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Wskaźniki hematologiozne i biochemiczne
w surowicy krwi indyków zakażOnych patogennym
szczepem pałeczek E. coli
ANNA KRASNoDĘBSKA-DEPTA, ANDRZEJ KoNclcKl, BEATA MAZUR_GoNKoWsKA
Katedra Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UW-M, ul. Oczapowskiego 13,10-957 Olsztyn

Krasnodębska-Depta A., Koncicki A., Mazur-Gonkowska B.
Haematological and biochemical indices in the serum of tutkeys infected with a pathogenie sttain of E. coli
Summary
Investigation§ were performed on 37 white broad-breasted BUT9 turkeys. Twenty-five turkeys at the age of 7 weeks
were infected with a pathogenic serotype of E. coli 078:K:80H:9. A bacterial suspension having a density of 4x10' CFU/
ml in 1 ml was injected into the turkeys' back breast air sac. The birds were clinically observed. Blood was collected from
the 12 remaining living infected birds and from the 12 control birds from the wing vein. The hematological tests included:
hematocrite count (Ht), hemoglobin (Hb), red b}ood cell count (RBC), white blood cell count (WBC) as well as the percentage composition of white cells. The biochemical tests included: total protein content, glucose, total cholesterol, triglycerides, uric acid, urea, creatinine, calcium (Ca), inorganic phosphorus (P) as well as the activiĘ of the following enzymes:
alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (AP), lactate dehydrogenase
(LDH) and creatine kinase (CK). The birds were diagnosed with anemia, leucocytosis, lymphopenia and heterophylia 120
hours after infection. Moreoveą the serum contained increased leyels of total protein, uric acid, urea and calcium in
addition to increased activities of the following enzymes: ALT, AST and LDII. The §ame §erum contained reduced levels
of glucose and total cholesterol.
Keywords: turkeys, colibacillosis, haematology, blood

Kolibakterioza stanowi znaczący problem w wielkosladnej hodowli drobiu. Choroba tamoże występować w p o staci niepowikłanej, chocia ż na o goł pałeczki E. co]iwikłająwirusowe, bakteryjne i pasożytnicze
schorzenia układu oddechowego i przewodu pokarmowego (3, 73,19,20,23,25). Do naturalnego zakażenia ptaków pałeczkami E. co]i dochodzi głównie drogą układu oddechowęgo, a także przez przewód pokarmowy lub uszkodzoną skórę (3, 9). Również eksperymentalną kol ibakt eriozę u kurcząt i indyków wywoływano zakażając je wymienionymi drogami lub
drogą iniekcji dożylnej czy do worków powietrznych
(7,7-10,13-15, 25). Po wniknięciu do organizmu bakterie te wywołują lokalny proces zapa|ny, jednak w
większo ściprzypadków przełamuj ą miej scową barierę obronną i dostają się do krwi, co prowadzi do wystąpienia bakteriemii i uogólnienia procesu chorobowego (6, 8-11, 14, 2l). Przypuszcza się również, że
infekcja może się szerzyć przez kontakt chorobowo
zmienionych worków powietrznych z workiem osierdziowym i torebkąwątroby (21). Kolibaktęriozau drobiu może przebiegacjako ostra posocznica, charakteryzĄąca się powiększeniem wątroby, śledziony, zwiększonąilościąpłynuw jamach ciała, lub jako podostre
włóknik ow o -ropn e zap aleni e bło n s u row iczy ch (zap alenie worków powietrznych, worka osierdziowego,
torebki wątroby) (2,3, 6, I8).
W wyniku zakażeniapałeczkaml, E. coU stwięrdza
się u kurcząt i indyków zmiany zapalne w workach

powietrznych. płucach, worku osierdziowym, mięśniu
sercowym, torebce wątroby, wątrobie, śledzionie,
otrzewnej, kościach, stawach, błonie śluzowejjelit,
gałce ocznej, jajowodzie, tkance podskórnej, mięśniach,pęcherzyku żółtkowym (2, 4, 6,9, 15, 1 8). Stan
zapalny upośledza funkcjonowanie tych narządów, co
prowadzic moze do zńlrzeń homeostazy ustrojowej
mani festuj ąc ej się zmianamt warto ściwskaźni ków
hematologi czny chi biochemic zny ch, Potwierdzeniem
tego są zmlany wartościwskazników hematologicznych u kurc ząt eksp erymenta l ni e zakażony ch p ałeczkami E. coli (22).
Podjęte badania miały na celu określeniewpływu
eksp erymentalne go zakażęnia indykow p ato gennym
szczepem E. co]ina wskaźniki hematologiczne i biochemiczne surowicy krwi.

Mateliał i metody
Badania przeprowadzono na 37 indykach białych szerokopierśnych typu BUT 9. Ptaki odchowywano w izolowanych wiwariach Katedry Chorób Ptaków zgodnie z obowiązującą technologią i zywiono pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi. W wieku 7 tygodni 25 indykow zakazono drogąiniekcji do worka powietrznego piersiowego

tylnego patogennym dla nich serotypem

E.

co]i

078:K:80H:9; który otrzymano z PIWet. w Puławach, podając im po 1 ml zawiesiny bakterii o gęstości 4xl09 jtk/
ml. Ptaki zakażonę poddano obserwacji klinicznej, a po
upĘwie l20 godz. odzakażenia od pozostaĘchprzy życiu

6U
12 zakażonych i 1 2 kontrol-
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Tab. 1. Wartości wskaźników hematologicz-

Tab. 3. Wartości wskaźników biochemicznych

nych indyków pobrano nych u indyków zakażonych pałeczkami w surowicy krwi indyków
miE.coli§+s;n:12)
krew z żyłyskrzydłowej E. coli (i + s; n : 12)

zakażonych pałeczka-

celem wykonania badań he-

matologicznych i biochemicznych. Następnie ptaki

31,8 t 2,16

Ht%

23,66 t 1,03'

'l0,98 t 0,45
15,40 t 1,86
Hb g/ol
doświadczalne uśmiercono
BBc 1012/
2,46 t 0,13
1,92 t 0,08przez dekapitację i wykonano badanie anatomopa- Objaśnienie; *rożltca statystycznie istotna
tologiczne oraz badanie przy p < 0,01
b akteri o l o gi czne nar ządow
Tab.2.Liczba całkowita i odsetkowy skład
wewnętrznych.
krwinek białych (leukogram) u indyków zaw zakresie badań hema- każonych pałeczkami E. coli + s; n 12)
=
§

tologicznych oznaczano:

liczbę hematokrytową (Ht)

metodą mikrohematokrytu,

zawarlośćhemoglobiny
(Hb) metodą kolorymetry czną, liczbę krwinek
czerwonych (RBC) i biaĘch (WBC) metodąkomo-

rową (do wybarwiania

krwinek biaĘch uzylvano
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płynu Natta-Henicka). Ponadto określano odsetkowy skład krwinek białych (leukogram) barwi ąc r ozmazy krwi metodą P appenheima.

Objaśnienie: jak w tab,

t

1,60

1.

wietrznego również obserwowali podobne zm:.arny ana-

tomopatolo giczne (I, 2I, 25).
Wyniki b adań hematolo gi czny ch prze dstawiono w
W zakresie badań biochemicznych w surowicy krwi
1 i 2. U indyków, I20 godz. po zakażęnlupałecztab.
oznaczano,. zaw afto ŚĆ b i ałka c ałkowite go, glukozy, chol e kamj
E. coli, stwl,erdzono statystycznie istotne obnisterolu całkowitego, trójglicerydów, kwasu moczowego,
żenlę ltc zby krw i nek c z erw ony ch, lic zby h e m ato kry mocznika, kreatyniny, wapnia (Ca) i fosforu nieorganicztowej i zawartości hemoglobiny, co wskazuje na wynego (P). Ponadto oznaczano w surowicy krwi metodąkinety cznąaktywno ść enzymów : aminotrans fe r azy alanin o stępowanie niedokrwi stości.Obni żęnie Iiczby krwiwej (ALT), aminotrans fe r azy asp ar aginianowej (A S T), fo s nek występowało również u kurcząt eksperymentalfatazy zas adowej (AP), d ehydr o genazy kwasu ml ekowe go
nie zakażonych pałeczkami E. coli(22). Obserwowa(LDH), kinazy kreatynowej (CK). Oznaczeń dokonywane u doświadczalnych ptaków zmniejszenie zawartono przy lżycill zestawów diagnostycznych firm: Alpha ściHB moze wynikać z niższej liczby krwinek czerDiagnostic i Pointe Scientifik przy użyciu fotometru typ wonych, bądźmożebyć skutkiem występującej u inEpoll 20, Wyniki badań poddano analizie statystycznej te- dyków po zakażenlu pałęczkami E. colihlpoferremi
stemNIR,
infekcyjnej (17). HipoferTemię i obniżenie poziomu
Hb obserwowano również u indyków z syndromem
Wyniki iomówienie
zielonej wątroby i zapalenia kości,w którym jednym
U zakażonych patogennym szczepem E. coli indy- z czynnlków etiologic zny ch s ą p ałeczki E. c o l i (4).
ków badaniem klinicznym stwierdzono osowiałość,
U zakażonych indyków stwierdzono statystycznie
utratę łaklienia i duszność,W okresie obserwacji wywysoce istotny wzrost liczby krwinek białych. Chanoszącym I20 godz. padło 12 ptakow. U pozostałych rakterystyc zną dla zakażeń bakteryj nych leukocytozę
przy życiu i uśmierconych indyków badaniem sekcyj- obsetwowano równi ez przy eksperymentalnej kolibaknym stwieldzono zTożnjcowany obraz zmian anato- teriozie u kurcząt i wspomnianym wyżej syndromie
mopatolo g rczny ch,. włóknikowe zapalenie worków
u indyków (4,22).
powietrznych i przekrwienie płuc u2 szt.,u1 szt.poU doświadczalnych indyków wystąpiły zmiany w
nadto powiększenie i przekrwienie wątroby i włókni- leukogramie, a mianowicie obniżenie procentowego
kowe zapalenie jej torebki, a u dalszych 3 szt, takżę udzjahl limfocytów (limfop enia) i zwiększenie pro c enwłóknikow ę zap alęnie stawów skokowych. B adani em towego udziałll heterofilia) (tab.2). Jednak zewzglębakteriolog icznym z narządów indyków izolowano
du na duze rozbieżnościw leukogramie u poszczególp aŁe czki E. c o ]i, Obr az zmian ana tomop atolo gicznych
nych osobników różnice te w stosunku do grupy koni wyniki badania bakteriologicznego wskazują że u trolnej nie były statystycznie istotne. Podobne zmiany
większościzakażonych indyków doszło do uogólniew leukogramie obserwowano u kurcząt zakażonych
nia procesu chorobowe go. Inni autoT zy p o eksperymenE. coli, M. synoviae otaz w przebiegu syndromu ziętalnym zakażentu pałeczkami E. co]ikurcząt i indy- lonej wątroby t zapalenia kościu indyków (4, 5,22).
ków drogą aerozolową i drogą iniekcji do worka po- U kurcząt zakażonych E. co]i i przy syndromie zielo-
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(7)

nej wątroby i zapa|enta kościu indyków stwierdzono
ponadto obniżenie procentowego udziału bazofili i monocytów (1I,22). Gross (12) w badaniach nad ekspe-

rymentalną kolibakteri oząu kurcząt określałstosunek
heterofili do limfocytów (H/L) i stwierdził, ze u kurc ząt zakażonyc h c e chował s i ę on znac znie wy ższąw ar
to ścią niż u kontrolnych. Autor wykazał r ownież, że u
osobników z wyższąwartościąH/L stopień zaawansowania zmian anatomopatologicznych był mniej nasilony, co pozwala pTzypuszczać, że cechuje je wyższa odpornośćna zakażente pałeczkami E. co]i.
Wyniki badań biochemicznych przedstawiono w
tab. 3. U zakażonychpałeczkami E. cohindyków wystąpił statysĘcznie istotny wzrost zawartości białka caŁ
kowitego w surowicy, który był obserwowany takźe przy
innych schorzeniach bakteryjnych u drobiu. przy syndromie zielonej wątroby i zapa|enta kościu indyków
i mykoplazmozie u kurcząt, przy której stwierdzono ponadto obniżenie zawartości albumin i wzrost zawartościglobulin w surowicy (4, 5). Wzrost zawartości białka całkowitego jest charakterystyczny dla zapalenia
wątroby (24), Może on być spowodowany wzrostem
zawartości globulin i innych białek ostrej fazy na skutek stanu zapalnego wywołanego ptzęz bakterie (cyt,
4) . J ak wyni k a z w cze śniejszych b adań pr zeprow adz o nych w Katedrze, u indyków Iż0 godz. po zakażeniu
pałeczkami E. coli stwierdzono wzrost zawartościw
surowicy następujących białek ostrej fazy: ceruloplazminy, haptoglobiny fibrynogenu i transferyny (16).
W badaniach własnych obserwowano statystycznie
istotne obniżenie zawartościglukozy w surowicy, które
może być wynikiem stanu zapalnego wątroby i upośledzeniaprocesów glukoneogenezy (24). Stan zapalny wątroby możę być również przyczyną stwierdzonego obniz ęnla zaw atiościcholesterolu całkowitego
w surowicy (24).
Istotnemu wzrostowi w stosunku do grupy kontrolnej uległ poziom kwasu moczowego (będącego głównym końcowym produktem przemian białka uptaków)
orazmocznika w surowicy. Takie zachowanie się tych
w skazników mo z e być następ stwem zap alenia wątro by i niewydolności nerek (ż4), atakżeprzyspieszonego katabolizmu białek, który ma miejsce w chorobach
bakteryjnych (cyt.4).
U zakażonych indyków stwierdzono wzrost aktywnościw surowicy enzymów ALf, AST i LDH, który
moze byc wynikiem uszkodzenia wątroby i mięśnia
s.r.o*Ógo (24). Interesujący jeŚt obserw owany przy
kolibakteriozie spadek aktywności AŁ który można
j e dyni e tłumaczy c występuj
ącą u in dyków ni e dokrwistością(24).Takie zachowanie się tego enzymu stwierdzono rownież przy syndromie zielonej wątroby i zapalenia kościu indyków, któremu również towarzyszy niedokrwistość (4). Obniżenie aktywności (AP)
może by c pr zy czy ną stwi erdzone go u do świa dczalny ch
indyków statysty.cznie istotnego wzrostu zawartości
wapnia w surowicy, który może wynikać rownież z
występującej u nich hiperproteinemii (24). Z pozosta-

łych badanych w surowicy wskaźników biochemicznych nie uległy zmianię: zawartośc trójglicerydów,
kreatyniny, fosforu ni eorganicznego oraz aktywność
ktnazy kreatynowej (CK).
Reasumując, na podstawie otrzymanych wyników
badań hematologicznych można stwierdzić, żę lż0
go dzin po zakażeniu indyków pato gennym szczep em
pałeczek E. coliwystępuje u nich niedokrwistość i leukocytoza, atakże zmiany w leukogramie jak limfopenia i heterofilia. Występujące zmlany wartości wskazników biochemicznych: wzrost zawartości białka całkowitego, kwasu moczowego, mocznika, wapnia, obniżenl,ę zawaft ościglukozy, cholesterolu całkowitego,
jak również wzrost aktywności w surowicy enzymów:
ALT, AST i LDH, mogą być wynikiem zaburzeń
w funkcjonowaniu takich narządow jak wątroba, nerki, serce powstaĘch na skutek stanu zapalnego wywołanego przezpałeczki E. co]i.
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