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Salmonellosis immunoprophylaxis in poultry
Summary

Salmonellosis has signifieantly eontributed to eeonomic losses in the poultry industry and has eaused ali-
men tary toxicosis and infeetions in people.

One method of eliminating the baeteria from the epizootie and epidemiologieal ehain has been through
preventive vaeeination. The history of salmonellosis immunoprophylaxis dates from the 1950's and Smith's
studies on an attenuated vaecine based on Salmonella Gallinarum 9R.

The paper deseribes the features of attenuated and non-aetivated vaeeines applied worldwide in pouItry.
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Salmonelozy ciągle jeszcze odgrywają istotną rolę
w patologii drobiu. Są źródłem zarówno znaczących
strat ekonomicznych, jak też stanowią poważne zagro-
żenie epidemiologiczne. Drób i przetwory drobiarskie
uznaje się za istotne źródło zatruć i zakażeń ludzi pa-
łeczkami Salmonella (42). Do zatruć pokarmowych
dochodzi najczęściej po spożyciu żywności poddanej
niedostatecznej obróbce termicznej lub wtórnie zanie-
czyszczonej w trakcie przygotowania i przechowywa-
nia. Zakażenia i zatrucia pokarmowe wywołane przez
pałeczki Salmonella stanowią w Polsce 90% wszyst-
kich zatruć pokarmowych u ludzi. Wprawdzie w ostat-
nich latach notowany jest ciągły spadek liczby zatruć i
zakażeń pokarmowych wywołanych przez różne se-
rowary Salmonella, lecz ciągle jeszcze jest on wysoki
(ponad 23 tysiące w 1997 r.) (17). Należy tu jednak
podkreślić, że zdecydowana większość zachorowań nie
trafia do urzędowych rejestrów. Według szacunków
pochodzących z wielu krajów uważa się, że zgłoszone
tego typu przypadki u ludzi stanowią zaledwie 1 do
10% faktycznych zakażeń (cyt. 23). Przy tym, od po-
czątku lat 80-tych głównym czynnikiem etiologicznym
infekcji salmonelozowych u drobiu i ludzi jest S. En-
teritidis (obecnie ok. 86%) podczas gdy w latach 60-
tych i 70-tych dominował serowar S. Typhimurium
(31).

Eliminację pałeczek Salmonella z łańcucha epizo-
otyczno-epidemiologicznego utrudnia długotrwałe
nosicielstwo i siewstwo zarazka oraz u drobiu możli-
wość transowarialnego przenoszenia drobnoustrojów
na potomstwo (29, 37).

Ograniczenie zakażeń stad drobiu pałeczkami Sal-
monella, a w konsekwencji dalsze obniżenie liczby

zatruć na tle Salmonella u ludzi, wymaga działań
umożliwiających uzyskanie stad wolnych od infekcji.
Obejmują one wprowadzanie programów monitorin-
gu stad rodzicielskich, zapobieganie kontaminacji pa-
szy, przeprowadzanie regularnej i efektywnej dezyn-
fekcji kurników oraz stosowanie immunobiologicznej
ochrony polegającej na zasiedlaniu przewodu pokar-
mowego ptaków przez probiotyczne drobnoustroje
uniemożliwiające kolonizację patogenom (zasada
kompetycyjnego wykluczenia) (39,40). W wielu kra-
jach, jak na przykład w Niemczech, zostały wprowa-
dzone w pewnych regionach np. w Bawarii, rządowe
programy zwalczania salmoneloz u drobiu (40). Rów-
nież w Polsce od 1999 r. obowiązują instrukcje Głów-
nego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania sal-
moneloz w stadach reprodukcyjnych drobiu, stadach
drobiu rzeźnego i stadach towarowych kur (Instrukcja
nr 1/99,2/99,3/99). Należy mieć jednak na uwadze fakt,
że zwalczanie salmonelozjestprocesem trudnym, kosz-
townym i długotrwałym, a efekty działań prowadzonych
zgodnie z powyższą instrukcją nie będą szybkie.

W realizowanym programie zwalczania salmoneloz
uwzględniono również immunoprofilaktykę. Wydaje
się, że zastosowanie szczepień ochronnych przyczyni
się w znacznym stopniu do redukcji zakażeń drobiu
pałeczkami Salmonella oraz ograniczy lub całkowicie
wyeliminuje w niedalekiej przyszłości chemioterapeu-
tyki, które w ostatnich latach są często w niekontrolo-
wany sposób wykorzystywane do zwalczania infekcji
bakteryjnych. Narastająca w bardzo szybkim tempie
oporność drobnoustrojów, w tym i pałeczek Salmo-
nella na stosowane chemioterapeutyki oraz zagroże-
nie pozostałościami leków w tkankach (np. mięsie,
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jajach) oraz w środowisku wskazują na szczepienia
ochronne drobiu jako efektywny czynnik kontroli za-
każeń (5, 39).

W świetle przeglądu piśmiennictwa dotyczącego
immunoprofilaktyki salmonelozy drobiu wynika, że w
praktyce drobiarskiej stosowane sązarówno szczepion-
ki atenuowane jak też inaktywowane. Immunizacja
niepatogennymi, atenuowanymi szczepami Salmonella
stymuluje humoralną i komórkową odpowiedź immu-
nologiczną, dającą długotrwałą ochronę. Po podaniu
szczepionki per os dochodzi także do wzrostu miej-
scowej odporności błon śluzowych przewodu pokar-
mowego (GALT - gut associated lymphoid tissue), co
wydaje się istotne w aspekcie ochrony przed zasiedla-
niemjelit przez pałeczki Salmonella. Klasyczny spo-
sób pozbawiania drobnoustrojów chorobotwórczych
wirulencji polega między innymi na ich hodowli w
warunkach odbiegających od optymalnych. Szczepy
bakteryjne namnażane są w podwyższonej temperatu-
rze i na podłożach o zmienionym składzie. Obniżenie
zjadliwości (atenuacj a) Salmonella możliwa jest rów-
nież poprzez wywołanie mutacji genów kodujących
czynniki wirulencji lub odpowiedzialnych za procesy
regulacyjne metabolizmu komórek bakteryjnych (21).
Żywe, atenuowane szczepionki podane ptakom zapo-
biegają kolonizacji błon śluzowych jelit przez szcze-
py terenowe oraz ograniczają ich rozprzestrzenianie
w środowisku (9). Siewstwo szczepów szczepionko-
wych jest krótkie, a ich czas przeżycia w środowisku
jest skrócony z powodu zwiększonej wrażliwości na
czynniki zewnętrzne. Szczepy szczepionkowe różni-
cuje się od terenowych na podstawie morfologii kolo-
nii, czy też markerów metabolicznych. Niestety ze sto-
sowaniem szczepionek żywych łączy się pewien sto-
pień ryzyka - rewersji szczepu szczepionkowego do
postaci wirulentnej (20, 40).

Immunizacja inaktywowaną szczepionką opartą o
pełną komórkę bakteryjną lub tylko antygenami bak-
teryjnymi np. białkiem błony zewnętrznej (OMP -
outer membrane protein) prowadzi do wytworzenia
odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego (prze-
ciwciała klasy IgG we krwi), jednak słabszej niż ma to
miejsce po podaniu szczepionki żywej. Związane jest
to z możliwością uszkodzenia antygenów w czasie
przygotowywania szczepionek lub faktem, że żywe
komórki bakteryjne ze względu na ich podziały, pre-
zentują antygen układowi immunologicznemu w
przedłużony sposób. Inaktywowane szczepionki mu-
szą być podane co najmniej 2-krotnie w formie iniek-
cji domięśniowej lub podskórnej, co w przypadku pro-
dukcji drobiu jest zabiegiem pracochłonnym. Stoso-
wanie tych szczepionek jest jednak bezpieczne, po-
nieważ brak jest siewstwa do środowiska szczepu
szczepionkowego i możliwości jego rewersji do for-
my dzikiej (3,21).

Historia immunoprofi1aktyki salmoneloz datuje się
od lat 50-tych, kiedy Smith zastosował po raz pierw-
szy u drobiu, choć bez pozytywnych efektów, inakty-

wowaną szczepionkę opartą na szczepie Salmonella
Gallinarum (cyt. 33). W trakcie dalszych badań Smith
uzyskał szorstki szczep S. Gallinarum (9R), z którego
przygotował żywą szczepionkę przeciw salmonelozie
drobiu (33). Początkowo nie zdefiniowano mutacji
genu, która powodowała utratę zjadliwości u tego
szczepu, ale późniejsze badania wykazały, że mutacja
dotyczy locus odpowiedzialnego za odrębną ścieżkę
biosyntezy lipopolisacharydów. Okazało się, że mu-
tanty szorstkie R syntetyzują niekompletne lipopoli-
sacharydy uszkodzone w okolicy podstawy rdzenia
(25). Takie szczepy S. Gallinarum okazały się efek-
tywnymi immunogenami, jednak nie utraciły one pa-
togenności w odniesieniu do niektórych rodów drobiu
np. wywodzących się z rasy Leghorn (32). Ocenę sku-
teczności szczepionki uzyskanej ze szczepu szorstkie-
go S. Gallinarum 9R przeprowadzono w stadzie kur-
cząt White Leghorn. Po podaniu podskórnym tej szcze-
pionki obserwowano redukcję objawów klinicznych
w stadach kur szczepionych, a następnie doświadczal-
nie zakażonych. Nie stwierdzono też innych zakażeń
gładkimi szczepami S. Gallinarum. Niestety szczep
szczepionkowy wywoływał widoczne zmiany patolo-
giczne typowe dla tyfusu kur w wątrobie i śledzionie
oraz izolowany był zjajnika. Nie notowano natomiast
upadków w stadzie. Po immunizacji szczepem 9R S.
Gallinarum nie uzyskano krzyżowej protekcji przed
zakażeniem kur heterologicznymi szczepami S. Typbi-
murium iS. Infantis (32).

Badania Bocha wykazały, że szczepionka oparta na
szczepie 9R podana 2-krotnie kurom nioskom w po-
staci podskórnej iniekcji indukuje wysoką, krzyżową
odpowiedź immunologiczną przeciwko S. Enteritidis
należącej do tej samej grupy serologicznej 0:9 (DO)
co S. Gallinarum, która zabezpiecza ptaki przed wy-
stąpieniem objawów klinicznych choroby oraz upad-
kami. Natomiast podanie tej szczepionki z wodą do
picia powodowało wytworzenie słabszej protekcji
immunologicznej, która nie chroniła przed zakażeniem
heterologicznym szczepem S. Enteritidis(6).

Kolejną szczepionką przeciwko salmonelozie dro-
biu testowaną w latach 70-tych była żywa szczepion-
ka oparta na szczepie Salmonella Typhimurium z mu-
tacją galE (14, 15). Gen galE koduje epimerazę D-ga-
laktozy, enzym, który odgrywa istotną rolę w syntezie
LPS-u budującego błonę zewnętrzną ściany bakterii.
Zmutowane bakterie namnażane w środowisku pozba-
wionym egzogennej galaktozy potrafią syntetyzować
prawidłowa LPS. Niestety gromadzą metabolity tej
syntezy i ich komórki ulegają lizie. Fakt, iż synteza
galaktozy przez ten szczep powoduje ewentualną bak-
teriolizę zapobiega ich zjadliwości (18). Podanie szcze-
pionki S. Typbimurium galE l-dniowym pisklętom
znacząco obniżyło wydalanie z organizmu ptaków
pałeczek Salmonella z kałem. U szczepionych kurcząt
zaobserwowano jednak gorsze przyrosty masy ciała.
Inną niekorzystną cechą tej szczepionki była również
wysoka tendencja szczepu galE do zmiany właściwo-
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ści biochemicznych, poprzez wtórne mutacje, a nawet
powrotu do zjadliwości, co wykazał w swoich bada-
niach Hone i wsp. (20).

Badania nad mutacj ą galE szczepu S. Typhi prowa-
dzone były także przez Germaniera i Furera (16). Taki
szczep S. TyphiTy21a z mutacją galE licencjonowa-
no w 1989 r. jako szczepionkę przeciwko durowi
brzusznemu u ludzi. Dalsze badania Tagliablue i wsp.
(35) oraz Forest'a i wsp. (12) wykazały, że podanie
szczepionki S. TyphiTy21 a stymuluje długotrwałą od-
porność nie tylko humoralną wydzielniczą (lgA), ale
też komórkową. Szczepionkę tę stosowano u ludzi w
Chile, podając doustnie liofilizat przez 3 kolejne dni.
U osób szczepionych uzyskano zadawalającą ochronę
(przez 3-5 lat) przed zakażeniem (24).

Inną grupę szczepionek stanowią szczepionki opar-
te o szczepy z mutacją genu aroA. Gen aroA koduje
syntezę jednego z kluczowych enzymów procesu bio-
syntezy związków aromatycznych u bakterii. U pałe-
czek Salmonella jest to jedyna droga do biosyntezy
kilku ważnych metabolitów, włączając PABA (kwas
para-aminobenzoesowy). Ponieważ związki te są nie-
zbędne dla wzrostu bakterii, dlatego mutant y aroA są
niezdolne do namnażania w tkankach kręgowców i tym
tłumaczy się ich niepatogenność (18). Badania Tana i
wsp. (36) nad szczepionką opartą o szczep S. Typbi-
murium aroA wykazały, że jej podanie per os lub in-
iekcyjnie kurczętom redukuje siewstwo dzikich szcze-
pów S. Typhimurium i S. Enteritidis, które użyto do
zakażenia kontrolnego.

Podobne wyniki prezentują Cooper i wsp. (9), któ-
rzy uzyskali wysoką skuteczność w stymulacji odpo-
wiedzi immunologicznej i kurcząt immunizowanych
szczepem S. Enteritidis aroA i zakażonych następnie
szczepem homologicznym S. Enteritidis. U ptaków
immunizowanych uzyskano redukcję stopnia koloni-
zacji narządów wewnętrznych: jajnika, wątroby, śle-
dziony, jelit ślepych jak również ograniczenie siew-
stwa z kałem (9).

Kolejnymi szczepionkami, nad którymi prowadzo-
ne były badania, są szczepionki oparte o mutanty za-
wierające mutacje genów cya i crp (10). Gen cya eks-
presjonuje cyklazę adenylową, a crp białkowy recep-
torcAMP (cykliczny adenozyno-mono-fosforan), Wła-
ściwe funkcjonowanie tych genów jest niezbędne dla
transkrypcji wielu innych genów bakteryjnych powią-
zanych z transportem i rozpadem metabolitów. Okre-
ślona koncentracja cAMP w komórce bakteryjnej jest
także istotna dla biosyntezy fimbri i rzęsek. Stężenie
cAMP w komórkach ptaków jest niewystarczające by
dopuścić do wytwarzania przez bakterie z mutacją cya
zjadliwych form fenotypowych. Ponadto włączenie
mutacji crp zapobiega pobieraniu przez drobnoustroje
egzogennego cAMP (10). Badania nad skutecznością
takich szczepionek prowadzili na kurczętach Curtis i
Kelly (10) oraz Hassan (19). Wykazali oni, że podanie
w dwóch kolejnych dawkach z wodą do picia szczepu
S. Typhimurium z mutacją cya i crp zapobiegło kolo-

nizacji jelita ślepego homologicznym, zjadliwym
szczepem S. Typhimurium. Natomiast jednokrotne
szczepienie redukowało wydalanie z kałem szczepu
użytego do zakażenia kontrolnego, ale nie zapobiegło
kolonizacji jelita ślepego. Późniejsze badania Curtisa
i wsp. (11) wykazały, że szczepionka zawierająca S.
Typhimurium cAMP podana 2-krotnie nioskom w 16
i 28 tyg. życia chroniła przed zakażeniem różnymi se-
rowarami Salmonella, jak też eliminowała transmisję
pionową zarazka.

Kolejnymi szczepionkami żywymi, nad którymi
prowadzono badania są szczepionki oparte o szczepy,
które pozbawiono "plazmidu zjadliwości". Plazmido-
we DNA zawiera geny warunkujące powstanie zjadli-
wości u Salmonella i u innych entero-inwazyjnych or-
ganizmów jak Shlgel1a czy E. coli Okazało się, że
szczepy S. Typhimurium i S. Gallinarum, u których
wyeliminowano plazmid o masie powyżej 60 Mda
wykazywały obniżoną zjadliwość (4,22). Barrow wy-
kazał, że domięśniowa immunizacja kurcząt bezpla-
zmidowym szczepem S. Gallinarum powodowała
zwiększoną ochronę ptaków przed zakażeniem homo-
logicznym szczepem S. Gallinarum (2). Podobnie,
immunizacja myszy szczepem S. Enteritidispozbawio-
nym plazmidu o masie 36 Mda chroniła j e przed zaka-
żeniem zjadliwymi szczepami S. Enteritidis. S. Du-
blin i S. Typhimurium podanymi per os, podskórnie i
dootrzewnowo (28). Niestety, szczepionki oparte o
szczepy pozbawione plazmidu, podane per os, gorzej
indukują odpowiedź immunologiczną - prawdopodob-
nie dlatego, że "zjadliwy plazmid" odpowiedzialny jest
za zdolność migracji bakterii ze światła jelita do ente-
rocytów (2).

Ostatnio w immunoprofilaktyce salmoneloz u dro-
biu zostały wykorzystane poza pałeczkami Salmonel-
la, inne niepatogenne dla drobiu, Gram-ujemne drob-
noustroje - Hsemophilus somnus (41). W prowadzo-
nych wcześniej badaniach in vitro okazało się, że H
somnuswzbudza u immunizowanych zwierząt powsta-
nie przeciwciał reagujących krzyżowo z wieloma ga-
tunkami bakterii Gram-ujemnychjak: S. Typbimurium,
S. Enteritidis, S. Gallinarum, S. Pullorum, E. colioraz
Csmpylobscter jejuni (34). W doświadczeniach in
vivo, żywą szczepionkę opartą na szczepie H somnus
podano 2-krotnie (per os, dawka 1x 109 cfu/ml) kur-
czętom rzeźnym, które następnie zakażono zjadliwym
szczepem S. Enteritidis. W grupach kurcząt immuni-
zowanych H somnus stwierdzono istotny wzrost in-
tensywności reakcji przeciwciał, szczególnie klasy IgA
(w żółci, w śluzie i surowicy), jak też w 18 dni po
zakażeniu kontrolnym nie stwierdzono w wymazach
kałowych oraz w narządach wewnętrznych szczepu S.
Enteritidis użytego do zakażenia (41). Te pozytywne
wyniki wymagają jednak potwierdzenia badaniami
prowadzonymi w warunkach terenowych.

Szczepionki inaktywowane to biopreparaty, w któ-
rych inaktywacje mikroorganizmu osiągnięto na dro-
dze chemicznej lub fizycznej. Inaktywację szczepu
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można uzyskać poprzez poddanie zawiesiny bakterii
działaniu formaliny, acetonu, aldehydu glutarowego
lub wysokiej temperatury (nie wyższej niż 56°C z po-
wodu niebezpieczeństwa denaturacji antygenów biał-
kowych). Zawierają one mniej lub bardziej immuno-
genne białko.

Najwięcej badań przeprowadzono ze szczepionką
opartą na szczepie S. Entertidistyp fagowy 4 (PT4) z
adiuwantem olejowym (13, 38,40). Gast i wsp. (13)
wykazali, że l-krotne (w 3 tyg.) lub 2-krotne (w 3 i 6
tyg. życia) podanie inaktywowanej szczepionki kur-
czętom powodowało wytworzenie ochrony przed za-
każeniem zjadliwym szczepem S. Enteritidis. Kolejne
badania laboratoryjne i terenowe Timms'a i wsp. wy-
konane na kurach nioskach (2-krotna podskórna lub
domięśniowa iniekcja) wykazały istotny wzrost pozio-
mu przeciwciał w surowicy ptaków (określony testem
ELISA) oraz brak siewstwa szczepu użytego do zaka-
żenia kontrolnego (38). W innych doświadczeniach
Gast i wsp. (13) wykazali, że po 2-krotnej immuniza-
cji kur niosek inaktywowaną acetonem szczepionką
S. Enteritidisnastępowała wprawdzie redukcja inten-
sywności kolonizacji jelit w 1 tyg. po zakażeniu kon-
trolnym, lecz więcej niż połowa niosek pozostawała
do końca obserwacji nosicielami użytego do zakaże-
nia szczepu S. Enteritidis (13).

Innego typu szczepionki oparte są na białkach bło-
ny zewnętrznej OMP pałeczek Salmonella. Błona ze-
wnętrzna tych bakterii składa się z lipopolisacharydów
(LPS), białek, fosfolipidów i antygenów wewnątrzbak-
teryjnego pochodzenia. W błonie zewnętrznej znajdu-
ją się czynniki, które pomagają bakteriom przetrwać
w organizmie gospodarza fagocytozę i działanie do-
pełniacza. OMP i LPS wzbudzały zainteresowanie z
powodu indukowania przez nie odpowiedzi immuno-
logicznej. Białka błony zewnętrznej są silnie immu-
nogenne i zdolne do wytwarzania specyficznych prze-
ciwciał oraz stymulacji limfocytów T (7). Natomiast
LPS uważany jest za mało efektywny w stymulacji
odpowiedzi immunologicznej w porównaniu z inny-
mi inaktywowanymi szczepionkami, choć indukuje
powstanie specyficznych przeciwciał (1). Wyizolowa-
ne poprzez ekstrakcję mocznikową białko błony ze-
wnętrznej ze szczepu S. Gallinarum posłużyło do im-
munizacji kurcząt - w postaci wodnej zawiesiny lub z
adiuwantem olejowo-mineralnym (w dawce 50, 100,
200 i 400 /lg/lOO g masy ciała). Immunizacja spowo-
dowała brak padnięć ptaków po zakażeniu zjadliwym
szczepem S. Gallinarum. Ponadto u ptaków immuni-
zowanych dawką 400 ug białka z adjuwantem po 30
dniach od zakażenia kontrolnego nie wyizolowano z
jelit S. Gallinarum (7,8). Podobne, pozytywne rezul-
taty uzyskali Meenakshi i wsp. (26) po zastosowaniu
szczepionki opartej na OMP S. Enteritidis. Uzyskali
oni wysoki poziom mian przeciwciał w surowicy oraz
przy dawce 1mg OMP S. Enteritidis podanego w pod-
skórnej iniekcji brak siewstwa szczepu użytego do
zakażenia kontrolnego.

Nowe techniki biologii molekularnej dały możli-
wość opracowania szczepionek podjednostkowych,
zawierających w swoim składzie swoiste immunogen-
ne białka produkowane w oparciu o techniki rekombi-
nacji DNA. Nie zawierają one balastu antygenów nie-
potrzebnych do indukcji odporności, a mogących wy-
wołać objawy toksyczne lub alergię (21). W Zakła-
dzie Chorób Drobiu wspólnie z Katedrą Biochemii
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocła-
wiu podjęto próbę uzyskania szczepionki podjednost-
kowej opartej o białka fimbrialne Salmonella Enteri-
tidis. Wybrano fimbrie SEF14, SEF17, SEF18 i SEF21,
należące do typu 1 określanego mianem fimbrii wraż-
liwych na mannozę (27). Fimbrie typu l-go, cieniut-
kie wypustki białkowe o średnicy około 7 urn, obok
toksyn należą do najważniejszych czynników choro-
botwórczych pałeczek Salmonella. Umożliwiają ko-
mórkom bakteryjnym związanie z komórką eukario-
tyczną i macierzą zewnątrzkomórkową (adhezj ę) oraz
ułatwiająkolonizację przewodu pokarmowego gospo-
darza we wczesnym etapie infekcji (27, 30). Jako dłu-
gie białkowe twory występujące na powierzchni ko-
mórek stanowią idealny cel dla układu immunologicz-
nego zakażonego organizmu. Uważa się, że powstałe
przeciwciała skierowane przeciwko białkom fimbra-
ilnym powinny odgrywać decydującą rolę w pierw-
szym etapie choroby nie tylko przez eliminację pałe-
czek Salmonella, ale również poprzez uniemożliwie-
nie bakteriom adhezji do komórek gospodarza i łatwiej-
szą autoagregację, co z kolei ułatwia eliminację bak-
terii z organizmu.

W chwili obecnej, według danych Komisji Leków
z czerwca 2000 r. w naszym kraju zarejestrowane są 4
szczepionki przeciwko salmonelozie drobiu: Gallimu-
ne firmy Merial (inaktywowana, zawierająca szczep
S. Enteritidis), Talovac 109 SE (inaktywowana, zawie-
rająca szczep S. Enteritidis), TAD Salmonella vac T
(żywa, atenuowana zawierająca szczep S. Typhimu-
rium) obie firmy TAD oraz Salmonella SG Vaccine
Nobilis, firmy Intervet (żywa, atenuowana, zawiera
szorstki szczep S. Gallinarum 9R). .

Przyszłość pokaże, czy wprowadzenie immunopro-
filaktyki do programu zwalczania salmoneloz u dro-
biu przyczyni się w sposób widoczny do redukcji za-
każeń pałeczkami Salmonella.
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Omitbobscterium rhinotrschesle wywołuje u drobiu w wielu krajach choro-
by układu oddechowego. Opisano też zapalenie kości, opon mózgowych i sta-
wów wywołane przez tę bakterię. Na wiosnę 1999 r. wystąpiło zapalenie dróg
oddechowych u brojlerów w wieku 7-8 tyg. Pierwszym objawem choroby był
wyciek z nosa, następnie pojawiła się biegunka (w której kał był zabarwiony na
zielono), drżenie głowy i padnięcia przekraczające 10% całego pogłowia pta-
ków. Badaniem pośmiertnym stwierdzono zapalenie worków powietrznych o
średnim nasileniu. Z tchawicy padłych ptaków wyizolowano na agarze z dodat-
kiem 5% krwi baraniej i inkubowanym w 37°C w atmosferze 10% dwutlenku
węgla o. rbinotrachesle (szczep TJA-I) o właściwościach biochemicznych iden-
tycznych ze szczepem B3263/91 należącym do serotypu A. Wyosobniony szczep
należał do tego samego serotypu. Nie redukował on azotanu, nie wytwarzał ka-
talazy, produkował oksydazę, ureazę, beta-galaktozydazę, fermentował lub utle-
niał fruktozę, laktozę, maltozę i galaktozę.
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