Spo-
śród badanych szczepów tylko I szczep S, Pu]]orum
(6,30^, profil PO12) wykazał wrażliwość na wszyst-
kie chemioterapeutyki.

Wyniki przeprowadzonych badań własnych wska-
zują że czynnikiem etiologicznym tyfusu kur niosek
stad towaro\\rych stwierdzanego w ostatnich latach w
Polsce południowo-zachodniej może być zarówno 

^9.

Ga]linarum, jakteż S. Pu]]orum. Niezależnie jednak
od wyizolowanego szczępu Salmone]]a. podobny jest
obtaz kliniczny i przebieg choroby w stadzie oraz
zmlany anatomo-patologiczne. Podobnie, w latach 70-
tych izolowano z posocznicowego przebiegu tyfusu kur
niosek S. Ga]linarum (7],3oń) oraz S. Pu]]orum
(22,1%) (13). Równteżw Niemczech i w Szwajcarii

=;},

Ryc. 2. Śledriorra wielokrotnie powięk-



przyczyną terenowych przypadków tyfusu kur był
szczęp S, Ga]]inarumbiowar Pu]]orum (6, 7).

Analiza wŁaś c iwo ś c i fenotyp owych wyizo l owanych
szczep ów S a ]m on e] ] a wskazuj e na j ednoro dno ść wła-
ś c iwo ści b iochemicz ny ch izolatów §. Gal l in arum Q e-
den profil biochemiczny - PB2) oraz niewielkte zroż-
nicowanie cech biochemicznych wśród izolatów ,S.

Pullorum(dwa profile biochemiczne - PB1 orazPB3,
przy czymdo profilu trzeciegonależałtylko 1 szczep).
N atomi ast znacznie wi ęks z e zr o żnic ow ani e ob s erwo -
wano w zakresie wrażliwości na chemioterapeuĘki -
12 profili oporności. Nalezy podkreślić, że oporność
in vitrona4 i 5 chemioterapeutyków charakteryzowa-
ła tylko szczępy S. Ga]]inarum, zaś izolaty S. Pu]]o-
rumokazaĘ się bardziej wrażliwe na badane chemio-
terapeuĘki. Niepokojący jest również fakt obecności
z jednej strony dużej liczby chemioterapeutyków, na
które w warunkach in vitroterenowe izolaĘ S. Galli-
nan]mi S. Pu]]orum byŁy * pełntwrażliwe (100%
wrażliwości na enrofloksacynę, norfloksacynę, neomy-
cynę, amoksycylinę i amoksycylinę z kwasem klawu-
lanowym), z drugiej zaśbrak efektu terapeutycznego
tych preparatów w warunkach in vivo, Stosunkowo
wysoki był również pro cent szczepów opornych na flu-
mechinę i tetracykliny. WedługbadańHtnzai wsp. (6)
szczępy S, gallinarum-pullorum izolowane w Niem-
czę ch po d koniec lat 8 0 -tych char aktery zow ała p ełna
wrażliwość in uitrona ampicylinę, apramycynę, chlo-
ramfenikol, enrofloksacynę, polimyksynę B oraz sul-
fonamidy, Inni autorzy podkreślają wysoką skutecz-
no ś ć terap e uty cznąw zw alc zaniu tyfu su kur enro fl ok-
sacyny (16), apramycyny (23) i amoksycyliny (5). Nie-
mniej jednak, podobnie jak w Polsce, 4-6 tyg. (czasa-
mi wcześniej) po zakończęniu anĘbiotykoterapii no-
towano nawroty choroby w stadzie, a badaniem bak-
terio lo gicznym izo lowano p onow nie p ałeczki S a ]m o -
ne]]a Ga]linarum IlJb Pu]]orum. W praktyce, w tych
krajach stadazakażone kierowano do ubojupo zakoń-
czonej terapii aby zminimalizowac ryzyko tozprze-
strzenienia zarazkaw środowisku i jego transmisję do
innych ferm (5, 7).

Zprzeprowadzonychbadańwynika,żeczynnlkiem
etiologicznym tyfusu kur może byc zatowno pałeczka
S. Ga]]inarum, jaktez S. Pu]]orum. Terenowe szazepy
S. Ga]]inarum charakteryzują się zbliżonymi właści-
wościami biochemicznymi (profil biochemiczny PBz),
podczas gdy §. Pu]]orum sąbardziej zróżnicowane co
do właściwości biochemicznych (dwa prof,rle bioche-
miczne-PB1 i PB3). Występujące w terenie szczepy
S. Ga]]inarum i S. Pu]]orum charakteryzlje znaczne
ztóżnicowanie w zakresie wrażliwości na chemiote-
rapeutyki. Przy Ęm zjawisko to w większym stopniu
dotyczy pałeczek S. Ga]]inarum.
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