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M. synoviae

M. gallisepticum

M. meleagridis

M. iowae

Fontosabb baromfi Mycoplasma fajok

M. sp. 1220

M. anatis

M. anseris

M. cloacale

Acholeplasma spp.



Baromfi Mycoplasma kutatásaink

• Mycoplasma transzport rendszer (Mycoplasma fajok 
10-14 napig túlélnek a levett mintában)

• M. synoviae és M. sp. 1220 törzsek antibiotikum 
érzékenységi profiljának meghatározása (MIC) 
mikroleves hígításos módszerrel

• M. synoviae antibiotikum rezisztencia mutációk 
azonosítása

• Olcsó és gyors M. synoviae genotipizáló rendszer 
fejlesztése járványtani vizsgálatokhoz

• M. synoviae és M. gallisepticum DIVA rendszerek 
fejlesztése

• Fajspecifikus PCR rendszerek vízi baromfi Mycoplasma

fajok kimutatására 

• M. gallisepticum, M. iowae és M. meleagridis hazai 
előfordulása



Mycoplasma transzport rendszer



M. synoviae törzsek antibiotikum érzékenysége

fluoroquinolones: enrofloxacin, difloxacin, norfloxacin
aminoglycoside: neomycin, spectinomycin
lincosamide: lincomycin
tetracyclines: chlortetracycline, doxycycline, oxytetracycline, tetracycline
macrolides: erythromycin, tilmicosin, tylosin, tylvalosin, spiramycin
pleuromutilins: tiamulin, valnemulin
phenicol: florfenicol
combination: lincomycin and spectinomycin (1:2 arány)

• Minimális gátló koncentráció érték meghatározás (MIC) mikroleves hígítással

• Nincsenek hivatalos határértékek, csak ajánlások

• PK/PD



M. synoviae törzsek antibiotikum érzékenysége
(Kreizinger és mtsai., 2017)

Magas MIC érték

Alacsony MIC érték

41 hazai és környező országból, 2014-2016-ban gyűjtött izolátum



40 hazai, 2011-2015-ben gyűjtött izolátum

M. sp. 1220 antibiotikum érzékenysége
(Grózner és mtsai., 2016)

Thuma A.

Thuma A.

Magas MIC érték

Alacsony MIC érték
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E. coli szerint aminosav/nukleotid számozás

50 közép-kelet európai és izraeli törzs elemzése alapján

M. synoviae antibiotikum rezisztencia mutációk azonosítása
(Bekő és mtsai.)



Antibiotikum érzékenység meghatározás molekuláris biológiai módszerekkel

DNA 
szintézis 
gátlók

Danofloxacin
gyrA és

parCEnrofloxacin

Marbofloxacin

30S 
gátlók

Spectinomycin
rrs3 and

rrs4Tetracycline

Oxytetracycline

50S 
gátlók

Tylosin

rrl3 and
rrl4

Tilmicosin
Florfenicol
Lincomycin
Tiamulin
Valnemulin

MIC meghatározás

-35 magyar klinikai izolátum
-36 in vitro szelektált rezisztens klón

WGS

12 MAMAs, 6 HRMs

DNA kivonás

2 óra

Multi-PCR

6 óra

� Elkülöníti az érzékeny és 
rezisztens M. bovis

törzseket
� A fluoroquinolone

érzékenységet közvetlenül 
a klinikai mintából meg 
tudja határozni

� Az 30S or 50S gátlók 
esetén előzetes PCR-ekre
lehet szükség

� 102 – 103 CCU 
érzékenységű qPCR
reakciók

Antibiotikum érzékenység 

vizsgálat 8 órán belül!

resistant

resistant

sensitive

resistant

sensitive

Sulyok és mtsai., 2017



M. synoviae molekuláris epidemiológiája

– vlhA gén szekvenciák összehasonlítása (Dijkman és mtsai., 2014)

– Virulencia gén

– Legvariábilisabb

– Két törzs  azonosságának a vizsgálatára alkalmas

– Multi-locus sequence typing
(MLST) (Cizelj és mtsai., 2015; Dijkman és mtsai., 2016)

– „Gold standard”

– Háztartási géneket vizsgál

– Multi-locus variable number tandem repeat analysis
(MLVA) (Sulyok és mtsai., 2017)

– Saját fejlesztés, olcsóbb és gyorsabb alternatíva az MLST-re

– Tandem ismétlődő régiók vizsgálata



Olcsó és gyors M. synoviae genotipizáló rendszer fejlesztése járványtani vizsgálatokhoz
(Sulyok és mtsai., 2017)



Vaxsafe® MS (MS-H törzs)

Bioproperties Pty Ltd.

Nobilis® MS Live (MS1 törzs)

MSD Animal Health

M. synoviae - vakcinák



MS1 és MS-H vakcina törzsek és a vad Mycoplasma synoviae izolátumokelkülönítése 

molekuláris biológiai módszerrel (Kreizinger és mtsai., 2015&2017)

Cél: MS1 és MS-H vakcina törzsek és klinikai M. synoviae izolátumok elkülönítése vakcinázási 
programok során

Anyag és módszer:

teszt: MS1 és MS-H vakcina törzsek, M. synoviae WVU 1835 típustörzs, klinikai izolátumok, ts+/-

MS-H re-izolátumok, légcső tampon minták (vakcinázott & fertőzött)
érzékenység: szintetikus pozitív kontroll géndarabok hígítási sora
specificitás: 13 egyéb madár Mycoplasma faj
módszer: melt-curve és agaróz gél alapú mismatch amplification mutation assaye-k (MAMA)
amelyek az alábbi pontmutációkat célozzák:

• HIT-like protein gén (MS1)
• obg gén (MS-H)

Melt-MAMA

agaróz-MAMA



MS1 és MS-H vakcina törzsek és a vad Mycoplasma synoviae izolátumokelkülönítése 

molekuláris biológiai módszerrel (Kreizinger és mtsai., 2015&2017)

Eredmények és megbeszélés

�MS1 / ts+ és ts- MS-H /
vad elkülönítés

�Közvetlenül elvégezhető 
a klinikai mintákon

�Alap laborműszerekkel 
elvégezhető

�102 CCU érzékenység

�Nincs keresztreakció

�Gyors, egyszerű, költség-
hatékony

M    wt MS1 M     wt MS-H   M      ts- ts+



6/85 törzsF törzs

M. gallisepticum - vakcinák

ts11 törzs



M. gallisepticum vakcina törzsek és a vad izolátumok elkülönítése molekuláris 

biológiai módszerrel (Sulyok és mtsai.)

• Teljes genom szekvenciák összehasonlítása:

11 vad izolátum (Genbank), F (Genbank), 6/85 és ts-11 teljes genom 
szekvenálása (Ion-torrent, Illumina mate-paired)

• Virulencia gének összehasonlítása: mgc2, crmA, pvpA stb.

• Potencionális célpontok azonosítása

crmA

hlp2

indels

SNP



M. gallisepticum vakcina törzsek és a vad izolátumok elkülönítése molekuláris 

biológiai módszerrel (Sulyok és mtsai.)

MAMA
(Mismatch Amplification Mutation Assay)

HRM
(High Resolution Melt)

negatív

6/85vad törzsek

negatív

6/85
vad

törzsek

63 izolátum és diagnosztikai minta Közép-Európából, Hollandiából, Izraelből és Ausztráliából



Fajspecifikus PCR rendszerek kifejlesztése vízi baromfi Mycoplasma fajok 

kimutatására (Grózner és mtsai.)

• Telepmorfológia és univerzális Mycoplasma PCR alapján a fajok nem különíthetőek el, → 
fajmeghatározás csakis szekvenálás után volt lehetséges → hosszadalmas és drága

• Négy faj típus törzsének de novo teljes genom szekvenálása, → fajspecifikus régiók 
azonosítása, → PCR rendszerek tervezése, → specificitás és szenzitivitás vizsgálata, tesztelés 
törzseken és klinikai mintákon

M. sp. 1220
specifikus

M. anseris

specifikus
M. anatis

specifikus
M. cloacale

specifikus



M. gallisepticum hazai előfordulása

• Magyarországon ritka, elsősorban csak háztájiban és díszbaromfi állományokban

• Idei eset – nagyüzemi liba állományban: 

– CRD 

– PCR+ 

– TA+, blokkoló ELSIA+



M. iowae és M. meleagridis hazai előfordulása

M. iowae

• 4 hazai izolátum (ország különböző részeiről), 2016 és 2017

M. meleagridis

• 3 hazai izolátum

• Tünetmentes állományokból, melléklelet
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