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Rozprzestrze n i e n i e zakażeń
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W ostatnich latach coraz częściej opisywane są
t kur, zablrzenia zę

e omitobaktertozy (I,
giczny tej choroby -

On i th o b a c teń um rhin o tra ch e a l e (ORT) j e st nierucho -

terii (A - M), przy czym szczępy izolowane od kur
należąnajczęściej do serotypu A, zaś izolaĘ indycze

należądo seroty-
stwierdzany był w
RPA oraz lzraelu

(2,7,8,13, 18).
P i erw s z e pr zy p adkt omitob akte io zy dta gno zow a-

no w 1991 r. w stadach kurcząt rzeźnych w RPA (1).

kurczęta powyżej 2 Ęgodnta Ęcia, chociń chorobę
stwierdzano takżę u ptaków dorosĘch (2, 10,23), Or-
nitobakterioza manifęstuje się objawami ze strony
układu oddechowego w postaci kichania, kaszlu, sil-



zakażęńinnymi drobnoustroj ami (np.

wirusemND, TRT, czybakteriami E.
c ol Ą oraz warunków utrzymania pta- ..
ków i jakości żywienia (4,6,15,23).

Rozpomanie omitobakteriozy opie-
ra się na objawach klinicmych cho-
roby oraz badaniu bakteriologiczryrm,
Izolacja O. rhinotrachea]e możliwa
jest głównie z tchawicy, ph"rc i wor-
ków powietrznych, zaś posiewy z in-
nych narządów wewnętrznych (wą-
troba, serce, śledziona) w przypad-
kach naturaln ego zakńenia sązazwy -
czaj ujemne w kierunku ORT (10, 20).
W prakĘce weterymaryjnej wykorzy-
stuje się teżbadania serologiczne po-
z-łv alające na stwierdzenie obecno ści
specyficzny ch przectwciał anty - O.
rhinotrachea]e w surowicy ptaków
lub żóhku jaja.

Celem badań była ocena sytuacji
eptzooĘcznej w zakresie stopnia roz-
przestrzenienia zakażęń O. rhinotra-
chea]e w stadach kur i indyków na
terenie Polski południowo-zachod-
niej.

Materiał imetody
Badaniami objęto 5 stad indyków reprodukcyjnych (w

okresie produkcyjnym), 20 stad indyków rzeźnych (w wie-
k-u 1-14 !rg),25 stad reprodukcyjnych kur kierunku mię-

snego (w okresie ch
(w wieku 5-6Ęe. na

terenie Polski po ań

stanowiła krew (średnio 15-20 próbek ze stada) pobierana

od losowo wybranych na fermie ptŃów w latach 1998- l 999.

Obecność przeciwciń swoistych dla O. rhinotrachea]e
w surowicy ptaków oznaczano testem ELISA (zestaw fir-
my BioChek, Gouda, NL). Stada indyków rzeźnych objęto

3 -krotnym monitoringiem serologi cznym, określaj ąc po-

ziomprzeciwciał w 1-3 dniu życtaindycząt, a następnie w
6-J oraz 13-14 tyg. odchowu. Natomiast ze stad reproduk-
cyjnych kur i indyków oTaz kurcząt rzeżnych krew do ba-

dań serologicznych pobierana była jednorazowo.

Ponadto w wybranych stadach kur i indyków (kryterium

wyboru stanowiły objawy kliniczne ze strony układu od-
dechowego notowane w stadzie w trakcie pobierania krwi
do badań) określano poziom przeciwciał swoistych dla
Mycoplasma gallisepticuln/synoviae (zestaw ELISA MG/
MS firmy IDEXX), pneumowirusów ptasich - SHS/TRT
(zestaw ELISA AVISURE ART firmy Vetoquind Diagno-
stics) zaś w stadach indyków dodatkowo w kierunku zaka-
żenia Mycoplasma meleagridis (antygen MM do aglutyna-
cji płytowej firmy Intervet). W żadnym z objętych oceną
stad drobiu nie prowadzono profilaktyki swoistej przeciw-
ko mykoplazmozte. Natomiast wszystkie stada indyków
oraz tylko niektóre stada reprodukcyjne kur szczepione byĘ
przeciwko SHS/TRT (wg programu zalecanego przez ftr-
mę lntervet lub Merial).

Tab. 1. obecność przeciwciał swoisĘch dla oRT w stadach kur i indyków (ELI-
SA, BioChek)

Tab.2. Wyniki 3_krotnego monitoringu serologicznego indyków rzeźnych w kie-

runku zakażeń ORT (ELISA, BioChek)

Interpretacji uzyskanych wyników badań serologi cznych
dokonano zgodnie z instrukcjami zŃączonymi przez pro,
ducentów zestawów diagnostycznych.

Wyniki iomówienie

Uzyskane wyniki badańprzedstawiono w tab. I, 2,

3i4.
Ob ecnośó swoi sĘzch p r zęciw ciał dla O. rh i n o tra ch e -

a]e stvltęrdzono w 12 stadach indyków, w tym w 1

1486 do 31240 (stada indyków rzeżnych).
Zkoleina 25 stad reprodukcyjnych kur niosek swo-

do 6842, zaś zakęs mian dodatnich w stadach wahał

ELISA wynosiło I0 I97, przy zahesie mian dodat-
nich w stadzie od 1508 do 19 302 (tab.I),
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Tab.3. Poziom przeciwciał anty-ORT oraz anty-MG/MS, MM i wirusowi TRT w surowicy indyków
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Objaśnienie: nb - nie badano

W stadach indyków rzeźnych monitorowanych 3-
krotnie obecność swoistych przeciwciał dla ORT
stwierdzono w 40,0oń stad 6-7 Ęg. oraz w 55,00ń stad
I 3 - 1 4 -Ę g., przy czym o ds etek ptaków do datnio reagu-
jących w stadzie Wższry był w stadach indyków 6-7

Ęg. (zakres od I3,4 do 93,5"/o), zaś najvłyższe miano
ELISA stwierdzono w stadzie indyków l3-I4-tyg.
(14 168). Natomiast w żadnym zę stad indyków 1-3-
-dniowych nie stwierdzono obecności przeciwciał mat-
czynych (tab,2).

O rnitob akt ęrio za t ow ar zy szy c z ę s to innym zakaże -
niom bakteryjnym (zvvłaszcza mykoplazmozie) oraz
wirus owym, a szc ze góIni e wywoĘw any m pt zez pneu-
mowirusy ptasie. W tab. 3 oraz 4 przedstawiono wy-
niki badań serologicznych wykonanych w stadach kur
i indyków równolegle w kierunku zakażeń ptaków
ORT, mykoplazmami oraz pneumowirusami.

Obecno ś ć swo isĘch przeciw ciał anĘ - Myc op l a s ma
sp. wykazano w 8 na 10 badanych stad indyków
(80,0%), w tym w 3 stadach stwierdzono równocze-
śnie przeciwciała anty-MG/MS i MM, w 3 przeciw-
ciała Ęlko anty-MG/MS oraz w 2 stadach anty-MM,
Ponadto zaobserwowano, że w stadach indyków, w
których wyk azano ob e cno ś ć swo i stych p r ze ctw ciał dla
Mycoplasma sp.,wyższe były warlości średniego mia-
na ELISA w badaniu z antygenem ORT, jak teżwyż-
szybył odsetekptaków serologIcznte dodatnich w sta-
dzie. Natomiast trudno jest zinterpretować ewentual-
ny wpływ na przebieg ORI zakażeń ptaków wirusem
TRT, ponieważ wszystkie stada indyków byĘ uodpor-
niane przeciwko TRT (ab. 3).

Podobną sytuację obserwowano w stadach repro-
dukcyj nych kur or az klr cząt rzeźny ch (tab. 4). P rze,
ciwciała anty-MG/MS wykazano w 5 stadach kur
(7 1,4%) i 7 stadach kur cząt r zeżny ch (7 7,8oń), zaś prze -

ciwciała anĘ-wirusowi SHS wykazano w 7I,4oń stad
kur i 44,4oń stad kurcząt. Nalezy podkreślió, ze te ostat-
nie stwierdzano równiez w stadach kur i kurcząt nie
szczeprcnych przeciwko SHS. Daje się tu zaobserwo-
wać przewagę stad, w których intensywnośc zakńe-
nia ORT byławyższa (w,:Jższy odsetek wyników sero-
logicznie dodatnich w stadzie, jakteż.vqyższę warto-
ści średniego mianaELISA) w stadach, wktórychrów-
nolegle stwierdzano zakażenie MG/MS i wirusem
SHS.

Podobnie znaczny stopień zakażeniakur i indyków
O. rhinotrachea]e stwierdzili tabe innt autorzy (2,4,
9,II, 14, 15, 18, 19, 2I,2ż). Tomczyk iMinta (22)
wykazali obecność swoistych przeciwciał anty-ORT
w 40oń stad indykow oTaz tylko w 6,Joń stad repro-
dukcyjnych kur, Odsetek ptaków serologicznie dodat-
nich w tych stadach był również zróżnicowany ikształ-
tował się w zakresie: 5,5-66,1%. Z kolei Hafez i Sting
(11) wykazali obecność swoisĘch przeciwciał anĘ-
- O. rh i n o tra c h e a ] e w 2 6oń stad lalrr cząt r zeźny ch, 5 5 

oń

stad indyków rzeżny ch oraz 7 9%o stad reprodukcyjnych
kur. Natomiast Ryll i wsp. (21) stwierdzili obecność
przeciwciałanty-ORT ażw 96,6oń stad indyków rzęż-
nych.

W badaniach własnych nie stwierdzano obecności
przeciwciał matczynych anĘ-ORT w surowicach pi-
skląt. Podobne wyniki prezentuje Hafez (12) na pod-



Tab.4. Poziom przeciwciał anĘ-ORT oraz anĘ-MG/MS, MM i wirusowi SHS w surowicy kur
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Objaśnienia: * stada nie szczepione SHS, nb - nie badane

stawie badań obejmujących 21 stad reprodukcyjnych
1 -dniowych pi skląt indyc zych. Cytowany autor wyka-
załnatomtast przeciwciała swoiste dla ORT we wszyst-
kich Ęch stadach w trakcie ich dalszego odchowu.

W pi śmiennictwie przedstawiane są czę st o przypad-
ki równoczesnego zakażenia ptaków O, rhinotrache-
aleilllb innymi bakteriami i wirusami (9,13,23). W
praktyce weterynaryjnej sytuacje takie dotyc ząnajczę-
ściej wirusa ND, IBV, pneumowirusów ptasich oraz
Mycoplasma sp. t E. colr. Niejednokrotnie trudno jest
też ustalić, który z czynników etiologicznych jest pier-
wotnym, a który wikłającym toczący się już proces
chorobowy (19).

W stadach kur i indyków zakażonych O. rhinotra-
chea]e daje się zauważyć duże zróżnicowanie odsetka
ptaków s erolo gicznie do datnich. P otwierd zająto r ow -
nież Tomczyk i Minta (22). W terenowych przypad-
kach ORT pierwsze pr zectw ctała anĘ - O. rh i n o tra ch e -
ale pojawiają się około I 8e.po zakażeniu natural-
nym, osiągając maksymalny poziom w 4 tyg.,po czym
ich koncentracja szybko ulega obniżeniu. Natomiast
Empel i wsp. (9) wykazali, że po zakażeniu ekspery-

mentalnym ptaków (drogą aerozolową) pierwsze prze-
ciwciała w surowicy pojawiają się wcześniej - tj. 5

dnia i utrzymująsię na wysokim poziomie dłużej, w
porównaniu do infekcji naturalnej,

Reasumuj ąc, wyniki przeprowadzonych badań wska-
zl,|ąna znaczne tozprzestrzenienie w krajowych sta-
dach kur i indyków zakażeń O. rhinotrachea]e. Często
sąto zakażenia mieszanę z Mycoplasma sp. i pneu-
mowlnrsaml.
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głownego lnspektoratu Weterynarii w marcu 2001 r.-)

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 10 wojewodztwach, a mianowicie: kujawsko-

-pomorskim (1-1), lubelskim (7-12), łódzkim (1-1) małopolskim (4-8), podkarpackim (3-3),

pomorskim (1_1), śląskim (2-2), świętokrzyskim (1-1), warmińsko-mazurskim (7-7), wielko-
polskim (2-2), Wściekliznę stwierdzono u 14 psow,21 kotów, 1kozy, '1 Świni i 1 szt. bydła.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 13 województwach. dolnoŚląskim (2-7), kujaw-

sko-pomorskim (1 1-27),lubelskim (16-61), łodzkim (7-9), małopolskim (11-56), mazowiec-
kim (16-53), podkarpackim (15-59), podlaskim (8-18), pomorskim (1-1), Śląskim (1-1), Świę-

tokrzyskim (7-16), warmińsko-mazurskim (16-50), wielkopolskim (12-33). Zanotowano ją

u 362 lisów, 24 jenotow, 6 kun i 1 nietoperza.
3) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w 4 województwach: kujawsko-pomorskim (1-1),

małopolski m (2_4), warm i ńsko-m az u rski m (2_2), zachod n iopomorski m (1 _2)

4)Zakażne zapalenie nosa i tchawicy (otręt bydła) - wystąpiło w województwie małopolskim
(1-1).

5) Leptospiroza świń _ wystąpiła w wojewodztwie kujawsko-pomorskim (1_1).

6) Choroba Aujeszkyego - wystąpiła w województwie małopolskim (1-1) i wielkopolskim (1-1).

7) Zgnilec amerykański - wystąpił w wojewodztwie lubelskim (1-1) i podlaskim (1-1).

8) Bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie zachodnio-
pomorskim (1-1).

9) Choroba Mareka - wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (1_1).

10) Salmonelozadrobiu - wystąpiła w 10 wojewodztwach: kujawsko-pomorskim (2-4),lubuskim
(4-6), łodzkim (3-5), małopolskim (3-4), mazowieckim (3-4), pomorskim (1-1), Śląskim
(2-3), świętokrzyskim (1-1), wielkopolskim (8_22), zachodniopomorskim (1-1),

*) w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


