WVPAC Cape Town
2015
Mycoplasma
Dr. Kőrösi László
Rhone Vet kft

WVPAC Cape Town 2015

N. Ferguson-Noel, DVM, MAM, PhD
Poultry Diagnostic and Research Center
College of Veterinary Medicine, University of Georgia

Baromfi Mycoplasma kontrollja – lehetőségeink ?
A patogén M.gallisepticum, M.synoviae, M.meleagridis és
M.iowae évtizedek óta hátrányosan befolyásolják baromfi
állományaink termelési eredményeit. Jelenleg MG és MS
elleni védekezés a fertőzött tenyész állományok folyamatos
monitorozása és elkülönítése, gyógyszeres kezelése,
vakcinázása és/vagy kivágása a megoldás. A legjobb ha a
napos állomány negatív és egy korcsoportú telepek vannak,
jó járványvédelemmel és folyamatos monitorozással. Pozitív
tenyész állományok esetében a legjobb a kivágás, de ez sok
esetben nem kivitelezhető.
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A folyamatos antibiotikumos kezelések esetében kérdéses
azok hatékonysága, a rezisztencia kialakulás és a rendeleti
előírások limitálják alkalmazásukat.
A védekezési módszer megválasztása több tényezőtől
függ, ezek kombinációja is lehetséges, de hosszú távú
megoldásra a vakcinázást egyre kiterjedtebben
alkalmazzák.
A kérdés, hogy a vakcinázás működik-e - igen, nem vagy
néha - attól függ, hogy az eredményességét vagy
eredménytelenségét hogyan ítéljük meg, hogyan
alkalmazzuk. Fontos, hogy megértsük a különböző
vakcinák jellemzőit és korlátait és az adott helyzetnek
megfelelően válasszuk meg a legbiztonságosabbat vagy
leghatékonyabbat.
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Baromfiállományok rutin MS vizsgálatatapasztalatok
MS potenciálisan jelentős kórokozó, brojlerben
légzőszervi és izület gyulladást, tojóhibridben EAA-t
kiváltva. Tenyésztő cégek mentességre törekszenek és
több ország (pl. Hollandia) mentesítési programot kezdett.
A világ sok országában azonban ez a folyamat még nem
indult meg. A leginkább használt vizsgálati módszer a
tárgylemez agglutináció, melyet PCR vagy tenyésztés
igazol. Egyre többször jelzik a TA próba kimutatási
nehézségeit, főleg pulyka esetében.
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Élő vakcinák alkalmazása vagy azok terjedése vagy
gyenge szeropozitivitást adó vad törzsek még nehezebbé
teszik a gyakorló állatorvos helyzetét, mi is az állomány
valódi státusza.
Ennek megfelelően a vizsgálatokat legalább két
módszerrel kell végezni, hogy a valós helyzetet
alátámasszuk.

WVPAC Cape Town 2015

A. Feberwee, R. Dijkman, W.J.M. Landman
GD - Animal Health, Deventer, The Netherlands

M. synoviae előfordulása Hollandiában
A holland baromfiágazat kötelező szerológiai ellenőrzést
vezetett be MS-re. 2013-ban (TA & ELISA). MS-H
vakcinával vakcinázott állományok esetében differenciáló
PCR vizsgálatot végeznek 2014 óta.
A monitoring vizsgálat egyértelműen MS pozitivitás
csökkenést mutat.
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2005
2014
Hús GP
10%
0%
Tojó szülőpár
25%
12%
PS
35%
52%
Pulyka
16%
0%
Tojóhibrid
73%
68%
A csökkenő M. synoviae előfordulása a hús nagyszülő,
tojó szülőpár, hús pulyka ágazatban azt jelzi, hogy a
védekezés és a felszámolásuk megvalósítható a megtett
intézkedésekkel.
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MS-H élő vakcina alkalmazása M. synoviae
fertőzés ellen pulykában
Pulyka állományok termelési problémáiban a MS és ORT
a legfontosabb kórokozók légzőszervi és mozgásszervi
betegség kiváltásában, melyek és a kieséseken túl a magas
kezelési költségben és vágóhídi kobzásban is szerepet
játszanak.
Egy több korcsoportú MS és ORT fertőzött telepen
végzett MS-H vakcinázást követően hasonlították a össze
klinikai tüneteket, a termelési eredményeket a vakcinázást
megelőző és követő három-három turnusban.
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Ezen felül szerológiai és PCR vizsgálatot végeztek ORT és
MS-ra – vakcina és vad törzs elkülönítésére.
A vizsgálataik alapján a telepen a vakcinázott
állományokban a klinikai tünetek megszűntek, az
antibiotikum kezelés 50%-al csökkent, PCR és szekvenálási
vizsgálataik alapján MS-H a bakokban 21 hétig kimutatható
volt, vad törzs pedig nem.
born
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Field experiences concerning the long term use of the
live, apathogenic, thermosensitive
MS vaccine (MS-H)
on a commercial layer farm in Hungary

L. Kőrösi1, J. Povazsán1, C. Neubauer2, M. Hess2,
1Rhone Vet Kft. Hungary; 2Clinic for Avian, Reptile and Fish
Medicine University of Veterinary Medicine Vienna, Austria
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Magyar tojó eset leírás
2012
Telep adatok – 2 nevelő és 5 termelő ól 3 korú (20-38-59 hét)
38 hetes állomány- nagy kiesés
(20 héttől több hullámban 10,33%)
termelés csökkenés (~10-12 %)
Boncolás – légzsák és szívburok gyulladás,
fibrin felrakódás a májon
(Intézeti eredmény - E. coli szeptikémia)
Minden további vizsgálat negatív volt - kiterjedt szerológiai
vizsgálat során (ND, IBV, AVP)
Minden ól MS pozitív volt ELISA teszttel

és
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Magyar tojótelep esetleírás
2012-2013
MS-H élő vakcinázás került bevezetésre az új telepítéseknél
(~ 4-6 hetes korban, negatív állományok)
2013-ban kiterjedt vizsgálatokat végeztünk a telep MS
státuszára
5 ól, 4 korcsoport a termelő telepen
25 hetes MS-H vakcinázott (5, ól 1 kód)
38 hetes MS-H vakcinázott (1 ól, 3 kód)
60 hetes nem vakcinázott (2 ól, 4 kód)
78 hetes nem vakcinázott (3 ól, 2 kód)
Szerológiai & PCR vizsgálatok (minták kódszámmal; MS
meghatározás és vakcina törzs elkülőnítés)
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Magyar tojótelep esetleírás
Kód 1 -25 h; kód 2 -78 h; Kód 3 -38 h; Kód 4 -60 h
15 samples

Szerológia
Biochek ELISA

MS-H törzs
Vad törzs
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Magyar tojótelep esetleírás
PCR according to Hammond et al.(2009)
1

2

3

4

5

6

7

M

PCR according to Hong et al.(2004)
8

9

10

11

12

13

14

MS PCR

Lane 1, 8 = Code 1
Lane 2, 9 = Code 2
Lane 3,10 = Code 3
Lane 4,11 = Code 4
Lane 5, 6, 12, 13 = Negative control
Lane 7, 14 = Positive control (ATCC M reference strain)
M = 100 bp Marker

Két módszer– Hammond & Hong
Kód 1-3-4 pozitív mindkét módszerrel
Kód 2 negatív
Differenciálást szekvenálással végezték
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Magyar tojótelep esetleírás
2013-2014
A jó termelési eredmények, tulajdonos nem kérte a további vakcinázást
Kiterjedt vizsgálatot határoztunk el 3 állományban (20-25 vérminta és
30 légcsőtampon 5 mintavételi időpontban)
Öreg vakcinázott állomány
Legutóbb vakcinázott állomány 100 (nem oltott, sentinel)
7 ketrecben (14 állat/ketrec) a termelő ólban elszórtan
Utoljára telepített nem vakcinázott állomány
Flocks
Sampling 1
6/9/2013
Old vaccinated flock
Recently
vaccinated
vaccinated flock
sentinel
Non vaccinated flock

Sampling (date), age (w) & test
Sampling 2
Sampling 3
Sampling 4
13/11/2013
29/1/201
14/10/20

Sampling 5
14/10/2014

-

w64/ELISA

-

w72/PCR

-

w6/PCR/ELISA

w16/PCR/ELISA

w33/ELISA

w41/PCR

w67/PCR/ELISA

w6/PCR/ELISA

w16/PCR/ELISA

w336ELISA

w41/PCR

w67/PCR/ELISA

-

-

-

-

w35/PCR/ELISA
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Magyar tojótelep esetleírás
2013-2014 eredmények
MS vakcinázás bevezetését követően öt állomány került
vakcinázásra
A PCR minták többsége pozitív volt MS-H -ra, patogén törzset
egy esetben találtak egy nem vakcinázott állományban (2012)
MS ELISA eredmények összegzése (Biochek)
Flocks

Old vaccinated flock
Recently
vaccinated
vaccinated flock
sentinel
Non vaccinated flock

Sampling, age (w) & mean titre (mt)
Sampling 1

Sampling 2

Sampling 3

Samplin
g4

Sampling 5

-

w64/mt: 18.249

-

-

-

w6/negative

w16/ mt: 3.404

w33/mt: 9.485

-

w67/mt:6.770

w6/negative

w16/mt: 1.766

w33/mt: 5.076

-

w67/mt:14.663

-

-

-

-

w35/mt:12.258
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Magyar tojótelep esetleírás
2013-2014 eredmények
MS PCR eredmények összegzése (MS-H & vad törzs)
Flocks
1. sampling
Old vaccinated flock
Recently
vaccinated flock

Sampling, age (w) & PCR positivity
2. sampling
3. sampling
4. sampling

-

-

-

vaccinated

w6/negative

-

sentinel

w6/negative

w16/ 100%
MS-H +
w16/ 50%
MS-H +
-

Non vaccinated flock

-

-

-

w72/100%
MS-H +
w41/100%
MS-H +
w41/100%
MS-H +
-

5. sampling
w67/ 66%
MS-H +
w67/ 50%
MS-H +
w35/100%
MS-H +
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Magyar tojótelep esetleírás
Következtetések
A vakcinázás bevezetését követően a termelési eredmények
javultak és a standard kiesésnél nagyobb elhullás nem volt
Az adott körülmények között a vakcina törzs képes volt az
állományon belül terjedni (csőr-csőr kontakt a ketrecekben) és
az ólak között is, de a nevelő telepre nem terjedt át
A nevelő telep mindig negatív volt a vakcinázások előtt
A sentinel állatok az új vakcinázott állományban 33 hetes
korra váltak pozitívvá az MS-H törzzsel
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Magyar tojótelep esetleírás
Következtetések
A 72 hetes állomány még pozitív volt a vakcina törzsre PCR
vizsgálattal
Másfél éves állandó vakcina alkalmazást követően az újra telepített
nem vakcinázott állomány pozitívvá vált MS-H vakcina törzsre és a
telepen vad törzs nem került diagnosztizálásra
Az hogy a további állományok áthangolódnak-e a vakcina törzzsel
további vizsgálatok lennének szükségesek
További vizsgálatok szükségesek ahhoz is, hogy a telep milyen
hosszan tudja fenntartani MS vad törzs mentességét, az adott
járványtani helyzetben ahol számolni kell a vad törzs fertőzési
lehetőségével, mert véleményünk szerint a további vakcinázás
megbízhatóbb védettséget biztosítana

