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Summary

fizjologicznej flory jelitowej, prowadząc do namno-
żenia s ię szczęp ow pato gennych E. c o l i, odp owiedzial -

ny ch za r ozw ój mi ej s c owych lub uo gó lnionych pro c e -

sów chorobowych, Większość pfac w literaturze kra-

powietrznych, worka osierdziowego, posocznicę i są
czę sto przy czyną znaczny ch strat ekonomicznych w
ho dowli drob iu, szcze góInte kur c ząt i in dyków.

Celem pracy było przedstawienie najnowszych in-
formacji doĘczących szczepów APEC orazichroli w
wywołfwaniu różnych postaci kolibakteriozy drobiu.

Gharakterystyka szczepów E, coli patogennyoh
dla dtobiu (APECI

Licznebadania, doĘczące chorobotwórcnlch E. co li
izolowanych od drobiu wykazaĘ,tżnależaĘ one z\,\ry-

kle do grup serologtcznychOI,0ż, 08, O15, O18,

O78 i 0115, zktórychOI,02 i O78 stanowiły 15-

61Jń tzolatów odpowiedzialnych za kolibakt eriozy

oraz Whittama i Wilsona (30), którzy testem MLEE
(Multilocus Enzyme Electrophoresis) stwierdzili ści-
słe pokrewieństwo genotypowe między izolatami grup

OI,02 i O78, izolowanymi od drobiu w różnymcza-
sie i z rożnychrejonów geograficznych.

Szczepy reguczyn-
ników pat zdolności
adhezyjne nadziała,
nie układu odpornościowego gospodarza, zdolnośc
namnażanta się w surowicy lub powodowania zmian

;
ob ecno ścią fi mbrii (p ili), z który ch najb ar dztej istotną
rolę odgrywająadhezyny typu Fl i P (7, II, 1 5). Fim-
brie Fl, zwanę również fimbriami wspólnymi łpu 1,

warunkują adhezję APEC do receptorów nabłonka
zaw ier ających mannozę. Po siadaj ą one zdolno ś ć aglu-
tynacji invitro krwinek czerwonych świnki morskiej,
a odczyn ten może byó zahamowany ptzez mannozę.
Fimbrie te należąwięc do grupy tzw. adhezyn manno-



zo-wrażlirych, MSHA (Mannose Sensitive Hemag-
glutinins) (15), Stwierdzono, że fimbrie F1 zbudowa-
ne sąz szeregu podjednostek (FimA) o masie I] kDa,
połączonych z kilkoma białkami oznaczonymi jako
FimF, FimG i FimH (8). Wszystkie te podjednostki
strukturalne fimbrii F1 kodowane sąprzez chromoso-
malny operon fim (pil). Wykazano, że szczepy E. coli,
wytw arzaj ąc e adhezyny F 1, łatwiej niż szczepy niep a -
togenne, nie posiadające F1, kolonizowały nabłonek
tch awi cy kur c ząt, r ę zultatem cz e go b yło c z ę s t s ze w y -
stępowanie zmian chorobowych u tych ptaków w po-
równaniu z grupą kontrolną zakażonąbakteriami nie
posiadającymi Fl (7). Fimbrie Fl (lub geny kodujące
ich wytwarzanie) stwierdza się znacznie częściej u
szczepów E. coli izolowanych od drobiu z kolibakte-
rioząniż u izolatów pochodzących od ptaków zdro-
\\ych. Dozois i wsp. (9) wykazali je odpowiednio u
74% i 55oń badanych E. coli podczas gdy Wooley i
wsp. (31)nawetu 100% szczepow APECwporówna-
niu z 5J,5%o izolatow flory saprofitycznej. Rola fim-
brii F1 w patogenezie kolibakteriozy drobiu nie jest
jednak do końca wyjaśniona. W badaniach in vivo
wykazano, że s ą one zwykl e wytw arzane pr zez b akte -
rie zasiedlające tchawicę i worki powietrzne, a nie
wykazuje się ich u szczepów namnażających się w
innych narządach lub we krwi. Marc i wsp. (18) stwier-
dzlli,używając metody delecji punktowej operonu fim,
że ekspresj a adhezyn F 1 nie j est konieczna w procesie
kolonizacji nabłonka tchawicy i worków powietrznych
ale są one niezbędne do zasiedlania płuc ptaków zain-
fekowanych szczepami APEC. Sugeruje się również,
iż fimbrie F1 odgrywająpewnąrolę w ochronie pato-
gennych E. coli przed fagocytoząi bakteriobojczym
działanięm surowicy (2I, 3 I).

Fimbrie typu P sąnastępnym czynnikiem adhezyj-
nym, uwazanym za istotny marker chorobotwórczości
szczepówAPEC. Należąone do grupy adhezynMRHA
(Mannose-Resistant Hemagglutinins) czyli takich, któ-
re aglutynują krwinki czerwone in vitro bez względu
na obecność mannozy (15). Fimbrie te wykazano po
raz pierwszy u ludzkich szczepow E. coli odpowie-
dzialny ch za zakńenia dr ó g mo c zowyc h ( 1 6 ), Wytwa-
rzanie tych fimbrii kodowane jest przez operon pap,
zlokalizowany w chromosomie i składający się z 11
strukruralnych i funkcjonalnych markerów genotypo-
wych (15). Receptorami adhezynP sąglikolipidy za-
wieraj ące r eszty galaktozy dowe Gal-a-( 1,4)Gal ( 1 1 ).
Fimbrie P zbudowane sąz podjednostki strukturalnej
PapA or az fr agmentu białkowego PapG, odpowiedzial-
nego bezpośrednio za kontakt adhezyny z receptorem
nabłonkowym. Na podstawie strukfury antygenowej,
zależnej od białka PapA, wyróżniono 1 1 odmian sero-
typowych fimbrii P (określanych jako F7 - F16), pod-
czas gdy rożnice w sekwencjach nukleotydowych biał-
ka PapG pozwoliły na wyodrębnienie 3 klas (I-III),
rożntących się powinowactwem do odmiennych recep-
torów nabłonkowych oraz zdolnością aglutynowania
krwinek czerwonych r óżny ch gatunków zw ierząt (8,

15). Szczepy APEC często posiadają fimbrie P sero-
typu F 1 1, które wykazano v znacznęgo odsetka izola-
tów odpowiedzialnych zaposocznicę drobiu natle E.
coli (8,26). Stwierdzono, iż niektóre ztego typu ad-
hezyn posiadaĘ ścisłe pokrewieństwo strukturalne (se-
kwencja aminokwasowa) z ftmbriami P szczepów
ludzkich wywołuj ących infekcj e układu mo czowe go.
Inne prace podają że odsetek szczepów P-dodatnich
był mniejszy ale wpływ na te wyniki mogły mieć wa-
runki hodowlane in vitro użyte do badania szczepów
APEC (2, 8, II, 22). Testem PCR i hybrydyzacją So-
utherna stwierdzono równiez, że do fenotypowego
wytwatzania adhezyn typu P niezbędny był komplet-
ny operon pap, zawierający gen fel, odpowiedzialny
za wŁasciwąpowierzchniową ekspresj ę tego Ępu czyn-
nika kolonizacyjnego (1 0).

Nie jest do końca poznanarola fimbrii P w patoge-
nęzie zakażeń drobiu szczepamtAPEc. Niektóre dane
wskazują iż nie biorą one udziału w adhezji patogen-
nych E. coli do komórek nabłonka tchawicy, prawdo-
podobnie z powodu braku na ich powierzchni recep-
torów zaw ier aj ących re s zty galakto zy dow e (2, I 8, 22) .

Uważa się, że właściwym miejscem kolonizacji przęz
szczepy z ftmbrtami P są worki powietrzne, płuca i
inne nar ządy wewnętrzne. S twi erdzono bowiem silną
korelację między izolacją z tych miejsc szczepow
APEC a poziomem przeciwciał anty-P u eksperymen-
taln i e i n atura lni e zakaż ony ch kur c ząt (8, 22) .

Innym c zynnikiem adhezyj nym, po siadaj ącym p ew-
ną rolę w patogenezie kolibakteriozy drobiu, sątzw.
kurle (curli), cienkie struktury białkowe (średnica ok.
2nm) zbliżonemorfologicznie do fimbrii, które umoż-
liwiająadhezję bakterii do fibronektyny, lamininy lub
plazminogenu (20). Ten typ adhezyn wykazuje opty-
malną ekspresję in vitro w 26"C w trakcie stacjonar-
nej fazy wzrostu komórek bakteryjnych. Do wytwa-
rzania i powierzchniowej ekspresji kurli niezbędne są
geny csgA oraz crl, które stwierdzono zarówno u pa-
to gennych j ak i niechorobotwórczy ch szczepow E. c o l i
izolowanych od drobiu (3). Rola tych czynników ko-
lonizacyjnych w patogenęzie schorzeń na tle APEC
nie jest wyjaśniona ale wydaje się, ze ich właściwości
adhezyjne mogą potencj alnie wpły.wać na zj adliwość
E. coli, odpowiedzialnych zl |nf9\cj_e narządowe i sta-
ny posocznicowe u kurcząt i indyków

W procesie zasiedlania nabłonka układu oddecho-
wego ptaków pIzęz szazępy APEC pewnąrolę mogą
odgrywać również wrażliwe na temperaturę hemaglu-
tyniny (Tsh, Temperature-sensitive hemaggutinins),
posiadaj ące zdolność agluĘnacji krwinek czerwonych
w 26-30"C, podczas gdy odczyn tenzahamowany jest
w 42"C (23),Białko Tsh posiada masę ok. 140 kDa i
wykazuje homologię aminokwasową z szereglęm
c zynników p ato genno ś ci wytw arzanych pr zez niektó -
r e szczepy Haemop hilus, Ne is s eri a i S hi gel l a. Gen tsh,
kodujący ekspresję hemaglutyniny Tsh, wykazano u
znacznęgo odsetka (46-90,6%) patogennych E. coli,
izolowanych od drobiu z kolibakteriozą a nie stwier-



dzono go u flory kurczątzdrowych (8, i9), Rola czyn_-

nika Tń w p atogenezie zakażęinatle szczepów APEC
nie jest jednak wyjaśniona.

ihoróbotrv ót cze szczepy E. c o l i, o dpowiedz talne za
zakażęnta u drobiu, posiadają często zdolność uwal-
niani a r ożny ch czynników toksycznych, c echuj ących
się dużym podobieństwem do toksyn uwalnianych
przez E. coIi izolowane od chorych prosiąt lub cieląt.
Wykazano, iż niektóre APEC mogąwytwaruac ctepło-
chwiej ną toksynę, wykazuj ąc ą efekt cytotoksyc zny w
komóikach linii HeLa lub Y- 1 (4, 8, 12, 1 3). Toksyna
tanie była jednak identyczna z ciepłochwiejnąentero-
toksyną LT E. c oli, uwalnianą p rzez szczępy patogen-

ne dia sŚaków. Parreira i Yano (21) stwierdzili ponad-
to, iż 7żoń tzolatow pochodzących od kur z Syndro-
mem Dużej Głowy (Swollen Head Syndrome, SHS)
posiadało akĘwność cytotoksyczną dla komórek Vero,
a uwalniana substancj a była neutralizowanaprzęzprzę-
ciwciała anĘ -YT2,w}tv/orzon e z uĘciemtoksyny vero
(shiga) szczepów enterokrwotocznych E. coli. Uważa
Ś i ę, iz ten czynnik toksyc zny, narw any Y T 2y, mo że by c

odpowiedzialny (tazem z pneumowirusem ptasim) za

zmiany obrzękowe stwierdzane w syndromie SHS ukur.
Niektórzy autorzy opisująobecność u drobiu szcze-

pów enterotoksycznych E. coli, uwalniający9Ł 91t9-
iotoksyny: ciepłochwiejną LT lub ciepłostałą ST ( 1, 4,

25). Bikierie takie byĘ izolowafię zprzewodu pokar-
mowego kurcząt z biegunką ale ich rola w patogene-
zie jelitowej postaci kolibakteriozy drobiu wymaga
dalszyih badań.

Istotn;łm czynnikiem p ato genno ś ct szczep ow APEC
izolowanych od drobiu jest obecnośó systemu, pozwa-
lającego nanamnażanie się bakterii w płynach ustro-
j owych, zawierających niewyst ar czający do wzrostu
porio- jonów żęIaza. Bakterie z grupy APEC p99iu-

Óajązdolność intensywnego pobierania śladowych ilo-
ścI żelaza, zapewniony poprzez układ aerobaktyny,
związku z grvpy syderoforów (17). Pozwala on na
natlnażante się E. c o l i w surowicy drobiu, pr ow adząc
do rozwoju objawów posocznicolvych. Geny kodują-
c e w y tw ir zani e aerob akty ny zlokaltzow ane mo g ą, by ć

w plizmidzie CoI V ale występują tęż w DNA chro-
mósomalnym (4,28). U szczepów izolowanych od
drobiu materiał gene§czny dla tego czynnika pato-
genności może być dodatkowo obecny w 100 MDa
plazmidzie, koduj ącym równocze śnie wytw ar zanię
Ózynników, warunkuj ących oporno ść na bakteriobój -

cze dziaŁanie surowicy (2],31). Stwierdzotto, że ae-

robaktyna wytw arzana była pIzez 7 3 -9 8% szczepow
APEC, aw znacznie ntższym odsetku (II%) przez E.
coli pochodzące od drobiu zdrowego (8). Dho i La-
font (6) wykazalt ścisłąwspółzależnośc między wzto-
stemE. coliw pożywkach zawterających śladowe ilo-
ści że\aza z palogennym działaniem tych bakterii na
1-dniowe kurczęta. Wynik taki wskazuje, iż system ae-

rob aktyny, ułatwiaj ący przy swaj anie nie zb ę dnych do

wzrostu jonow żelaza, może być lznany za istotny
marker patogenności szczepów APEC.

Schorzenia wywołane przez szczepy APEC

Zakażenlę szczepami E. coli u drobiu następuje

godni (8).- Najbardziej istotne objawy chorobowe, będące wy-
nikiem zakażenta drobiu patogennymi szczepamt E.
coli, dotyczą jednak dróg oddechowych. Jak wspo-
mniano, 

-są 
to-zwykle wtórne infekcje, którym ptaki

s i adaj ą b akteryj ne. me c hantzmy ob ro ny, prz e d fa g o cy,-

toząnp. wspomnianewyżej fimbrie F1 i otoczka Kl



nych, podobne zmiany morfologiczne można stwier-
dzić na powierzchni osierdzia, wątroby i śledziony, U
drobiu dorosłego infekcje dróg oddechowych mogą
przechodzić w posocznicę (14). W diagnostyce scho-
rzenia podstawowe znaczenie, obok objawów klinicz-
nych i zmian sekcyjnych, posiada izolacja E. coli z
worków powietrznych lub worka osierdziowego.

Jak wspomniano, bakterie E. coli mogą przenlkać
tężdo układu krĘenia,wywołując w rezultacie uogól-
nione zakażęnię posocznicowe. Schorzenia takie ob-
serwuje się u kurcząt, indyków ikacząt, a zmiany za-
palne dotycząm.in. wątroby, śledziony i worka osier-
dziowego (8). Cechą charakterystycznąjest ciemne
zabarwienie wątroby i śledziony ale do właściwej dia-
gnozy niezbędna jest izolacja i charakterystyka czyn-
nika zakaźnego należącego do grupy APEC.

Zakażenia drobiu pato gennymi szczepaml E. c o l i są
nłykl e e fektem działania ni ekorzystnych czynników
środowiskowych i pierwotnych infekcji wirusowych
i/lub mykoplazmowych . Szczepy APEC p os iadaj ą sze-
reg markerów patogenności, odróżniających je od skład-
ników normalnej flory jelitowej. Fimbrie F1 i P uwa-
żane są za podstawowe czynniki adhezyjne, umożli-
wiające zasiedlanie nabłonka górnych dróg oddecho-
lvych ptaków. Namnazanie się bakterii i ich właści-
wości tnwazyjne zalężne sąod szeregu wytwarzanych
przęznie czynników, pozwalających na ochronę przed
fagocytozą i bakteriob ójczym działaniem surowicy.
Wprowadzenie meto d bio l o gii mo lekularn ej p o zw ala
na szersze poznanie mechanizmów chorobotwórcze-
go dziaŁania szczępow APEC jak równieżumożliwia
właściwą diagnos§k ę r ożny chpostaci kolibakteriozy
drobiu.
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