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Otnithobacteilosis in poultry

Summary

ease of turkeys and chickens. The etiologic
, rod-shaped bacterium, initially identified
aled a probable worldwide distribution of
the end of 1995. ORT attacks young and

acquired resistance, treatment is sometimes difficult.Investigatio"J1ił#il::i*Jiffi,ftT'3lilllh&§l:
Promising, but due to serotypica| differentiations (currently 12 serotypes have been described) thereis no
commercially available vaccine yet.
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W Patologii ptakow domowych istotną rolę odgry- nowo, to najlepszy wzrost obserwuje się przy 7 ,5-I0Yo
wają choroby układu oddechowego, a lista drobno- CO. w środowisku. Probki do hodowli pońinny bye
ustrojow biorących udział w ich etiologii z roku na poblerane wmożliwiewczesnymstadiuńchoroby. b,
rok jest corazdłuŻsza. Całkiemniedawno, w l994 r. rhinotracheale zwykle izolujó się z tchawicy, piuc i
dołączYła do niej Orni.thobacter.ium (0.) rhinotrache- worków powietrznych oraz z wymazów z tóńiwicy,
ale - czynnik etiologiczny ornitobakteriozy ptaków Hodowle z krwi sercowej i tkanki wątrobowej ,prry-
(ORT) O. rhinotracheale była izolowana od kurcząt i padkow terenowych dawiły wyniki negatywńe (9). 

-

indYkow w krajach Ęllgpy (Niemcy, Holandia, Fran- Do wstępnej uolacji zwykle uzywiny jest agar z
9ja, Ęe|e,ta. Węg.y i Wielka Brytania) oraz w RPA, l0% dodatkiem kr-wi-owcŻej; pły*i inkuLuje iię -Izraelu i USA, ale prawdopodobnie rozpowszechnio- 37"C przez 48 godz. (9). Bakterió rosną tez iatwo na
na jest na całYm Świecie (6, 17). W Po]sce pierwsze TSA, w wodziJpeptonowej i bulionie pasteurellozo-
PrzYPadki ORT diagnozowano u indykow pod koniec wym. W próbkachzanieczyszczonychłatwo rosnący-
1995 r. (16,20). mi bakteriami, jak E. coli,-Proteus'sp.lub Psetdomo-Etiologia i,1,,ió;5i"#i"3;"T,#'{trrł:#Zrrffiil::#fi-
. We wczeŚniejszych opracorvaniach (pierwsza izo- kich przypadkach polecane jesf uzycie 10 pg genta-
|acl1 opisana w Niemczech w 198l r., w USA w mycyny na ml agaru z krwiądo izoiacji"ryŚ§Ó nt-
1993 r.) (6,12)m Pasteurello-po- tur O. rhinon"ai kiwią-koionie są
dobnYch, Kingell leomorficznych małe, szarobiałe, średnicy 1-3 mm,
pałeczkach gram w 1994 r. Van- nie wykazują he cheale nie rośnie
damme po szczegółowej analizie fenotypowej i geno-
typowej (profile białek, DNA - DNA i DNA - rRNA

Patogeneza i aspekty epizooti0!0giczne
Wedfug najnowszych danych opisano do tej pory 12cheal nąpleomorficz- ea e Uu-nieza eczkąo wymia- ch ły do

X 1-3 szość szczepów dz ZOY"
le roś warunkach tle- w do E

nowYch, jaki przy małej zawartości tlenu lub bęztle- (11). Badania innych autorów (26) wykazały, że 94oń



izolatów kurzych na|ężało do serotypu A, zaś indy-
czychtylko 57oń do A i 23oń doB,

Charakterystyka przy pomocy MLEE (multilocus
elzyme electrophoresi s), rep-PCR (repetitive sequen-
ce based-PcR) i sekwencjonowania genu 165 rRNA
izolatów O. rhinotracheale pochodzących od ptactwa
domowego z 8 krajow na 4 kontynentach wykazała
ich nikłą różnorodność większość z nichjest repre-
zentowana pTzęz małą grupę ściśle pokrewnych klo-
nów, co sugeruje, żębakterjazostaŁa przeniesiona na
ptaki domowe z populacji (2).

o. rhinotracheale natur u kur i in-
dykow, choc bakterię tę izolowano również od pta-

kow dzikich, między innymi gawronów, bażantow,

sek (5, 9). JeżeLi droga taka istnieje, to przenoszenie
O. rhinotracheale następuje najprawdopodobniej w
ostrym stadium choroby (5). W stadzie choroba roz-
przestrzenia się szybko, natomiast z kurnika na kur-
nik relatywnie wolniej.

Ptzebie g zakażenia i obiawy chotobowe

Śmiertelność w przebiegu ORT u ptactwa domowe-
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krwiony, zgnlbtały, serowa-
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ropne zapalenie płuc i opfucnej (21). Płuca są prze-
krwione,-Oskrzeliki i kapilary powietrzne są wypeł-
nione włoknikiem, heterofilami i makrofagami oraz
niewielką Llczbą gramuj emny ch pałeczek a opłucna
p okryta warstwą włoknika, heterofilami i makrofaga-
mi. Liczne ogniska martwicze otoczone przez wielo-



jądrzaste komorki olbrzymie, makrofagi i nieliczne
heterofile (mikrowrzody) znajdowano w tkance mląz-
szowej pŁuc (22). O. rhinotracheale izolowano rów-
niez (oproczpłuc i worków powietrznych) z tchawicy,
zatok, śledziony i nerek.

Rozpoznanie

Diagnostyka ORT na podstawie objawow i zmian
sekcyjnych jest trudna zlwagi na podobieństwo do
wielu innych jednostek chorobowych. Musi być więc
poparta badaniami laboratoryj nymi.

Najlepszym materiałem do izolacji bakterii jest tcha-
wica, płuca i worki powietrzne, moBQ też być użyte
wątroba i śledziona (5, 6).Probki zzatoki jamy noso-
wej rownież mogąbyć pomocne lecz najczęściej są
zbyt zanteczyszczonę. Warunki wzrostu i właściwo-
ści biochemiczne opisano przy etiologii.

Z mętod serologicznych wymienić należy test aglu-
tynacji płytowej z surowicą diagnostyczną (SPAT -
serum plate agglutination test) badania wykazały jego
wysoką specyf,rczność i czułość (3 , 4). Zakażenię moż-
na również stwierdzić przy pomocy testu ELISA (9,
15). Precypitacja w zelu agarowym (AGP) z antyge-
nem stabi l i zowanym termic znie lub prote in aząK oka-
zała siębyć odpowiednią do określania serotypów O.
rhinotracheale (II,26), Test musi być odczytany w
przeciągu 3 dni i za specyficznąuznaje się pierwszą
reakcję (póżniej istnieje możliwość reakcji Wzyżo-
wych). RAPD (random amplified polymorphic DNA)
jest genetyczną metodą róznicowania serotypów O.
rhinotrącheale o dlżej specyf,tczności i czułości. Te-
sty wykazały, że może być ona pomocna w badaniach
epidemiolo giczny ch (I 4).

Diagnostyka lóżnicowa
Z uwagi na podobieństwo zmian w diagnostyce róż-

nicowej trzębauwzględnić przede wszystkim pastere-
1ozę drobiu, ale również zakażenia wywołanę przęz
E. coli, Riemerella anatipestifer, Chlamydia psittaci
powodujące zapalente błon surowiczych (6, 9). Do-
datkowe testy biochemiczne potrzebne są do odróz-
nienia O. rhinotracheąle od bakterii z rodzaju Flavo-
bacterium, Cytophaga, Capnocytophaga t Pasteurel-
l a h a e m o ly t i c a -p o dobnych b akteri i. Nal e ży też w ziąc
pod uwagę inne drobnoustroje izolowane z układu
oddechowego ptaków, np; Bordetella avium, Haemo-
philus p ar agallinarum.

Ieczenie
Badania in vitro wrazliwości na antybiotyki szcze-

pow O. rhinotracheale izolowanych od ptakow dzi-
kich i domowych wykaz aĘ częste występowanie u tych
ostatnich nabytej antybiotykooporności w stosunku do
linkozamidów, antybiotykow makrolidowych, chino-
lonów i tetracyklin (8). Izolaty europejskie są oponie
na gentamycynę, ampicylinę, apramycynę, neomycy-
nę i sulfonamidy z trimetoprimem.

Obecnie w leczeniu ORT najskuteczniejszymi an-
tybiotykami wydają się być amoksycylina, chloramfe-
nikol (nie jest zarejestrowany do uzytku weterynaryj-
nego w Polsce) i chlorletracyklina (9,I2), ale zastoso-
wanie któregokolwiek z nich powinno być poprzedzo-
ne wykonaniem antybiogramu. Przy podawaniu leków
z wodą lub pasząnależy pamiętać , że zakażone indory
wykazująsilny spadek apetytu i pragnienia,w związ-
ku z tym najskuteczniejsze jest podanie im antybioty-
ku w iniekcji domięśniowej.

Badano korelacje między zdolnością O. rhinotra-
cheale do hemaglutynowania erytrocytów kurzych a
opornością na fosfomycynę. Wszystkie izolaty wraż-
liwe na fosmomycynę aglutynowały krwinki. Z 15
opornych tylko 5 miało tę zdolność. Moze to sugero-
wać,że istnieje korelacja pomiędzy tymi cechami, jak
tez pomiędzy zjadliwością a hemaglutynacją.

Ptofilaktyka
Badania skutecznoś ci szczepionki przeciwko ORT

dla kur wykazały, że szczeptenie młodych brojlerow
szczepionką inaktywowaną było efektywne lecz ne-
gatywnie wpływało na poziom przeciwciał matczy-
nych. Okazało się, ze do otrzymania dobrej odporno-
ści przy obecności przeciwciał matczynych konieczne
było uzycie silnego adiuwanta, jak olej mineralny,
Szczepienie nio s ek wywoływało wys oką o dp owi e dź
serologiczną i chroniło pisklęta przęz okres do 4 tyg,
ży cia. Szc zepienie piskląt żyw ą szczepionk ą plzyno -
siło dobry efekt przy niskim poziomie przeciwciał
matczynych, Wyniki te sugerują że najlepszym spo-
sobem ochrony brojlerow przedzakażęniem O. rhino-
tracheale jest skojarzenie szczępienia rodzicow i pi-
skląt około 3 tyg. życia szczepionką inaktywowaną
żywą (27). Prowadzono rownież badania nad szcze-
pionką mono- i triwalentną dla indyków na wodnym
adiuwancie. Nie uzyskano po niej długotrwałej odpor-
ności prawdopodobnie z powodu zbyt słabego adiu-
wanta (10).

W zw iązku z dużym zr ożnicow aniem serotyp ów O.
rhinotracheale profilaktyka swoista jest trudna i dla-
tego należy zwiększyć nacisk na profilaktykę nieswo-
istą. Jest to zagadnienie niezwykle istotne i aktualne,
gdyż zakażenia tą bakterią wydaj ą się odgryw ać szczę-
gólnie duzą rolę w warunkach wielkotowarowego cho-
wu drobiu, zwłaszcza indyków.
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pochodziły z 12 różnych ognisk lnfckcji rv Japonii r,v latach 1992-1998, USA i
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.Taponii,,ł z USA,2 z ]slanclii. szczep szczepiollkorł,y F43 pochodzący z USA
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Odczyl-rerrr inrnlunofluorescencji pośredniej przebadano surorvice 4l6 sztuk

bydła z 48 stacl, 4 l l or.r,icc z 47 stad oraz surolł,ice l02 zdror,vych luclzi na obec-

ność plzeciwciała dla C'oxiella llunletii Badanta zrvierząt przeprowadzono rł

ol<resie od czerwca do grLrdlria 1998 r ur,vzgLędnlając występowanie ronień oraz

postępowanie nrającc na celu lil<widację kleszczy Badani ludzic należeli do gru-

py podwyższonego ryzyl<a dla gorączki Q (farmerzy, lekarze weterynrl,ii. prl-

cownicy rzeźrri i laboratoriórł, diagnostyczlrych, studenci rł,etcrynarii). Wyniki

cloclatnie uzysktrllo dta 24 (5,8'%) z 416 surou,ic bydłaz I7 (35,4%) stad oraz dla

43 ( ] 0,5%) z 4l l surorł,ic owiec z 21 (44,7%) stad Osjem zc 107 surowic ludz-

kiclr reagowało dodatnio, przy czym najwyższy odsetck rł,yników pozytywnych

(12,0%) występorvał u pracowników rzeźni (4 osoby) oraz u lartlerów (3 oso-

by) Na l3 lekarzy rvcterynarii tyll<o jeden był selopozytywny (1 ,T%) Wszyscy

pracownicy laboratoriów dragnostycznych (7 osób) oraz studenci (25 osób) le-

agowali ujemnie 
G.


