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Mycological flola - yeast-like fungi isolated ftom geese leproductiue flocks

Summary

Geese production in Poland has enjoyed great popularity in recent years. The state of health of the birds
has, besides its efl'ect on production, epidemiological meaning. An important menace in geese broilers and in
reproductive flocks is fungal infections. The aim of the study was to estimate the mycological flora - yeast-like
fungi isolated from geese reproductive flocks - in relation to the size of the flocks, their housing conditions and
the season.

The investigations were carried out on 17 reproductive geese of the Italian White breed aged 1to 4 years,
clinically healthy. The material consisted of pharyngea| swabs and cloacael swabs collected from 10 geese
from each flock. The examinations were conducted according to the generally accepted methodologies and
recommendations for mycological diagnostics. Additionally fungi were identified through analysis by the API-
-Candida test (bioMerieux). In the examined geese population 10 species of yeast-like fungi from 6 genus }vere
isolated: Candida, Saccharomyces, Rhodotorula, Geotrichum, Trichosporon and Lecytophora. Predominatingly
obtained C. albicans (24.30^), C. parapsilosis (17.67o) and Rhodotorula spp. (9.1%), rarely Geotrichum spp.
(6.9Vo), C. glabrata (6.50/0), C. famata (5.9o^), Trichosporon spp. (5.2o^), C. krusei (4.3oh), occasionally
Saccharomyces spp. (1.7%) and Lecytophora spp. (isolated in 2 cases). The results indicated that regardless of
flock size, the bui|dings they were kept in or the season, two species of yeastłike fungi dominated in geese:
C. albicans and C. parapsilosis. Yeast-like fungi was isolated from large flocks of over 500 geese (C. albicans
33.8o^, C. parapsi|osis 20.0%) housed in brick buildings (C. albicans 30.070, C. parapsilosis 17.7%). Material
from the geese was collected in the spring (C. albicans 28.Ioh, C. parapsi|osis 20.0%). Generally C. parapsilosis
occurred more rarely than C. albicans.
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Obserwowany w ostatnich latach wyrażny wzrost
zainteresowania drobiem wodnym wśród konsumen-
tów Europy Zachodniej był przyczyną intensyf,rkacji
hodowli tego typu ptaków w wielu krajach, w Ęm rów-
niez w Polsce. Wzrastającej populacji ptakow hodow-
lanych, pomimo dobrych warunków ltr zymanta i pr a-
widłowe go żywi enia nie zaw sze tow ar zy szą zadow a-
lające efekty produkcyjne. Przyczyn takiej syfuacji
nalezy up atryw ac pr zede wszystkim w stanie zdrowot-
nym stad reprodukcyj nych (I3 , 27).

Obok stosunkowo dobrze poznany ch bakteryjnych
i wirusowych czynników etiologicznych infekcji co-
razwiększy wpŁyw na stan zdrowia ptakow przypisu-
je sięw ostatnich latachgrzybom, a zwłaszczadrożdżo-
podobnym zrodzaju Candida (5, 9, 10, 31).

Ro dzaj C an di d a należy do drobnoustroj ów ubikwi-
tarnych wchodzących m.in. w skład naturalnej mikro-
flory ludzi t zwterzątjako komensal ich błon śluzo-
wych. W warunkach równowagi ftzjologtcznej rzad-

ko dochodzi do infekcji,jednakbytujące drozdzaki są
p o tencj aln y mt c zy nnikami pr zy c zy now y mt gr zyb ic
miej scowych, j ak i ogólnoustroj owych (1, I 6). Przej-
ście komensalicznego grzyba w formę patogenną od-
bywa s i ę naj częś ciej p o d wpĘw ęm zacho dzących w or-
ganizmie go spo darza zmlan, j ak m. in. o słab ienia, ob -

niżenia odpomości oraz zaburzeiw składzie i funk-
cj onowaniu mikroflory fizjologtcznej (28).

Naturalne kandydiazy są stosunkowo często opisy-
wane zarówno u zwięrząt domowych, jak i u dzikich.
Ptakiwykanljąszczegolnąwrażltwośćnakandydiazy
błon śluzowych jamy dziobowej, gómych dróg odde-
chowych, wola otaz układu pokarmowego; zarówno
klinicznie, jak i histopatologicznie przypomina to scho-
tzenie u ludzi (20, 24). Infekcje przebiegająna ogół
w formie łagodnej, ale na skutek zaburzęh ze strony
układu immunologlcznego (23), a zwłaszcza obnize-
nia aktywności fagocytamej makrofagow (29) docho-
dzi do zaostrzęnia procesu chorobowego.



C an d i d a s pp. char akteryzuj ą s i ę w Ę ch pr zyp adkach
wysoką inwazyjnością mogą kolonizować układ od-
dechowy, przeĘk, żołądek, jelita, a nawet naczynia
krwionośne. Często stwierdza sięposocznicę z ognis-
kami ropnymi i nekrotyc zny mi w r ó żny ch nar ządach
( 1 1 ), W przyp adku inw azy jnej kandy diazy u ptakow,
komorki gr zyb ów izolowano m.in. z krwi, szpiku ko st-
nego i narządów miĘszowych (1a). U ludzi taka po-
staó gr zybicy mo że tow ar zy szyć AID S, transp 1 antacj i
nerek, wątroby (1, 18, 26) i szpikukostnego (30), a tak-
że być następstwem stosowania lekow immunosupre-
syjnych u pacjentow leczonych z powodu leukemii,
chłoniakow oraz zespołów mielodysplastycmych (6, 1 8).

Czynnikiem etio 1o gi c zn y m pr zęw ażaj ąc ej Iiczby
przypadkow kandydiazy, zatówno u zwierząt, w tym
ptaków, jak i u lldzi,była do niedawna Candida albi-
cans (20,2I, 32). Według The National Nosocomial
Infectious Surveillance System, w latach 1980-1990
C. albicans izolowano z 59,]Yo szpitalnych infekcji
grzybiczych (3), co na ogólnej liście czynnikow odpo-
wi edzi alny ch za zakażeni a s zpitalne lokuj e j ą na czNv ar -

Ąrm miej s c l p o S t ap hy l o c o c cu s aLtreu s, gronkowcach
ko agulazo-uj emnych i P s eu d o m o n a s a eru gin o s a (22) .

W ostatnich dwudziesfu latach odnotowuje się wy-
rażnązmianęprofiluzakażęitgrzybiczych.Obnizeniu
ulega częstotliwośó infekcj i wywoływany ch przez
C. albicans (4, 30), która zastępowana jest przeztzw.
gatunki Candida non-albicans, jak np. C. famata,
C. glabrata czy C. krusei (15). Badania epidemiolo-
gicznewykazŃyponadtodńezróżnicowaniefl orymi-
kologicznej w zależności od warunków środowiska,
atakże jej permanentną zmienność jakościową oraz
ilościową (8), Prowadzenie okresowych monitoringów
występowania grzybów chorobotw ór czy ch ma więc
olbrzymie znaczenie zar ówno epidemi o1o giczne, j ak
i profilaktyczne (8), Badania tego typu, w ograniczo-
nym co prawda zakresie, sąprowadzone przede wszyst-
kim u ludzi, natomiast mało wiadomo, jak się kształ-
tuje i jakim zmianom ulega mikroflora grzybicza
lzwierząt.

Wobec wzrastającej w sposób znaczący roli grzy-
bów jako bezpośrednich lub potencjalnych patogenów
(grzybice oportunistyczne) dla Ildzi i zwierząt oraz
możliwośc i zagrożenia zdrowia człowieka przez bez-
pośredni kontakt z zakńonymi zwierzętami lub żyw-
nością mvierzęcego pochodzenia, celem pracy była
ocena występowania grzybow drożdżopodobnych
w stadach gęsi reprodukcyjnych w zalężności od wa-
ruŃów środowiska.

Mateilał inetody
Badaniami objęto 17 ferm reprodukcyjnych gęsi rasy

biała włoska z tęrenów Polski południowo-wschodniej.
Stada liczape od 190 do ponad 800 ptaków przetrzymywa-
ne były w zróżnicowanych warunkach środowiskowych
(budynki drewniane i murowane) prry czym żywienie
i warunki utrzymania odpowiadały ogólnie przyjętym stan-
dardom dla tego typu hodowli. Fermy znaldowały się pod

staĘm nadzorem weterynaryjnym, a w programach pro-
flakty czny ch uwzgl ędn iano szczepi enia o chron nę pr ze -

ciwko chorobie Derzsyego oraz okresowe odrobaczania
ptaków.

Zakres przeprowadzonych badań obejmował ocenę flo-
ry grzybiczej, a głównie grzybów drozdżopodobnych wy-
stępuja.cych u gęsi w zależności od wielkości stada, rcdza-
ju budynków hodowlanych oraz pory roku (styczeń 2003
i 2004 oraz kwiecień 2003).

Materiał do badań stanowiĘ wymazy z jamy dziobowej
oraz kloaki, pobierane każdorazowo od 10 losowo wybra-
nych ptakow zposzczególnych stad.

Ogółem przebadano 920 próbek od 460 gęsi. Pobrany
materiał, celem izolacji grzybów drożdżopodobnych, wy-
siewano na stałe podłoże Sabourauda z dodatkiem chlo-
ramfenikolu i inkubowano równolegle w temperaturzę25"C
i37"Cprzez3 do 7 dni.

Identyfikację uzyskanych hodowli przeprowljzono wg
klasycznych metod mikologicznych obejmuj ących: bada-
nie mikro skop owe, te st filamentacj i, wytwa r zanię chlami-
dospor na podłozu ryzowym, wzrost na podłozu Chrom
Agar Candida (Becton Dickinson, UK), określenie zdol-
ności grzybów do fermentacji (zymogram) i asymilacji
(auksonogram) cukrów. Uzyskane wyniki weryfikowano
przy zastosowaniu komercyjnych testów API 20C i API
20C AUX (bioMerieux, Francja) oruz klucza identyfika-
cyjnego wg Lodder i Kreger van Rij (2). Uzyskane wyniki
oplac owano statystyc zni e te stem t- S tudenta z wykorzy sta-
niem programu komputerowego Statistica 6.0.

Wyniki i omówienie

Gwahowny wzrost infekcji wywoływanych u ludzi
przęz mało patogenne, a nawet komensaliczne gatun-
ki grzybów odnotowywany w ostatnich latach nie tyl-
ko w warunkach szpitalnych, ale równiez w środowis-
ku zewnętrznym może mieó odniesienie takżę do rwię-
rząt. U ptaków zjawisko to moze być spowodowane
m, in, szerokim sto sowaniem antybiotyko w, znacznym
powiększeniem liczebności stad zarówno reprodukcyj-
nych, jak t przeznaczonych na tucz, a także wysoką
intensywnością chowu. W Ęch warunkach dochodzi
do nadmiemego wzrosfu populacji grzybów, koloni-
zacji kolejnych ontocenoz w organizmie ptaków, co
w konsekwencji może stanowić punkt wyjścia dlapro-
cesu chorobowego. Infekcj e j ednorazowo obejmuj ą
duże populacje ptaków i sąprzyczynąwysokich strat
ekonomicznych oraz mogą stanowić zagrożenie epi-
demiologic zne (I3 , 2i).

W monitorowanej populacji gęsi obecność flory
drożdżopodobnej wykazano u 64,3Yo (2961460 sztuk)
ptakow, pr zy czym odsetek ten ltr zymyw ał się na zb li-
żonympoziomie bez względu na wielkość stada i ro-
dzaj budynku, w którym były hodowane ptaki (ryc. 1).
Odnotowano j edynie rela§wnie nieznacznie vły ższy
(67,UYo - zima, 59,4Yo - wiosna) poziom zakażęnta
ptakow w sezonie zimowym, co mozna tłllmaczyć
dhlższym okresem przebywania gęsi w zamkniętych,
nte zawsze właściwie wentylowanych pomieszczę-
niach.



Ryc. 1. Występowanie drożdżopodobnej flory grzybiczej
w stadach gęsi reprodukcyjnych w zależności od warunków
środowiska

Niezaleznie od badanej ontocenozy Qama dziobo-
wa, kloaka) , drożdżopodobna flora grzybiczabyŁabar-
dzo zbliżoną zar ów no p o d wz gl ędem i 1 o ś c i owym, j ak
i jakościowym, dlatego też w dalszej części
opracowania będzie omawiana łącznte.

Izolowano 10 gatunków grzybów (ryc.2)
należący ch do 6 r o dzaj ów : C an di d a, S a c c h a -
romyces, Rhodotorula, Geotrichum, Tricho-
sp oron i Lecytophora. Naj częściej stwierdza-
no obecnośc C. albicans (24,3Yo), C. parap-
silosis (I1,6%) i Rhodotorula spp. (9,I%).
Rzadztej występowały Geotrichum spp.
(6,9o/0), C. glabrata (6,5Yo), C. famata (5,9Yo),
Trichosporon spp. (5,2Yo), C. krusei (4,3oń),
a sporadyczrrie Saccharomyces spp. (I,7%)i Le-
cytophora spp. (2 przypadki izolacj|) (ryc. 2).

Bogata i zrożnicowana flora drożdżopo-
dobna izolowana była rowniez od innych ga-
tunkow ptaków. W przewodzie pokarmowym
gołębi Gallo i wsp. (12) stwierdzilim.in. Can-
dida albicans, C. krusei, C. guilliermondi,
C. lypolitica, C. parapsilosis, C. tropicalis,
C. rugosa, C. zeylanoides, Clyptococcus spp.,
Geotrichum spp., Rhodotorula spp., Saccha-
romyces cerevisiae i Trichosporon beigelii.
Od papug izolowano głównie C. albicans,
C. c at enul at a, C. cul-v at a, C. fam atcl, C. glab -
rata, C. guilliermondi, C. intermedia, C. lcru-
sei, C. lusitaniae i C. parapsilosis (I9). U kur
i indyków oprócz najczęściej izolowanej
C. albicans stwierdzano m.in. Yalrowia lipo-
lytica, C. zeylanoides t C. rugosą (10, 20).

W badanych stadach gęsi wykazano, że
procentowy udztał poszczególnych gatunków
grzybow nie tylko był zróżnicowany, ale
zmtentał się w zależności od warunków utrzy-
mania ptakow.

W stadach dużych, powyzej 500 sztuk
wzrastała częstotliwośó występowania C, al-

bicans, C. parapsilosis, C. krusei, Saccharomyces spp.
i Lecytophora spp., podczas gdy w hodowlach mniej-
szych (poniżej 500 sztuk) wyższy był odsetek gęsi,
u ktorych stwierdzono Rhodotorula spp., Geotrichum
spp., C. glabrata, C. famata, i Trichosporon spp.
(ryc.3), ptzy czymróżnicę statystycznie istotne (p <
0,05) stwierdzono w przypadku C. glabrata, Saccha-
romyces spp.i Geotrichum spp.

W populacjach gęsi hodowanych w budynkach mu-
rowanychvłykazanov,lyższyptocentowyudziałtakich
gatunków grzybów, jak C. albicans, C. parapsilosis,
Rhodotorula spp., C. glabrata, C. krusei, Saccharo-
myces spp. i Lecytophora spp. w porównaniu zptaka-
mi z budynków drewnianych. U tych ostatnich częś-
ciej stwierdzano natomtast C. famata, Geotrichum spp.
tTrichosporon spp. (ryc. 4).Róznice staĘsĘcznie istot-
ne (p < 0,05) odnotowywano jedynie dla C. albicans
i C. krusei.

Spektrum gatunków grzybów występuj ących w ba-
danych stadach, zar ówno pod wz ględem j ako ściowyffi ,
jak i ilościowym, zalężnę było równiez od pory roku.
Na wiosnę stwierdzan o wyższączęstotliwość izolacj i

Ryc. 2. Grzyby drożdżopodobne izolowane w stadach gęsi reprodukcyj-
nych

Ryc. 3. Grzyby drożdżopodobne izolowane od gęsi w zależności od wiel-
kości stada
Objaśnienie: +p<0,05
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Ryc. 4. Grzyby drożdżopodobne izolowane od
dzaju budynku
Objaśnienie:jak do ryc. 3.

gęsi w zależności od ro-

roku
Objaśnienie: jak do ryc. 3.

C. albicans, C. parapsilosis, C. famata, TĄichosporon
spp.i Saccharomyces spp., podczas gdy w okresie zi-
mowym panowaĘ dogodniejsze warunki do koloni-
zacjt organizmu gęsi przez Rhodotorula spp,, C. gla-

brata, Geotrichum spp,, C. krusei t Lecyto-
phora spp. (ryc. 5), Statystycznie istotne róż-
nice (p < 0,05) doĘczyĘ głównie C. krusei,
Rhodotorula spp, i Trichosporon spp.

Analtza uzyskanych wyników pozw ala
stwierdzić, żębez względu na wielkośó sta-
da,rodzaj budynku orazpotęroku, w bada-
nej populacji gęsi dominowĄ dwa gatunki
grzybów drożdżopodobnych: C. albicans
i C. parapsilosis (tab,I), Grzyby te izolowa-
ne byĘ najczęściej w stadach dużychliczą-
cych powyżej 500 sztuk (C. albicans 33,80ń,
C. parapsilosis 20,0oń), utrzymywanych
w budynkach murowanych (C. albicans
30,00ń, C. parapsilosis I7,7oń), od których
mateńałdo badań pobierano na wiosnę (C, al-
bicąns 28,Ioń, C. parapsilosis 20,0oń\, przy
czym C. parapsilosis występowała na ogół
rzadziej ntż C, albicans (ab. 1),

Z pozo stŃych gatunków grzyb ów dr ożdzo -
podobnych jedynie C. krusei, podobnie jak
C. albicans t C. parapsilosis, wykazywana
była częściej w populacji ptaków hodowanych
w stadach powyzej 500 szfuk, podczas gdy
Rhodotorula spp., C. glabrata, Geotrichum
spp., C.famata i Trichosporon spp. stwier-
dzano w stadach mniejszych (tab. 1). Podob-
ne badania przeprowadzonę w latach 1985-
-1981 na Tajwanie (17) wykazaĘ, ze pomi-
mo odmiennych warunków klimatycznych
dominuj ącym gatunkiem odpowiedzialnym
zakontaminację drobiu była rownież C. ąl-
b i c ąns (89oń izolatów).

Sezon zimowy w większyrrr stopniu sptzy-
jał kolonizacji organizmu gęsi takimi grzy-

bami, jak C. glabrata, C. krusei i Rhodotorula spp.
(ptaki hodowane w budynkach murowanych) hlb C. fa-
mata, Geotrichum spp. t TĄichosporon spp. (w budyn-
kach drewnianych). Natomiast na wiosnę odsetek pta-
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Ryc. 5. Grzyby drożdżopodobne izolowane od gęsi w zależności od pory

Tab. 1. Zróżnicowanie jakościowe i ilościowe drożdżopodobnej flory grzybiczej w stadach gęsi reprodukcyjnych w zależności

C. alhicans

C. palapsilosis

C. lamata

C. krusei

C, glahrata

Saccharonyces spp.

Rhodolorula spp.

Geolriehum spp.

Trichosporon spp.

Lecytophora spp.

24,3 
= 

2,37

17,6 t 2,50

5,9 t 1,60

4,3 t 0,98

6,5 t 2,02

1,7 t 0,53

9,1 t 1,33

6,9 t 1,26

5,2 t 1,13

0,4 t 0,21

22,3 ł2,39

16,3 t 2,51

4,7 t 1,85

5,7 t 1,'l7-

10,0 t 2,45

1,3 t 0,35

12,0 t 1,52-

7 ,3 t 1,44

4,0 t 1,07*

0,7 t 0,25

28,1 x 2,37

20,0 t 2,53

8,'l t 0,98

'l ,9 t 0,40-

0

2,5 ł0,77

2,5 t 0,45-

6,2 t 0,88

7,5ł1,24*

0

'l3,7 t 2,09-

17,5 t 2,91

9,3 t 2,49

2,5 t 1,00*

5,6 t 1,79

0

6,9 t 1,30

8,1 t 1,64

8,1 t 1,68

0

30,0 t 2,35-

17,6 t 2,30

4,0 t 0,81

5,3 t 0,97*

7 ,0 ł 2,17

2,6 t 0,64

9,7 t 1,35

6,3 t 1,03

4,0 t 0,81

0,7 t 0,25

19,3 ł2,21

16,3 t 2,59

6,7 t 1,90

2,0 t 0,55

9,7 t 2,Ą6*

1,3 t 0,57*

10,3 t 1,54

9,1 x1,47*

6,3 x1,27

0

33,8 t 2,45

20,0 x2,31

4,4 t 0,81

8,8 t 1,40

0,6 t 0,25-

2,5 t 0,45*

5,6 t 0,73

1,9 t 0,40-

3,1 t 0,79

'|,3 t 0,34

Objaśnienie: *p < 0,05



ków od ktorych izolowano grzyby drozdzopodobne
byŁ niższy, a szczegóInie wyraźnie było to widoczne
w środowisku budynków drewnianych. Nie odnoto-
wywano np. obecno ści C. gl abr ata, L ecy t ophor a s pp.,
a C. krusei, Saccharomyces spp. i Rhodotorula spp,
występowĄ w poj edync zy ch przypadkach (tab. 1 ).

Reasumuj ąc należy stwierdzió, żę dr ożdżopodobna
flora grzybtcza zasiedlająca ontocenozy gęsi ze stad
reprodukcyjnych, podobnie jak ma to miejsce u ludzi
(8), zależy zarówno pod względem jakościowym, jak
i ilo ś ciowym od warunków środowiska. Dominuj ącym
gatunkiem pozostaje nadal Candida albicans, stwier-
dzono jednak, analogtcznie jak u ludzi (25), wysoki
pro c entowy ldziaŁ gatunkow n o n al b i c ans, takich j ak :

C. parapsilosis, C. famata, C. glabrata, arównteż gzry-
bow zrodzaju Rhodotorula i Geotrichum.Brakw do-
stępnym piśmiennictwie danych na temat jakościowe-
go i ilościowego składu mikroflory grzybiczej u pta-
ków oraz jej ewentualnych zmlan w zalężności od
warunków środowiska, wieku i gatunku ptaków nie
pozwalana interpretację uzyskanych wyników w szer-
szym kontekście.

Wykazani e ob ecno ści gr zyb ów drozdżop odobnych
u wysokiego odsetka populacji badanych ptakow, wo-
bec ich potencjalnej mozliwości wywołania infekcji,
wskazuje na potencjalne zagrożenie stanu zdrowotne-
go stad, które moze wpĘwać na obniżenie efektów
pro dukcyj ny ch, a także stanowić niebezpieczeństwo
zakażęh tt |udzi, szcze golnie u o s ób z obniżonąspraw -
no ścią układu immunolo gicznego.
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od warunków środowiska (%) G + s)

34,5 ł2,25

20,9 t 1,76

9,1 t 1,14

2,7 ł0,47

0

3,6 t 0,93
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0
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0
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4,0 t 0,89

14,0 ł2,07

0

27 ,4 ł 2,42
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