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Summary

Fever is the oldest clinical sign in animal diseases an

on or the ambient temperature, IL-IB, the major
l mechanisms of fever iń biras differ from those in

ediator of fever in mammals, is probabty not involved

in the development of fever in birds.
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Rola pitogenów egzogennych
w powstawaniu gotączki u ptaków

Ptaki, podobnie do ssaków, sązdolne do rozwinięcia
gorączki w odpowiedzina bakteryjne infekcje lub en-
dotoksyny (2, I3). Pirogenne działanie bakterii u pta-
ków z aob s elwowano p o dc zas b adan pr zepr ow adzonych
między innymi na gołębiach i brojlerach. Dootrzewno-
wa iniekcja żywych oruz inaktywowanych kornórek
bakterii Pasteurella multocida u gołębi powodowała
gorączkę około 7-8 godztn po iniekcji ze wstępnym
spadkiem temperafury w kloace podczas pierwszych
3 godzin po iniekcji. Natomiast domięśniowa iniekcja
komórek Es cherichia coliB czy W u brojlerów spowo-
dowała znaczny wzrost temperafury w kloace po 12
godzinach od tnomentu iniekcji. Wzrost ten utrzy-
myłvał się do 24 godzin po iniekcji. Około 4 godzin
po iniekcji zanotowano wstępny spadek temperatury
w kloace, która następnie wzrosła, osiągając szczyt
około 16 godzin po iniekcji (4).

W badaniach nad mechanizmem gorączki u ptaków
najczęściej stosowany jest LPS, którego pirogenne dzia-
łanie prawdopodobnie zaleĘ od wieku, drogi oraz pory
podania endotoksyny (9, 13). Znanę są sprzeczne in-
formacje na temat wpbuąl wieku na powstawanie go-
rączkiu ptaków wskutek iniekcji endotoksyn bakteryj-
nych. B adani a przeprowadzone na kurczęta ch wykaza-
Ę dodatnią korelację między wiekiem badanych pta-
ków a nasileniem gorączki po iniekcji endotoksyny.
Natomiast dozylne iniekcje LPS 

'. 
coli l Salmonella

typhimurium u klr niosek powodowały gorapzkę ze
szczytemwzrostu temperatury w kloace między 3. a4.
godziną po iniekcji oraz wykazały brak znaczącego
wpłi.vr.Ll wieku badanych ptaków na powstawanie go-
rączkt. Obserwowano jedynie wydłużenie okresu laten-
cjt oraz redukcję szczytu wzrostu temperatury w klo-
acewraz ze wzrostem wieku badanych ptakow, atakże
większą wrazliwość 10-dniowych ptaków na pirogen-
ne dziaŁante LPS E. coli w porównaniu z §. Ęphimu-
rium (3).

Wielokrotnie obserwowano wpĘrv drogi oraz pory
podania LPS na powstawanle gorączki u ptakow, W do-
świadczeniu przeplowadzonym na brojlerach wykaza-
no, że dożylna iniekcja LPS E. coli powodowała nie-
wielki wzrost temperatury w kloace około 1 h po iniek-
cji. Wyraźny wzrost temperafury w kloace u brojlerów
rozpoczfi się około Zhpo iniekcji ze szczytemwzros-
tu około 3 h po iniekc.ji w porównaniu z kontrolą, Ustę-
powanie gorapzki po dozylnej iniekcji LPS miało gwŃ-
towny charakter i nastąpiło natychmiast po szczycie
wzrostu temperatury w kloace. Domózgowa iniekcja
LPS u brojlerów powodowała natomiast naĘchmiasto-
wy wzrost temperatury w kloace w porównaniu z kon-
troląze szczytemwzrostu około 3 h po iniekcji, tak jak
to miało miejsce w przypadku dozylnej iniekcji LPS.
U s tęp ow an ie gor ąc zkt na s tąp ił o natyc hmi a s t p o szczy -
cie wzrostu temperatury w kloace i miało powolny cha-
rakter (9). Gorączkę powodowaną domózgową iniek-

cją LPS obserwowano równiez wskutek dopodwzgo-
rzowej iniekcji endotoksyny u kurczal (4). Natomiast
badania przeprowadzone na brojlerach, podczas któ-
rych zastosowano dootrzewnową iniekcję LPS E. coli
wykazały gorączkę u ptaków utrzymuj ąc ą s ię około 1 5

godzin. Szczyt wzrostu temperatury wewnętrznej za-
notowano wówczas około 3, godziny po iniekcji LPS
(ż). Przy użycttl biotelemeĘcznęgo pomiaru tempe-
ratury wewnętrznej u gołębi zbadano wpływ dożylnej
iniekcji LPS 
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świadczeniu tym uzyskano klasyczny, dwufazowy mo-
del gorączki (1 1-13).

Dwufazowy model goragzkiwskutek dozylnej iniek-
cji LPS E. coli uzyskano podczas innych badahprze-
prowadzonych również na gołębiach (14). Dożylna
iniekcja LPS około godziny 13., po 30-minutowym
okresie latencji powodowała spadek temperatury we-
wnętrznej (pierwsza faza) (I1-13). Prawdopodobnie
było to spowodowane szokiem endotoksynowym (12).
Wstępny lub przedłużąący się spadektemperatury we-
wnętrznej powodowany dożylnąiniekcj ą LP S zanoto-
wano również podczas badań przeprowadzonych na
kurczętach i gołębiach oraz w następstwie dootrzew-
nowej iniekcji P. multocida u gołębi, Podczas innych
badań uzyskano model monofazowej gorączki nięza-
leżnie od drogi podania LP S ( 1 3 ). Znaczny wzrost tem-
peratury wewnętrznej zanotowano około 3,5 h po
iniekcji ze szcz:rĄ.emwzrostu około 5 h (między godzi-
ną 1800 a2000) po iniekcji (druga faza). Po osiągnięciu
maksymalnego poziomu w ciągu dnia temperafura we-
wnętrzna zacze]a obniżac się, utrzymując się podczas
nocy nanieco wyzszympoziomie wporównaniu z kon-
trolą (11-13). Natomiast iniekcja LPS podczas nocy

Tab. 1. Pirogeny egzo- i endogenne (13, 14)

Pircgeny egzOgenne Pirogeny endogenne

Pirogeny pochodzenia biologicznego:
baktetie lub ich pochodne: składniki
ścian baktefi i Gram-ujemnych
(lipopolisacharydy, LPS) lub baklerii
Gram-uiemnych (peptydy
muramylowe), wirusy, 9rzyby,
pierwotn iaki

Pozaustlojowe czynniki: loś linne
pektyny, alkaloidy, polinukleotydy,
immunoadiuwanly

WewnąlrzustroiOwe czynniki:
kompleksy antygen-pneciwciało,
niektóre metabOlily, zaktywowane
hagmenty dopełniacza

Nocyceptywne bodźce lizyczne

Te rp e ntyn a

Z grupy interleukin (lL):

lL-la, lL-B, lL-6, lL-8, lL-11

Z grupy inieńelonów (lFN):

lFN-a2, lFN-B, lFN7

Z gtupy czynników mailwicy guza
(tum0] necrosis factor, TNF):

TNF-a, TNF-P

Z gtupy innych cytokin: MlP-1
(maclopha ge inllammatory
protein-1), CNTF (ciliary
neutoltophic lactol), AFGF (acid
libloblast growth faclor), GM-CSF
(glanulocyle-macrophage colony
stimulating factol), LlF (leukemic
inhibitory lactor)
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Ryc. 1. Synteza prostaglandyn (13)

wywołała kl asy czny mo de 1 mono faz ow ej gor apzki, b ez
p oprzedzających spadków temp eratury wewnętrznej
(II, 12). Temperatur aw ewnętrzna wzrosła naĘchmiast
po iniekcji ze szczfiem wzrostu około 5 h po iniekcji.
Po osiągnięciu maksymalnego poziomu równięż zacze]a
się obnizać. Około jednej godziny poprzedzającej włą-
częnie światła w pomięszczentu (światło włączano o go-
dzinte 900) temperatura wewnętrzna zacze]a wztastaó
i utrzymyłvała sięw ciągu dnianapoziomie zbllżonym
do kontroli. Długość czasutrwania stanu gorączkowe-
go u gołębipo zastosowaniu dozylnej iniekcji LPS była
za|eżnaod tego czy dokonyłvano iniekcji w ciągu dnia,
czy też w nocy. Jeśli iniekcj a była przeprowadzona
w ciagu dnia, stan gorączkowy utrzymywał się 13 go-
dzin, natomiastjeśli LPS podano w godzinach nocnych,
wówc zas gorąc zka ttwała tylko 9 go dzin. G or ączka r oz-
wijanaw ciągunocywskutek dozylnej iniekcji LPS była
Wótsza, ale bardziej nasilona w porównanlu z gorącz-
ką w ciągu dnia (1I, I2). Zatowno u gołębi, u ktorych
wyzwalano gorączkę, jak i u kontrolnych, obserwo-
wano wyraźny okołodobowy tlĄm, przejawiający się
wzrostem temperafury wewnętrznej w ciągu dnia i jej
spadkiem w nocy z maksymalnymi wartościami tem-
peratury wewnętrznej między godziną 1800 a2000 oraz
minimalnymi między godziną500 a 600 (11, 13). Około-
dobowa rytmiczność temperatury wewnętrznej u pta-
kow była zachow ana pomimo indukcj i gorączkowego
wzrostu temperatury wewnętrznej u gołębi przez do-
żylną iniekcj ę LP S. Mech anizmy kontroluj ape około-
dobowąrytmicznościątemperafury wewnętrznej u pta-
ków są nięzalężne od mechanizmów warunkujących
gorączkowy wzrost temperafury wewnętrznej ( 1 1 ). Po-
dobny model eksperymentalny zastosowano podczas
domózgowej iniekcji LPS 
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wa iniekcja LPS w ciagu dnia nie wlłvołała gorączkt
u gołębi. Temperatura wewnętrzna ptaków zaczęla ob-
niżać się od momentu wyłapzenia światła w pomiesz-
częniu(światło wyłączano o godzinie 2100) i utrzymy-
wała się na podwyższonym poziomie podczas nocy
w porównaniu z kontrolą. Natomiast domózgowa

iniekcj a LPS podczas nocy powodowała znaczny wzrost
temperatury wewnętrznej gołębi ze szczytem wzrostu
około 5 h po iniekcji. Następnie obserwowano spadek
temperatury wewnętrznej i ponowny jej wzrost do mo-
mentu włączenia światła w pomieszczęntu. Tempera-
tura wewnętr zna ltrzy mywała się na p odobnym p ozio -

mie w ciągu dnia w porównaniu z kontrolą. Po domoz-
gowej iniekcji LPS obserwowano inny czas powrofu
temperafury wewnętrznej gołębi w zależności od tego,

czy iniekcje były wykonywane w ciagu dnta, czy też
w nocy. Temperatura wewnętrzna po dziennej domóz-
gowej iniekcji LPS powróciła do normalnych wartości
około 19 h po iniekcji, natomiast w przypadku nocnej
iniekcji czas powfofu był krotszy o 10 h (12).

P iro g eny b akteryj ne wykazuj ą p o nadto dziaŁanię hi-
potermiczne u ptaków Dowodem na to sąbadania, które
wykazŃy, że dootrzęwnowa iniekcja wysokiej dawki
inaktyłvowanej bakterlt P. multocidau gołębi, dożylna
iniekcja pirogenu bakteryjnego Salmonella abortus equi
u kurcząt oraz dożylna iniekcja wysokiej dawki endo-
toksyny u kur powodowały obnizenie temperafury we-
wnętrznej (4, 11).

Rola pirogenów endogennych
w powstawaniu golączki u ptaków

W badaniach nad udziałem pirogenów endogennych
w indukowaniu gotączki u brojlerów udowodniono pi-
ro genne działatie interleukiny - I B GL- I P). Domózgo-
wa iniekcja IL-IB powodowała wzrost temperatury
w kloace u broilerów. Wyrażny wzrost temperatury
w kloace pojawił się około 4 h po iniekcji i utrzymlłvał
się na wysokim poziomie. Około 6 h po iniekcji nie
ob serwowano ustępow ania gorączki (9). IL- I B, j eden
z najw ażniejszych pirogenów endogennych, prawdopo-
dobnie uczestntczy w powstaw anht gorapzki u ptaków.

Rola prostaglandyn w powstawaniu
g0lączki u ptaków

Pirogenna funkcja prostaglandyn u ssaków pozosta-
je bezsporna, natomiast u ptaków nadalbudzi wąĘli-
wości. Wśród publikacji na ten temat spotyka się za-
równo zwolenników, jak i przeciwnikow tej koncepcji.
Dowo dem na udział pro staglandyn w p owstawaniu go -

rapzktu ptaków są badania przeprowadzonę l7abrojle-
rach. Prawdopodobnie gorączka u brojlerów podlega
mechanizmom dziaŁającym wewnątrz lub w pobliżu
natządu naczyniowego blaszki krańcowej (organum
vasculosum laminae terminalis,Ovn) leżącym w oko-
licy części przedwzrokowej przedniego podwzgórza,
miejsca występowania ośrodka tennoregulacji, gdzie
pirogen endogenny uczestniczy w syntezie i uwalnia-
niu prostaglandyn (9, 15). Na szczególnąuwagę zashl-
gują rownież badanla przeprowadzone na dorosłym
drobiu, podczas których zanotowano wzrost tempera-
fury wewnętrznej w następstwie dopodwzgorzowej in-
iekcji prostaglandyn, natomiast dożylna iniekcja indo-
metacyny u brojlerów, inhibitora syntezy prostaglan-
dyn, przeprowadzona 1 5 minut przed dożylnąiniekcj ą



endotoksyny E. coli powodowała całkowitą blokadę
gorączki w porównaniu z kontrolą. W analogiczny spo-
sób w miejsce indometacyny podano jej rozpllszczal-
nlk4%NaHCO. i wówczas nie obsetwowano żadnego
wpĄrłu na goralzkę u broj lerów. Ponadto, badania prze-
prow adzon e na g ołęb i a ch w ykazały, że gor ączka indu-
kowana inaktywowanymi bakteriami była zablokowa-
napTzez salicylan sodu, natomiast iniekcja indometa-
cyny i aspiryny powodowała spadek temperafury we-
wnętrznej u kurczal i gołębi (9, 13). Zatowno salicylan
sodu, jak i aspiryna na\eżądo inhibitorów syntezy pro-
staglandyn.

Z drugiej strony, publikacje na temat gotączkipoda-
jąsprzeczne informacje na temat udziału prostaglan-
dyn w powstawaniu gorączki u ptaków. BiotelemeĘcz-
ny pomiar temperatury wewnętrznej u gołębi wykazŃ,
że dożylna lub domózgowa iniekcja PGE, spowodo-
wała spadek temperatury wewnętrznej, który utrzymy-
wał się do końca dziennej fazy, do godzlny 2100, nato-
miast dopodwzgórzowa iniekcja PGE, u kurcząt po-
wodowała gorączkę, która została wzmocniona i przed-
ŁużonapTzez podanie indometacyny. Inne badania po-
tw ier dzlĘ hipotezę, ze pro staglandyny występuj ape
w podwzgórzu nie są zaangażowane w powstawanie
gorączki u ptakow, ponieważ gorączcę powodowanej
iniekcj ą LP S u kurcząt nle tow ar zys zył wzro st syntezy
prostaglandyn w podwzg órzll,które ofizymywano i in-
kubowano w roznych okresach po iniekcji LPS (2).
B adani a prz eprowad zonę na go ł ęb i ach w ykazały nato -
miast, ze obwodowe prostaglandyny są odpowiedzial-
ne za wstępny spadek temperafury wewnętrznej powo-
dowany iniekcją LPS E. coli, natomiast nie wpłyrvają
na rozwój gorączki u tego gatunku ptaków. Dozylne
iniekcje indometacyny przeprowadzonę 30 lub 15 mi-
nut przed dożylnąiniekcją LPS redukowały wstępny
spadek temperatury wewnętrznej, który zanotowano
równiez w następstwie dozylnej iniekcji aspiryny 15
minut przed dożylną iniekcją LPS, w odróżnieniu od
iniekcji indometacyny, przeplowadzonych 2 lub 4 hpo
iniekcji LPS. Tylko dożylna iniekcja indometacyny
w odróżnieniu od iniekcji domózgowej, powodowała
redukcj ę wstępnego spadku temperafury wewnętrznej
u gołęb i, wywoływan ą dożylnąiniekcj ą LP S. Prawdo -
podobnie było to powodowane stymulacją syntezy ob-
wodowych prostaglandyn przęz LPS. Wskutek dożyl-
nej iniekcj i indometacyny w ciągu dnia, przeprowadzo-
nej 15 minut przed lub 2 h po dozylnej iniekcji LPS,
temp eratura w ewnętrz na utr zy myw ała s i ę na w y ższy m
poziomie w porównaniu z kontroląi w odróznieniu od
dozylnej iniekcji indometacyny 30 minut przed lub 4 h
po iniekcji LPS. Na szczegóInąuwagę zasługuje fakt,
że domozgowa iniekcj a P GE, powo dow ała znaczny sp a-
dek temperatury wewnętrznej gołębi między godziną
100 a 500, w porównaniu z kontrolą (13),

Na szcze gó lną uwagę zasługuj ą b adania przeprowa-
dzone na.kurczętach, które wykazaĘ zależny od tem-
peratury otoczenia wp§rv prostaglandyn na temperatu-
rę wewnętrznąl ptaków. Otoż, dożylna lub dopod-

wzgórzowa iniekcja PGE' lub PGE, powodowała
wzrost temperatury wewnętrznej u kurcząt w neutral-
nej temperaturze otoczenia (3 1 'C) oraz jel spadek w niz-
szej niż neutralna temperaturzę otoczenia (16'C), Po-
nadto, badaniaprzeprowadzone na dorosĘm drobiu wy-
kazĘ zależny od dawki spadek temperatury wewnętrz-
nej w następstwie domózgowej lub dopodwzgórzowej
iniekcji PGE2.. Wyniki powyższych badań sugerują
wpływ nie tylko samych prostaglandyn na temperaturę
wewnętrzną u ptakow, ale całego profilu pochodnych
kwasu arachidonowego po sĘmulacji fosfolipazy-A,
przezpirogeny (13).

Rola pirogenów egzo- i endogennych w powstawa-
niu gorączki u ptakow zostałaudowodniona niejedno-
krotnie. LPS, jeden z najważniejszych pirogenów eg-
zo gennych, niewątp liwi e indukuj e gorapzkowy wzro st
temperatury wewnętrznej u gołębi, czego potwierdze-
niem są llcznę badania przeprowadzone na ptakach
z ńy ciem endotoksyny b akteryj nej . Zastanaw taj ący p o -

zo staj e ldziŃ IL - I B w p ow staw aniu gor ączki u ptaków,
z uwagi na nieliczne badania przeprowadzone z uży-
ciem tego pirogenu endogennego, Podobnie hipoteza
na temat braku udziału PGE" w reakcjach gorączko-
wych u ptaków, wynikaj ąca z najnow szych badań, wy-
maga wielokrotne go p otwie r dzenia.
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