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Szcze py APEC po sia da ją sze reg 

mar ke rów pa to gen no ści, od róż -

nia ją cych je od skład ni ków nor mal -

nej flo ry je li to wej, ta kie jak ła -

twość wni ka nia i wy wo ły wa nia za -

pa le nia czy wy twa rza nie tok syn. 

Na le ży jed nak pa mie tać, że zja dli -

wość to nie jest od ręb na ce cha 

bak te rii, ale zło żo na, zmien na wła -

ści wość, w któ rej uczest ni czą ele -

men ty drob no ustro ju i or ga ni zmu 

go spo da rza, a tak że ma ją na nią 

wpływ czyn ni ki śro do wi ska. Zja dli -

we szcze py E. co li nie są cho ro bo -

twór cze w or ga ni zmie go spo da rza 

o wy kształ co nej swo istej od por no -

ści (szcze pie nia ochron ne), a za -

zwy czaj apa to gen ny szczep bak -

te ryj ny wy wo łu je cho ro bę w or ga -

ni zmie z uszko dzo nym ukła dem 

im mu no lo gicz nym (po prze by tych 

cho ro bach czy w trak cie an ty bio -

ty ko te ra pii). Bak te rie mo gą być 

pa to gen ne, a swą bu do wą nie wy -

ka zy wać cech cho ro bo twór czych.  

Za ka że nie szcze pa mi E. co li 

u dro biu naj czę ściej na stę pu je 

dro gą od de cho wą, cho ciaż moż li -

wa jest dro ga po kar mo wa. Pta ki 

wdy cha ją z po wie trzem pył, kurz, 

ściół kę i reszt ki ka łu za nie czysz -

czo ne APEC. W wa run kach fi zjo lo -

gicz nych, za nie czysz cze nia po -

wie trza są usu wa ne przez ko mór -

ki ukła du od por no ścio we go z wła -

ści wo ścia mi fa go cy tar ny mi. W przy -

pad ku wy stą pie nia in fek cji wi ru so -

wych, my ko pla zmo wych, bak te -

ryj nych czy pa so żyt ni czych do -

cho dzi do uszko dze nia ko mó rek 

na błon ko wych, a tym sa mym upo -

śle dze nia me cha ni zmów od por -

no ścio wych zwią za nych z bło ną 

ślu zo wą (MALT, Mu co sa -As so cia ted 

Lym pho id Tis sue) dróg od de cho -

wych oraz prze wo du po kar mo we -

go co two rzy tzw. „wro ta za ka że -

nia”. Or ga nizm pta ka nie jest w sta -

nie sku tecz nie usu wać za niesz -

czysz cze nia i ochro nić się przed 

na mna ża niem pa to gen nych E. co -

li. Wy ka za no do świad czal nie, że 

wy so ce zja dli we APEC już w cia -

gu 6h po za ka że niu za sie dla ją 

wor ki po wietrz ne i do sta ją się do 

in nych na rzą dów we wnętrz nych.  

Za ka że niom sprzy ja ją nie od po -

wied nie wa run ki cho wu, ta kie jak 

stres śro do wi sko wy, wy wo ły wa ny 

nie od po wied nią wen ty la cją, tem -

pe ra tu rą lub za py le niem, nad -

mier ną ob sa dą, wy so kim stę że -

niem amo nia ku. E. co li to bak te -

ria sto sun ko wo opor na na szko dli -

we dzia ła nia wa run ków śro do wi -

sko wych, od por na na mro że nie, 
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dłu go utrzy mu je się w śro do wi sku 

fer mo wym, prze ży wa w py le i ku -

rzu (8 mie się cy), w tem pe ra tu -

rze 0°C do ro ku. U pod staw za po -

bie ga nia i zwal cza nia za ka żeń E. 

co li w sta dzie le ży po pra wa wa run -

ków zoo tech nicz nych w kur ni ku, 

a w szcze gól no ści wen ty la cji. 

 

 

Za ka że nia E. co li  
pro wa dzą do strat 
ekonomicznych 
 

Esche ri chia co li to nie do ce nia ny 

pa to gen, jej zna cze nie eko no -

micz ne jest dwo ja kie. Z jed nej 

stro ny mo że po wo do wać za ka -

że nia pier wot ne, o cha rak te rze 

uogól nio nym (po socz ni ca -sep ti -

ce mia) lub w ob rę bie na rzą dów: 

za pa le nie wor ków po wietrz nych 

(ae ro sac cu li tis), za pa le nie tkan ki 

łącz nej (cel lu li tis), ja jo wo dów (sal -

pin gi tis), zapa le nie pęp ka u pi -

skląt (ompha li tis). Z dru giej stro ny 

współ to wa rzy szy cho ro bom już 

wy stę pu ją cym w sta dzie, przy czy -

nia jąc się do wzro stu śmier tel no ści, 

ob ni że nia przy ro stu ma sy cia ła 

czy po gor sze nia wskaź ni ka wy -

ko rzy sta nia pa szy. Pro blem kli -

nicz ny za ka żeń E. co li u dro biu mo -

że być kon tro lo wa ny przez an ty bio -

ty ko te ra pię, któ ra nie sie z so bą ry -

zy ko po zo sta ło ści le ków w mię sie 

i jaj kach oraz sprzy ja na ra sta niu le -

ko oporno ści. Istot ne na rzę dzie 

kon tro li za każeń E. co li sta no wią 

szcze pie nia ochron ne. 

 

 

Szcze pion ki są im mu no gen ne  
i bez piecz ne 
 

Do stęp ne na ryn ku pre pa ra ty do 

im mu ni za cji dro biu prze ciw ko  

E. co li wy ka zu ją wła ści wo ści im mu -

no gen ne u za szcze pio nych pta -

ków. Obej mu ją dwie ka te go rie: 

szcze pion ki in ak ty wo wa ne (w tym 

au tosz cze pion ki) i szcze pion ki ży -

we ateu no wa ne. Naj bar dziej po rzą -

da ny mi ce cha mi wszyst kich sto so -

wa nych szcze pio nek po za ochron -

ną przed wy stą pie niem cho ro by to: 

bez pie czeń stwo, czy li brak re wer -

sji zja dli wo ści, do brze okre ślo ny 

szczep szcze pion ko wy, in duk cja 

jak naj szer szej od por no ści krzy żo -

wej, wzbu dza nie od po wie dzi hu -

mo ral nej i ko mór ko wej, re duk cja 

siew stwa czyn ni ka za kaź ne go do 

śro do wi ska fer my. 

Szcze pion ki in ak ty wo wa ne, to 

im mu no gen ne pre pa ra ty apli ko -

wa ne do mię śnio wo lub pod skór -

nie, do brze in du ku ją od po wiedź 

hu mo ral ną po 2-krot nym szcze pie -

niu, jed nak uzy ski wa na od por ność 

nie w peł ni za bez pie cza pta ki 

przed za ka że niem in ny mi szcze pa -

mi E. co li. In ak ty wo wa ny an ty gen 

dość szyb ko mo że zo stać wy eli mi -

no wa ny z or ga ni zmu. Do dat ko wo 

szcze pion ki in ak ty wo wa ne po da -

wa ne in iek cyj ne wy ma ga ją więk -

sze go na kła du pra cy (ła pa nie, po -

da nie pre pa ra tu), co jest czyn ni -

kiem stre so wym dla pta ka.  

Szcze pie nie ży wy mi nie pa to gen -

ny mi, ate nu owa ny mi szcze pa mi 

Esche ri chia co li sty mu lu je od po -

wiedź hu mo ral ną i ko mór ko wą, da -

jąc dłu go trwa łą ochro nę. Po po da -

niu szczepionki per os i do oka do -

cho dzi do wzbu dze nia miej sco wej 

od por no ści błon ślu zo wych (MALT), 

co ogra ni cza moż li wo ści za sie dle nia 

przez szcze py te re no we E. co li. 
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Fig. 1. Zmia ny anatomopatologiczne w prze bie gu ko li bak te rio zy  
a Wy sięk i zmęt nie nie, włók ni ko we za pa le nie wor ków po wietrz nych 

b Zgru bie nie ścian w wy ni ku od kład an ia włók ni ka na po wierzch ni wą tro by, osier dzia, śle dzio ny 

c Za pa le nie skó ry i tkan ki pod skór nej (der ma ti tis i cel lu li tis) 

a b c
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Wraz z roz wo jem no wo cze snych 

tech nik bio lo gii mo le ku lar nej zo sta -

ły opra cow ne pre pa ra ty no wej ge -

ne  ra cji. Na dro dze re kom bi na cji 

ob ni żo no zja dli wość szcze pu szcze -

pion ko we go E. co li przez wy wo ła -

nie mu ta cji ge nów np. usu nię cie ge -

nu od po wie dzial ne go za istot ny 

pro ces me ta bo licz ny. Jed ną z grup 

tych szcze pio nek sta no wią szcze -

pion ki opar te o szcze py z mu ta cją 

ge nu aroA. Gen aroA ko du je syn te -

zę jed ne go z klu czo wych en zy -

mów bio syn te zy związ ków aro ma -

tycz nych u bak te rii, nie zbęd ne go do 

wzro stu, a więc mu tan ty aroA są 

nie zdol ne do na mna ża nia w tkan -

kach pta ków. Szcze pion ki z de le cją 

aroA są nie cho ro bo twór cze, a jed -

no cze śnie wzbu dza ją od por ność 

prze ciw za kaź ną, moż na je po da wać 

z wo dą do pi cia, dzię ki te mu mo gą 

być sto so wa ne u pta ków w każ dym 

wie ku i ty pie użyt ko wym. Szczep 

szcze pion ko wy dłu go prze ży wa 

w or ga niź mie pta ka sty mu lu jąc 

układ od por no ścio wy do kszał to -

wa nia od po wied nio sil nej od po -

wie dzi hu mo ral nej. 

 

 

Szcze pie nia chro nią  
przed wy stę po wa niem  
ob ja wów cho ro bo wych, 
ogra ni cza ją upad ki  
i kon fi ska ty po ubo jo we 
 

W wiel ko to wa ro wej pro duk cji dro -

biar skiej za ka że nia E. co li są naj -

częst szą przy czy ną pro ble mów 

zdro wot nych w sta dzie, wy stę pu ją 

u wszyst kich ga tun ków pta ków, 

w każ dej gru pie wie ko wej i w każ -

dym ty pie użyt ko wa nia (śred nio 

9,52%), przy czym naj wyż szy od se -

tek za ka żeń APEC od no to wu je się 

u kur nio sek (36,73%). Naj więk sze 

stra ty cho ro ba wy wo łu je u pi skląt 

tuż po wy lę gu, ale przede wszyst -

kim u kur cząt rzeź nych i in dy ków 

w koń co wym okre sie pro duk cji 

oraz kur nio sek w nie śno ści. Naj -

czę ściej wy stę pu ją cą for mą kli -

nicz ną ob ser wo wa ną u pta ków są 

za ka że nia ukła du od de cho we go. 

Wy ni ka to z sa mej ana to mii, dzię -

ki obec no ści wor ków po wietrz -

nych (sta no wią 80% dróg od de cho -

wych), wen ty la cja pta ka jest efek -

tyw niej sza, ale rów nież więk sza 

jest po jem ność od de cho wa. Za ka -

że nia E. co li zwy kle to wa rzy szą 

in nym jed nost kom cho ro bo wym 

ukła du od de cho we go, za wsze pro -

wa dzą do zwięk szo nej śmier tel no -

ści. Zmia ny są roz le głe, o cha rak -

te rze włók ni ko we go za pa le nia 

w ob rę bie wor ków po wietrz nych, 

to reb ki wą tro bo wej i wor ka osie -

dzio we go.  

W wiel ko to wa ro wym cho wie 

kur cząt rzeź nych co raz wiek szą 

uwa gę, ze wzglę du na ich ro sną ce 

zna cze nie go so dar cze, po świę ca 

się za ka że niom E. co li w ob rę bie 

skó ry i tkan ki pod skór nej (der ma ti -

tis i cel lu li tis) u broj le rów. Zmia ny pa -

to lo gicz ne zlo ka li zo wa ne są w oko -

li cy pęp ka, po bo kach cia ła do ste -

ku. Wy stę pu je rop ne, obej mu ją ce 

wszyst kie war stwy skó ry i tkan kę 

pod skór ną za pa le nie do pro wa dza -

ją ce do miej sco wej mar twi cy i ubyt -

ków w mię śniach pier sio wych. Jest 

to jed na z naj czę ściej wy stę pu ją -

cych wad ja ko ścio wych mię sa, dia -

gno zo wa na do pie ro w rzeź ni przy 

oce nie po ubo jo wej. Wa da ta nie za -

gra ża bez pie czeń stwu żyw no ści, 

ob ni ża na to miast znacz nie ja kość, 

a mię so ob ję te tym scho rze niem nie 

na da je się do spo ży cia. W ba da -

niach kra jo wych prze pro wa dzo -

nych przez Ma jew ski i wsp. (2014) 

nad naj częst szy mi zmia na mi ana to -

mo pa to lo gicz ny mi u broj le rów ku -

rzych stwier dza nych pod czas ba da -

nia po ubo jo we go, wy ka za no, że aż 

u 19,5% kur cząt wy sta pi ły zmia ny ty -

po we dla cel lu li tis: obec ność wy -

dzie li ny rop nej i włók ni ka w pa chwi -

nach i oko li cy ste ku. Skó ra w tych 

miej scach mia ła żół tą lub brą zo wo -

żół tą bar wę, by ła obrzę kła i zgru bia -

ła (tzw.”skó ra wa flo wa”). Po stę pu ją -

ca in ten sy fi ka cja cho wu i cią głe do -

sko na le nie ge ne tycz ne pta ków, 

ukie run ko wa ne na jak naj szyb szy 

przy rost ma sy cia ła to czyn ni ki pre -

dys po nu ją ce do wy stą pie nia za -

ka żeń E. co li. 

Ba da nia do świad czal ne prze -

pro wa dzo ne przez na ukow ców 

z Wiel kiej Bry ta nii La Re gio ne i wsp. 

(2013) wy ka za ły sku tecz ność szcze -

pie nia za rów no u broj le rów ku -

rzych i in dy czych. Jed no krot ne 

szcze pie nie w pierw szej do bie ży -

cia za bez pie cza przed śmier tel no -

ścią i w znacz ny spo sób ogra ni cza 

roz wój zmnian ty po wych dla E. co li 

u pta ków za ka żo nych eks pe ry men -

tal nie w 6. ty go dniu ży cia. Po dob -

ne wy ni ki uzy ska li Hus sa in M. Gal -

lal i wsp. (2018). Pta ki za szcze pio ne 

prze ciw ko E. co li po za ka że niu 

eks pe ry men tal nym wy ka zy wa ły lep -

sze przy ro sty ma sy cia ła, od no to wa -

no mniej szą śmier tel ność i mniej sze 

na si le nie zmian ty po wych dla za ka -

żeń E. co li. Au to rzy wy ka za li rów nież 

brak ne ga tyw ne go wpły wu na efek -

tyw ność szcze pień w kie run ku za -

kaź ne go za pa le nia oskrze li (IBV), 

cho ro bie Gum bo ro (IBD) czy rze ko -

me mu po mo ro wi dro biu (ND). Sche -

ma tycz ne przed sta wie nie ana li zy 

ko rzy ści szcze pień prze ciw ko  

E. co li w wa run kach te re no wych za -

pre zen to wa no na Ryc. 2. Jed no krot -

ne szcze pie nie stad me to dą opry -

sko wą, w któ rych od no to wa no: 

zwięk szo ną śmier tel ność i nie spe -

cy ficz ne ob ja wy cho ro bo we, ogra -

ni czy ło roz wój zmian ty po wych dla 

za ka żeń E. co li oraz od se tek kon -

fi skat po ubo jo wych. 



Szcze pie nia ogra ni cza ją 
ilość sto so wa nych  
an ty bio ty ków  
 

Po mi mo sto so wa nia w ce lach pro -

fi lak tycz nych szcze pień ochron -

nych oraz dzia łań za po bie gaw -

czych zmie rza ją cych do za cho wa -

nia do bro sta nu i ogra ni cze nia in fek -

cji, to na dal in ten syw na, pro wa -

dzo na na sze ro ką ska lę ho dow la 

dro biu bez za sto so wa nia le ków 

we te ry na ryj nych, w tym an ty bio ty -

ków, wy da je się być nie moż li wa. Za -

ka że nia E. co li są tra dy cyj nie le czo -

ne an ty bio ty ka mi lub flu oro chi no lo -

na mi. Wy bór che mio te ra peu ty ku 

w te ra pii za ka żeń E. co li jest ogra -

ni czo ny z jed nej stro ny kosz tem 

pre pa ra tu, a z dru giej stro ny na si le -

niem ob ja wów cho ro bo wych w sta -

dzie. Naj czę ściej sto so wa ne są flu -

oro chi no lo ny, po li myk sy ny i an ty bio -

ty ki β-lak ta mo we. Flu oro chi no lo ny 

– en ro flok sa cy na i flu me chi na ze 

wzglę du na do stęp ność i re la tyw nie 

ni ską ce nę są po wszech nie sto so -

wa ne w zwal cza niu za ka żeń E. co -

li. Te tra cy kli ny, z tej gru py do ksy cy -

kli na i oksy te tra cy kli ny, to an ty bio -

ty ki o sze ro kim spek trum dzia ła nia, 

ni skiej tok sycz no ści i ni skich kosz -

tach te ra pii, dlatego są czę sto sto -

so wa ne. Ko lej na gru pa to an ty bio -

ty ki β-lak ta mo we (pe ni cy li cy, ce fa -

lo spo ry ny) sze ro ko sto so wa na gru -

pa an ty bio ty ków bak te rio bój czych. 

W te re no wych ba da niach Śmia -

łek i wsp. (2019) pod da li oce nie 

sku tecz ność szcze pie nia prze ciw ko 

E. co li oraz wpływ na ilość sto so wa -

nych an ty bio ty ków w sta dach kur 

broj le rów, szcze pio nych w pierw szej 

do bie ży cia, me to dą du żej kro pli. 

W 3. i 6. ty go dniu ży cia do ba dań mi -

kro bio lo gicz nych po bie ra no wy ma -

zy z: otrzew nej, wą tro by, ser ca, płuc, 

je li ta czcze go, sta wu bio dro we go 

i sko ko we go, tcha wi cy i za to ki po do -

czo do ło wej. Z każ dej prób ki po zy -

tyw nej w kie run ku E. co li po bie ra no 

re pre zen ta tyw ne ko lo nie, któ re pod -

da wa no oce nie wraż li wo ści na pa -

kiet 20 an ty bio ty ków. W szcze pio -

nym sta dzie od no to wa no zmniej sze -

nie licz by izo la tów E. co li z na rzą dów 

we wnętrz nych (re duk cja o 16,1-33,2%) 

zwięk sze nie wraż li wo ści E. co li na 

che mio te ra peu ty ki (po nad 400% 

wzrost po dat no ści) zmniej sze nie ilo -

ści sto so wa nych an ty bio ty ków (re -

duk cja o 10-40% licz by dni sto so wa -

nia an ty bio ty ków). 

 

 

Szcze pie nia ogra ni cza ją 
opor ność E. co li 
 

Sto so wa nie sub stan cji an ty bak te ryj -

nych jest pod sta wo wym czy ni kiem 

po wo du ją cym se lek cję i roz prze -

strze nia nie się bak te rii opor nych. Pu -

bli ko wa ne ra por ty Eu ro pej skie go 

Urzę du ds. Bez pie czeń stwa Żyw no -

ści (EFSA) do ku men tu ją fakt izo la cji 

od kur cząt broj le rów 30% szcze pów 

opor nych na cy pro flok sa cy nę, am -

pi cy li nę, te tra cy kli nę oraz sul fo na mi -

dy. Opor ne szcze py bak te ryj ne mo -

gą być źró dłem ge nów opor no ści 

dla in nych szcze pów, co ozna cza, że 

moż li we jest prze nie sie nie opor -

no ści ze szcze pów cho ro bo twór -

czych dla zwie rząt do pa to ge nów 

ludz kich. Opor ne szcze py po cho -

dzą ce od dro biu mo gą być po ten -

cjal nym źró dłem za gro że nia dla 

zdro wia zwie rząt, a tak że mo gą ne -

ga tyw nie wpły wać na zdro wie per -

so ne lu ob słu gu ją ce go zwie rzę ta. 

Kon se kwen cje po ja wia nia się opor -

nych na le cze nie bak te rii są bar dzo 

po waż ne. Każ de go ro ku w UE za ka -

że nia wy wo ła ne drob nu stro ja mi 

opor ny mi na le ki po wo du ją zgon 

oko ło 25 000 pa cjen tów. Wal ka 

z na ra sta ją cą an ty bio ty ko opor no ścią 

sta no wi prio ry tet Ko mi sji Eu ro pej -

skiej. Wdra ża ne są kom plek so we 
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Ryc. 1. Okre śle nie spek trum wraż li wo ści na 20 naj czę ściej  
sto so wa nych an ty bio ty ków w sta dach dro biu szcze pio nych  
E. co li i nie szcze pio nych

M.Śmiałek, A.Śmiałek, P.Hefta, E.Szczucińska, Ł.Banucha, A.Koncicki, Wstępne wyniki badań nad wykorzytaniem 

żywej szczepionki przeciwko kolibakteriozie w stadach brojlerów kurzych str. 90, Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa „Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza, zakaźna anemia kurcząt oraz zakażenia cirkowirusowe ptaków.



Przy pa dek 1 
Fer ma z na wra ca ja cym pro ble mem pa to gen nych szcze pów E. co li  
(ang. Avian Pa tho ge nic Esche ri chia co li, APEC).  

 wyż szy po ziom kon fi skat rzeź nych (cel lu li tis)  

 wyż szy po ziom upad ków (aerosacculitis)  

» Szcze pie nie prze ciw ko E. co li w na step nym wsta wie niu po sta dzie z kon fi ska ta mi 2,38%  

 

Przy pa dek 2  
3 fer my, 16 kur ni ków, 550 tys. kur cząt  

 zwięk szo na śmier tel ność w 5. i 6. ty go dniu 

 zwięk szo ny od se tek kon fi skat po ubo jo wych 

» Szcze pie nie prze ciw ko E. co li me to dą spray w 8 dniu w dwóch ko lej nych wsta wie niach
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Prak tycz ne do świad cze nia dotyczące szczepień 
przeciwko E. coli (Bel gia) 
pry wat na prak ty ka o pro fi lu dro bio wym Gal lu vet, dr Stef Ron smans

Wsta wie nie  Kon fi skaty, % 

I 2,19 

II 2,38 

III 1,08 Zmniejszenie konfiskat rzeźnych o 53% (-1,21%)

pla ny dzia łań na rzecz pro fi lak ty ki 

i kon tro li za ka żeń bak te ryj nych. 

Sto so wa nie szcze pio nek prze ciw ko 

E. co li jest zgod ne z prak tycz ny mi re -

ko men da cja mi zwią za ny mi z bez -

piecz ną era dy ka cją czyn ni ka za -

kaź ne go ze śro do wi ska fer my.  

 Pod su mo wu jąc, szcze pion ki 

i szcze pie nia to waż ne na rzę dzie 

kon tro li za ka żeń Esche ri chia co li 

w sta dach dro biu. Sto so wa nie 

szcze pień ochron nych prze ciw ko 

E. co li zwięk sza ren tow ność fer my, 

ogra ni cza roz wój zmian ty po wych 

dla za ka żeń E. co li, zmniej sza ilość 

sto so wa nych an ty bio ty ków, zmniej -

sza od se tek kon fi skat po ubo jo -

wych, przy czy nia się do sta bi li za -

cji eko no mii pro duk cji. Waż nym 

aspek tem jest fakt ak cep to wa nia 

szcze pień u dro biu przez śro do wi -

sko kon su menc kie, ocze ku ją ce 

pro duk cji bez piecz nej żyw no ści, 

w aspek cie ilo ści i ja ko ści po zo sta -

ło ści, a tak że do bro sta nu zwie rząt. 

Szcze pie nia prze ciw ko Esche ri -

chia co li wpi su ją się w kon cep cję 

„jed ne go zdro wia” w za cho wa niu 

sku tecz no ści le cze nia an ty bio ty ka -

mi w przy szło ści. 

Ryc. 2. Po rów na nie pa ra me trów z trzech wstawień przed szczepieniem i  dwóch wstawień  
po szczepieniu a Upad ki b Zu ży cie an ty bio ty ków c Kon fi ska ty po ubo jo we

a b c

Stefen Ronsmans, Galluvet, „Racjonalne stosowanie antybiotyków w stadach drobiu-praktyczne doświadczenie w Belgii”, Teoria i praktyka koncepcji „Jedno zdrowie”  
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