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Summary

Salmonellalinfecti on in polar foxes and they are detrimental for breeding,and fur próduction.
Subclinical infection adult animals but in young foxes at the age of 1-3 months a clińical,lform of
salmonello,sis is very d, mainly during the summer. However, generalized salmon,ellosis rnay also
develop in adult polar foxes under risk. In a reproductive pack of 160 polar foxes a septic ,form of salmonellosis
characterized by aphagia, fever (41.0-41.5'C), ataxia, jaundice and neuro|ogical disturbances developed in
65 (40.60/0) of the animals. The disease was diagnosed on the basis of the isolation of Salmonella from serologic
group B from the liver, gall bladder, kidneys, urinary bladder, spleen, brain and mesenteric |ymph nodes,
serological typing of the isolates and gross lesions. Salmonella was isolated according to the Polish Norm
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Wśrod czynników bakteryjnych będących przy czy -
nązaburzeń w rozrodzie lisów hodowlanych ważną
rolę odgrywają zakażenia wywołane przez bakterie
z r o dzaju S a l m o n e l l a . Głownym żr ó dł em zakażenia p a -
Łeczkamirodzaju Salmonella dla lisow jest mięso i pro-
dukty mięsne pochodzące odzwierzątpadłych na sal-
monellozę, zwierzęta chorujące bezobjawowo oraz
ozdrowieńcy nosiciele sąlmonelli (2). U młodych zwie-
rząt salmonelloza przebiega najczęściej wśrod obja-
wów zabur zeń czynnościowych przewodu pokarmo-
wego i ośrodkowego układu nerwowego oraz dość
wysokiej śmierlelności. Natomia st u zwterząt doros-
Ęch przebiega zwykle w formie utajonej lub bezobja-
wowej. Wyjątek stanowią samice ciężatne, u ktorych
występują ronienia, rodzenie marlwych płodów oraz
wysoka śmiertelność osesków w pierwszych dniach
po urodzeniu (2,6). Następstwem tego są duże straty
ekonomiczne w hodowli. Występowanie salmonello-
zy w fermach zwterząt futerkowych stwarza również
realne nieb ezp i e czeństwo zanlę czy szczenia tymi bak-
teriami środowiska naturalnego (9).

Przedstawiono dane epizooty czne, obserwacj e kli-
niczne oraz wyniki badań bakteriologtcznych i sero-
logicznych plzeprowadzonych w kierunku salmonel-
lozy w fermie lisów polamych, w okresie przygoto-
wawczym do rozrodu.

Matetiał imetody
Badarria przeprowadzono w fermie, w której w ostatnich

dwóch sezonach hodowlanych wystąpiły zablrzęnia w roz-
rodzie w postaci wysokiego odsetka samic niepokrytych lub
samic bez potomstwa, ronień, wysokiej śmierlelności nowo-
rodków oraz niskiego wskaznika odchowu szczeniaJ. Stado
podstawowe stanowiło l20 samic i 40 samców lisów polar-
nych w wieku 1-4lat. Zwierzęta były utrzymywane indywi-
dualnie, systemem klatkowym. Warunki sanitarno-higienicz-
ne fernry oceniorlo jal<o niezadorł.alające. Lisy były żywior-re
systemelT tradycyjnym z uwzględnieniem dużej ilości suro-
wych odpadów drobiowych z przewagą jelit oraz mięsa po-
chodzącego od zwierzal padłych i gotowanej śruty jęczmien-
nej. W przygotowanej na bazie tych surowców gotowej kar-
mie nie uwzględniano dodatków mineralno-witaminowych.
W okresie przygotowawczym do rozrodu (I połowa grudnia)
lisom podano preparat przeciwpasożytniczy Foxverm, który
stosowano zgodnie z zaleceniami producenta. W drugiej po-
łowle grudnia zwierzęta uodporniono przeciwko nosówce
otaz zakażnemu zapaleniu mózgu i rdzenia przy użyciubi-
walentnej szczepionki Canivac FH (Biowet Puławy) orazpar-
wowirozie, jadowi kiełbasianemu i pałeczce ropy błękitnej,
stos uj ąc poliwal etną szczepion kę Febrivac 3 plus (Impfstoff-
werk Dessau-Tomau GmbH, Germany).

W okresie przygotowawczym do rozrodu (przełom stycz-
nia i lutego) u lisów stada podstawowęgo wystąpiły nagłe
zaclrorowania z objawami utraty apetytu, wzrostu tempera-



tury ciała w granicach 4I-41,5oC, niechęci do ruchu, zół-
taczki oraz zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwo-
wego w postaci ślinotoku, skurczów klonicznych i niedowła-
du zadu. Spośród 160 lisów dorosĘch kliniczne objawy cho-
roby wystąpiły u 65 (40,6%) zwierząt i po 7 dniach trwania
procesu chorobowego padło 25 sztlk. Pozostałe 40 chorych
lisów poddano ubojowi zuwagi na niepomyślne rokowanje
zejścia procesu chorobowego oraz w pełni przydatną war-
tość futrzarską okrywy włosowej. Natomiast zwierzęta nie
wykazujące klinicznych objawów poddano antybiotykotera-
pii. Lekowrazliwość wyizolowany ch szczepow salmonelli
oznaczono metodą krążkową (firmy Bio-Merieux) według
załączonej przezproducenta procedury w stosunku do strep-
tomycyny, terramycyny, arnoksycyliny, kolistyny, neomycy-
ny, gentamycyny, ampicyliny, linkomycyny i enrofloksacy-
ny. Na podstawie uzyskanych wyników antybiogramu w te-
rapli przy czynowej stosowano domięśniowo enrofloksacynę
(Enroxil 5%) w dawce 1 ml/l0 kg m.c. przez okres 5-6 dni,

Padłe lisy poddano badaniu anatomopatologicznemu, a na-
stępnie od 6 losowo wybranych zwierząt pobrano wycinki
chorobowo zmienionych narządow wewnętrznych do badań
bakteriologicznych i histopatologicznych. Zmienione makro-
skopowo wycinki narządow utrwalano w I0oń buforowanej
formalinie. Skrawki histologiczn e sporządzano metodą pa-
rafinową i mrozeniową a następnie barwiono hematoksyli-
nai eozyną(12). W wątrobie i nerkach wykonano dodatko-
wo odczyny histochemicznę na obecność tłuszczów obojęt-
nych według metody sudanowej Daddiego (l2).

Badanie bakteriologiczne wykonano według Polskiej Nor-
my (8). Próbki chorobowo zmienionych narządów wewnętrz-
nych (wątrobazworeczklem zółciowym, nerka, pęcherz mo-
czowy, śledziona, jelita, węzĘ chłonne krezkowe, mózg) oraz
próbki mięśni przedramienia kończyny przedniej i podudzia
zprzeclwległej kończyny tylnej, atakze węzły pachwinowe
z pozostałych dwóch kończyn odwazano i umieszczano
w plastikowych woreczkach stomachera (Steward, Anglia),
dodawano zbuforowanąwodę peptonową (Oxoid) w stosun-
ku l : l0 (masa do objętości), a następnie całośc poddawano
homogenizacji w aparacie Stomacher (Lab Systern, Model B0,
Steward, Anglia). Zawiesinę badanej probki inkubowano
w zbuforowanej wodzie peptonowej przez2) godzln w temp.
37'C. Uzyskaną w etapie przednamnażania hodowlę bakte-

ryjną przesiewano do dwóch pĘnnych pozywek selektyw-
nych: 0.,1 ml hodowli do 9,9 rrr1 pozywki Rappaporl-Vassi-
liadis (RV) z chlorkiem magnezo\^/ym i zielenią malachito-
wą (Oxoid). Inkubacj ę przeprow adzono w temp. 42" C przez
okres 24-48 godzin oraz l ml hodowli do 9 ml bulionu z czte-
rotionianem sodu wg Muller-Kauffmanna (MK). Inkubację
przeprowadzono w temp. 42"Cprzez okres 24-48 godzin (8).

Uzyskane hodowle na płynnych pożyrvkach selek§łvnych
przesiewano na dwa podłoża stałę,. BGA (agar z zieleniąbry-
lantową i czerwienią fenolową) oraz XLD (agar z ksylozą
lirynąi dezoksycholanem sodu). Hodowle inkubowano przez
okres 24-48 godzin w temp.3'7"C. Kolonie podejrzane oprzry-
należność do rodzaju Sąlmonella poddawano identyfikacji
biochemicznejprzy pomocy zestawów API 20E (firmy Bio-
-Merieux). Badania serologiczne potwierdzaj ące przeprowa-
dzono metodą aglutynacji szkiełkowej z użyciem surowic
swoisĘch (fir-y Biomed Krakow) dla antygenów somatycz-
nych oraz antygenów rzęskowych I iII fazy, po uprzedniej
eliminacj i szczepów autoaglutynacyj nych.

Wyniki iomówienie
Badaniem sekcyjnym uż5 padłych lisów stwierdzo-

no silne zażółcenie tkanki podskórnej, błon śluzowych,
surowiczych i narządów wewnętrznych otaz ltczne
punkcikowate wybroczyny w błonach śluzowych oraz
pod błonami surowiczymi. Węzły chłonne krezkowe
byĘ znacznie powiększone, przekIwione, na przekroju
soczyste. Błona Ś luzowa j elit cienkich z r ozle gły mi sta-
nami zapalnymi była rozpulchniona, obrzękła i pokry-
ta nadmierną ilością śluzu. Wątroba barwy gliniasto-
-żółtej była powiększona, konsystencji miękkiej z obec-
nością biaĘch ognisk marlwicy oraz pęcherzyki em nad-
miernie wypełnionym ciągliwą zółcią. Charakterystycz-
ną zmianą było wyrażne powiększenie śledziony, która
była koloru ciemnoniebieskiego i tęgiej konsystencji.
Nerki byĘ nieznacznie powiększone, koloru szato-częt-
wonego, z obecnoŚcią pod torebką licznych punkciko-
watych wybroczyn, Natomiast pęcherz moczowy był
najczęściej oprózniony zmoczlJ i charakteryzował się
obrzękiem i przekrwieniem błony śluzowej orazznacz-
nym przerostem ściany. U części padłych zwierząt
stwierdzono obecność wybroczyn i wynaczynienia
w błonie śluzowej pęcherza moczowego. Błona śluzo-
wa układała się w liczne fałdy przebiegające w róznych
kierunkach. W ośrodkowym układzie nerwowym
stwierdzono pojedyncze ropnie w mozgowiu oraz sil-
nie nastrzykane krwią naczynia opon mózgowych.

U wszystkich badanych lisów zmiany histopatolo-
glcznę stwierdzano głównie w wątrobie, nerkach oraz
dodatkowo w pęcherzu moczowym, Po zabarwieniu
preparatów hematoksyliną i eozyną obserwowano
w wątrobie gromadzenie się krwi w żyłach centralnych
zrazikow oraz częściową dysocjację układu beleczko-
wego komorek wątrobowych i występowanie w cyto-
plazmie hepatocytów drobnych lub większych wakuoli
nadaj ących zmienionym komórkom wygląd piankowa§
(ryc. 1). Barwienie Sudanem IV uwidoczniło nagroma-
dzenie w tych komórkach związkow tłuszczowych.
Gromadzący się w nadmiarze w komórkach tłuszcz
powodował spychanie jądra komorkowego na obwód,
a niekiedy jego zanik (ryc. 2).

W badaniu histologicznym nerek obok przekrwienia
ży7nego stwierdzono znaczne go stopnia zwyrodnienie
tłuszczowe nabłonka części wydzielnic zej, szczegolnie
nabłonka cewek krętych I rzędu (ryc. 3). Barwienie
Sudanem IV ujawniło stłuszczenie wielu komórek na-
błonka cewkowego. Zmtany miĄ charakter wybiórczy
i nie obejmowały swym zasięgiem wszystkich cęwek
krętych I rzędu (ryc.4). Gromadzący się w komórkach
tŁuszcz powodował obwodowe ułozenie jądra komór-
kowego, a w niektórych komórkach rowniez jego zank.

W badaniu histologicznym pęcherza moczowęgo
obok przekrwienia żylnego stwierdzono w błonie ślu-
zowej obecność nabłonka przejściowego ulegającego
nadmiernem u złlszczaniu, znacznego stopnia obrzęk
i przekrwienie błony śluzowej oraz obecność wybrocnyn.

Badaniem bakteriologic znym zwycinków pobranych
z chorobowo zmienionej wątroby i pęcherzyka żółcio-
węgo, nerki, śledziony, pęcherza moczowego, węzłów
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Ryc. 3. Zwyrodn ienie tłuszczowe wybiórcze komórek nabłon-
ka części wydzielniczej nerek. Barwienie HE. Poł,. ok. 200 x

chłonnych krezkowych i pachwinowych oraz ff|ózgu
wyizolowano czystą hodowlę bakterii. Wyizolowany
szczep posiadał wszystkie właściwości biocherniczne,
dzięki którym w oparciu o tęst API żOE zallczono go
do bakterii z rodzaju Salmonella. Izolat w odczynie
aglutynacji szkiełkowej reagował dodatnio ze swoisty-
mi surowicami diagnostycznymi dla antygenów soma-
tycznych oruz antygenów rzęskowych I iIIfazy bakte-
rii z rodzaju Salnlonellct, co pozwoliło zakwalifikowa-
nie go do grupy serologicznej B.

U ]isów hodowlanych przebieg zakażenia wywoła-
nego pałeczkami rodzaju Salnlonella za|eży przede
wszystkim od wieku i stanu odporności zwierząt, wiel-
kości dawki zakażnej, serowaru i zjadliwości szczepu
zakażąącego (2, 3). W warunkach naturalnych u lisów
dorosłych przy sprawnie funkcjonujących mechaniz-
mach odpornościowych oraz niewielkiej dawce zakaź-
nej salmonelli w kannie lub małej zjadliwości szczepu
zakażającego illoze dochodzić nawet do całkowitej eli-
rninacji zarazka z organizmu. Jednakże w większości
przypadków zakażeh następuj e bezobj awowe zasi edla-
nie błony śluzowej przewodu pokamowego, krezko-
wych węzłów chłonnych, pęcherzyka żółciowego i jaj-
nikow. Około 80-81% zwierzą| które przechorowały
salmonellozę jest nosicielami i siewcami zarazka zka-

+ "ó

Ryc.4. Drobne i grube krople lipidowe
ka cervkowego nerek. Barrvienie Sudanem lV. Pow. ok. 200 x

łem przez wiele lat i stanowią najbardziej ntebezpiecz-
ne źródło zakażenia(4,9). W badanej fermie obserwo-
wane w ostatnich latach niepowodzenia w rozrodzte Ii-
sów polarnych w postaci licznych ronień oraz niskiego
wskaznika odchowanych szczeniąt można, między in-
nymi, wia3ac z trwałym nosicielstwem pałeczek sal-
monelli tł zwierząt stada podstawowego. W fermie tej
zagrożente zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonel-
labyło wysokie zuwagi na systematycznę skarmianie
w stanie surowym duzej ilości odpadów drobiowych,
szczególnie jelit oraz mięsa pochodzącego od zwierzaJ
padłych, które stanowią zasadnicze żródło zakażenia
dla mięsozernych zwterząt futerkowych i odgrywają
główną rolę w transmisji zarazka. Pierwotnie sądzono,
że przyczyną niepowodzeń w reprodukcji lisorł, jest
głównie Salmonella choleresuis (6). Obecnie z dróg
rodnych od samic roniących i poronionych płodów oraz
padłych w pierwszych dniach zycia osesków również
izoluje się często serotypy Salmonelli z grupy B i C
występujape głównie u drobiu (2). Fakt ten potwier-
dzają równiez wyniki badan własnych,

Drobnoustroje z rodzaju Salmonella przy zaistnie-
n iu czynników obnizaj apyctr sprawno ść mechanizmów
odporn o ści n aturalnej posi adaj ą zdo ln o ść pr zeŁamani a
bariery jelitowej i wywołania zakażenla ogólnego, cze-
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R_v-c. l. Rozlane stłuszczenie wątroby dużego stopnia. Bar- Ryc,2.Zrvyrodnienietłuszczowegrubokropelkowewątroby.
rvienic HE. Pow ok. 200 x Barwienie Sudanem IV. Pow. ok.200 x
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mu sprzyja zdolność namnażania się Salmonelli wę-
wnątrz komórek fagocyfujących, zwłaszcza w makro-
fagach wątroby i śledziony. Z danychuzyskanych w ba-
daniach własnych wynika, ze pod wpływem czynników
ry zyka obnizaj ących odp orno ś ć organ i zmu, zwłaszcza
lokalną błon śluzowych przewodu pokarmowego. jaw-
na postać salmonellozy o charakterze posocznicowym
występuje nie tylko u lisów młodych, ktore są najbar-
dziej podatne na zakażenie,lecz również u zwierząt
dorosĘch. W badanej fermie przyczynąlicznych pad-
nięć dorosłych lisów stada podstawowego było skar-
mianie odpadów drobiowych i mięsa padłych zwierząt
w stanie surowym, skazonych pałeczkami Salnlonella,
a takżę obnizeniem odporności przeciwzakażnej orga-
nizmu w wyniku nieprawidłowego zywienia i niedo-
borów mineralno-witaminowych. Na posocznicowy
charakter choroby wskazuje izolacja z narza!ów we-
wnętrznych, pęcherza moczowego, jelit, krezkowych
i pachwinowych węzłów chłonnych oraz mózgu pad-
łych lisów czystej hodowli pałeczek Salnlonella z gTu-
py serologicznej B.

Zdolność pałeczek Salmonella do kolonizacji błony
śluzowej jelit, a także ich rvłaściwości inwazyjne uwa-
runkowane są przede wszystkim obecnością antygenu
lipopolisacharydowego (LPS), zlokalizowanego na zę-
wnętrznej powierzchni ściany komórki bakteryjnej. In-
tensyrvne namnozenie się bakterii w przewodzie pokar-
mowym wywołuje rozległe stany zapalne błony śluzo-
wej. Natomiast po pokonaniu bariery jelitowej i prze-
nikni ęc i u zar azka do naczy ń c hłonnyc h i krwi on o śny ch
rozwija się zakażenie o charakterze posocznicowym.
Głównym c zynniki em chorobotwo r cze go działania S a l -
monelli jest lipopolisacharyd (LPS) wywołujący pro-
cesy zapalne w narządach miĘszowych zakażonego
organizmu, co prowadzi do ich dysfunkcji, a w efekcie
do zejść śmiertelnych (1). Uszkodzenie narządów we-
wnętrzn ych może też być wyn i k i ęm dzi ałania inw azy j -
nego samych bakterii (sepsls) orazzaburzeń troficznych
(ischaemia) na skutek uszkodzenia naczyń krwionoś-
nych (thromóosls), a także zaburzeń immunologicz-
nych. W przebiegu zakażenia pod wpływem LPS uwol-
nionego przez Salmonelle dochodzi do zaburzeń czyn-
ności makrofagow, czego następstwem jest nadmieme
uwalnianie cytokin prozapalnych (TNF-a, IL-1, IL-6)
oraz wtórnych mediatorów zapalenia jako jednego
z głównych mechan izmów odpowiedzi immun ologicz-
nej (4, 5,'7,I0,11). Wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała
oraz uszkodzenie naczyń krwionośnych jest głównie
efektem dziaŁanta interleukiny 1 (IL-l) oraz czynnlka
martwicy nowotworu (TNF-a), nadmiernie uwalnia-
nych w wyniku zaburzenia czynności makrofagów, Ob-
serwowana w preparatach histologicznychwątroby i ne-
rek padłych lisów wakuolizacja cytoplazmy hepatocy-
tów i komórek nabłonka cewkowego jest typowa dla
zwyrodnienia tłuszczowego i związana jest z nadmier-
nym gromadzeniem się lipidow, co potwierdzono bar-
wieniem Sudanem IY. Za|eganie lipidów jest spowo-
dowane niedostatec znym spalaniem tłuszczów, upośle-
dzonym ich wydalaniemprzezkomórki wątroby, a tak-
ze niedoborem niektórych aminokwasów w poĄrvieniu.

Na podstawie oceny sytuacji epizootiologicznej i ob-
jawów klinicznych oraz zmian anatomo- i histopatolo-
gicznych, a takżę wyników badań bakteriologicznych,
które wykazały w wątrobie i pęcherzyku zółciowym,
nerkach, śledzionie, pęcherzu moczowym, węzłach
chłonnych krezkowych i pachwinowych oraz mozgu
czystą hodowlę Salmonelli z grupy serologicznej B
uznan o ) że pr zy czy nąli czny ch p adni ęć d o ro s łyc h 1 i s ów
polamych w badanej ferrnie była salmonelloza o prze-
biegu posocznicowym. Mając na uwadze mozliwość
występowania u lisow dorosłych zarowno zakażehbez-
objawowych, jak i jawnej postaci salmonellozy, należy
przestr zegać zasad sanitarno-weterynaryj ny ch, zw taca-
jąc szczegolną uwagę na higienę żywienia i pomiesz-
czeń, jakość i warunki termiczne przechowywania kar-
rny pochod zęnia zwietzęcego oraz zasady obrotu zwie-
rzętami. Karma mięsna, a szczegóInie odpady drobio-
we są w dużym stopniu zanieczyszczone pałeczkami
Salmonella i systematyczne ich skarmianie bezuprzed-
niego poddania właściwej obróbce termicznej stanowi
najwazniejszę żródło salmonellozy dla lisów hodowla-
nych. W fermach, gdzie choroba występowała, należy
okresowo przeprowadzaó bakteriologiczne i serologicz-
ne badania przesiewowe w celu wykrycia szfuk reagu-
japych dodatnio i eliminować je z chowu, poniewaz sta-
n owi ą on e tr udne do wykryc i a żr o dło zakażenta. S zc ze -
gólnie ntebezpieczne jest nosicielstwo Salmonelli u sa-
mic cięzarnych, u których w wyniku uczynnienia zaka-
żenia utaj one go, występuj ą ronienia, rodzeni e martwych
płodów lub zejścia śmiertelne szczeniąt w pierwszych
dniach życia.
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