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Wieliczko A., Mazurkiewicz M., Wiśniewska J.
lnfections with Mycoplasma gallisepticum/synoviae in setologicalexamination
Summary

Mycoplasmosis avium is a highly infectious disease, which has been diagnosed mainly on commercial poultry farms. It usually occurs in meat-Ępe flocks of hens, turkeys, and also in ducks and geese.
The purpose of the study was to define the level of dissemination of infections caused by mycoplasmas in
flocks of reproduction meat-Ępe hens and broilers. The experiment covered 142 reproduction meatĘpe flocks
(1 day - 65 week-old birds) and 136 broiler flocks (1-7 weeks old birds);,The,,materials used in the studies were
blood samples collected from the farm birds in t998-1999 {untit August). Blood samples were collected once in
layers and in 109 broiler flocks, and twice in the other 27,broiler flocks. i.e. in one-day chicks and in the 6th
week of rearing. N{oreover, additional 15 broiler farms were included in the serological monitoring (testg
performed on 1"day, 2Ąd -3rd and 6'h - 7'hweek of rearing). The level of M. gallisepticum and M. synoviae
antibodies in serum was determined by ELISA (Idexx kit with MG/MS antigen) and additionally by RPA test
(MG and MS antigen by Intervet) on 15 farms.
The presence of specific Mycoplasma antibodies lvas found in 54.90ń of the layer flocks monitored. Horryever, the highest percentage of serologically positive flocks rvas recorded in the iaying period (65.2%) and the
lorvest in one-day old chickens (30.8%). Infection łł-ithMycoplasmosis in broi|ers reached 44.1Y", and in these
cases the occurrenc€ of MG/MS antibodies was observed more often in one-day old chicks (55.1%) than in 6-7 łveek old chickens (32.1%). The flocks of broilers demonstrated more infections with M. synoviae than with
M. gallisepticum (ż5.9oń and 1 .4oń, respectively in the 6'h rveek).
Ke},words: Mycoplasma gallisepticum/synoviae, chicken, layers, infections,

Mykoplazm oza (My c o p l a s m o s is av ium) j est wysoce zaraźItwą chorobą diagnozowaną głównie w wielkotowarowym chowie drobiu. Występuj e naj częściej
w ferrnach kur typu mięsnego, indyków, a także kaczek i gęsi. Mykop|azmy izolowano także z naturalny ch zakażeń u b ażantów, kurop atw, przep i órek, p erlic, atakże szczygłow amerykańskich, gołębi i ptakow
drapież,nych (7, 13, 23, 24). Z klinicznych przypadków mykoplazmozy izolowane sąnajczęściejM. gallisepticum i M. synoviae (kury, indyki), M. melecłgridis i M. iowae (indyki) oraz M. anatis, M. anseris i M.
cloacale (kaczki, gęsi) (1 I, 12, 76,2] ,28). Straty powodowane pTzezmykoplazmy związane sąnie tylko z
p adnięci ami ptaków, al e głównie są wyni kiern zmniej szonych przyrostów masy ciała i gorszego wykorzystania paszy, spadku nieśnościoraz zwiększonej zamieralności zarodków.
Zakażęntę mykoplazmami następuje przez układ
oddechowy odptaków chorych i nosicieli, drogątransowarialną popTzezjaja wylęgowe oraz wTaz z nasieniem (M. meleagridis , M. iowae) (II , 12, 25 , 28).

Mykoplazmoza możę wystąpić w każdym wieku,

j

ednak naj wyz s zą wrażliwo śc na zakażęnie wykazuj ą
zarodki i ptaki młode. Choroba manifestuje się u pta-

ków zapaleniem dróg oddechowych (sinusitis, aerosacculitis), zapaleniem stawów i pochewek ścięgnowych (synovitis/arthritis) oraz obecnością stanów zapalnych w narządzie rozrodczym (1 1 , 72, 16,27 ,28).
Obserwowane często u drobiu zakażęnia mieszane
mykoplazm i innych bakterii (np.E coli, Pasteurella)
oraz wirusów (ND! IBY TRT, influenzy, choroby
Gumboro, choroby Mareka) przy współudziale wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych i czynników stresowych zwiększają straty ekonomiczne i
utrudni aj ą skutec zne zw alczanie mykop lazm ozy (2, 5,
8, 10,21,22,26).
W diagnostyce mykoplazmozy wykorzystywane są
badania laboratoryj nę, przy czym metody mikrobiologiczne - tzolacja i identyfikacja zarazka. róznicowanie gatunku i szczepow mykoplazm, określanie wrażliwościna chemioterapeutyki wymagają specjalistycznego laboratoriuffi, sĄ tez pracochłonne i kosz-

towne. Znaczny ch też nakładów wy-

Tab. 1. Występowanie przeciwciał anty-MG/MS w surowicy kur stad reprodukmagają najnowsze techniki diagno- cyjnych Ępu mięsnego (ELISA, Idexx)
styczne, jak np. zastosowanie przeciwciał monoklonalnych do różnicowania szczepów mykopl azm, czy też

reakcji łańcuchowej polimerazy

(PCR) do wykrywania specyficznego DNA dla poszczególnych gatun8 (30,8)
5 (62,5)
3 (37,5)
ków mykoplazm. Techniki te, wcho10 (41 ,7)
7 (70,0)
3 (30,0)
dzące w zakres biologii molekularpodstawą
nej są coraz częściej
docho60 (65,2)
11 (18,3)
49 (81 ,7)
dzenia epidemiol o giczne go, p ozw aLają wykazać pokrewieństwo, bądz
78 (54,9)
23 (29,5)
55 (70,5)
r ożnice szczepów izolowanych z rożnychźrodełi od różnych gatunków Objaśnienia:MG M. gallisepticum,MS - M. synoviae
ptaków (4,6,77).
Tab.2. Wyniki badań serologicznych stad kurcząt rzeźnychw kierunku zakażeń
W prakĘce weterynaryjnej, do dia- MG/MS (ELISA.Idexx)
gnostyki mykoplazm ozy, wykorzystyłvane są głównie badania serologiczne wykrywające w surowicy ptakow swoiste przeciwciała anty-Myc,op l as m a. Powszechne zastosowan ie
znalazLy : test szybkiej aglutynacji
płytowej (RPA), test hamowania hernaglutynacji (HI) oraz testy immunoenzymatycznę (ELISA) (1, 3, 18).
Ocena stopnia rozprzestrzenienia

zakażęń drobiu mykoplazmami w
Polsce jest trudna, bowiem badania
diagnostyczne, nawet te najdostęp- Objaśnienia: * w tym 2] stad z antygenem MG oraz MS (ELISA); MG M. gallisepniejsze - serologiczne nie są prowa- ticttm,MS M, ,synoviae
dzone regularnie. Z drugiej strony
trudnościmogą wynikać z n7e zawsze właściwejinPonadto ]5 dodatkowo wybranychprzez lekarzy weteterpretacji wyników badań serologicznych, bowiem
rynarii fetm kurcząt rzeżnych objęto 3-krotnym monitoob ecno ść swoistych przeciwciał anty - My c o p l as m a w
ringiem serologicznyn. Z każdego stada pobierano l 5-23
surowicy ptaków, nie jest jednoznaczna z aktualnie
prób krwi w 1-3 dniu życta, a następnie w 2-3 tyg. orazw
trwającym procesem chorobowym w stadzie.
6-1 tyg. odchowu. Obecnośćswoistych dla Mycoplasma
przeciwciał oznaczano w wymienionych terminach rówCelem pracy było określeniestopni a r ozprzestrzenolegle testem ELISA (antygen MG/MS, Idexx) oraz w
ni eni a zakażeń wyłvołanych pr zez mykop lazmy w stateścieszybkiej agluĘnacjipĘtowej (RPA) z antygenemMG
dach reprodukcyjnych kur typu mięsnego oraz w stai MS (Intervet, Holandia).
dach kurczq.frzeźnych.
Materiał imetody
Badaniami objęto l42 stadareprodukcyjne kur typu mięsnego, w wieku od l dnia do 65 tygodnia życia oraz 136
stad kurcząt rzeźnych w wieku 1-7 tygodni, Materiał do

badań stanowiła krew (średnio 23 proby ze stada) pobierana od losowo wybranych ptaków w fermie, w latach 199B-1999 (do sierpnia). Obecnoścprzeciwciał swoisĘch dla M.
gallisepticttm i M. synoviae w surowicy ptaków oznaczano
testem ELISA (zestaw firmy Idexx z antygenem MG/MS).
W stadachkurniosek oTazw l09 stadachkurcząt rzeźnych
krew do badań pobierana była jednorazowo, natomiast w
pozostĄch 2'7 stadach kurcząt rzeźnych 2-krotnie, tj. w
1 dniu życlai 6 tygodniu produkcji, Obecność przeciwciał
swoistych dla M. gallisepticum i M, synoviae w surowicy
ptaków pochodzący ch z tych ferm oznaczono testem ELISA z antygenem MG orazz antygenem MS (zestaw firmy
Idexx),

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tń. I,2
,l,3 oraz
na ryc. 1 i 2. Wskazują one na duży stopień
r o zpr zestr zeni eni a zakażen My c o p l a s m a, zar ówno w
stadach kur typu mięsnego, jak teZ stadach kurcząt
rzeźnych.
Obecno śćswoi stych przeci wciał anty - My c op l as m a
wykazano w 54,90ń monitorowanych stad kur niosęk
(tab. 1), przy czymnajwyższy odsetek stad serologicz-

nie dodatnich stwierdzono w fermach będących w okresie produkcj i nieśnej (6 5,zYo), zaśnajntższy u 1 -3 dnio-

wych pi skląt (3 0, 8 %). Równiez stopień zakażęnia kur
byŁwyższy w okresie nieśności(8I,]o/o stad wykazywało obecnośćprzeciwciał anty-MG/M S u ponad 20oń
osobników w stadzie). Natomiast w stadach piskląt i
kurcząt odchowywanych na nioski intensywnośczakażenia w stadzie była niższa. Odsetek stad, w któ-

Tab. 3. Wyniki 3-krotnego monitoringu serologicznego stad kurcząt rzeźnychw kierunku zakażeń MG/MS (ELISA, Idexx)

Objaśnienia: * 1,5-23 surowice ze stada, ** stada leczone od l-go dnia Enrofloxacyną

rych powyż ej 20% ptaków

po

s

tadŃo przeciwciał a anty -

-MG/MS wynosił odpowiednio 37,5 i30,0oń.
Z kolei, w fermach kurcząt r zeźny ah wyniki s ero 10 glcznie dodatnie w kierunku zakażeń Mycoplasma
otrzymano w 60 stadach, co stanowiło 44joń ogółu

badanych stad (tab. 2). Odsetek stad serologicznie dodatnich byłnajwyższy w grupie piskląt 1-3 dniowych
(55,Ioń), zaśnajntższy w stadach kurcząt 6-7 tyg.
(32j%). Podobnie, jak w przypadku kur niosek, przeważaŁy stada, w których odsetek ptaków serologicznie dodatnich przekraczał2Ooń (zarówno u piskląt jak
też w końcowym okresie tuczu).
W 27 stadach ktlr c ząt r ze źny ch m onito ro w any ch 2 -krotnie w kierunku zakażęń Mycoplasma nie stwierdzono w surowicy piskląt obecności przeclwciał anty-M. gallisepticum,natomiast ażw 13 stadach (48,I%)
uzyskano wyniki dodatnie z antygenem M. synoviae.
Odsetek ptaków po siadaj ących sp ecyfi c zne przeciw ciała w tych stadach był wysokt i aż w 7 przel<raczał
50% (ryc. 1). Z kolei w drugim badaniu serologicznym tych stad wykonanym w 6 tyg. życia obecnośó
przeciwctał anty-M, gallisepticum wykazano tylko w

2 stadach (],4oń),przy czym odsetekptakow dodatnio
reagujących nie był wysoki (22,7 -30,4) (ryc. 2).

Przeciwciała swoiste anty-M. synoviae stwierdzo-

no w 7 stadach (25,9%). Odsetek ptaków dodatnio re-

agujących w tym terminie był zrożntcowany i wahał
się od 8,]oń do 100%. Ponadto w stadach dodatnio
rea guj ących z anty genem M. g a l l i s ep t i c um stw ter dzo no równi ez przeciwciała anty - M. syn ov i a e (odpowiednto 2] ,3Yo oraz I3,0oń wyników dodatnich).
Wyniki 3-krotnego monitoringu serologicznego 15
stad kurcząt rzeźnych przedstawiono w tab. 3. Stada
serologicznie dodatnie w 1-3 dniu życta (zarówno w
teście ELISA z antygenem MG/MS, jakteż z jednym,
bądź dwoma antygenami w teścieRPA), posiadały
zazwy czaj swo i ste pr zę clw clała anty - My c o p l a s m a w
końcowym okresie produkcji. Odsętek wyników dodatnich w tych stadach był również wysoki i wahał się
od 33,3 do 100%, Wyjątek stanowią 2 stada leczone
od 1-go dnia enrofloksacyną(stado nr 5 i 6) oraz stado
nr 7 ,które w tym czasie były serolo gicznie ujemne. Z
kolei na 6 stad serologicznie ujemnych w 1 dniu życia,
tylko w 2 nie stwierdzano obecnościprzeciwciał anty-
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Ryc. 2. Występowanie przeciwciał anĘ-MG i anĘ-MS w surowicy

6

- Ęgodniowych kurczątrzeŹnYch (ELISA, Idexx)

Należy tutaj podkręśItc,żę stada serologicznie do-

datnie w teścieELISA zanĘgenemMc/Ms byĘ również porylĘwne w teście RPA, przy czym w te ścieaglu-

był jednak bardzo zróżnicowany (6,7 do 80%),

tynaóji płytowej wyższy procent wyników dodatnich
stwierdzano z anĘgenęm M. synoviae,

Na wysoki stopień zakażęniakur Mycoplasma gallisepticum w Polsce wskazująwyniki badań Marka i
CąkaĘ (18) oraz Tomczyka i CąkaŁy (27). Marek i
CąkaŁa (18) prowadzącbadania stad hodowlanych w
latach 60-tych wykazalt, że w 82,60ń byĘ zakażone
M, gallisepticum. W pózniejszych latach. w wyniku
prowadzonego planowego uwalniania stad rodzicielskich od mykoplazm, a także pojawiania się leków
skutecznie dziaŁających, problem mykoplazmozy w
chowie kur praktyc znie pr zestał o dgrywać istotną rolę.
Obecnie ponownie notuje się coraz częstsze (na poziomie 40-7 5%) występowanie mykoplazmozy dróg
oddechowych oraz stawów, głównie w stadach replodukcyjnych kur typu mięsnego oraz brojlerów kurzych
i indyczych (I9,20).
Wśród istotnych przyczyn tej sytuacji należy wymienic zbyt duże zagęszczęnie stad znajdujących się
w małej odległościjedno od drugiego w regionach
kraju o wysokiej produkcji drobiarskiej oraz obecnośó
w tych fermach ptaków w różnych grupach wiekowych.
Przemtęszczante ludz| sprzętu, ptaków, a także dostępnośćdo ferm drobiu ptaków dzikich stanowiąpotencj alne zagr ożente zakażęnta mykoplazmami. Dlatego też ważnym elementem w programie zwalczanta
mykoplazmozy u drobiu jest wprowadzanię do produkcji stad wolnych od mykoplazm, a następnie unikanie zakażeń na fermie stosując tradycyjne metody
zab ezpieczania biolo giczne go (ang. bio security) ( 1 4).
Również regularnie prowadzony monitoring serologiczny stad, pozwala na wczesne wykrycie zakażeń
My c op l a s m a w stadzię, kiedy j esz cze nIę s ą widoczne
objawy kliniczne choroby, Wczesne wykrycie zakażeń, szczególnie w stadach kurcząt t indykow rzeźnych pozwala na efekĘwniej sze lęczęniemykoplazmozy (9). Natomiast zakażonę stada kur czys§ch linii, jak
też stada reprodukcyjne powinny zostac wyeliminowanę z produkcji, tak jak to ma miejsce np. w USA
(14), Ostatnio coraz częściej w zwalczaniu mykoplazmozy, głównie w dużych fermach drobiu, gdzieptakt
są w różnym wieku znajdujązastosowanie szczepienia ochronne (15).
Reasumując, należy stwierdzić, ze sltuacja epizooty czna kraj u w zakre si e zakażęń drob iu My c o p l a s m a
gallisepticum/synoviae nie jest korzystna. Wskazuje
na to wysoki odsetek serologicznie dodatnich stad 1-dniowych, 6-tygodniowych kurcząt rzeźny ch (odpowiednio 55,1 i 32,I) oraz stad reprodukcyjnych kur
niosek (54,9).
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