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§. enteritidis carrier state in flocks and its presenoe in eggs and chicken embtyos

Summary
The relation between the degree of carrier state of S. enteritidis in broiler reproductions flocks and the

probability thaf these laying hens wiłl produce contarrrinated eggs has tleen studied. The quantity of the
S. enterititlis carrier state asymptornafic taying hens indicated that about V"ń were carring the infection. The
shedding of'the organism in the f*eces was at a relatively iow level, but maintained during the whole ołrserva-
tioEr period" The follow-ing lesions were indicated in the carriers of S. enterititlis ixr the liver in 1,5,97o and
spieen in 1E,8oń, as well as in their ovary (17,4oń) and oviduct {0,58%i.

Salnronella was isolated fł,orn the shell surface in 2,5oń and from eggs contents in only 0r3'ń. Possible
transovarial contamination of the eggs with this organisrn has been inferred by its recovery from the contents
of intact eggs and ovaries of laying hens. This observation does not negate the fact that this microorganism is
transmitted vertically and excreted by newly hatched chicks.

Keywords: Salmonella enteritidis, eggs, chickens.

Nosicielstwo salmonella enteritidis wśród drobiu
pozostaje w ścisłym związku z horyzontalnym roz-
przestrzentaniem się zarazka i masowymi zakażenia-
lni ptaków. Najbardziej wrażliwymi na zakażenie są
pisklęta, szczególnie w pierwszych dniach po wyklu-
ciu. Mniej więcej połowa zakażonych piskląt pada, a
te które przeżyjąstają się siewcami pałeczek Salmo-
nella nawęt do 12 tygodnia życia (6). Samo zjawisko
nosicielstwa, jak i drógi horyŹontainego i weriykalne-
go przenoszenia się zarazków nie są do końca wyja-
śnione, Badania rożnychautorów (5, 14) przedstawia-
jączęsto sprzecznę dane dotyczące tego zagadnienia.
S. enteritidis njezależnie od drogi zakażęnia koloni-
zują się w przewodzie pokarmowym i są wydalane z
kałem, alę także wnikają do komórek nabłonka jelito-
wego i do narządow miąższowych takich jak śledzio-
na i wątroba (7). Stwierdzano je również w jajnikach i
jajowodach (2,15) oraz jądrach u kogutów (13). Wy-
kazano, że szczepy S. enteritidis typu fagowego 4 po-
wszechnie występuj ące go w Europie, okazały się bar-
dziej zjadltwe od innych typów fagowych, akurczęta
rasy White Leghorn bardziej wrażliwe od kurcząt in-
nych ras (8). Berchieri i wsp. (1) izolowalt S. enteriti-
dis z wątroby i j elita grubego niosek tylko do 1 0 tygo-
dnia po zakażentu. Sugerują oni, że możliwe jest w
tym czasie przeniesienie się zarazka drogą wertykal-
ną co jednakw rzeczywistości zdantęmtych autorów
nie następuje.

Występowanie S. enteritidisw żółtkn i białkujaj zno-
szonych pTzęz zakażone nioski wykrywali takze inni
autorzy. Zazlvyczaj był to niewielki procent jaj i to w
pierwszych dwóch tygodniach po zakażeniu ptal<ów
(3, 1 0). Obecność ty ch pałeczek w białku i w zewnętrz-
nej błonie żołtkowej wspiera jednak hipotezę o mozli-
wym wertykalnym przenoszeniu się zarazkóq a tak-
że zakażeniu przetrwałym,

Celem badań było:
1) określenie odsetka nosicieli orazjaj zanieczysz-

czonych S. enteritidis w stadzie niosek reprodukcyj-
nych,

2)przeanalizowaniezależnościmiędzyzamieraniem
zarodków a zal<ażeniem jaj przez S. enteritidis,

3) określenie odsetka piskląt, od których izoluje się
S. enteritidis w pierwszych dniach po wykluciu.

Materiał imetody
B adania pr zeprowadzono w stadzi e ni o s ek repro dukcyj -

nych7iczących 6000 kur w wieku 12 miesięcy. Na 100 kur
przypadało 12-15 kogutów. Stado utrzymyrvane było w stan-
dardowych warunkach i karmione mieszankami przemy-
słowymi przeznaczonymi dla niosek. Zwierzęta nie wyka-
zywały żadnych objawów chorobowych, nie stwierdzano
u nich także wahań ani spadku nieśności. Do doświadcze-
nia wybierano 100 niosek i 12 kogutów, od których pobie-
rano co 7 dni wymazy ze stekl i wysiewano na podłoża do
izolacji pałeczek Salmonellą. Ptaki, od których wyhodo-
wano salmonele ubijano i wykonywano posiewy bakterio-



logiczne zwątroby i śledzio-
ny. u niosek zjajnika ijajo-
wodów, aukogutów z jąder.

Z jaj pochodzących od
niosek z grup doświadczal-
nych, bezpośrednio po znie-
sieniu, pobierano wwazy ze
skorupy, a następnie dezyn-
flekowano przez zantrzenie
w roztworze Mrkonu. Jaja
rozbijano l, zblcrano białko
razem z żołtkiem do jało-
wy ch naczyh. Wymazy i za-
wartośó jaj wysiewano na
p o dłoża do izolacj i p ałeczek
scłlmonellą.

Z partltjaj niewyklutych w klujniku wybierano losowo
100 sztuk i wykonyrvano posiewy bakteriologiczne ze sko-
rup i zamarĘch zarodków (rvoreczek żółciav"ry,jelito gru-
be i stek).

Partię l00 nowo wyklutych piskląt przetrzymywano
przez3 dni i pobierano od nich wymazy, które badano bak-
teriologicznie na obecnośó S. enteritidis. Matęriał do ba-
dań bakteriologicznych: wymazy, wycinki narządów we-
wnętrznych, zawat1.ość jaj wysiewano bezpośrednio na agar
zkrwiąpodłoże McConkeya i podłoże SS oraz napodłoża
wybiórczo-namnażające jak SF (podłoze z kwaśnym sele-
ninem sodu) i bulion GN (HAJNA). Po 18 godzinach inku-
bacji zpodłoży SF i GN dokon}rvano przesiewu na podło-
ze McConkeya i SS. Izolowano kolonie podejrzane oprzy-
należność do rodzaju Salmonella. Uzyskane szczepy iden-
tyfikowano biochemicznie przy poTqcy API 20E i serolo-
gicznie przy pomocy surowic przeciwko antygenom soma-
tycznymi rzęskowym.

Wyniki iomówienie
w badaniach nad nosicielstwem s. enteritidis w sta-

dzie reprodukcyjnym brojlerów stwierdzono jej obec-
ność w steku u 69 na 1000 badanych niosek luJ na
720 badanych kogutów (tab. 1). Po eliminacji tych
zwierząt w kolejnych tygodniach doświadczenia,
stwierdzono w dalszym ciągu siewstwo zarazkaptzez
około 2-3ońzwięrzątdo 5 tygodnia obserwacji (tab.2).
Wśród kogutów przeciętnie jeden w grupie był siewcą
S. enteritidis. U ptaków siewców po uboju stwierdzo-
no nosicielstwo S. enteritidis w wątrobie (około
15,9oń), śledzionie (18,8%), jajnikach (I7 ,4Yo), jajo-
wodach (0,58%), a u I z6 kogutów stwierdzono ten
zarazękw jądrach, wątrobie i śledzionie

Prze dst awi o n e dane w ykazaĘ, żę w zakażonym sta-
dzie około 7% niosek było siewcami S. enteritidis, alę
odsetek nosicieli byŁ wyższy i spośród nich w kolej-
nych tygodniach ujawniali się potencjalni siewcy. W
5 tygodniowej obserwacji stwierdzono) żę około 90ń
zwierząt ujawniło się jako siewcy S. enteritidis. W
badaniach nad obecnością S. enteritidis na skorupach
i w zawartości jaj pochodzących od niosek nosicieli,
zarazękstwierdzonow 25 przypadkach na 1000 jaj na
skorupie i w 3 pizypadkacń na i OOO w zawartości i aj a.
Odsetęk jaj zawierających S. enteritidis na skorupie
(z,s%)jest zbieżny z odsetkiem siewców Ęch drob-
noustrojów, uktórychwykazano S. enteritidis w steku
w kolejnych Ęgodniach obserwacjt od2-3oń niosek.

Tab. 1. Występowanie Salmonella enteritidis w steku i narządach wewnętrznych niosek i ko-
gutów nosicieli

Wyhodowanię zarazkow z posiewów materiału po-
branego z 12 jajnlków i 4 jajowodów w grupie 69 siew-
ców sugeruj e, że S. enteritidis możę także zakażać jajo
w trakcie jego powstawanla. Potwierdzeniem tej tezy
jest obecność zarazkaw w żółtku i białku badanym
łączntew O,3ońjaj (tab. 3). Według opinii Methnera i
wsp. (10) Salmonelle mogą wnikać do pęcherzyków
preowulacyjnych. Powtały jednak odczyn zapalny za-
pobiega ich dojrzewaniu i owulacji. Nie wykluc7?ją
oni przeniesienia stę zakażenia do jaja z narządow
zaangażowanych w j ego powstawanie.

P orównuj ąc lic zby pr zypadkó w, w których i z o lowa-
no S. enteritidis zjajników - 12 ijajowodów - 4 i
zawartośct jaj 3 w odniesieniu do łącznej liczby 1000
niosek i 1000 jaj, można zauważyó ich zbiezność.
Uwzględniając hipotezę, że wszystkie lub część pę-
cherzyków preowulacyjnych ginie (10), w dalszym
ciągu p ozo staj e niebezpi e czeństwo zanie czy szczenla
jajapoza jajnikiem w trakcie jego rozwoju.

Z danychprzedstawionych w tab. 3 wynika, że je-
żeli do wylęgu przeznacza się jajapochodzące odnio-
sek nosicieli S. enteritidis,to w znacznym odsetku (41
na 100 zamarłych zarodków) można reizolować te
zarazkt z jaj zamarĘch Zakażentę
możębyć jednymz czy ymzamie-
ranie zarodków. Zwykle w takich przypadkach odse-
tekzamarĘch zarodków w inkubatorzet klujniku do-
chodzi do I5oń, a nawet przel<raczatę wartość. Biorąc
pod uwagę, że jaja do wylęgu gromadzonę sąptzez
kilka dni, można się spodziewać zwiększenia liczby
jaj zakażonych w całej partli,w porównaniu do jaj zno-
szonych danego dnia. Jakprzedstawiono w tab. 3.przry-
życiowo u piskląt do 3-go dnta życia (u 2 na 100)
można stwierdzić S. enteritidis w steku. Wydalanie
zaruzkanawetprzezpojedynczepisklętanosicielimoże
wpĘwać jednak na gwałtownę szęrzęnie się zakażeń
horyzontalnych. Obecno ść S. ent eritidis na skorupkach
j aj i w nar ządach wewnętrzn y ch zamarĘch z aro dków
w kluj niku, su geruj e, że zakażęnta hory zontalne mo gą
już mieć tam miejsce. Wykazanie przez Nakamurę i
wsp, (7) aerogennej drogtzakażenia i wnikania S. en-
teritidis do komórek i tkanek ptaków, podobnie jak
prry zakażeniu doustnym, uprawdopodobni a tę tezę.

Badania nad nosicielstwem s. enteritidis w stadzie
reprodukcyjnym brojlerów, spośród których 7 9,2o^
wykazyw ało pozytywne miano serologiczn ę, ptze-

Ob.jaśnienie: liczba wyników dodatnich/liczba badanych



Tab. 2. Występowanie Salmonella enteritidis w steku niosek
nosicieli zarazka

Objaśnienie:jak w tab. 1.

Tab. 3. Obecność Sąlmonella enteritidis w jajach, zamarĘch
zarodkach i u nowo łlykluĘch piskląt pochodzących od nio-
sek nosicieli zarazka

Objaśnienie: jak w tab. l.

prowadzili Corkish i wsp. (4). Podobnie jak w przed-
stawi onej placy liczb a zw 1ętząt s i ewc ów zar azka była
niewielka. Przeniesienie ptaków do nowego środowi-
ska spowodowało znacznę zwiększenie wydalanta za-
razkanawętptzez 10% ptaków, co potwierdzili posie-
wami wykonywanymi w odstępach tygodniowych. Po
9 tygodniach obserwacji liczba nosicieli spadła ponow-
nie do około I% Ij. podobnie jak to miało miejsce na
początku doświadczenia. Odpowiedź serolo giczna w
trakcie doświadczenia zmieniała się i niektóre ptaki
wykazujące uprzednio miano dodatnie stawały się se-
rouj emne, p o czym ponownie serododatnie. P ozytyw-
ne miano serologiczne uzyskane w różnych okresach
doświadczenia dotyczyło 95,2oń ptaków. Sugeruje to,
ze badanie serologiczne moze byc ważne dla oceny i
ustalenia nosicielstwa Salmonella w stadzie, ale dane
tę nie zawsze daj ą się odnieśc do poszczególnych osob-
nikow, w tym także takich, u których zarazek mogŁ
znajdować się tylko przejściowo, bez kolonizowania
się. S. enteritidis na skorupce jaj była wykrywanapIzez
wielu autorów (3, 10, 16). Obecnośc zarazka w nie-
wielkim odsetku jaj w białku, żóŁtku lub zewnętrznej
błonie żółtkowej sugenrje, że u pojedynczych osobni-
ków wyklutych z takich ją, zarazek moze przenosić
się drogą werlykalną. Hipoteza ta znajduje odzwier-
ciedlenie w uzyskanych danych z naszy ch do świadczeń,
w których około 2oń nowo wyklutych piskląt okazało
się siewcami Salmonella. Mether i wsp. (11) wręcz
wykluczają przenoszenie się salmoneli przez żołtko,
twierdząc, żę zarcdki takie ginąw trakcie inkubacji. Z
zaro dków zakażony ch natomi ast dobi ałkowo uzyski -
wali pisklęta nosicieli S. enteritidis. Znaczny odsetek
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(4I%) zamarłych zarodków w klujniku potwierdzałby
tę hipotezę, podobnie jak izolowanie ,S. enteritidis od
2% piskląt do 3 dnia po wykluciu, co sugerowałoby, że
część tych zarodków jednak ptzeżywa.

Bicher i wsp. (3) zgadzają się z twierdzeniem, że
podstawowa droga przenoszenia się S. enteritidis od-
bywa się przezzanieczyszczone skorupki, jednakże nie
wykluczaj ą oni drogi transowarial nej. Podobnego zda-
nia pozostająautorzy niniejszej pracy. twierdząc że
możliwe jest, ze wykluwają się pojedyncze pisklęta
zakażone transowari alnie, które następnie staj ą si ę siew-
cami i sprawcami horyzontalnego rozprzestrzeniania
się zakażenia. Sprzyj aj ą temu c zynniki stre s o genne j ak
przenoszenie piskląt poza inkubatoą transpot1. zasie-
dlanie kurnikóW złej jakości pasza, gwałtowne zmia-
ny temperatury itp Znaczenię wymienionych czynni-
ków w szerzeniu się salmonelozy potwierdziŁo wielu
innych autorów (4,9, I2). Przypuszcza się, że prze-
ciwciała obecne w woreczku żółtkowym nie wpływają
na namnażanie się zarazkow w jaju, ale zapoblegąą
one zakażeniu zaro dka. S zc zy t pr zecho dzenia prz eciw-
ciał z woreczka żółtkowego następuje około 18 dnia
życia zarodka aż do pierwszych dni po wykluciu, stąd
ob serwowane padnięcia piskląt następuj ą w większym
stopniu po 48 godzinach życianiż w ciągu pierwszych
godzin. Z drugiej strony w doświadczeniu Corkisha i
wsp. (4) stwierdzano u 81% przectwciała w woreczku
żółtkowym, a w surowicach nowo wyklutych piskląt
tylko u 23%o osobników, co sugeruje, ze tylko część
ptakow uzyskuje naturalną odporność przeciwko S,
enteritidis. Rodzi to potrzebę wykorzystywania wielu
metod postępowania w tym: immunoprofilaktyki swo-
istej i profilaktyki nieswoistej, jak np.: pobudzanie ak-
tywności komórek heterofilnych, sterowanie mikro-
fl orą j e 1 ito wą itp. do zw alc zania zakażeń drob iu wz glę d-
nie wewnątrzkomórkowymi pasozytami jakimi są,S.
enterilidis.

Wnioski

1. odsetek siewców s. enteritidls w stadach niosek
reprodukcyjnych i nowo wykluĘch piskląt jest niewiel-
ki, ale istotny dlazanieczyszczenia skorup jaj.

2. Możliw aj est tran sowarialna droga przeno szeni a
S. enteritidi,s.
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