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Antibodies to §almonella entelitidis in selum, egg yolk and muscles ftom pouItry detected by Etl§A
Summary

Indirect ELISA is being used increasingly more often in serological diagnosis of Salmonella enteritidis in
poultry. Tests are conductód on sera as well as to detect anti-S. enteritidis antibodies in egg yolk and_in muscles.
The aim of this study was to assess the usefulness of an ELISA kit produced in the authors' laboratory in
detecting anti-S. entóritidis antibodies in sera, egg yolk and musc|es from poultrY. The łiPoPolisaccharide
(LpS) ańtigen obtained from the S. enteritidis phage type 1 strain was used in the kit as well as anti-chicken
IgG conjugated to horseradish peroxidase and ABTS lvhich lvas used as the substrate. Sera, eggYolk and meat
that
iuice lverłested in a flock of ńens suspected to be infected by Salmonella. The results obtained showed
io-. .gg yotk and meat juice samplei had low values of absorbency in ELISA, whereas others had high
yalues.Xhigh degree of correlation was obtained betrveen the resu|ts of the tests carried out on egg yolk, meat
iuice and seia. The results of the invesfigations indicate that the above devised ELISA test based on LPS was
Lseful for testing sera, egg yo|k and muscles from poultr1, for the presence of anti-S.enteritidiS antibodiesKeywords: Salmone|la enteritidis, chicken, egg yolk antibodies, ELISA.

W ostatnich latach, w wielu krajach odnotowuje się
znac zny wzro s t ltczby zakażei j zatruc p o karm o wy ch
wywołanych przez pałeczki Salmonella. W Polsce
bakterie te w latach l993-I994były przyczyną9L,Soń
zatrlc pokarmowych u ludzi (16). Główną odpowiedzialnośćza większo ścprzypadków salmonelozy ponosi,S. enteritidis, ktora jest obecnie najczęściejizolowanym serotypem pałeczek Salmonella u ludzi (6,
12, IJ,20,2I). Główne źródŁo rozprzestrzeniania S,
enteritidis stanowią ptaki, a w szczególności mięso
drobiowe i jego przetwory oraz jaja i przetwory jajczarskie. W tej sytuacji konieczne jest jak największe
o grani cz en ie zakażeń drob iu tymi drobno us troj a mi.
Do identyfikacji nosicieli pałeczek Salmonella w
stadach ptaków znalazła z asto s owanie immuno enzy maty czna technika ELISA (I, 2, 8, 7 0, 12, 7 3, I 5, 2I,
22,25). Jest to bardzo czuła metoda pozwalająca na
jakościowe i ilościowe oznaczanię anĘgenów lub przeciwciał w materiale biologicznym. W diagnostyce chorób drobiu stosuje się głównie pośredniąmetodę ELISA z użyciem znakowanych antyglobulin do wykrywania przeciwciał.Pozwala ona na wykrywanie obec8rBadania częściorł,ofinansorł,ane przez
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,

nościprzeciwciał zarówto dla urzęsionych pałeczek
Salmonella (S. enteritidis, S. typhimurium),jak i nieurzęsionych(S. gallinarum) S. pullorum) (1, 6, 10, 15,
2I,22).
W technice ELISA, w celu wykrycia nosicieli ,S.
enteritidis i S. typhimuriuln, wykorzystuje się rózne
antygeny, między innymi, organelle zewnątrzkomórkowe, takie jak rzęski oraz firrrbrie (SEF I4), a także
białka błony zewnęfiznej oraz lipopolisacharydy (1,
3, 6, J, 15, 17,24-ż1). Spośrod tych antygenow najczęściej sto s owany j est antygen lipopolisacharydowy.
Zapewniaon dobrączułośćtestu, aleprzy jego uzyciu
możliwe jest powstawanie reakcji krzyżowych pomiędzy serotypami grup B i D (I,3, 14,20,22). Jest to
zwlązanę z obecnościąantygenu somatycznego O :
stwierdzono, ze antygen
1 2. Metodą immunoblottingu
jest
S. enteritidis i innych
epitopem
dominującym
ten
(6).
paŁeczek
mone
lla
Sal
serotypów
U drobiu technika ELISA znalazłazastosowanie do
badania obecnościprzeciwciał w surowicy oraz żółtku. Szczególnie w ostatnim okresie wielu autorów
podkreśla mozliwośó wykorzystania przeciwc iał żołtkowych w diagnostyce serolo gicznej. Czynnikami
przemawiającymi za określaniempoziomu przeciw-

ciał w żołtkachjaj jest łatwośćich pozyskania i nieograniczony dostęp do materiaŁu oraz brak wywoływania stresu u ptaków, co ma miejsce przy pobieraniu
kfwi (9, l 1 - 1 3, I8, 27, 24), EIementem utrudniaj ącym
wykonanie badania testem ELISA jest konieczność
oczyszczania żołtka.
Celem prezentowanej pracy była ocena przydatnościprzygotowanego we własnym zakresie testu ELISA do wykrywania prze ciwc i aŁ anty - S a l m o n e l l a e n t e ritidis w surowicy, żókkni tkance mięśniowej ptaków.
Do stwierdzenia obecnościprzeciwciał anty-,S. enteritidis wykorzystano sok uzyskany z tkanki mięśniowej
ptaków. Wzorem do zastosowania tego materiału były
badania stad świń prowadzone w Danii, w których dla
określeniakontaktu zwterząt z drobnoustrojami §almonella badano poziom przeciwciał w soku mięsnym
(5,19).

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na:
surowicy, żółtkulaj i soku ztkankimięśniowej pochodzących od kur rasy Isa Brown, w wieku ok. 20 miesięcy,
ze stada ptaków reagujących pozytywnie w aglu§nacji pĘtowej przy użyciu Pullognostu - do badań uzyto po 30 prób

każdego materiału. W b adaniu b akteriolo gicznym prób kału
I żółtek jaj pobranych od tego stada nie wyizolowano pałeczek Salmonella,
- surowicy, żółtlrrt jaj i soku z tkanki mięśniowej pochodzących od kur rasy Isa Brown, w wieku ok. 12 miesięcy,
ze stada :.llznanego za wolne od zakażentapałeczkami Salmonella - do badań użyto po l0 prób kazdego materiału;
badanie serologiczne przy użycitl Pullognostu od ptaków z
te go stada nie wrykazało wyników p ozytywnych. Ne gatywne wyniki dało również badanie bakteriologiczne,
- surowicy i soku mięśniowym pochodzących od brojlerów ras Lohman i Arbor Acres, w wieku od 6 do 8,5 tygodnia z20 stad- do badań użyto po ż3 próby zkażdego
stada.

Próby krwi oraz tkanki mięśniowejpobierano losowo w

zaŁJadach drobiarskich. Zastosowano następuj ące metody:
1. Test

ELISA

Szczep bakteryjn}z. Do otrzymania wyciągu lipopolisacharydowego (LPS) ttżyto szczep terenowy S. enteritidis,
typ fagowy 1 (określony przez Instytttt Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni). W celu namnozenia bakterie
z agalu skośnego przenoszono do 10 ml bulionu odżyr,vczego Oxoid CM 67. Następnie hodowlę inkubowano przez
ż4 godziny w 37oC w termostacie-wytrząsaTcę (l00 wstrząśnięć/min.).Otrzymyrvano zawiesinę bakterii w koncentracji ok. 1 09 CFU/ml. 1 0 ml tak otrzymane1 zawiesiny przenoszono do 1 l podłoża TSB (Sigma, USA), po czym inkubowano Iż godzin w 37'C.
Otrzym}rvanie LPS. Antygen lipopolisacharydowy przygotowano w oparciu o metodę Hassana i wsp. (15).
Zółtko przygotowa(4).
Uzyskany superno w oparciu o metodę Bollen i wsp.
natantlżywano do badań w teścieELISA w rozcieńczeniu
1: 10. Sok mięsny przygotowano do badań poprzez zamrożenie prób tkanki mięśniowej (mięśnie udowe lub piersio-

we), a następnie poprzez rozmrożęnie w temperatutze po-

kojowej. Wyciekający sok zbierano i używano do testu
ELISA w rozcięńczeniu l:10. Surowice w teścieELISA
badano w rozcieńczeniu 1:100.
Wykonanie tesfu ELISA. Do badania użyto mikropłytek
PolySorp Nunc (Dania). Baseniki opłaszczano preparatem
LPS, stosując jego roztwór w buforze węglanowym o pH
9,6 w stosunku 0,9 ,pglml Opłaszczenie wykonywano w
temperaturze pokojowej przez 18 godzin. Po tym czaste
pĘtki płukano w PBST (PBS z dodatkiem 0,5% Tween 20).
Następnie dodawano badany materiał w ilości100 pllbasenik, w podwójnej liczbie baseników. Na każdej pĘtce
umieszano jako kontrolę, surowicę dodatnią (S+) pochodząc ą o d kvy zakażonej p ał e c zkami S ą l m o n e l l a, dla któ rej warlośćekstynkcji (OD) w ELISA pokrywa się z OD
surowicy kontrolnej zawartej w zestawie komercyjnym do
badania surowic kur na obecnośćprzeciwciał anty-S. enteritidis f,rrmy Bommels, oraz surowicę ujemną (S-). Po 60
min. inkubacji pod przykryciem, w temperaturze pokojowej pĘtkę 3-krotnie płukano w PBST, używając do tego
płuczki automa§cznej (Labsystems Multiwash, Finlandia).
Kolejno dodawano do każdego basenika koniugat przeciwciał przeciw immunoglobulinom kurzym klasy IgG (Jackson ImmunoResearch, USA) w rozcieńczeniu roboczym
1:5000, w ilości100 prl/basenik, po czym inkubowano 60
min., pod przykryciem w temperaturze pokojowej. Następnie płukano mikropĘtki jak poprzednio, a potem dodawano substrat enzymatyczny ABTS (Sigma, USA) z HrO, w
ilości100 pllbasenik. Wyniki odczytywano w czytniku do
mikropĘtek (Multiskan Multi so ft, Lab systems), przy dfugościfali 405 nm, w chwili, gdy wartoścOD kontroli S+
przehaczała 0,400. W celu klasyirkacji prób na dodatnie,
WąĘliwe i ujemne zastosowano następujące kryteria:
- obliczono współczynnik S/P : ODonoun"- OD, /OD,* OD, x 166o7o
- próby surowic i soku mięsnego o wartości SlP < 25Yo
traktowano jako ujemne, S/P 25-35% jako wątpliwe i
SlP > 35"ńjako dodatnie.
2. Badanie serologiczne
OdczynagluĘnacji pĘtowej ze świeżąWopląkrwi (i/lub
surowicy) wykonano z lżyciem 3 rożnych antygenów Pullognostu, Typhignostu M i wykonanego we własnym
zakresie Enterognosfu. Ten ostatni antygen przygotowano
w oparciu o metodę Charta i wsp. (6).
3. Badanie bakteriologiczne
Do badania uzyvano 1-2 gramowych prób kału. W celu
przednamnozenia umieszczano je w 10 ml podłoża TSB
(Sigma, USA) i inkubowano przez okres 12 godzin. Następnie pobierano 1 ml płynu i przenoszono do 10-15 ml
podłoża SF, po czym inkubowano przęz okres od 12 do 24
godzln w temp. 35'C. Kolejno 2 krople hodowli przenoszono napodłoźeSS i inkubowanoprzez12 godzinw 37"C.
Namnożone bakterie przenoszono na podłoże McConkeya
i inkubowanoprzez okres 12 godzin w 37"C. Identyfikację
przeprowadzano przy uzyciu testu API 20E. Stwierdzono
obecnośćnastępujących gafunków bakterii: Escherichia
coli, Enterobacter agglomerans ) Enterobacter cloacae, Enterobacter sakazakii, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Citrob ącter freundii. Obecności pałeczek S almonell ą
nie stwierdzono.

Zółtka jaj posiewano na podłoze SS. Obecnościbakterii
nie stwierdzono.
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szybkiego wykrywania
zarowno swoistych przeciwciał jak i antygenów pozwalaw krótkim czasie na ocenę stanu immunologicznego ptaków w stadzie. Dzięki zastosowaniu badań
serologicznych, w tym techniki ELISA orazwykorzystaniu róznego rodzaju materiału pochodzącego od
ptaków znacznię ułatwione jest podjęcie właściwej
decyzj i diagnostycznej.
W przeprowadzonych doświadczeniach w pierwszym etapie przebadano materiał pochodzący od 30
kur zę stada podejrzanego o zakażęnie. W odczynie aglutynacj i pĘtowej
ze świeżąkroplą krwi wykorzystano
3 rożne antygeny. Stosując PulloEl
gnost uzyskano IJ wyników dodato
\o
nich, stosując Enterognost takich o
wyników uzyskano 12 i stosując Ę- (t,
phignost M uzyskano 13 wyników
=
dodatnich (ryc. 1 ). Zbliżonę ręzulta- .§E
E
(D
ty przy użyciu rożnych antygenów qł)
uzyskali Chart i wsp. (6) w odczynie
aglutynacji płytowej. Wlukorzystali
oni 2 antygeny, tj Pullognost i wykonany we własnym zakresie Ente12345
rognost. Spośród przebadanych ptaków większośćreaguj ących dodatnio
przy lży ctu Pullognostu, reagowała Ryc. 2. Porórvnanie
takżę dodatnio przy użyciu Entero- nacji pĘtowej przy
gnostu. Wyniki te są związane z występuj ącym pokrewieństwem antygenowym salmoneli między serotypami grup B i D (1, 3, 14,20,22).
Pokrewieństwo to jest warrrnkowane wspólnym antygenęm somatycznym O : 12 dlatakich serotypów jak:
S. enteritidis (O: 1, 9, I2; H: g, m), S. typhimurium
(O: 1, 4,5,121. H: i, 1, 2) i S, pullorum (O:9,I2).
Z kolei badając surowice od tych samych kur testem ELISA (ryc. ż), w 24 przypadkaeh stwierdzono
znacznię podwyższone średniewartości OD, co stanowiło 80% badanych ptaków (surowice od nr 7 do nr
30, których średniawartośćOD przekraczała 0,200).
Spośród surowic o podwyższonej średniejwartościOD
w teście ELISA, I] znichreagowało dodatnio w aglutynacji pĘtowej przy lżycill Pullognostu, co stanowlło 57oń badanej grupy. Te wyniki znajdująpotwierdzęnie w pracach rożnych autorów. Nicholas i wsp.
(2I) wykazalt, że w stadzie, w którym izolowano od
ptaków pałeczkt S. enteritidis ] 50ń przebadanych próbek surowic miało podwyższony poziom przeciwciał
anty-,S, ent eritidis określony przy uży ciul-PS-ELISA.
Natomi ast w wykonanej agluĘnacj i pĄńowej 37 oń pró bek surowic dawało wynik dodatni przy użyciuPullognostu. Zbltżonę wyniki uzyskali Furrer i wsp. (10).
Autorzy ci w stadzie badanym w kierunku.S. enteritidis
stwierdzili 62% wynlków dodatnich ptzy zastosowa-
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Ryc. 1. Zestawienie wyników agluĘnacji płytowej ze świeżą
kroplą krwi z użyciem trzech anĘgenów
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wyników badań surowic kur testem ELISA i metodą aglu§użyciu Pullognostu

niu LPS-ELISA i 33% wyników dodatnichprzywykonanej aglutynacj i płytow ej z lży ciem Pullo gno sfu
W kolejnym etapie badań porównano średniewartościOD uzyskane w teście ELISA dla prób surowic,
żółtka i soku mięsnego pochodzących od tych samych
kur (ryc. 3). Wyniki wskazują że niskim średnim wartościom OD surowictowatzyszyły niskie średnie wartościOD żółtkai soku mięsnego. Zkolęiwprzypadku
.

prób surowic o wyższych średnich warlościach OD,
odpowiadające im próby żoŁtka i soku mięsnego również posiadaĘ wysokie wartości OD, Wynikite znajduj ą potwierdzęnie w badaniach prowadzony ch przez
wielu autorów ( 1, 1 0, 2I, 23). U kur eksperymentalnie
zakażony ch p ałec zkami S a l m o n e l l a, b ądźp o ch o dz ących ze stad naturalnie zakażonych, stwierdzano bardzo zbliżone poziomy przeciwciał IgG w surowicy i
żółtklljaj od tych samych osobników Dadrast i wsp.
(8) wykazali, że w zakażonym stadzie niosek pałeczkami ,S. enteritidis 600ń żółtek jaj zbadanych LPS-ELISA posiadało znacznte podwyzszone miana przeciwciał IgG. Podobne wyniki badaczę uzyskali równięż dla surclwicy. Sunwoo i wsp. (24) badali stado
ek sp erymentalni e zakażonę S. ty p h imu r ium. WykazaIi, że miana przeciwctał w surowicy i żóŁtku jaj były
b ar dzo zbliżone or az zaob s erw ow al i p o dobny stop i e ń
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Ryc. 3. Wyniki badań testem

ELISA surowicy, żó|tka i soku mięsnego od kur

01

ą
o

0,09

o

o.og

l3

ze stada podejrzanego o zakażenie

Sutowica

Sok mięsny

1;

G,

.§=
E

E

0,07
0,06

cł)

004

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kury

Ryc. 4. Wyniki badań testem ELISA surowicy, żółtka i soku
mięsnego od kur ze stada wolnego od zakażenia

zanikania mian pr zeciwc i ał w cz as ie. D o datkowo autorzy ci określili także stopień koncentracji IgG w surowicy i żółtku. Poziom IgG w surowicy wynosił w
przybliżeniu 6 mgiml, natomiast w żółtku 10 mg/ml.
Nicholas i wsp. (21) badali stadazakażone §. enteritidls. W jednym z nich wykazali, że ptzy użyciu metody LPS-ELISA 75% prób surowic oraz55%prób żółtek posiadało podwyższone wańości mian przeciwciał.
Oprócz surowicy i żółtka miano przeciwciał w badaniach własnych było okre śl ane takźę techniką LP S -ELISA dla soku mięsnego. Jest to nowy sposób wykorzystania testu ELISA. W dostępnym piśmiennictwie nie natrafiono napracę doĘczące oznaczaniamian
przeciwciał dla tej tkanki u drobiu, Wskazówką do
wykonania tychbadan były duńskie doświadczęnia z
badaniem świńw kierunku S. enterica (5, 19),
Potwierdzeniem wyników uzyskanych w teście
ELISA dla materiafu pochodzącego zróżnych tkanek

slada,

W których

wszystkie próby reagowały uiemnie

slada, w których stwietdzono wyniki dodalnie oraz wąlpliwe

Ryc. 5. Wyniki badań monitoringowych wykonanych testem
ELISA prób surowic i soku mięsnego brojlerów z 20 stad na
obecnośćprzeciwciał anĘ-§. enteritidis w ujęciu procentowym

sąrezultaty własnych badańu kur ze stada kontrolnego - uznanego Za Wolne od zakaŻęnia (ryc, 4). Wszystkie wartości średnieOD kształtowały się w tym stadzje na niskim poziomie.
W kolejnym etapie badańprzeprowadzono monitoring 20 stad brojlerów kurzych wykorzystując próby
surowic i soku mięsnego. Wyniki przedstawiono w
tab.I oraznaryc.5.W 35% stad stwierdzono wyniki
dodatnię oraz wąĘliwe, gdy badano surowice i w 20%
stad, gdy badano sok mięsny. Próby surowic nie pochodziĘ od tych samych osobników, co próby soku z
tkanki mięśniowej.Możliwośćzastosowania soku mięsnego wydaje się byó szczegóInie wygodna do monitorowania stad brojlerów w rzęźnt, Umożliwia ono

Tab. 1. Wyniki badań nronitoringowych wykonanych testem
ELISA prób surowic i soku mięsnego brojlerów z 20 stad na
obecnośćprzeciwciał anty-^§. enteritidis
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Objaśnienia: ,,+" lub ,,+" odnosi się do pojedynczej próby, natomiast pozostałe próby w stadzie sąujemne; ,,-" wszystkie próby
uJemne

wykonanie badań na dowolrrej liczbie próbek oraz po
przejściu stadaprzezlinię ubojową. Sok mięsny obok
sulowicy mógłby służyĆdo ustalerriawzorcowego statusu immunologicznego stad danego regionu. Wszelkie odchylenia od wzolcabyłyby wczesnym wskaźnikiem zmian występujących na danym terenie.
Przeprowadzone b adania wykazały możliw o śćzastosowania odpowiednio przygotowanego żółtka jaj
oraz soku z tkanki mięśniowej jako materiałów alterszukiwanatywnych w st
plzeciwniu przeciwciał
iakowym
ciałw tychtrzec
czasię, okazałsię bardzo zbltżony. Wykorzystanie tych
materiałów pozwoliłoby na wymienne stosowanie poszczegóInych tkanek w za|eżnoŚci od potrzeb i możliwościpobrania materiału.
podsumowanie

Zastosowany do wykrywania przeciwciał własny
zestaw ELISA okazał się czułąi szybkąmetcldąkontroli serologicznej stad drobiu. Jego zaletalnl są duza
dokładnośći powtarzalność oraz możliwośćszybkiego przębadania większej ll,czby próbek, Opracowany
zestaw ELISA jest przydatny do badania zarówno srrrowicy, żóŁtkajaj, jak i soku mięsnego.
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