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Effect of feed plovision and Auiguatd treation on deuelopment
ol intestinal mictoflota of newly hatched chickens

Sunrnrary

Result of_the,present study demonstrated the effic ion and

tration of cecaibacterial flbra (Aviguard) on bact establi
within the ceca of newly hatched chickens. Chickens w, groups

units. Chickens ffom tńe first group were deprived of feed for 3 days. The second grouP of_ chicken§ were

pi"rra.J*iiń r"oo ua rirridum. c:t i"k.o, from tire third group after hatching were orally gavaged with Aviguard
according to manufacturer procedure.

The microflora,of 12 hours old chickens maintain
Entero actobaci
Entero anaerob

The of these
remained concentration >109 CFU/g. On the second

eprived of feed an
c bacteria and 107

of birds treated w
Differeńce§'were observed on the third

were predominated by Enterococcus sp.
The nuńber,',of E. coli and Enterobacteri

on the]country to these data in birds
CFU/g.' ,,, ,

In chickens treated with Aviguard the Enterococcu
|evel aboYe 108 CFU/g. The present study shoved tha

colonization



dlanie przewodu pokarmowego nowo wyklutych pi-
skląt kurzych mikroflorą pochodzącą od zwterząt do-
rosłych, wolnych od chorobotwórczych zarazków.
Celem Ęch działań było konkurencyjne wykluczenie
(CE - competitive exclusion) możliwości kolonizo-
wania przewodu pokarmowego przez bakterie choro-
botwórcze poprzez wprowadzenie do niego ltcznej
mikroflory, właściwej dla ukształtowanego ekologicz-
nie środowiska jelit zwtetząt starszych. Wyniki badań
nię zawszejednak potwierdzaj ątętezę (1-3, 6). Zvły-
kle wynika to z faktu, że mechanizmCBjest niezwy-
kle złożony i nie do końca zbadany. Znanę sąj ego po-
szcze golne elemenĘ które j ednak mo gą trac ić na zna-
czeniu w kompleksie pośrednich i bezpośrednich me-
chanizmów regulujących szybkość rozwoju i skład
mikroflory jelitowej jako całości.

C e lem b adaibyło prze śledzeni e dynamiki ro zwoj u
mikroflory jelitowej piskląt w okresie okołolęgowym
na podstawte zmianilościowych i jakościowych flory
bakteryjnej jelit grubych otaz określenie wpływu po-
dawania paszy i preparatu Aviguard.

Materiał imetody
Badania przeprowadzol1o na pisklętach, brojlerach ku-

rzych pocho dzącychz lokalnej wylęgarni będącej pod nad-

zor em Iekarza weteryn arii. P o dzi elono j e na tr zy grupy p o

9 piskląt w każdej ,l, przetrzym\,T/ano w oddzielnych po-
mie szc zeniach lab oratoryj ny ch w wyde zynfekowanych
klatkach. Pi sklęta I grupy nie otrzymały pokanll pr zez czas
trwania doświadczenia, tj. 60 godz. Pojono je wysterylizo-
waną wodą. Pisklęta II grupy bezpośrednio po wykluciu
miały dostęp do standardowej granulowanej paszy dla broj-
lerów oraz dostęp do wody wodociągowej. Grupa taliczy-
ła dodatkowo 10 piskląt przeznaczonych do badania mi-
kroflory po 1 i 3 godzinach po wykluciu. Pisklęta III grupy
po wykluciu otrzymały doustnie preparat Aviguard w daw-
ce zgodnej z zal,ęcenlami producenta oraz wodę wodocią-
gową do picia. Aviguard jest produktem ftmy Bayer t za-
wiera w swoim składzie komensaliczne bakterie przewodu
pokarmowego kur w ilości nie niższej niż 1 07- 109 jtk/g. W
skład preparatu wchodzą między innymi: Bacteroides, Ci-
trobac ter, C] o stridium (Cl. sporogen es), Es cheri ch ia (E.

coli), Enterococcus (E. faecium, E. faecalis), Eubacterium,
Fusobacterium, Lactobaci]]us (L. casei, L, plantalum), Pro-
pi oni bacteriunl, Ruminococcus. P asza podawana pisklętom
nie zawierała antybiotyków a w badaniu bakteriologicz-
nym zgodnie z BSI/ISO nie wykryto w rriej pńeczek Sal-
mone]]a. Pisklęta ubijano po 12,36 i 60 godzinach, a jelita
grub e wykorzystywano do b adań b akterio lo gi czny ch.

Jelita grube wypreparowywano, a po ich otwarciu przy
pomocy. jałowego szkiełka podstawowego usuwano deli-
katnie błon ę śluzow ąwr az z tr eś cią lmieszczano j ą w ste -

rylnej zlewce, wazono lrozcteńczano 10-krotnie pod prze-
dmuchem CO. w buforze węglanowym, spełniającym wy-
ma gania poteńcj ału oksydo -redukcyj ne go b akteri i b eztlę -

nowych. Takrozcięńczone próbki wysiewano po 0,1 ml na
3 płytki odpowiedniego podłoża bakteriologicznego (7 ,15).
W celu izolacji E. co]i i Enterobacteriaceaepróbki wysie-
wano na agar zkrwiąi podłoze McConkeya i inkubowano

w warunkach tlenowych w temperaturze 3JoC przez 48
godzin. Do izolacji Enterococcus sp.używano podłoża sta-

łego z dodatkiem azydku sodu. Posiewy inkubowano w
warunkach mikroaerofilnych, w temperaturze 37"C przez
72 godziny, Lactobaci]]us sp. izo\owano na podłozu Rogo-
sy. Posiewy inkubowano w warunkach beztlenowych w
temperaturze 37'C przez 4 dni. Niezarodnikujące bakterie
beztlenowe izolowano na podłożu stałym CDC z dodat-

kiem krwi or az lua podło zu CD C z do datkiem kanamycyny
i waŃomycyny, Posiewy inkubowano w temperafurze 3JoC
przez 7 dni w warunkach beztlenowych metodą GasPak.
Bakterie na podłozach selektywnych i nieselektywnych
identyfikowano na podstawie cech wzrostu, badania mi-
kroskopowego i standardowych metod i testów służących
do róznicowania bakterii . Liczbę wyro słych kolonii bakte-
ryj nych pr zeliczano na Iiczb ęj edno stek tworzących ko l o -

nie (kt) na gram treści jelitowej i przedstawiono w formie
logarytmicznej. Wyniki badań przedstawiono w postaci
średnich arytmetycznych i odchyleń standardowych. Istot-

nośc róznic między warlościami średnimi przy lżycilte-
stu Manna-Whitney'a-Wilcoxona. Różnice Llznawano za
istotne przy p < 0,05. Analizę wykonano za pomocą pro-
gramu PCSTAf 1,0 (Infomed, Kraków).

Wyniki iomówienie

także Enterococcus 1 Lactobaci] ]us spp. w liczbie wy-
j"1

"rJ
ków obserwowano statystycznie istotny wzrost ltczby

Entero b a c t eri a c e a e (I,3 x 1 0 8 j tk/g). Niec o ntższa była
liczebność Enterococcusi Lactobacil]us spp. (I01 jtV
g), natomiast liczba bakterii beztlenowych pozostawała

jtk/g) oraz Enterococcus sp. (8x 101/g). Po 3 godzinach
w tej grupie piskląt Itczby bakterii izolowanychztrę-
ści jelit były podobne lub wyższe od liczby bakterii
izolowanych z jeltt l2-godzinnych piskląt, które nie
otrzymywały paszy. Wyjątek stanowiĘ bakterie bez-
tlenowe, których liczba narastała wolniej i wynosiła
średnio 4,6xI02 jtk/g treści. Po I2 i 30 godzinach ob-
serwowano wzrost Iiczby wszystkich badanych bakte-
rii, natomiast po 60 godztnach stwierdzono nięznaczne
obniżęnie się liczby E, co]iiinnych Enterobacteriaceae
z4,6x106 jtk/gpo 30 godzinach do4,2x106 jtk/g, cho-
ciaż różnice te nię byĘ staĘsĘcznie istobre. Istotnie
natomiast wzrastaŁa w tym czasięliczba Lactobaci]]us



dardowe)

Tab. l . Liczba E. coli i innych Enterobacteriacae akurcząt w treści jelit grubych w

zależności od sposobu karmienia po rvykluciu (średni log jtk/g + odchylenie stan_
taIiczba bakterii tlenowych w jeli-
tach grubych przekraczała I09 jtWg
treści. Wśrod nich dominowały E.
co]i t inne Enterobacteriaceae, któ-

Enterococcus i Lactobacillus spp.
wńała się od 10' jtk/g po 12 godzi-

jtk/g drugiego dnia i utrzymywaŁana-zbl|żonym 
poziomie do końca do-

świadczenia.
Jak wynika z danych piśmiennic-

u do kar-

iI;ś:i,*
porównaniu do grupy ptaków kar-

żepaszapozytywnie wpływa na roz-
wój i zasiedlanie się mikroflory w

objaśnienia: a, b, c średnie oznaczone w kolumnach rÓżnymi literanli istotnie się

róznią(p < 0,05); *p'0,05 w porównaniu do 12 godziny życia

Tab. 2. Liczba Enterococcus sJr. u kurcząt rv treŚci jelit grubych w zaleŻnoŚci od

sposobu karmienia po wykluciu (średni log jtkJg t odchylenie standardolve)

Objaśllienia: jal< w tab. l .

Tab. 3. Liczba Lactobacilltt§ sp. u kurcząt rv treści jelit grubych rł,za|eżności od

sposobu karmienia po wl,kluóiu (średni log jtk/g + odchylenie standardolve)

Objaśnienia: jak w tab. 1.

Tab.4. Rozwój bakterii beztlenowych. u kurcząt w treści jelit grubych w zależności

od sposobu kaimienia po wykluciu (średni log jtk/g + odchylenie standardorve)

12

Pozbawiona paszy przez 3 dni

KarmiOna bezpośrednio po wykluciu

Karmiona z dodatkiem preparatu

AVlGUARD bezpośrednio po wykluciu

4,437 t 0,303'
n=3

3,973 t 0,690'
n=8

7,064 t 0,402b

n=3

5,127 x 0,127"-
n=3

6,393 t 0,820'*
n=8

7,588 t 0,172b
n=3

7 ,320 ł 0,141"-
n=3

6,906 t 0,592,*
n=6

8,339 t 0,185b-
n=3

12

Pozbawiona paszy przez 3 dni

Karmiona bezpośtednio po wykluciu

Karmiona z dOdatkiem preparalu

AVlGUARD bezpośrednio po wykluciu

4,81 2 t 0,450'
n=3

2,785 t 1,006b
[=8

7,078 t 0,478'
[=3

7,014 t 0,019'-
n=3

6,295 t 1,030"-
[=8

8,206 t 0,120b-
fl=3

7,811 t 0,060'*
n=3

7,443 t 0,1 45b-
n=6

8,641 t 0,051'-
n=3

Pozbawiona paszy przez 3 dni

Karmiona bezpośrcdnio po wykluciu

Karmiona z dodatkiem preparatu

AVlGUABD bezpośrednio po wykluciu

Objaśnienia: jak w tab. 1.

sp. t rięzalodnikujących bakterii beztlenowych oraz,

choć w mniejszym stopniu, Itczba Enterococcus sp,

W grupie piskląt, litóre po wykluciu otrzymywały
doustńie Aviguard, po 12 godzinach średnia całkowi-



cze proces kolonizowania się bakterlt,czego wyrazem
byĘ zmiany ilościowe i jakościowe wśród badanych
bakterii. Stwierdzono wysoką liczbę E. co]i t innych
Entero bac teri aceae zvłykle u dorosĘch występuj ących
w mniejszych ilościach oraz niskąliczbę bakteritbez-
tl enowych wy stępuj ąc y ch zazwy czaj w wi ęks zy ch tlo -

ściach. Niższa Itczbabakterii w jelitach u ptaków, które
ównaniu do zwierząt
pierwszych znajdlje
ejsca do kolonizacji.

Wydaje się, że jest to niekorzystne, poniewaz w oto-
czentu pi skląt znaj dująsię b akterie niepożądane, któ -

re często są mniej konkurencyjne w stosunku do re-

si się to do pałeczek Sa]mone]]a. które obecne w śro-
dowisku piskląt w niewielkiej liczbie, mogą wnikać
do przewodu pokarmowego i doprowadzać do zaka-
żenia. Ztego punktu wtdzenia celowe wydaje się sty-
mulowanie rozwoju różnymi sposobami mikroflory
korzystnej (1-3, 6, 10) jak i wprowadzanie do przewo-
du pokarmowego nowo wyklutych piskląt zestawu
mikroorgantzmów typowych dla prawidłowej flory

swoistą odpomość matczyną oraz brak jeszcze wy-
kształconej własnej skutecznej odpowiedzi immuno-
Iogicznej uzasadnione jest wprowadzanie znanych i
swoisĘch dla przewodu pokarmowego mikroorgani-
zmów jako fizycznej (blokada receptorów na komór-
kach nabłonka) i fizjo\ogtcznej (oddziaŁywanie anta-
gonistyczne) b ariery o gr aniczającej kolonizowanie się
bakterii niepożądanych i chorobotwórczych.
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BYRNE W. J., MCCORMACK R., BRICE N.,
EGAN J., MARKEY B., BALL H. J.: Izolacja My-
coplasma bovis odbydła z klinicznymi objawami w
Republice lrlandii. (Isolation of Mycoplasma bovis
from bovine clinical samples in the Republic of lre-
land). Vet. Rec. 148, 33I-333,2001 (11)

W okresie od krłietnia 1 995 r do grudnia l998 r. badano na obe clość Myco-
plasma boviswycinki pfuc 736 krów zzapalenlempłuc kończa_cym się padnię-

ciem oraz 1 35 próbek mleka pochodzących od krów z zapaleniem gruczołu mle-

kowego i 42 aspiraty mazi stawowej z obrzękĘch stawów. ,Ą4 óov-lswyosobnio-
no ze I34 (18%) wycinków płuc z tym, że w 1995 r izolowano tęn zarazekz
19,8% badanych płuc, w 1996 r z23,3Yo,w 1997r. z I3oń i w 1998 r z 15%

badanych płw, Z 66%o wycinków pfuc, z których izolowano M. boviswyosob-
niono też inne patogeny powodujące choroby układu oddechowego takie jak

Mannhejmia (Pasteure}la) haemolytica, Pasteure]]a nttltocida, wirus IBR, PI-3

syncycjalny wirus układu oddechowego (RSV), Actinomyces pyogenes, Salnlo-
ne]]a dubtin, nicienie pfucne, S. typhimurium, wirrrs BVD. M. bovjs izolowarLo

z 5 spośród 42 próbek mazi stawowej od krów pochodzących z 28 stad Pięć
przypadków zapalenia stawów na tle infekcji M. boviswystryiło w 3 stadach, w

tym w stadzie, w którym zapalenie gruczołu mlekowego spowodowane przez

ten zarazek wystąiło po raz pierwszy M. boviswyizolowano też z treści żołąd-

ka jednego poronionego cielęcia. 
G.

HUSSAIN A,.Z.z Ocena morfometryczna jelit cien-
kich i jelit ślepychbażanta zarażonego przez He-
xamita sp., i Trichomonas sp. (Morphometric eva-
luation of the small intestines and coeca of phe-
asants infected with Hexaminat sp., and Trichomo-
nas sp.). Vet, Rec. ),48,484-485, 2001 (15)

Choroby wywołane przez Trichonlonas l, Hexamitapowodują duże straĘ w

hodowli bażantów. Chorująpisklęta w wieku od 3 do 12 tyg. Zmialy morfome-

tryczne określono w jelitach cienkich i ślepych piskląt w wieku 6-7 tyg. o trzech

różnych stopniach nasilenia inwazji pasożytniczej W grupie x w której hexami-

tozę zdiagnozowano u ptaków 4 tygodniowych występowało wychudzenie, osła-

bienie, u części ptaków ponadto wodnista biegunka Przęz I0 dni ptaki leczono

dimetridazolem podanym w karmie i oksytetracykliną podawaną w wodzie do

picia. U ptaków poddanych ubojowi 6-1 Ęg nie stwierdzono badaniem histolo-

gicznym obecności Ttichomonas1.1b Hexamita. W grupie y, w której hexamito-

zę stwierdzono w ptaków w wieku 4 tyg i poddanych ubojowi w wieku 6-7 tyg

pomimo leczenia stwierdzono wyłącznie Trichomonas, Natomiast w grupie z,

pomimo 1eczenia, występowały duże ilości Hexalnita. Srednia wysokośó kosm-

ków jelitowych, głębokość krypt i grubość śluzówki dwunastnicy byłanajniższa

u ptaków z glllpy x, wzrastała u ptaków z glllpy y i była najwyższa u ptaków z

grupy z. Statystycznie znamienne różnice dotyczyły tych parametrów pomiędzy

grupaml xIZ. 
G.


