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Intestinalis spirochaetosis: 
előfordulás 
 Világszerte 
 Idült, alattomos  kórlefolyás 
 Egyesült Királyságban készült tanulmány (2006): 

 Kártétel a teljes brit baromfiiparban: évente 4,1 millió 
angol font (1,4 milliárd Ft) 

 1998-ban készült angol publikáció: 
 A tenyészállományban: 10,600 GBP/állomány/év 
 Az utódállományban: 9,900 GBP/állomány/év  



Bevezetés: kóroktan 
 Spirochaetales rend 
Brachyspiraceae család 
 Brachyspira nemzetség 
7 hivatalosan elfogadott faj 

 Madarak intestinalis spirochaetosiának (AIS) kóroktanában 4 faj 
játszik szerepet: 
 B. intermedia 
 B. pilosicoli 
 B. hyodysenteriae 
 B. alvinipulli 



Bevezetés: kóroktan 
 Morfológia 

 Gram festés szerint negatív 
 3-19 µm hosszú 
 hullámos alak 

 Tenyésztés 
 obligát anaerob 
 igénytelen 
 lassú növekedés 
 szelektív táptalaj szükséges! 
 Telepeket nem képez: rajzik 
 β-haemolizál 



Bevezetés: kóroktan 
 Biokémiai (fenotípus) tulajdonságok: 

 indoltermelés 
 hippurát hidrolízis 
 α-galaktozidáz,  
 α-glükozidáz,  
 β-glükozidáz 

 Molekuláris biológia (genotipizálás): 
 16S rRNS, 23S rRNS, NADH oxidáz (nox) gén  



AIS története 
 Házityúkokban: 

 1930: Spirochaeta alakú baktériumok bélkenetben 
(Harris és mtsai) 

 1986: Intestinalis spirochaetosis leírása (Davelaar és 
mtsai)         B. intermedia 
 1998: B. alvinipulli (Stanton és mtsai) 
 1999: B. pilosicoli (Stephens és Hampson) 
 2008: B. hyodysenteriae (Feberwee és mtsai) 
 2009: hazai előfordulás 



AIS története 
 

 1990: pulyka megbetegedés (Dwars és mtsai) 
 1992: nandu megbetegedés (Sagartz és mtsai) 
 2001: hazai pulyka, libaállomány fertőzöttség (szóbeli 

beszámoló, Dobos-Kovács Mihály) 
 2006: Liba megbetegedés (Nemes és mtsai) 
 2011: Kacsa megbetegedés 



Saját vizsgálatok: felnőtt házikacsa- 
állományban történt eset leírása 

 
 Két állomány (A és B) 
 Kórelőzmény: 

 A állomány: 4200 állatból 24 hét alatt 773 állat (18,4%) 
pusztult el. 

 B állomány: 5000 állatból 20 hét alatt 715 állat elhullott 
(16,63%) 



„A” állomány elhullási grafikonja 



„B” állomány elhullási grafikonja 



Saját vizsgálatok: felnőtt házikacsa- 
állományban történt eset leírása 

 
 Tünetek: 

 levertség 
 étvágytalanság 
 mozgászavar 
 hasmenés nem volt tapasztalható! 

 

















Bakteriológiai vizsgálatok 
 Májból, szívvérből végzett vizsgálat negatív 
 Elváltozott ízületből: 

 5 esetben Erysipelothrix rhusiopathie 
 2 esetben Escherichia coli 
 1 esetben Staphylococcus aureus 

 Vastagbélből: 
 Rutin (véres  aerob + anaerob): vegyes flóra 
 Szelektív táptalajon: Brachyspira spp. 



Fajmeghatározás 
 „A” állomány: 

 

• „B” állomány 

Törzs: 21330/2 21330/3 24916/1 24916/2 29086/1 29086/2 29086/3 
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 B. 

hyodysenteriae 
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spp. 
Brachyspira 

spp. 
 

 B. 
hyodysenteriae 

 

 B. 
hyodysenteriae 

 B. 
hyodysenteriae 

 

genotípus Brachyspira 
intermedia 

 
 

 B. 
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Brachyspira 
spp. 

 

B. suanatina  B. 
hyodysenteriae 

 B. 
hyodysenteriae 

 B. 
hyodysenteriae 

Törzs: 9757/1 9757/2 10363/1 10363/2 10363/3 10363/4 10363/5 10363/6 
fenotípus Brachyspira 

spp. 
B. pilosicoli B. pilosicoli 

 
B. pilosicoli B. pilosicoli Brachyspira 

spp. 
 

B. pilosicoli Brachyspira 
spp. 

 

genotípus Brachyspira 
spp. 

 
 

B. pilosicoli 
 

B. pilosicoli 
 

B. pilosicoli B. pilosicoli Brachyspira 
spp. 

B. pilosicoli Brachyspira 
spp. 





Növendékkacsa állományokban 
történt vizsgálatok 
 4 állomány (C, D, E, F) 
 3 négy-öt hetes korú pecsenyekacsa (C,D,F) 
 1 héthetes növendéktörzs állomány (E) 
 
 Beküldés oka: megnövekedett elhullás 

 
 C állomány: R. anatipestifer szindróma 
 D állomány: Circovírus okozta megbetegedés 
 F állomány: Rhinitis – fulladás kórkép 

 



Növendékkacsa állományokban 
történt vizsgálatok 
 E állomány: 

 7 és 20 hetes korban beküldött állatokban diffúz máj és 
veseelfajulás és tartási problémák 

 32 és 36 hetes korban: 
 Fibrines-elhalásos vastagbélgyulladás 
 Fibrosissal járó idült tubulonephrosis 

 Valamennyi állományból IH pozitivitás 
 C, E, F állományból bakteriológiai izolálás 
 10-ből 7 esetben az izolált kórokozó  
  B. pilosicolinak bizonyult 



    

Eredmények (összehasonlítás) 
Felnőtt kacsa Növendék kacsa (4-20 hetes) 

 Kifejezett fibrines vak- és 
remesebél gyulladás  

 Brachyspirák nagy számban 
 Veseelfajulás, vesefibrosis 
 Májamyloidosis 
 Lábízületek duzzanata 

 Enyhe vastagbélgyulladás, 
pontszerű vérzések 

 Brachyspirák nagy számban 
 Nincs elváltozás 
 Nincs elváltozás 
 Nincs elváltozás 



Felnőtt tyúkállományban történt 
vizsgálatok 
 3 állomány: felnőtt húshibrid szülőpár 
 Tünetek: 

 10-50% morbiditással makacs recidiváló hasmenés 
 15-20% termeléscsökkenés 
 Tojáshéj törékenyebbé, színe fakóbbá vált 
 Mozgászavarok 
 Mortalitás nincs vagy enyhe (0,8%) 

 Kórbonctan: jellegtelen 









Bakteriológiai vizsgálatok 
 Rutin bakteriológia negatív (bélflóra vegyes) 
 Parazitológiai vizsgálat negatív 
 Bélből szelektív táptalajon kórokozó 
 
 Fajmeghatározás: 

 
   

1. állomány 2. állomány 3. állomány 

fenotípus 
Brachyspira 

spp. 
Brachyspira 

spp. B. intermedia 
B. hyodysen-

teriae 
B. hyodysen-

teriae B. innocens 
B. hyodysen-

teriae 
B. hyodysen-

teriae 
B. hyodysen-

teriae 

genotípus 
Brachyspira 

spp. 
Brachyspira 

spp. B. intermedia 
B. hyodysen-

teriae 
B. hyodysen-

teriae B. innocens 
B. hyodysen-

teriae 
B. hyodysen-

teriae 
B. hyodysen-

teriae 



    

Eredmények (összehasonlítás) 
Felnőtt kacsa Felnőtt tyúk 

 Nagy (10-20%) mortalitás 
 Jellegtelen tünetek 
 Kifejezett fibrines vak- és 

remesebél gyulladás  
 Brachyspirák nagy számban 
 Súlyos veseelfajulás, 

vesefibrosis 
 Lábízületek duzzanata 

 Alacsony mortalitás 
 Makacs hasmenés 
 Enyhe vastagbélgyulladás 

(kipirultság, hurut) 
 Brachyspirák nagy számban 
 Enyhébb  (gócos) 

veseelfajulás 
 Talpbőr fekély 



Kísérletes állatfertőzés 
 Napos pekingi kacsa, illetve 
 SPF tojásokból keltetett Bad Cok csibe 
 Véletlenszerű csoportokba sorolás 
 Általunk izolált és meghatározott Brachyspira törzsek 
 Fertőzés: szájon át ill. kloákán keresztül 
 Testtömeg mérés 

 Statisztikai módszerek: ANOVA, Dunett teszt 
 Kórbonctan - kórszövettan 
 Immunhisztokémia 
 Bakteriológia 

 
 



Eredmények 
 Brachyspirosis okozta elhullás nem volt 
 A fertőzött és a nem fertőzött csoportok testtömeg 

gyarapodása között szignifikáns különbség nem volt 
 Kórbonctani elváltozások nincsenek vagy nagyon 

enyhék 
 Kórszövettani elváltozások nem láthatók 



Kacsakísérletek eredményeinek az 
összefoglaló táblázata 

Brachyspira faj Eredet IH Bakteriológia 

fertőzetlen - negatív negatív 

B. alvinipulli kacsa 2/12 5/12 

B. pilosicoli kacsa 4/12 9/12 

B. intermedia kacsa 0/12 0/12 

B. hyodysenteriae kacsa 0/9 5/9 

B. hyodysenteriae liba 0/9 0/9 

B. hyodysenteriae tyúk 0/9 6/9 

B. hyodysenteriae sertés 0/9 1/9 



Csibekísérlet eredményeinek az 
összefoglaló táblázata 

Brachyspira faj Eredet Beadási mód IH Bakteriológia 

fertőzetlen - - 0/9 
 

0/9 
 

B. hyodysenteriae tyúk szájon át 0/9 
 

1/9 

B. hyodysenteriae tyúk kloákán át 0/9 
 

2/9 

B. hyodysenteriae kacsa szájon át 0/9 
 

0/9 
 

B. hyodysenteriae sertés szájon át 0/9 
 

0/9 
 



Következtetések 
(Házikacsa) 

 
 Felnőtt kacsában súlyos kórkép 
 Fibrines-elhalásos vastagbélgyulladás,  félheveny-idült 

nephropathia 
 Elváltozott bélszakaszból a kórokozót izolálni lehetett, a 

bél nyálkahártyájában a kórokozót ki lehetett mutatni. 
 Hajlamosító tényezők: tojásrakással összefüggő 

legyengülés, takarmányhigiénia, (időjárás?) 



Az „A” állományban történt elhullások az 
időjárás viszonylatában 
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Tojó elhullás (db) Csapadék (mm) 
Forrás: www.omsz.hu 



A „B” állományban történt elhullások az 
időjárás viszonylatában 
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Következtetések 
(Házikacsa) 

 Fenotipizálás és genotipizálás együttes használatával 
15-ből 9 törzset lehetett azonosítani. 
 főként B. hyodysenteriae és B. pilosicoli 
 vegyes brachyspira flóra 
 állományonként több állat vizsgálata 
 valamennyi rendelkezésre álló módszer használata 
 



Következtetések 
(Házikacsa) 

 Növendékállományokban: 
 enyhébb formában 
 más kórképhez társulva, 
 azok lefolyását súlyosbítva jelentkezik a kórkép. 
 Tojástermelés előtt – hajlamosító tényezők hatására – 

felnőtt kacsák önálló brachyspirosisára jellemző 
elváltozások alakulhatnak ki. 

 



Következtetések 
(Házityúk) 

 
 Hazánkban, a külföldi esetekhez hasonlóan, a 

betegség mérsékelt formája jelentkezett. Kártétele: 
 Az állatok legyengülése 
 Környezet (alom, tojás) fertőzött bélsárral történő 

szennyeződése 
 Termeléscsökkenés 
 Tojás (és utód?) minőség romlás 



Következtetések 
(Állatkísérletek) 

 
 A kórokozó naposállatok bélcsatornájában 

megtelepedhet, de nem okoz 
 sem elhullást 
 sem megbetegedést 
 sem elváltozást a szervekben 
 sem elmaradást testsúly gyarapodásban 

 
 



Gyógykezelés 
 Tetraciklin 
 Tiamulin 
 Amoxicillin 
 Linkomicin 
 Eritromicin 

 21/24 esetben  
 17/24 esetben 
 12/24 esetben             érzékeny 
  8/24 esetben 
  5/24 esetben 

Gyógyszeres terápia a tüneteket mérsékli, a 
kezelés megszűntetését azonban recidíva 
követheti. 



Védekezés 
 Behurcolás megakadályozása (biosecurity) 
 Antimikrobiális kezelés ÉS a betegség kialakulását 

elősegítő okok kiküszöbölése: 
 Rossz minőségű takarmányok vagy összetevők cseréje 
 Stresszhatások csökkentése 
 Zsúfoltság csökkentése 
 Fertőzési lánc megszakítása (szervízperiódus, 

korcsoportok keveredésének kiküszöbölése) 
 Rágcsálóirtás, vadmadarak elleni védekezés 

 Vakcina nincs! 
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