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Sum

The aim of study was to determine the influence of
biochemical indices in turkey,blood as rvell as to gi
bacterial diseases in broiler chickens and turkeys. In t
of water was administered over a S-day period. A clini
of chickens between 3 days and 4 weeks old with dia
flocks of turkeys lietween 3-13 weeks old with diagnos
colibacillosis and staphylococcus's. Norfloxacin in a d
tered over 5 days for therapeutic purposes.

No negative influence of norfloxin on the turkeyos
RBC, WBC,leucogram) and biochemical (total protei
phorus, ALT, AST. AŁ CK) examinations. The high e
therapy ofbacterial diseases in turkeys and broiler ch
E. coli, Salmonella sp., Pasteurella multocida, Stap
isolatecl from hens. chickens broilers. turkeys and
the above bacteria examined, 9316o^ were sen§itive fo
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W leczeniu chorób bakteryjnych ptaków znajdują
szerokie zastosowanie preparaty z grupy chinolonów
(4-6, 8-11).W medycynie weterynaryjnej nie znalazŁ
zastosowania kwas nalidiksynowy - związek pierw-
szej grupy chinolonów. Do praktyki weterynaryjnej
wprowadzono natomia st związkt nowszych generacj i
tych chemioterapeutyków - flumechinę, enrofloksa-
cynę, danofloksacynę i norfloksacynę (4). Szerokie
spektrum bakteriobój cze, stosunkowo duży margines
bezpieczeństwa, wysoka skuteczność kliniczna to naj-
ważntejsze, doceniane ptzez praktyków zalety tych
specyfików 0,2).Badania autorów krajowych (5, 6,
8-10, 12) wskazują żekonieczne jest jednak stałe mo-
nitorowanie stopnia wrażliwości bakterii na fluorochi-
nolony, gdyż obserwuje się stosunkowo szybkie nara-
stanie oporności na te preparaty. Jest to szczególnie
istotne równiez z tego względu, że należy sięItczyc z
możliwo ścią wystąpienia zj awiska opomo śc t krzy żo -

wej w obrębie tej grupy chemioterapeutyków (cyt. 1).

Często stosowanąu drobiu formą leku z grupy flu-
orochinolonów jest norfloksacyna. Pod względem che-

micznym norfloksacyna jest kwasem 1 -ethy1o-6-flu-
oro- 1,4-dihydro-4-okso-7/ 1 -piperazynolo l -3 -chinoli-
nokarb oksylowym. Po szerz ony z akre s działania pr ze -
ciwbakteryj ne go te go sp ecyfiku determinuj e występo -
wanie dodatkowego atomu fluoru w pozycji 6 i grupa
piperazynylowa w pozycjt7 .

Z aW ę s działania p rep ar atu ob ej muj e drobn ou s troj e
Gram-uj emne, Gram- dodatnie i mykop laz my, przez co
znajduje on zastosowanie terapeliyczne w różnych
infekcjach bakteryjnych u drobiu. Mechanizm działa-
nia przeciwbakteryjnego norfloksacyny polega na blo-
kow aniu gy r azy DNA - enzy mII o dp o w i e dz ialne go za
formowanie spirali i replikację tego kwasu nukleino-
wego (2). Norfloksacyna, tak jak inne fluorochinolo-
ny stosowane w leczeniu chorób bakteryjnych drobiu,
jest chemioterapeutykiem o bardzo dobrej dostępno-
ścibiologicznej po podaniuperos. Wchłania się szybko
z przewodu pokarmowego, słabo ws,Ęe z białkam|
łatwo penetĄe do wszystkich tkanek osiągając w krot-
kim okresie (I-zh) po zastosowaniu maksymalne stę-
żenie, Koncentracj f norfl oksacyny w krwi i narządach



wewnętTznych wi e l okrotni e prz ekr acza w artoś ć MI C
dla większo ści bakterii chorobotw or czy ch dla ptaków
(E. coli, Sa]mone]]a sp,, Pasteurella sp., Pseudomonas
aeruginosa, Streptococcus sp., Staphylococcus sp,,
Haemophillus sp., Mycoplasma sp.). Najwyzsze stę-
zenie tego leku u kvcząt stwierdza się w wątrobie,
nerkach, sercu, śledzionie i płucach, przy czym jest
ono znacznte wyższe niż w surowicy krwi (1, 13).

F luoro chinolony wydal aj ą s i ę z or ganizmu w stanie
niezmienionym, a także jako aktywne metabolity głów-
nieprzeznerki, w mniejszym stopniu eliminowane są
z żółcią(4).

Duży margines bezpieczeństwa i wysoka skutecz-
nośc klinicznato cechy, które sprawiająże norfloksa-
cyna znajduje szerokie zastosowanie w praktyce avio-
patologicznej, Należy jednak podkreślić, że brak jest
opracowań dotyczących wpływu tego specyfiku na
organizm indyków oraz aktualnej jego skuteczności
w terapii chorób bakteryjnych u ptaków. Stąd podjęto
badania własne, których celem było określenie wpły-
rł,u norfloksacyny na zachowanie się wybranych
lvskazników hematologi czny chi biochemicznych krwi
indykow oraz ocęnakliniczna przydatności tego pre-
parafu lv terapii chorób bakteryjnych u indyków i kur-
cząt brojlerow.

Mateilał imetody
Do badań uzyto handlową postać norfloksacyny w po-

staci 10% roztworu przeznaczoną do stosowania per os z
rł,odą do picia w dawce 1 ml preparatu na 1,0 do 1,5 litra
:1,ody przez okres 3-5 dni.

Test na nieszkodliwość norfloksacyny dla indyków prze-
p rowadzono w warunkach lab oratoryj ny ch pr ze znac zaj ąc
do tego celu klinicznie zdrowe młode indyki rzeźne typu
Big 6 w wieku 5 tyg. Ptaki w liczbie 45 szt., podzielono
losowo na 3 grupypo 15 indykówkazda: gr. I kontrolna,
gr, Il - zastosowano norfloksacynę w dawce 1 ml/litr wody
przez 5 dni i gr. III badany preparat podawano w dawce
3 ml na 1 litr wody przez 5 dni. Indyki odchowywano w
wiwariach Katedry i zywiono do woli pełnoporcjowymi
mieszankami paszowyrni. Stan zdrowia ptaków oceniano
w oparciu o badania kliniczne, hematologiczne i bioche-
miczne. Krew do badań pobierano od indyków w 24 godzi-
ny po zakończonym podawaniu norfloksacyny otazod pta-
ków stanowiących grupę kontrolną. W zakresie badań he-
rnatolo giczny ch oznaczano : liczbę hematokrytową (Ht)
metodąmikrohematokrytu, zawańość hemoglobiny (Hb)
m eto dą ko 1 orymetry c zną, Iiczb ę krwinek czerwonych
(RBC) i białych (WBC) metodą komorową. Do wybar-
wiania kr"winek białych uzywano płynu Natta-Herricka.
Ponadto oznaczano skład odsetkowy krwinek białych (leu-
kogram), barwiąc rozmazy krwi metodą Pappenheima. W
zakresie badań biochemicznych w surowicy krwi oznacza-
no zawartość białka całkowitego, glukozy, trójglicerydów,
cholesterolu całkowitego, wapnia i fosforu - metodami ko-
lorymetrycznymi oraz aktywność enzymów: atninotrans-
ferazy alaninowej (AUI) i asparaginianowej (AST), fosfa-
tazy zasadowej (AP) ikinazy kreatynowej (CK) metodą
kinetyczną. Badania biochemiczne wykonano fotometrem

,,EP OLL-20", prry uży ciu zestawów diagnostycznych A1-
pha Diagnosticks i Pointe Scientific, Uzyskane wyniki pod-
dano analizie statystycznej meto dą wari ancj i j edn o c zynni-
kowej.

Wrażliwo ś ć i n vt| tro na norfl oks acynę róznych szc zep ow
bakterii izolowanych z przypadkow chorobowych od kur-
cząt, kur, indyków i gęsi określano metodą dyfuzyjnol<rĘ-
kową a uzyskane wyniki intetpretowano w oparciu o wzof-
ce stref zahamowania wzrostu zgodnie z instrukcjąprodu-
centa krążków. W opracowaniu wykorzystano wyniki ru-
tynowych badań bakteriologicznych prowadzonych w Ka-
tedrze Chorób Ptaków UW-M w Olsztynie oraz w labora-
toriach terenowych (ZHW w Olsztynie i ,,Biolab" w Ostró-
dzie) w latach 199B-2000,

B adania nad pr zy datno ś cią terap eutyczną norfl oks acy-
ny wykonano w 5 stadach indyków w wieku 3 tyg. (2
stada), 8 tyg. (1 stado) i 13 tyg. (2 stada) w liczbiepo 5100-
6500 ptaków każde orazw 3 stadach kurcząt brojlerów w
wieku 3 dni (1 stado) i 4 tygodni (2 stada) liczących po
15 300- 1 B 200 ptaków każde, Norfloksacynę zastosowano
w dawce 1 ml na 1 litr wody pitnej przez okres 5 dni.

Wyniki iomówienie
W świetle dotychczasowych badań krajowych, któ-

re wykonano w stadach kurcząt (5, 10), kur i gęsi (5)
oraz go łęb i (I 4) należy s twi erdzi ć, że szcze góInąw r aż-
liwością na norfl oksacynę odznaczaj ą się drobnoustro-
je z rodziny Enterobacteriaceae. W prezentowanych
wynikach badań własnych zakres skuteczności norflok-
sacyny rozszerzono o zakażenia bakteryjne u indyków.

Zastosowany specyfikw dwóch dawkach- 1 i 3 ml/
1 litr wody przęz okres 5 dni nie miał wpływu na stan
kliniczny ptakóą j ak r ownleż na ilo ść wypry anej wo dy,
Przeprowa dzone b adania hematolo g iczne t bioche-
miczne, których wyniki zestawiono w tabelach 1 i 2,
wykazaŁy brak wpływu norfloksacyny na zachowanie
się wybranych parametrów hematologicznych i bio-
chemicznych krwi indyków. Niniejsze badania po-
twierdziły zatem, że norfloksacyfla,podobnie jak inne

Tab, 1. Poziom wskaźników hematologicznych u indyków po
zastosowaniu różnych dawek norfloksacyny (x + s)

Ht%

Hb/dl

BBc 101,/|

WBc 10Y|

H elerolile

Limfocyty

Bazolile

Eozynolile

Mo nocyty

29,66 t 1

11 ,60 t 0,51

2,24 ł0,08

19,00 t 2,64

25,5 t 0,70

68,33 t 5,50

2,00 t 1,00

2,00 t 0,57

1,5 t 0,70

30,0 t 2,35

12,53 ł 2,48

2,38 t 0,31

19,66 t 1,55

25,66 t 6,02

63,5 t 1 ,15

3,66 t 1,54

1 ,66 t 0,57

2,33 t 0,81

28,94 ł 1,52

12,03 ł 2,12

2,20 t 0,03

20,5 t 6,82

28,66 x 4,72

67,66 t 4,61

3,50 t 1,29

1 ,66 t 0,57

2,00 t 1,00



Tab.2, Poziom lvskaźników biochemicznl,ch u indyków po za§tosowaniu różnych
dawek norfloksacyny (r + s)

Tab. 3. Wrażliu,ość na norfloksacynę in vitro różnych szczepów bakterii wyizolo-
wanych od drobiu

Escherichia cOli {81\

Salmonella spp. (48)

P aste u re l Ia nu ltl c id a |3)

Sta p hyloco ccus a u re us (11 |

Pseudomonas aeruginlsa (1 4)

Ogółem (157)

% szczepów wlażliwych ogółem (93,6)

19 (+)

1 (-)

12 (+)

2 (-)

2 (+\

1 (-)

(+)3

40

90,0

1 (+)

13

92,3

8 (*)

1 (-)

3 (*)

a4 (+)

2 (-\

27 (+)

2 (-|

3 (+)

8 (+)

1 (-)

95

94,7

(*)8

1 (+)

9

100

(+)

(+)

6

2

Objaśnienia: (-) wrazliwe; ( ) opome

fl uorochinolony, jestzwiązktemmałotoksycznym,do-
brze tolerowanym równiez przez indyki ibardzobez-
piecznym w dawkowaniu, tak jak ma to miejsce u in-
nych gatunków drobiu (I,4,1I,I4).

Preparaty fluorochinolowe są stosowane w terapii
chorób drobiu w naszym kraju od wielu lat. Pomimo
to przeprowadzona analiza wrażliwości na norfloksa-
cynę 157 szczępow bakterii wyizolowanych od kur-
cząt,klr, indyków i gęsi, której wyniki zestawiono w
tab eli 3, wykazała dużąwrażliwość (93,60^) ńżny ch
bakterii na ten chemioterapeutyk. Wyniki te sązbież-
ne z obsetwacjami Moniuszko (10) w odniesieniu do

pałeczek E. co]ii S. enteritidis,Wte-
liczko i Mazurkiewicza (15) w od-
niesieniu do pałeczek Salmonella sp.
izolowanych od kur, atakże Koncic-
kiego i wsp. (7) w odniesieniu do pa-
łeczek Sa]mone]]a sp. izolowanych
od indyków.

Ocenę efektywności norfloksacy-
ny w warunkach terenowych oparto
na obsetwacj ach klinicznych ptaków,
badaniach diagno styc zny ch ptaków
padłych oraz dynamice padnięć w
trakcie i po leczeniu. W analizowa-
nych stadach występowŃy zakażenta
pałeczkami E. co]i, gronkowcami,
omi th o bac teri um rhino trach ea] e lub
paŁeczkami Sa]mone]]a sp., aw jed-
nym przypadku miało miejsce zaka-
żenie mieszane - pałeczkamj E. co]l
i S. enteritidis. Wyizolowane drob-
noustroje byŁy wrażItwe na norflok-
sacynę. Wyniki terapeuty cznego za-
stosowania norfl oksacyny przedsta-
wia tabela 4.

Skutecznośó norfloksacyny w te-
rapit zakażeń okołolęgowych u kur-
cząt, na7eży ocenić wysoko. Bardzo
dużą efektywność badanego specy-
f,rku odnotowano takżę w leczeniu
mieszanego zakażenia E. co]i i S.
en teri ti di s u 4 ty g. kur cząt broj lerów.
W drugim dniu leczenia zaobserwo-
wano wyraźne ożywienie stada oraz
odnotowano zmniejszenie śmiertel-
ności ptaków. Norfloksacyna okaza-
ła się również skuteczna w leczeniu
omitobakte riozy, kolibakterio zy i sta-
fyl okokozy oraz p owikłań p aŁeczka-
ml E. co]i w przebiegu influenzy u
indyków. Manifestowało się to szyb-
kim powrotem do zdrowia ptaków i
zmniejszeniem liczby padnięó.

Reasumuj ąc, należy stwter dzić, że
norfloksacyna jest bezpieczna i wy-
soce efektywna w leczeniu chorób
bakteryjnych u indyków i kurcząt

brojlerów, czego wyrazęm są zarówno uzyskane wy-
niki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, jak i
terenowych.
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MedyOyna,

Tab. 4. Wyniki terapeutycznego zastosowania norflok§acyny u drobiu

1

2

3

4

5

6

7

8

17 300 kurcząl 3 dniowych

15 300 kurcząt 4 tyg.

18 200 kurcząt 4 tyg.

6500 indyków 3 tyg.

5100 indyków 3 tyg.

6150 indyków 8 tyg.

5400 indyków 13 tyg.

5900 indyków 13 tyg.

kolibakte rioza

k o l iba kte rioza

kolibakterioza i salmoneloza

0 rnitobakte rioza

sa lmoneloza

Kolibakterioza i stalylokokoza

lnlluenza powikłana E. coli

lnlluenza powikłana E. coli

89

62

122

21

12

46

18

10

102

65

118

22

16

55

21

15

98

49

81

18

8

23

46

3

43

51

41

14

3

24

11

1

32

33

22

3

5

12

7

0

15

26

14

5

2

6

2

3

16

18

13

0

0

3

1

0

13

13

19

3

0

0

5

2

17

10

12

1

1

5

1

0
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RIEDL J., DAFFNER B. L., KIOSSIS E., BRUCK-
MAIER R. M., STOLLA R.: Przyczyna obniżenia
wydzielania mleka u krów po tran§porcie i po pro-
filaktycznym stosowaniu oksytocyny o przedłużo-
nym działaniu. (Aetiology of reduced milk ejection
in cows after transport and the use of a long-acting
analogue of oxytocin for prophylaxis). Vet. Rec. 148,
653-656,200I (2I)

Okrcślono wydziclanic mlcka u 21 krów r.v okresie 3 dni po przyjęciu na

leczcnic stacjoname Krowy dojono porniędzy 4 i 6 godz oraz pomiędzy Izl i l6
godz dojarkąelektryczna z podciśnieniem zł5 kPa, rvspółczynniku pulsacji 60:ztO

i o tempie pulsacji 60 cyklów/min Gdy zakończyło się spontaniczne wydziela-
nic mleka 1 6 ciężarnyn. krowom podano w iniekcji dożylnej 0,1 jm oksytocyny,
a 5 nieciężamym 0.35 mg oksytocyny o przedłuzonym czasie działania (carbe-

rocin) na l godz. przed dojem. Po doju podano oksytocynę w dawce 0,1 jm, U
]6 krórł,, u J<tórych nie zastosorł,ano cańetocin 1 dnia tylko 30% nrleka było
efekLem spontanicznego wydzielania Po iniekcji oksytocyny iJość ra wyniosła
60% Drugiego dnia procent nlleka wydzielanego spontanicznie zwiększył się.

W grupie 5 krórł,, u których zastosowano carbetocit-t 95% mleka było wydziela-
ne spontanicznie w picrwszym do_1u

G.

ELIASHAR E., SCHRAMME M. C., SCHUMA-
CHER J., IKADA Y., SMITH R. K. W.: Zastoso-
wanie bioabsorbowalnego implantu do reparacji
oddzielonych ścięgien zginacza palca u czterech
koni. (Use of bioabsorbable implant for the repair
of several digital flexor tendons in four horses). Vet.
Rec, 148, 506-509, 2001 (16)

Usz]<odzenie ścięgien zginaczy palca, które często spotyka się u koni, nie
zawsze rokLLje pomyślnie Najbardziej kłopotliwe sąuszkodzenia ścięgien połą-
czone z dużymi ubytkami, W tych przypadkach sąpodejmowane próby zastoso-
wania implantów o przedłużonym czasie adsorpcji w leczonym organlzmte Za-
stosowanie do implantów z poIy-l-kwasu mlekowego (PLLA) o czasie adsorpcji
wynosza§ym od 4 do 7 lat, stworzyło nowe tnoź]iu,ości teperacji uszkodzonych
ścięgien PLLA zastosowano do reperacji ścięgien zglnaczy palców u 4 koni.
Kończyny unicruchomiono przez gipsowanie dolnego ich odcinka. Gips zmie-
niono po 6-8 tyg, i usuwano po J 2-16 tyg Konie badano klinicznie i ultrasono-
graficznie przez okr-es 7-19 miesięcy po zabiegu chirurgicznyrn Irnplanty były
bardzo dobrze inkotporowane do tkarrki bliznowatej. Tylko u 2 koni wystąpiła
nieznacznego stopnia kularł,izna w biegu po 7 mies Po zabiegu Koń wrócił do

pracy po roku U 2 koni krrlawizna się utrzyrrryrł,ała

G.


