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Praca oryginalna

Patogenne szczepy E. coli wywołująu indykow in-
fekcje z nasilonymi obja,uvami klinicznymi i zmiana-
mi anatomopatologicznymi obej muj ącymi zapalenie
osierdzia, torebki wątrobowej i worków powietrznych,
stawów oraz zespół osteomyelitis i zie|onej wątroby
(2, 3, 7, I 8, 22). Zakażenta układu oddechowego tymi
bakteriami są najczęścle1 związane z występowaniem
pierwotnych infekcj i układu oddechowego wywoły-
wanych przęzwirusy (ND, TRT) czy bakterie (Borde-
tella avium, Mycoplasma sp.). Nie powikłaną postać
kolibakteriozy układu oddechowego mozna wywołać
doświadczalnie poprzez wprowadzenie patogennych
paŁeczek E. coli do workow powietrznych. Zmiany
zapa|ne rv workach powietrznych mogą pojawiać się
już w 7,5 godz., a bakteriemia i włoknikowe zapale-
nie worka osierdziowego - w 6 godz. po zakażeniu
(2). W układzie oddechowym u ptaków, zwłaszczaln-
dykóq wykazano niewielką liczbę makrofagow, za-
tem heterofile stanowią tutaj pierws ząltnięobrony ko-
mórkowej (8). Ptasie heterofi le wykazują chemotak-
sję w stosunku do p|azmy aktywowanej endotoksyna-
mi bakteryjnymi lub zymosanem, prawdopodobnie za
pośrednictwem komponentu C5A dopełniacza (2I).
Czynniki akryłvujące heterofile powodująpo 16 godz.
i ch de granu l acj ę, prow adzącą do uwo lni e nia r ó żny ch
lizosomalnych enzymów do otaczających tkanek, Po-
nadto z aktywowanych lipopolisacharydami heterofili
następuj e uwalnian i e działającej pr ozapalnie IL- 6,
aktywującej takze syntezębiałekostrej fazy (19). He-
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terofile po sfagocytowaniu bakterii rozpadająsię, a po-
zo stałośc i s ą,,uprząta ne" przez makrofagi, Stymulo-
wane makrofagi uwalniają szereg cytokin, takich jak:
IL-1 (l2), IL-6 (l), czynnlkpodobny do TNFa (23),
czynnik stymulujący makrofagi i czynnik formowania
kolonii granulocytów (13) Cytokiny te dziaĘąlokal-
nie w miejscu zapa7enta, jak równiez pośredniczą
w systemowej odpowiedzi ostrej fazy, w tym także
w syntezie BOF, czego wyrazem są zmiany ich stęzeń
w surowicy (11).

W związku z nielicznymi opracowani ami doty czą-
cymi odpowiedzi ostrej fazy u indykow podjęto bada-
nia, których celem było określenie wpĘrvuzakażenia
tych ptakow patogennym szczepem E. coli na poziom
i dynamikę wybranych białek ostrej fazy w ich knvi.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 30 jednodniowych pisklę-

taclr indyczych białych szerokopierśnyclr typu BUT 9 obu
płcl, pochodza3.ych z zakładu, wylęgowego. Ptaki odcho-
wano przez ó tygodni w izolowanych wiwariach Katedry
Chorob Ptaków zgodnie z obowiązującą technolo giąi ży-
wiono pełnoporcjowymi nieszankami paszowymi, Uzyte
w doświadczeniu indyki były wrazliwe na zakażenie pa-
łeczkami E. c:oli. W wieku 49 dni zakażono 15 ptaków,
wprowadza.jąc do worka powietrznego brzusznego l nl
zawiesiny kornorek E. coli (serotyp O:78K:80H:9), odpo-
wiadającej liczbie 4xl09 jtlrJm1. Piętnaście nie zakażonych
ptaków stanowiło grupę kontrolną. Krew od ptakow po-
bierano z żyły skrzydłowej lub dostopowej bezpośrednio
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The aim of the study rvas to examine the influence of E. coli infection in turkeys on the level and d5,namics

of acute phase protcins. Six-week-old turkeys were inl'ected through the abdominal air sac with O:78K:80H:9
E. coli serotype at a dose of 4xl09 CFU/ml. The contro| turke_vs rvere not inl'ected. Blood lvas sampled from a|l
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przed zakażeniem oraz w 6, 12,24, 48, ]2,96, 120, 168
i240 godzin po zakażeniu. W badaniach laboratoryjnych
wykorzystywano surowicę oraz pełną krew pobieraną na
cytrynian sodu, W trakcie doświadczenia prowadzono ba-
danie kliniczne indyków, a ptaki padłe i uśmiercone po za-
kończeniu obserwacji poddawano badaniom anatomopa-
tologicznyrn. Wykonywano takze badania bakteriologicz-
ne narządów wewnętrznych (serca, wątroby, śledziorry) na
podłozu róznicującym McConkey'a, I1a ktorym oceniano
wzrost charakterystycznych kolonii bakterii.

W surowicy krwi oznaczano pozioln ceruloplazminy,
haptoglobiny i albumin, a w pełnej krwi - poziom fibryno-
genu. Oznaczenia spektrofotometryczne wyl<onano fotom e-
trem typu Epol1-20. Poziom ceruloplazrniny określano me-
todą enzyrnatyczną wg Ravina (ż0) z p-fenylenodiaminą
(firmy Sigma Chemical). Poziom haptoglobiny określano
metodą spektrofotometrycznąwg Owena, Bettera i Hoba-
na (16) z gwajakolem (fi,my Fluka Chemica). Przystosowu-
jap metodę do oznaczeń u ptaków, roztwór metlremoglo-
biny przygotowano z klwinek indyczych i sporządzano roz-
cieńczenie z wodą destylowaną do stęzenia 50 mg/dl. Przed
kazdą serią o znaczeń przygotowywano 5 00lo rozci eliczenie
z 0,Ioń roztworem żelazocylanku potasu (K.Fe(CN)o),
W dwoch kuwetach umieszczano odpowiednio po 200 pl
rnethemoglobiny lLrb wody destylowanej (proba zerowa)
i dodawano 20 pl surowicy. Po upĘwie l0 rninut przeno-
szono po 20 pl kazdej mieszaniny do uprzednio przygoto-
wanych kuwet zawieraja.cych po 1 ml gwajakolu, dodawa-
no po 200 pl H.O., a następnie prowadzono inkLrbację
w temperaturze 37"C przez l0 nlin. i odczytywano wyniki
przy długości fali 4J0 nn,l. Poziom albumin ozuaczano
rnetodą spektrofotonreĘczn ąz zieleniąbromol<rezo'low ąprzry
uzycitt gotowego odczynnika firm1, f6P Reagent. Poziom
fibrynogenu określono metodą wykrzepiania wg Clausa.

Otrzym ane wyn i ki opracowano s tarystyczlli e stosuj ąc dwu-
czynnikową analizę wariancji, określając średnią odchylenie
standardowe i istotność różnic (p < 0,05 orazp < 0,01).

Wyniki iomówienie
Indyki zakażonepałeczkami E. coli jużpo 6 godzi-

nach o d zakńenia vrrykaryw aĘ ap ati ę, o s owi ało ś ó oraz
utratę apetytu. W 24 godz. po zakażentu pojawiła się
biegunka i duszność. Objawy te stopniowo ustępowa-
ły od7ż godz.po zakażenil, a u części indyków poja-
wiła się kulawizna i obrzęki zapalne stawów skoko-
wych i skrzydłowych. Pojedyncze padnięcia ptakórł,
wystąpiĘ w 24.,48., l68. godz. obserwacji. Badaniem
anatomopatologicznym ptakow padłych oraz uśmier-
conych po zakohczeniu doświadczenja stwierdzono
włoknikow e zap alenie worków p owi etrznych, worka
osierdziowego i torebki wątrobowej oraz niezytowe
zapalenie błony śluzowej jelit i złogi włoknika pomię-
dzy pętlami jelit. U części ptakow w stawach skrzyd-
łowych i skokowych występow aĘ także obrzęki, prze -
rost i zgrubienie torebek stawowych oraz surowiczo-
-włóknikowy wysięk w przestrzeniach stawowych.
Z wymienionych nar ządow badani em b akterio lo gicz -

nym wyizolowano na podłozu różnicującym McCon-
key'a charakterystyczne kolonie paŁeczekE. coli. Aza-
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tem przebieg kliniczny i obraz anatomopatologiczny
wywołanej eksperymentalnie kolibakteriozy był typo-
wy dla tej choroby (2).

Poziom ceruloplazminy w surowicy indyków zaka-
żonych pałeczkami E. coli wzrosłjuz w 6 godz. po
zakażeniu i był wysoki do końca obserwacji, osiąga-
jąc wartości statystycznie istotnie wyższe w porówna-
niu z ptakam i nię zakażonymi (tab. 1 ). Naj wyżs zę w ar -

tości w tej grupie indyków zanotowano w 120. i240.
godz. obserwacji. Poziom ceruloplazminy w grupie
kontrolnej, pomimo istotnych rożnic pomiędzy pobra-
niami, był niższy przez cały czas obserwacji w sto-
sunku do grupy doświadczalnej. Wzrostpoziomu tego
białka w surowicy kurcząt zarówno po zakażeniu ich
pałeczkami E. coli (17), jak i po podaniu lipopolisa-
charydów E. coli wykazali równiez inni autorzy (4-6).
Wyniki badań własnych są zblizone do uzyskanych
przęz Piercy'ego (l7), a rożnice mogą byc związane
z odmiennością gatunkową oraz różnym nasileniem
zmian cho ro b owyc h wy s tępuj ąc ych u zakażonych p t a -
kow.

Poziom haptoglobiny w surowicy badanych indy-
ków ulegał niewielkim wahaniom osiągając wartości
najniższew 48. godz. badań (tab.2). Jedynie w grupie
ptakow zakażonych pałeczkami E. coli w 96. i 120.
godz. obserwacji stwierdzono istotnte wyższy wzrost
poziomu tego białka w porównaniu z grupąkontrolną.
W dostępnym piśmiennictwie nle znaleziono opraco-
wań dotyczących poziomu haptoglobin5r u ptakóu,
podczas infekcji bakteryjnej. Jedynie Musquera i wsp.
(14, 15) wykazali jej obecność w surowicy kurcząt
w przebiegu miejsco,tł,ego stanu zapa|nego po poda-
niu domięśniowyrn terpenĘny, Wykazany w badaniach
własnych wzrost aktywności haptoglobiny w surorvi-
cy indykow zakażonychpaŁeczkamt E. coli,jak row-
nież jej obecność, ale na ntższympoziomie w surorvi-
cy indyków nię zakażonych dowodzi,żetakże to biał-
ko u indyków odgrywa istotną rolę w procesach od-
pornościowych, które zachodzą przy w czesnej fazie
zakażenia.

U indykow zakażonychpałeczkamt E. coli zawar-
tośc fibrynogenu uległa podwyzszeniu w 12 godz. po
zakażeniu i do końca obserwacji utrzymywała się na
wyższym poziomie niz u indyków nie zakażonych
(tab. 3). Najwyzszy poziom fibrynogenu zanotowano
w krwi indykow w J2 t240 godz. po zakażeniu. Róz-
nice te były statystycznte istotne. Wzrost poziomu fi-
bryno genu w klinic zny ch pr zyp adkach zakażeń b ak-
teryjnych u róznych gatunków ptakow wykazalitakże
inni autorzy (9).

Poziom albumin w surowicy indykow zakażonych
pałeczkami E. coli ulegał obnizeniu do 96 godz. po
zakażeniu,a następnie powrocił do wartości wyjściowych
(tab. a). Najnizszą lvartość odnotowano w 96. godz.
ibyła ona statystycznie istotna w porównantuz grupą
kontrolną. Wyniki tesązbieżne z obserwacjami Huffa
i wsp. (10), którzy wykazali obnizenie się poziomu
albumin po24 godz. od zakażenia indykow pałeczka-



Medycyna Wet. 2003, 59 (11l 985

Iab. l,Poziomcerul<lplazmin1,(mg/dl)rlsurolviclind1,I<órvzakażonl,chpałeczkami E.ulli inie zakażonych(n:l5;i+s)

lndyki

Pol

llllll
0612

rania krw

lV
24

czas p0 zakażeni

VVl
48 72

w godzinach

Vll
96

Vlll lx x
120 168 240

lstotność różnic
pomiędzy pobraniami

Zakażone
E. coli

Nie
zakażone

375
065

303
139

7,65a
1,54

4,40b
1,07

7,65a
1,26

3,64b
0,65

g,lLa

1 ,55

5,21b
2,17

8,18a
2,06

4,85b
0.2Ą

8,78a
2,1g

3,48b
1,53

13,58a
5,66

4,54b
0,85

15,53a
5,09

2,98b
0,67

12,18^
1,53

2,11B
0,89

17 ,4a
5,58

2,10b
0,57

l < ll-x* *,

ll < Vlll, x**, Vll, lx*,
lll < x*t, Vlll, lx-

lV < x**, Vlll*
V<x*

ll, Vll > lx, x-,
V > lx, x**, Vlll*

()bjaŚllierric: a. b. * l,óztlice statvstvcznic istotllc pl,zv p < ().0_5: A. B. "+ r(lznicc stalvst)i czllic isttltlre ;lr-zv p < 0.0l

Tab.2. Pozionr hrrptoglobin1,(mg/dl) lv surouic1 illtlrkólr zakażonl,ch paleczkami E. ctlli inic zakażtlnlclr (n: l5; r + 5.1

lndyki llllll
0612

Po btania krwi, czas p

lvIv
24 l 48

zakaże

Vl
72

iu w godzinach

vll lvltt lx l x
96 120 l loa 240

lslotność różnic
pomiędzy pobraniami

Zakażone
E. coli

Nie
zakażone

130
020

1,65
0.18

1,25
0,22

1,20
0.10

1 ,40
0,16

1,46
0.15

133
029

120
017

103
005

0 ,95
0.10

136
025

1 ,34
0 ,09

2,30A
0,28

] z,ssA
0,23

1 ,20B 1 ,138
0,26 0,05

1.80
0,43

1,50
0,14

1 ,43
0,35

1,50
0,26

lll > V, Vll-, l

V, Vlll < lx, x- 
]

t ll.ilr.rllcrric _ink rł tnh. l .

tab.3. Poziom librl,nogenu (mgl'ń,) u,krrvi indvktirr zakażorllch 1raleczkami E. coliinie zakażonr-ch (n: l5; i+ 5)

ln dyk

Pob

llllll
0612

rania krw

lV
24

czas p0

V
48

Vl Vll
72 96

zakażeniu w godzi nach

Vlll x x
120 168 240

lstotność różnic
pomiędzy pobraniami

Zakażone
E, coli

Nie
zakażone

95,0
4,89

98,6
1 0,59

87,6
8,26

82,0
,l2,12

v,2a

i 1 9,43

i ur,oo
11,35

122,6a
17 ,15

86,3b
9,01

158,0a
31,92

81 ,0b
2,82

162,5
42,37

108,3
28,72

154,7
48,85

116,0
35,35

151,2a
21,71

104,0b
12,76

155,0
53,12

101 ,6
5,77

196,6A
56,51

117,1B
1,37

l < lV-Vl, x**, Vll, lx*
ll < lv-Vlll, x**, lx*,

lll < V, Vl, Vlll, x-, Vll,
lx*, lV < x*

lll < l, lx, x**, Vlll*
V < x**, lx*
x > ll, lV, lx-

t)bjlrlricllic.ilrk rr lah. l.

Tab.4. Pozirrm albumin (g/dl) tl surolricv indl,kórr zakażonlch pałeczkami E. coli i nic zakażonl,ch (n: l5: i+ 5)

ln dyki

P

llllll
0612

lbrania kr

lV
24

ńJl, czas p

V

48
Vl Vll
72 96

zakażeniu w godzil ach

Vlll lX x
20 168 240

lstolnośó różnic
pomiędzy pobraniami

Zakażone
E. coli

Nie
zakażone

1,52
0.54

1,62
0,21

137
043

0,98
0,44

1,23
0,21

1,3l
0,30

1,21a
0,17

1,55b

0,22

1,20
0,17

1,42
0,25

1 ,18
0,11

1 ,30
0,11

1,14A
0,14

1,64B
0,13

1 ,33
0,20

1,54
0,33

158
026

1,79
0,11

1,64
0,10

1,70
0,05

l> Vl, Vll**,lll, V-
x > lll-Vll-

l > ll, lll, V, Vl-
Vl < lx, x**, Vll*

Ob_laśnienic jak ri, tab l

mi E. coli. Zjawiska takiego nie zaobserwowano u in- ostro przebiegającej eksperymentalnie wywołanej ko-
dyków zzespołemosteomyelilis i zieloncj wątroby (3). libakteriozy.
Spowodowane jest to zapewne przewlekłym przebie- Uzyskane wyniki badań własnych wskazLrją ze u in-
giem tego procesu chorobowego w odrożnieniu od dykow w przebiegu zakażęń bakteryjnych spośrod
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badanych BOF najszybciej zmiany zachodząw pozio-
mi e c erulop lazminy (o d 6 go dz. p o zakażeniu), na stęp -
nie fibrynogenu (od 24 godz.po zakażeniu), anajpóż-
niej haptoglobiny i albumin (96 godz. po zakażeniu).
Najwyraźniej wzrosła zawartość ceruloplazminy (5-
-krotnie), natomiast fibrynogenu i haptoglobiny tylko
2-krotnie, a albuminy, będące białkiem negatywnym,
ulegĘ spadkowi o ok. 40%o,Istotne zmiany poziomu
zwłas zc za c erul op 1 azm tny, a takż e fib ryno g e nu i hap -
toglobiny, które zacho dzą podczas odpowiedzi ostrej
fazy indukowanej zakażęniem pałeczkami E. coli,
wskazują na możliwość wykorzystania ich oznaczęń
w diagnostyce chorób drobiu.
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Substancje obce stanowią w obecnych czasach wprost
integralny, a pTzy tym, niestety, niezbędny składnik zyw-
ności spozywanej przez człowieka. Wynika to albo z ko-
nieczności technologicznych w produkcji zywności, albo
wskazań sensorycznych, ewentualnie dietetyc znych. Nie są
to składniki natulalne zywności, a ich niewłaściwe uzycie
moze mieć negatywne skutki dla konsumenta. Stąd teżnie-
odzowna jest wiedza na temat substancji dodatkowych,
a zwłaszcza, które z nich można dodawac, w jakim celu
olaz w jakich ilościach. Informacje te powinny być jednak
opalte na wiedzy o składzie wymienionych substancji i ich

działaniu na organizm konsumenta. Wiedza ta jest potrzebna
dla producenta i technologa zywności, a w dużym stopniu
dla słuzb nadzonr sanitarnego nad zywnościa. w tym takze
inspekcj i weterynaryjnej.

Ksiązkę opracowali dobrzy znawcy zagadnienia, a wśród
nich doskonały polski specjalista, technolog zFvności prof.
Antoni Rutkowski. Jest to zresztąnie pierwsze dzieło tych
autorów. Książka jest cenną i potrzebnąpozycją wydawni-
czą, przędstawiajapą w encyklopedycznej fonnie wszyst-
ko to, co nalezy wiedzieć nt. substancji dodatkowych
W ZywnoŚci. Sprawy te są zresztą regulowane prZęZ pol-
skie i międzynarodowe przepisy, objęte nadrzędną dyrek-
tywą którą jest Codex Alimentarius. Warto posiadać tę
ksiązkę i korzystać zniej.

Ksiązka jest dystrybuowana w systemie wysyłkowym
przęz Cęntralę firmy Horlimex, fax (063) 243-74-00.

Edmund K. Prost


