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Placa oryginalna

W patologii przewodu pokarmowego ptaków od
ni edawna znana j est chorob a zw ana me gabakte ri ozą
charakterys ty czna dla papuzek falistych. Czynnik etio-
logiczny wykryto na początku lat osiemdziesiątych i
w nawiązaniu do dużych rozmiarów rnikroorganizmów
obecnych w preparatach bezpośrednich, nazwano me-
gabakteriami. Trudności w uzyskaniu hodowli tych
mikroorganizmów spowodowały wiele wątpliwości
odnośnie ichprzynależności do bakterii czy grzybow.
Dopiero ostatnie badania (l , 3) wskazująna grzyblczą
naturę tych mikroorganizmów. Ztego powodu popraw-
niejsza wydaje się nazwa angielska avian enteric
yeast (AEY).

Morfologicznie AEY mają kształt prostych cylin-
drycznych komórek o dużych rozmiarach: średnicy 1
do 5 pm i długości 20 do 50 pm. Barwią się Gram-
dodatnio. Badania w mikroskopie elektronowym wy-
kazaĘ obecność jądra komórkowego otoczonego bło-
nąjądrową a w ścianie komórkowej znaleziono celu-
lozę i chitynę, co jest charakterystyczne dla komórek
grzybow. Hodowla AEY jest trudna i wymaga użycia
podłoży stosowanych do izolacji grzybów. Niektórzy
autorzy za|ecająpodłoże agarowe z krwiąlub podłoze
MRS z dodatkiem 5%o sacharozy i l00 mg/l enroflok-
sacyny, jednak podłoża i warunki hodowli nie sąjesz-
cze ostatecznie ustalone (8, 9).

AEY są uważane za czynnlk etiologiczny syndro-
mu występującego u papużek falistych, przebiegają-
cęgo z postępującym wyniszczeniem i często kończą-
cego się śmierciąptaka,tzw, going light syndrome (4).
Ostatnie dane potwierdzalązakażęnia AEY wielu in-
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nych gatunków ptaków np.: kanarków, zięb, strusi (5,
6), kurcząt (7).

Niniejsze opracowanie dotyczy pierwszej w kraju
i zol acj i szezępumikroorganizmów odpowiedzialnych
za megabakteriozę i określenia ich właściwości bio-
chemicznych.

Mateilał i metody

Dorosły gwarek cz,czony (Gtacula religiosa) wykazywał
objawy przewlekłcj biegunki i znacznego wycl-rltdzcnia.
Ptak bcz efektu był leczony chinolonatni. W preparatach
bakterioskopowyclr przy_sotowanych z kału stwicrdzono
liczne nrikroorgalrizmy morfblogicznie odpowiadające
AEY. Przerwano lcczenie gwarka chinolonatli i podawano
ptakowi w wodzie do picia kwas cytrynowy w celu zakwa-
szenia treści przewodu pokarmowego oraz prcparaty wita-
minowe. Starr ptal<a uległ poprawie, biegr_rnka ustąpiła.

Do badania bakteriolo_eicznego pobrano świeze próbki
kałrr i wykonano bezpośrednie preparaty bakterioskopowe
barwione mctodą Grarna i błękitem mctylenowym. Poszu-
kiwano obecności gramdodatnich prostych, cylindrycznych
kornórck o dość duzych rozmiarach, wielokrotnie przewyż-
szających typowc wymiary bakterii, Z pobrancgo materiału
wykonano posiewy na standardowe podłoża stałe, jak agar z
krwią, podłozc MacConkeya i podłoże pĘnne z kwaśnyn
selcninem sodowym oraz na podłoze stałe ATP agar z do-
datkiem krwi i 200 mg/l neonlycyl]y, na podłoze Sabourau-
da z chloramferrikolern. sabouranda z chloramfenikolem i
Twecncln 40 oraz Sabouranda z chloranrfenikolenr i akty-
dionem. Posiewy inkubowano przez 48 godzin w telnpera-
turze 3JoC w wantlrkach tlenowych oraz mikroaerofilnych
(20% CO.). Wyrosłe mikroorganizmy identyfikowano na
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podstawie cech wzrostu, badania mikrosl<opowego i wła-
ściwości biochemicznych oznaczanych w teście APl 20E,
API ID 32C i odczytywanych automatycznieprzy pomocy
analizatoramini APL

Wyniki iomówienie
W b adaniu mikrob io 1o gi czny m prep aratów b ezp o -

średnich z kaŁu, stwierdzono obecność licznych du-
zych cyl indry czny ch komórek o wymiarach, kształci e
i naturalnych układach odpowiadających opisowi me-
gabakterii (ryc,I,2).

Z posiervu kału napodłożuagarowym z klwiąi pod-
łożu MacConkeya izolowano E. coli, Klebsiella sp. i
En teroc occus .qp. Nie stwierdzono wzrostu S a]mon e] -
/a. Na podłożu Sabourauda z dodatkiem chloramfeni-
kolu inkubowanego w warunkach mikroaerofilnych
uzy skano wzro st lic zny ch ko 1 onii przyp ominaj ących
drożdżę. Kolonie nr 1 były białe, okrągłe, poĘskujące
i miaĘ średnicę 2-3 mm. Kolonie nr 2 miały barwę
kremowobiałąbyły okrągłe i połyskujące, o średnicy

Ryc. 1. Preparat bezpośredni z kału barwiony metodą Gra-
ma, powiększenie l000x
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2 mm. W preparacie mikroskopowym sporządzonym
z kolonii nr 1 stwierdzono typowe komórki drożdżo-
podobne z charakterystycznymi wypustkami (ryc, 3).
W preparacie mikroskopowym sporządzonym z kolo-
nii nr 2 stwierdzono komórki wykazujące duży ple-
omorftzm, zr o żnic ow aną wielko ś ć z tendencj ą do two -
rzenia długich filamentów (ryc. 4).

Wyniki biochemicznego różnicowania dwóch szcze-
pow grzybow drożdżopodobnych przedstawiono w
tab. 1.

Po 24 godzinach inkubacji szczep o typowych ko-
mórkach drożdżopodobnych rozpoznano jako Can-
dida ]usitaniae (identyfikacja niepewna,oń id: 91,5),
po 48 godzinach rownież jako Candida ]usitaniae
(bardzo dobra identyfikacja w odniesieniu do rodzajl,
% id: 9I,4). Szczep o komórkach pleomorftcznych
tworzących filamenty po24 i 48 godzinachrozpozna-
no jako Candida krusei (dobra identyfikacja w zakre-
sie rodzaju,oń id: 85,9). W obu przypadkach uzyska-
no dobrą identyfikację rodzaju grzybow. Rozpozna-
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Ryc. 3. Preparat mikroskopowl,barwiony metodą Grama
sporządzonl,z kolonii nr 1. Widoczne charakterystycznc ko-
mórki tworzące wypustki. Powiększenie l200x

a.

*

*
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Ryc. 4. Preparat mikroskopowy barwiony metodą Grama
sporządzony z kolonii nr 2. Powiększcnie 1200x
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Tab. l. Właściwości biochemiczne wyizolowanych szczepów
grzybów drożdżopodobnych określone przy użyciu testu ID
32C

Objaśnienia: '? wynik rcakcji niepcwny

nie gatuŃu pozostaje niepewne i nie jest wykluczo-
ne, że sąto drozdżaki naIeżące do nieznanychjeszcze
gafunków.

W piśmiennictwie krajowym brak jest danych na
temat występowania megabakteriozy u ptaków. Opi-
sany przypadek dotyczy pierwszej izolacji mikroorga-
nizmów odpowiedzialnych za przewlekłą biegunkę

u ptaka nie poddającąsię leczeniu antybiotykami. Ust-
ne inform a cj e lekar zy w eterynari i w skazuj ą n a wy s tę -
powanie tego schorzenia u wielu gatunków ptaków
ozdobnych.

Czynnik etiolo gi czny megabak teriozy pr zęz wielu
badaczybyłzaliczany do bakterii i wśród lekarzy we-
terynarii i hodowców ptaków przyjęŁa się nazwa me-
gabakterie. Jakwykazały ostatnie badania (1,3) tak-
sonomiczni e mikroorg anizmy te należą do grzybów.
Wyizolowane od gwarka dwa gatunki mikroorgani-
zmów z całąpewnością należądo grzybóą o czym
świadczy przeprowadzone badanie mikrobiologiczne.
W preparacie bezpośrednim wykonanym zkaŁa, praw-
dopodobnie występowała mycelialna forma grzybów.
Inni autorzy (6, 8) również zaobserwowali duzy ple-
omorfizm komórek oraz tendencję do zmniejszania się
ich rozmiarow przy porównaniu w preparatachbez-
pośrednich i preparatach z hodowli in vitro.Identyfi-
kacja biochemiczna pozwoliła na zaltczenie wyizolo-
wanych mikroorganizmów do rodzaju Candida, nato-
miast przynależność do gatunku pozostaje niepewna.

Objawy drożdżycy nie sąspecyftczne. W chronicz-
nym przebiegu choroby obserwuje się postępujący
spadek masy ciała w przebiegu 8 do 12 miesięcy. Ape-
tyt jest pozomie zachowany, alew rzęczywistości kar-
ma jest tylko rozkruszana L rozrzucana po klatce (9).
Inne objawy to: depresja, biegunka, obecność niestra-
wionej karmy w kale. W przebiegu ostrym występują
wymioty z dodatkiem krwi, ślady krwi w kale. W cią-
gu24-48 godzin może dojść do śmierci ptaka na sku-
tek krwotokl z żoŁądka gruczołowego (2). W opisa-
nym przypadku przewlekła biegunka spowodowała
krańcowe wychudzenie ptaka. Oddawany kał miał
barwę jasnobrązową.

AEY znaleziono równieź w wypłuczynach dróg
oddechowych umłodego kota i dwuletniego psa zprze-
wlekłymi chorobami układu oddechowego (3). Moż-
ltwe, że u Ęch ssaków występuje chemiczne podobień-
stwo śluzu w drogach oddechowych do warsfuły zro-
gowaciałej w zołądku ptaków (5). Eksperymentalne
zakażentę myszy szczępemAEY izolowanym od kur-
cząt, spowodowało typowe objawy ze strony układu
pokarmowego. Spośród 15 myszy 4 padły z powodu
cięzkiego zapa|enia płuc. W badaniu histopatologicz-
nym płuc i drzewa oskrzelowego stwierdzono duże
ilości drożdżaków (7).

Obecność dr ożdżakow można wykazac wykonuj ąc
preparat bezpośredni barwiony metodą Grama zkaŁu
lub zeskroblny zbłony śluzowej żołądka gruczołowe-
go (1, 9). U niewielkiego odsetka badanych ptaków
nie udaje się jednak wykryć tych mikroorganizmów w
kale, co prawdopodobnie związanejest z okresowym
ich wydalaniem. W celu uniknięcia fałszywie ujem-
nego wyniku należy zbadac kilka próbek kału pobra-
nych w krotkim odstępie czasu (1,4).Zkoleiu innych
ptaków stwierdza się obecnośc drożdżaków w kale,
mimo braku widocznych objawów chorobowych (2,
8-10).
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W patomechanizmie choroby istotnyjest wzrost pH
soku żołądkowego z poniżej 2 do 7-8, co powoduje
zmn i ej s zeni e aktywno ś c i enzymów o dp owi e dzialny ch
zautwardzanie warstwy zrogowaciałej w źołądku mięś-
niowym. Normalnie twarda warstwa staje się miękka
i cienka, dzięki czemu nie jest mozliwe prawidłowe
rozcieranie pokarmu.

Badanie krwi ujawnia niespecyftczne zmiany, jak
obniżenie liczby czerwonych krwinek, leukocytozę,
monocytozę, bazofilię, obniżenie poziomu białka i elek-
trolitów. Diagnozę możnapotwierdzic badaniem radio-
logicznym przewodu pokarmowego ze środkiem kon-
trastującym, które uwidacznia rozszerzeńe żołądka gru-
czołowe go. O statecm e r ozpoznanie możę byc potwier-
dzone badanięm sekcyjnym i histopatologicznym.

Badaniem sekcyjnym stwierdza się wychudzenie,
wole i żołądek gruczołowy sązwykle puste. Zołądek
gruczołowy jest ponadto powiększony 1 do 3 razy, a
jego błona śluzowa wykazuje zmiany zapalne, jest
pokryta cienką warstwą białe go śluzu, charakterystycz-
ne są owrzodzenia, szczególnie w okolicy przejścia
do żołądka mięśniowego, W ostrym przebiegu choro-
by po wystąpieniu krwawienia obserwuje się krew w
treści przewodu pokarmowego (4).

W preparatach histopatologicznych charakterysĘcz-
ne są skupiska dużych komórek drożdżaków ułożo-
nych równolegle do błony śluzowej. Najwięcej jest ich
w miejscach owrzodzeń lub martwicy w żołądku gru-
czołowym i przejściu w żołądek mięśniowy. W błonie
śluzowej żołądka gruczołowego obserwuje się zmia-
ny charakterystyczne dla procesu zapalnego, naciek
komórek monojądrzastych, owrzodzenia i martwicę
błony śluzowej, niekiedy niewielkie cysty (1, 4).

Opisany przypadek zakoiczył się ustąpieniem ob-
jawów klinicznych, więc ocena zmian sekcyjnych i
histopatolo giczny chnie była możliwa.

Leczenie drożdży c antybiotykami przeciwbakteryj -
nymi jest nieskutecznne. Lekiem z wyboru jest amfo-
terycyna B w dawce 100 mg/kg podawana doustnie
dwarazy dziennie przęz okres 10 dni do 4 tygodni,
Jak wiadomo bakterie sąniewrażliwe na amfoterycy-
nę B działaj ącąna sterole w ścianie komórkowej grzy-
bów. Potwięrdza to pośrednioprzynależność AEY do
grzybow. Z tnnych leków polecana jest nystatyna i
ketokonazol. Leczente wspomagaj ące obejmuj e za-
kwaszanie treści przewodu pokarmowęgo przez po-
dawanie wody z dodatkiem kwasu cytrynowego, octu
lub preparatów zawierających Lactobaci]]us sp. W nie-
licznych pr zy p adkach ni e skuteczne j e st równi eż |eczę -
nie amfoterycyną B. Wykazano bowiem przypadki
oporności szczepow AEY na ten lek (10), Wygodną
metodąpodawania ptakom leków jest podawanie ich
w wodzie do picia. Amfoterycyna B jest jednak słabo
rozplszczalna w wodzie, co utrudnia uzyskanie stęże-
nia terapeutycznego (4). Leczenia środkami przeciw-
grzybiczymi nie powinno się stosować u ptaków nie
wykazujących objawów chorobowych, u których
stwierdzono jedynie obecność drożdżaków w kale.
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Zapobieganie chorobie obej muj e r ozpoznanle pta-
ków chorych lub nosicieliprzezokresowe badanie pró-
bek kału i odizolowan ię ich z hodowl i. B adania uyka-
zały, że z jaj zakażonych par można uzyskać zdrowe
potomstwo, po szybkim umięszczeniu jaj w inkubato-
rze (4).

Konieczne jest dalsze badanie tych mikroorgani-
zmów i dokładne określenie ich właściwości, roli w
patologii tego schorzenia i wrażliwości na leki. Istot-
ne jest informowanie lekarzy weterynarii o nowych
czynnikach zakaźnych występujących u ptaków, tym
bardzie1 że opisano p rzypadki zachorowań wywołanych
przez AEY u drobiu (7) i strusi hodowlanych (5, 6).
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Przeprowadzono badania kLiniczlle. sckcyjne i miklobiologicznc inclyków
szczcpionyclr atenuou,aną szczepionką przeciwko pllcumorvirusorvi ptakó\\
(APV) po zakażenju zjadliwynl szczepelT] (AiT6l96. podtyp A) APY i Escherj-
chia co]l O2:Kl Badania przeprowadzono na indyczętach rv lvieku 2 tyg, z
których 60 lrie posiadało 1-1l,zecirł,ciał d]a APV a 60 posiadało przcciwciała dla

tego r,r,irtlsa. Szczepionkę zawieraja.cą podtyp A lub B u,il,tlsit zastosou,ttlrtl do-

spojórtko*,o donosorvo w ilości 3.2 log l0 CD50 (250 pJiptak) Po l l tl,go-

dniach ptaki szczepiotle oraz nieszczepiorrc (kontrola) zaktlżolro dottostlwtl albcl

zjadliwym szczepenr E. tv]t O2:K1 lub APV ba.dź APV i po 3 dniach F, co,/.r

C)2:K1 Po zakaźeniu APV i '5- colu ptaków szczepionych APV podlypell A
]ub B. niezalcżnie od obecności lub braktr slvoistyclr plzecirvciał rv tnollencie
szczcpicnia.ob.jarvykliniczncbyłysłabiej laznaczoneaniżeliuptakóri,nieszcze-
pionych. U szczepionych osobnikórł, replikacja tvirusa po zakażeniu była rł,ybir
nie ograniczona i nic izolowano D. coł. Wy.jątek slanowily ilrdyczęta szczcpione
podtypern I} APV
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