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• Baromfi baktériumos betegségek 
– A kutatás az érdeklődés és a gyakorlat egyensúlya 

• 4 (5)/21 kiemelt előadás 
– NOVEL DEVELOPMENTS IN ZOONOSIS CONTROL: THE CASE OF BACTERIAL SENSING 

• Richard Ducatelle, Ghent University 
– GUT HEALTH AND DISEASE OVERVIEW 

• Stephen Richard Collett, University of Georgia 
– ESCHERICHIA COLI – A DIVERSE BACTERIAL PATHOGEN AND COMMENSAL OF POULTRY 

• Paul Wigley, University of Liverpool 
– THERAPEUTICS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE 

• Randall. S Singer, University of Minnesota 
– (AVIAN MYCOPLASMA CONTROL - IS THERE ROOM FOR IMPROVEMENT? 

• Naola M Ferguson-Noel, University of Georgia) 
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6/16 orális előadás témacsoport 

• Közegészségügy 
– Salmonella (3), Campylobacter (2) 

• Bél egészség 
– coccidiosis (2), Campylobacter jejuni (1), bélflóra(2)  

• Immunitás és diagnosztika (3/7) 
– Baktériumos vakcinák, Chlamydia, Avibacterium paragallinarum 
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6 (7)/16 orális előadás témacsoport 

• Egyéb baktériumos betegségek 
– 7 előadás 

• Gyógykezelés és antibiotikum rezisztencia 
– 4 előadás  

• Esetismertetések 
– E. coli peritonitis (1), Clostridiumos betegségek (2) 

• Mycoplasma 
– 7 előadás 
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– ESCHERICHIA COLI – A DIVERSE BACTERIAL PATHOGEN AND COMMENSAL OF POULTRY 

• Paul Wigley, University of Liverpool 
• A madár patogén Escherichia coli (APEC) jelentős kórokozó és egyre nagyobb problémát jelent a baromfi ágazatban. 

Brojlerekben, tojótyúkokban, pulykában és egyéb fajokban alakulhat ki különböző tünetekkel járó betegség. Ezek köre a fiatal 
brojlercsirkékben,  vagy jércékben légzőszervi és szisztémás betegségben megnyilvánuló colibacillózistól a felnőtt tojótyúkok 
petevezeték-hashártyagyulladás szindrómájáig terjedhet.  

• Azonban, különösen broiler csirkékben és pulykákban ,  E. coli genotípusok olyan köre is okozhat betegséget, amelyek csak 
kevés, vagy semmiféle, "klasszikusan" APEC csoporthoz sorolt virulencia tényezőt hordoznak. Továbbá egészséges madarak  
belében kommenzalista E. coli törzsek hordoznak számos APEC virulencia faktort, ami arra utal, hogy van arra lehetőség, hogy 
betegséget okozzanak, ha alkalom adódik.  

• Tekintettel a betegséget okozó törzsek nagy változatosságára a vakcinás védekezés komoly kihívást jelent, bár a kereskedelmi 
vakcinák is nyújtanak némi védelmet több gyakori szerotípus ellen.  

• Mivel az E. coli normális része a csibék bélflórájának, jó keltetői gyakorlat és higiénia létfontosságú a betegségek megelőzése 
szempontjából, csakúgy mint a légúti vírusos kórokozók elleni védekezés, amely hajlamosíthatja a csirkéket a másodlagos 
vagy opportunista az E. coli fertőzésre. 

• Míg az elmúlt években az APEC elsődleges kórokozóként vált elfogadottá,  nem tekintik a légúti vagy immunszuppresszív 
vírusos fertőzések következményének, az APEC és patogenezisének megértése viszonylag korlátozott maradt , részben, vagy  
nagy változatossága és genomiális plaszticitása következtében 
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– ESCHERICHIA COLI – A DIVERSE BACTERIAL PATHOGEN AND COMMENSAL OF POULTRY 

• Paul Wigley, University of Liverpool 
• Az összes APEC törzsből egyetlen közös virulencia faktort sem azonosítottak. Bár bizonyos, patogenitáshoz társított gének, 

például a szérum rezisztenciához kapcsolt iss (Foley és mtsai., 2000), invazivitáshoz társított ibeA (Germon et al., 2005), és a 
vas felvételéhez társított sitA gyakoriak a APEC-ban, ezek mégsem találhatóak minden izolátumban. Virulencia gének, mint az 
iss, iroN és iuc és cva operonok gyakran társulnak nagy plazmidokhoz, beleértve a colicin V (ColV) plazmidot is (Johnson és 
mtsai., 2006b). Bizonyos E. coli szerotípusok, például az O1 és O78 gyakrabban hozhatók kapcsolatba colibacillosissal. 

• Amíg az APEC csak egy kényelmes csoportosítás, bizonyos feltételek mellett a béltraktusban található E. coli is okozhat 
betegséget. Ugyanígy, virulencia gének találhatók egészséges madarak bélcsatornájában található "kommenzalista" E. coliban. 
Továbbá colibacillózis esetek izolátumai nem tartozhatnak semmilyen konkrét filogenetikai csoportba. Úgy tűnik, hogy a 
kelést követően hamarosan a csibék sokféle E. coli-t vesznek fel a mikrobióta részeként, valószínűleg a keltető környezetéből. 

• Az E. colinak, a mikrobióta részének teljes eltávolítása előreláthatatlan következménnyel járhat. Próbálkozások csirke E. coli 
genomjának szekvenálására betegségekkel összefüggésbe hozott E. coli közös "core" genom azonosításához vezethet, olyan 
genetikai összefüggésekhez, amelyeket virulencia faktorok önmagukban nem határoznak meg. Ilyen próbálkozás újabb 
vakcinák kifejlesztését is eredményezheti. 
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– GUT HEALTH AND DISEASE OVERVIEW 

• Stephen Richard Collett, University of Georgia 

• Az intestinalis microbiota változásai a bélműködés károsodását eredményezik, annak minden 
élettani és termelési hatásaival együtt 

• Az emésztőcsatornában a szervezet sejtjei (bélhámsejtek, immunsejtek) és a különböző 
mikroorganizmusok nagyon érzékeny egyensúlyi rendszerben élnek együtt, egymásnak jeleket 
adnak és válaszolnak 

• A válaszreakciók dysbacteriosisban, következményes romló emésztési folyamatokban, 
gyulladásokban nyilvánulhatnak meg, bizonyos mikroorganizmusok túlsúlya végzetes irányba 
bonthatja meg az egyensúlyt.  

• A nagy növekedésre, takarmány fogyasztásra történt szelekció ugyancsak az egyensúly ellen hat, 
kedvező bizony baktériumoknak (pl. Clostridiumoknak), visszafordíthatatlan kaszkád folyamatok 
(túlszaporodás – gyulladás – toxin termelés – bélműködés csökkenés) indulnak el. 

• Más mikroorganizmusok (Histomonas, Eimeria) hasonlóképpen borítják fel az egyensúlyt. 

• Az intenzív tartás körülményei éppen az ilyen gyorsan szaporodó mikroorganizmusoknak 
kedveznek. 
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– GYÓGYKEZELÉS ÉS ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA 

• Randall. S Singer, University of Minnesota 
• Az antibiotikum rezisztens baktériumok okozta fertőzések emberben világszerte jelentős és növekvő közegészségügyi 

kihívást jelentenek.  

• A mezőgazdasági antibiotikum használat (AAU) is befolyásolhatja rezisztenciát a specifikus baktérium populációkban, és ma 
már bizonyított, hogy a nem antibiotikus vegyületek, mint például a fertőtlenítőszerek és fémek is jelentősen befolyásolják 
a rezisztens baktériumok előfordulását. A baromfi termelési rendszeren belül a lehetséges nyomások komplex hálózata hat 
az emberi és állati egészségre fontos baktériumok rezisztenciájára.  

• Az igazi kihívás annak meghatározása, hogy melyik gyakorlat járul hozzá legnagyobb mértékben az antibiotikum-rezisztencia 
(AMR) megjelenéséhez, fokozódásához, fennmaradásához és terjedéséhez, majd pontosan előre megjósolni melyik 
gyakorlatot kellene módosítani vagy  megszüntetni az emberi egészségre nettó hasznot jelentő eredmény érdekében.  

• A konkrét mezőgazdasági gyakorlat emberi egészségre vonatkozó kockázatának becslése érdekében számszerűsíthető, ok-
okozati kapcsolódásokat kell kialakítani, és meghatározni, hogy mi a jelenlegi állapot, amely elmondja nekünk az ilyen 
kapcsolatok, viszonylagos jelentőségét és összefüggéseit. Például, adott egy emberi betegség okozó rezisztens baktérium, 
amely eredetileg egy ismert baromfi rendszerből származott (a közmondásos füstölgő pisztoly), azonban ez nem feltétlenül 
segít megérteni, hogy az a baktérium miért volt rezisztens. Nem valószínű, hogy ebben a baktériumban a rezisztenciát de 
novo az  AAU hozta létre a származási gazdaságban.  

• Számos rezisztencia genotípus, különösen, ha multirezisztens plazmidokkal kapcsolatos világszerte elterjedt.  
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– GYÓGYKEZELÉS ÉS ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA 

• Randall. S Singer, University of Minnesota 
• Broiler csirke és pulyka rendszereket összefüggésbe hoztak számos antibiotikummal szemben rezisztens emberi fertőzéssel,  

ezért rendkívül fontosak az antibiotikum-rezisztencia csökkentésére kidolgozott stratégiai programok és azok végrehajtása. 
Például a Salmonella enterica és az Escherichia coli egyaránt elterjedtek a broiler termelési rendszerekben és egyre inkább 
antibiotikum rezisztenssé alakulnak. Az USA-ban az emberi salmonellosis megbetegedések csaknem 50% -át hozzák 
összefüggésbe csirkékkel [3], és amint azt a közelmúltban több államot érintő kitörések mutatták, a Salmonella törzsek sok 
esetben multirezisztensnek (MDR) bizonyultak[1].  

• Míg baromfi csak  kis részben érintett az élelmiszer-eredetű E. coli betegségekben, ezek a törzsek tárolhatják a más emberi 
kórokozókra átvihető rezisztencia géneket. Arra is van lehetőség, hogy emberben extraintesztinális betegséget okozó 
antibiotikum rezisztens E. coli kis töredéke csirkével hozható kapcsolatba [4].  

• Miután Európában az antibiotikumos hozamfokozókat (AGP) már betiltották, Dániában a brojlereknél csökkent a 
kommenzális E. coli törzsek rezisztenciája szulfonamidokkal és ampicillinnel szemben, de csak elhanyagolható változásokat 
észleltek tetraciklin és sztreptomicin esetében. 

• Összefoglalva, baromfiban közvetlenül rezisztencia szempontjából még csak nagyon kevés a nem-AGP használatra 
jóváhagyott antibiotikumot értékeltek ezért az AAU emberi egészségre gyakorol hatásának számszerűsítése a különböző 
rezisztencia elérési út szempontjából problematikus. 
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– NOVEL DEVELOPMENTS IN ZOONOSIS CONTROL: THE CASE OF BACTERIAL SENSING 

• Richard Ducatelle, Ghent University 

• Európában az élelmiszer eredetű zoonosisok elleni védekezés a tojásról a hús felé tolódott 

• Broilerben a salmonella mentesítés sikerei mellett még mindig jelentős az esetszám 
(90.000), ezen túlmenően a Campylobacteriumok jelentősége nőtt, E. coli is okozhat hús 
eredetű zoonosist  

• A védekezési, megelőzési módszerek vagy nem megengedettek (antibiotikumos takarmány 
kiegészítés, felületi mosás), vagy nem gyakorlatiasak (vakcinázás), vagy nem érik el a kívánt 
hatékonyságot (probiotikumok, savasítás, stb.). 

• A baktériumok, mint élő és működő közösségek érzékelnek, jeleket cserélnek egymással és 
ez azt is befolyásolhatja, hol és milyen mértékben képeznek telepeket. 

• Ezt az érzékelési mechanizmust, az ilyen jeleket közvetítő mediátorokat (pl. a Firmicuták 
termelte butirát) lehet fölhasználni arra,  hogy  a nem kívánt baktérium populációk 
megtelepedését, szaporodását  visszaszorítsuk, megelőzzük. 
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A darált csirkehús szennyeződésben szerepet játszó  Salmonella fertőzések dinamikája és a menedékhelyek 
szemléltetése 

Monique Franca, John Maurer, University of Georgia, Athens, GA, USA 
 

• Az USA-ban az emberi Salmonella-fertőzések leggyakoribb forrásai a baromfi termékek. Bár számos intézkedést 
hajtottak végre, hogy minimalizálják a bontott baromfi  felületi szennyezettségét a feldolgozás során, a Salmonellát 
még mindig a leggyakrabban mutatják ki a darált termékekből.  

• A baromfi Salmonella fertőzés dinamikájának jobb megértése fontos az ellenőrzési intézkedések és beavatkozási 
stratégiák tervezése szempontjából, az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzése érdekében. A kutatás arra 
irányult, hogy meghatározzák a Salmonella menedékhelyeket a darált termékek összetevőiben (a nyak bőre, 
nyirokerek, vázizom, csontvelő és  vér) egy biolumineszcenciára alapuló képalkotási (BLI) rendszersegítségével. 

•  SPF csirkéket orálisan fertőztek egy biolumineszcencens Salmonella typhimurium törzzsel és értékelték a baktérium 
jelenlétét a szövetekben a fertőzés után különböző időpontokban.  

• Biolumineszcia volt kimutatható a vakbélben, a vérben, a csontvelőben és a nyak bőrében a fertőzés után különböző 
időpontokban. A pozitív BLI, vagyis a foszforeszkáló Salmonella jelenlétét szövetekben bakteriológiai vizsgálat is 
megerősítette.  

• BLI alkalmazásával akár rendkívül alacsony, 102 CFU S. typhimurium is kimutatható vérmintából, ez is bizonyítja a 
technológia rendkívüli érzékenységét.  

• A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy fertőzött csirkékben a bőr, a vér és a csontvelő a lehet a darált csirke 
termékek szennyező forrása.  

• Salmonella typhimurium és Salmonella heidelberg felhasználásával végzett további kísérleti vizsgálatok eredményeit 
is bemutatták. 
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Az Izraelben domináns Salmonella enterica serovar infantis túlélőképessége étkezési tojások külső felületének és belső 
környezetének körülményei között 

Avishai Lublin1, Ilana Maler1, Sara Mechani1, Shlomo Sela (Saldinger)2 

1Kimron Veterinary Institute, Bet Dagan, Israel, 2Institute of Postharvest Technology and Food Science, Volcani Center, 
Agricultural Research Organization, Bet Dagan, Israel 
 

• Az étkezési tojások Salmonella enterica szerovariáns szennyezettségét tekintik az élelmiszer eredetű 
szalmonellózisok legfontosabb forrásának. Izraelben 2006 óta egyetlen klón, a S. enterica serovaron infantis lett az 
uralkodó törzs a baromfi és az emberi salmonellosis esetekben.  

• A S. infantis túlélését vizsgálták a tojáshéjon, továbbá a tojás belsejében a tárolás során. Salmonellát oltottak ép 
tojás felületére továbbá  a tojás sárgájába. A tojásokat legfeljebb 10 hétig hűtőszekrény hőmérsékletén (5,5 ± 0,3 ° 
C), vagy szobahőmérsékleten (25,5 ± 0,1 ° C-on) tárolták.  

• Mindkét tárolási hőmérsékleten a Salmonellák száma a héj felületén log 2 mértékkel csökkent 2 a beoltás után 4 
hétig. Hasonlóképpen, a tojássárgájába oltott Salmonellák száma a hűtőszekrényben csökkent egy log kitevővel 4 
hétig, majd állandó maradt.  

• Ezzel szemben a szoba-hőmérsékletű tárolás segítette a kórokozó növekedését akár 108 telepképző egység per ml 
teljes tojás tartalom szintre, már 4 héttel a beoltás után.  

• Ezek az eredmények kiemelik a S. infantis túlélőképességét a tojás felületén és belsejében, ezáltal az étkezési tojás  
kapcsolatot biztosíthat a  domináns klón baromfiról az emberre történő továbbadásában. 
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Csirke Campylobacter jejuni elleni immunválasz megértése felé haladva 
Paul Wigley1, Suzanne Humphrey1, Gemma Chaloner1, Lizeth LaCharme Lora1, Elli Wright1, Nicola Williams1, Tom Humphrey2, 

William Reid3, Andrew Close3, Steve Rushton3 

1University of Liverpool, Liverpool, UK, 2University of Swansea, Swansea, UK, 3University of Newcastle, Newcastle, UK 
 

• Campylobacter jejuni a leggyakoribb bakteriális élelmiszer-eredetű fertőzés emberben. A fertőzés fő forrása a csirke 
bélben, és különösen a vakbélben nagy számban kolonizálódó C. jejuni.  

• A C. jejuni elleni védekezés a legjelentősebb állatorvosi népegészségügyi prioritás. Vakcina jelenleg nem áll rendelkezésre, 
a C. jejuni fertőzés biológiája és az immunválasz broilercsirkében még nem tisztázott.  

• Egy sor fertőzés kísérlet azt mutatta, hogy a kezdeti válasz a broiler bélrendszer gyulladás, de ezt nagymértékben 
ellenőrzik a szabályozó T-sejtek, noha egyes fajtákban az elhúzódó gyulladás hasmenéshez vezethet. A fertőzés  a bélben 
Th1 , Th2 és Th17 válaszok megnyilvánulásához vezet. A strukturális egyenlet modellezés megközelítés a fertőzésre adott 
válasznál jelzi, hogy a Th17 továbbbá az IL-17A és IL-17F megjelenése kulcsfontosságú.  

• Ez azt mutatja, hogy a korai válasz a csirke bél integritás fenntartására irányul és nagymértékben korlátozza a fertőzést a 
gastrontestinalis szakaszban. Vizsgálták az ellenanyagok szerepét bursectomizált broiler csirkékben. A kelés napjától 
végzett ciklofoszfamid kezelés kimürítette a B limfocita populációt, de nem volt hatása a T-limfocitákra. A bursectomiának 
nincs hatása a C. jejuni fertőzést követő vakbél kolonizációra és korlátozott a hatása az ileum vagy jejunum kolonizációra. 

•  Ezek az adatok arra utalnak, hogy az ellenanyagok alig vannak hatással a fertőzés utáni kiürülésre. Az adatok összessége 
azt sugallja, hogy a C. jejunira adott természetes immunválaszt a korlátozott hatással  rendelkezik a bél kolonizációra. 
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A vajsav-gliceridek és a glicerin-monolaurát hatékonysága brojlerek bakteriális enteritis problémáinak leküzdésére 
Hilde Van Meirhaeghe1, Tina Rogge2, Alfonso Lopez3, Francisco Dias1, Maarten De Gussem1 

1Vetworks, Poeke, Belgium, 2Proviron, Oostende, Belgium, 3Poulpharm, Izegem, Belgium 
 

• Az EU-ban az antimikrobiális hozamfokozók betiltása óta, brojlereknél az antibiotikum kezelések több mint 50% -a 
bél-egészséggel kapcsolatos problémák, főleg bakteriális bélgyulladás (BE) miatt történik.  

• Két kísérletben értékelték a vajsav gliceridek és a glicerin-monolaurát hatékonyságát brojlercsirkékben. Először a 
termékek in vitro tesztelték, majd in vivo vizsgálatokban kísérleti telepen, később nagyüzemi brojler telepeken 
végeztek viszgálatokat. A BE előidézésére a csirkék nem-keményítő poliszacharidokban és a fehérjében gazdag 
tápot kaptak a nevelő és befejező fázisban. Egyes csoportok a 0. naptól a 42. napig  ProvifeedTM  kiegészítést is 
kaptak.  

• A különböző kezelési csoportokban, a kontroll-csoportban és az antibiotikummal kezelt kontroll csoportban a 
testsúlygyarapodást, FCR-t és makroszkópos bél sérüléseket kísérték figyelemmel.  

• A vajsav glicerid és glicerin-monolaurát specifikus keverékkel kezelt brojlercsirkék mutatott fel átlagosan 8.8% -kal 
magasabb vágási tömeget és 3,3% -os FCR javulást értek el.  

• A nagyüzemi brojler gazdaságokban átlagosan 4,6% - kal magasabb vágási tömeget, 3,1% -os FCR javulást értek el, 
a BE pontszám  5% -kal csökkent, az antibiotikum-használat ugyancsak 50% -kal csökkent.  

• A vizsgálatok kimutatták, hogy a ProvifeedTM az antibiotikus kezelés potenciális alternatívájának tekinthető 
brojlercsirkékben. 
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Vakcinázás baromfi E. coli, Salmonella és Pasteurella ellen sziderofór receptorok és porin tisztított kivonatának használatával 

James Sandstrom, Darren Straub, Doug Burkhardt, Daryll Emery 

Epitopix, LLC, Willmar, Minnesota, USA 

 

• Az USA-ban tenyészpulykákban, csirkékben és marhákban  több mint 15 éve sikerrel használják a tisztított bakteriális fehérje 
kivonatot tartalmazó vakcinákat E. coli, Salmonella és P. multocida ellen.  

• A vakcina antigének a vas-szabályozott külső membránfehérjékhez (IROMPs) tartoznak, amelyek kritikusak a baktériumok 
túlélése szempontjából a fertőzés során. A vakcinák hatékonysága különösen a sziderofór receptor fehérjéknek (SRP®) 
tulajdonítható , amelyek erősen konzerválódnak a szoros rokonságban álló baktériumokban, mint például az Enterobacteriaceae 
család esetében.  

• A vakcinák előnye, hogy kevesebb szöveti reakciót okoz, mint a teljes sejtes bakterinek, serkenti a több szomatikus szerotípus 
elleni immunitást, és a elkülöníthető szerológiai választ vált ki, amely könnyen mérhető ELISA vizsgálattal. A madár patogén E. 
coli (APEC) különböző változatai genetikai képesek 3 - 6 (vagy több) típusú sziderofór receptorok termelésére. Ezzel szemben, a 
Salmonella enterica (például Enteritidis, Typhimurium, Heidelberg, Hadar, Senftenberg, stb) gyakori baromfi szerotípusai nagyon 
következetesen ugyanazt a három sziderofort termelik, amelyek szintén gyakoriak az APEC törzsekben.  

• Két vagy több donor törzs által  termelt SRP kiegészítő kombinációi kimutathatóan fedik a legkülönbözőbb patogén törzseket 
amelyekkel a madarak a termelés találkozhatnak. Több ráfertőzéses kísérlet adatait mutatták be, többek között baromfi 
Salmonella és Pasteurella multocida ráfertőzések és szarvasmarha Salmonella és E. coli O157 ráfertőzések utáni eredményeket. 

• Két SRP technológiát használó  szarvasmarha vakcina  van forgalomban az Egyesült Államokban az USDA feltételes engedélyével, 
míg a pulyka és a csirke vakcinák az USDA telepspecifikus vakcinákra vonatkozó előírásainak megfelelően került forgalomba. 
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A kezelési lehetőségek a poszt-antibiotikum korszakban a baromfitenyésztésben 
Robert Bragg, Wouter van der Westhuizen, Marisa Coetzee, Jay Lee, Arina Hitzeroth, Charlotte Boucher 
University of the Free State, Bloemfontein, South Africa 

 
• Közismert, hogy az antibiotikum-rezisztencia, nemcsak a baromfi termelésben, hanem a humán gyógyászatban is 

növekvő problémát jelent .  
• Egyre nagyobb a nyomás, hogy csökkentsék vagy akár teljesen leállítsák az antibiotikumok alkalmazását az 

állattenyésztésben. Amikor ez megtörténik, a baromfiágazatnak nagyon súlyos gondokkal kell szembenéznie.  
• A poszt-antibiotikum korszakra a betegségek kezelésére különböző alternatívákat kell kidolgozni. Ilyen alternatív 

kezelési lehetőségek közé tartozik további, hatékonyabb vakcinák fejlesztését, a jobb biológiai biztonsági és a 
bakteriofágok használata.  

• Mindhárom kezelési lehetőségről rövid ismertetést adtak. Az elsődleges kutatási hangsúlyt egy újszerű, élesztő 
alapú expressziós rendszerben működő, madár patogén E. coli (APEC) elleni vakcina fejlesztésére helyezték.  

• A jobb biológiai biztonsági főleg a termelés egész folyamatában a fertőtlenítőszerek folyamatos használatára 
összpontosított. A rendszer használata szignifikánsan csökkentette a baktériumok számát és azt is igazolták, hogy 
a fertőző nátha is visszaszorult.  

• A harmadik kutatási terület a bakteriális fertőzéseinek kezelésében a bakteriofágok, vagy ezek részeinek 
használatára irányult. Bár a fágok ígéretesnek mutatkoznak,  felhasználásukhoz nagyon magas szintű specificitás 
szüksége. A termeltetett fág enzimek használata a nagyon specifikus bakteriofágok életképes alternatívája. A 
termeltetett fág enzimek specifitását jelenleg vizsgálják. 
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Longitudinális mortalitási vizsgálat négy broiler szülőpár állományban 

Ida Thøfner1, Louise Ladefoged Poulsen1, Magne Bisgaard2, Henrik Christensen1, Rikke Heidemann Olsen1, Jens Peter Christensen1 

1University of Copenhagen, Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Health and Medical Sciences, DK-1870 Frederiksberg, 
Denmark, 2None, -, Denmark 

 

• A brojler termelés erősen függ a jó egészségi állapotú szülőállományoktól. Az úgynevezett rendes mortalitási arány ellenére 
ilyen állományokat továbbra is figyelemmel kell kísérni, hogy a brojlercsirkék minősége továbbra is magas maradjon.  

• Ezért vizsgálták ilyen állományokban az elhullások okait, hogy feltérképezzék a termelés lehetséges kritikus időszakaiban a 
várható kockázatok szerepét az utódok szempontjából. Továbbá azonos szülőpár után csirkét kapó telepeken a management 
hatását vizsgálták az adatok összehasonlításával.  

• A szülőpár állomány különböző életszakaszai után (20-60 hét) négy állományból származó elhullott madarakban végeztek 
kórbonctani és bakteriológiai vizsgálatot. A halálokokat nem fertőző és fertőző jellegük szerint osztályozták. A fertőző 
csoportban E. coli okozta gennyes gyulladást / hashártyagyulladás (SP) és főként Gram-pozitív baktériumok, elsősorban a S. 
aureus, E. faecalis és S. hyicus okozta egyéb eseteket (például szepszis, szívbelhártya-gyulladás, ízületi gyulladás) találtak.  

• Az adatok elemzése azt mutatta, hogy nem fertőző okok miatt 38% pusztult el, míg 62%  fertőző okok miatt hullott el, közülük 
36%-ban SP-t és 23% egyéb fertőzést állapítottak meg. Nem fertőző eredetű elhullás 7,0%-a történt a 20-29 héten, a csúcs 
(13,6%) a 40-49 héten volt. Az SP-csoportban, az elhullás a termelés folyamán fokozatosan emelkedett[7,0% (hetek 20-29) 
11,0% (hetek 50-59)]. Más fertőzések okozta elhullás a termelés beindulásakor alacsony volt (1,3%), a 40-49. héten tetőzött 
(9,2%).  

• Következésképpen a mortalitás és a  lehetséges vertikális átvitel szempontjából a 40-49 hét bizonyult kritikus időszaknak. 
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Clostridium botulinum C / D típus okozta botulizmus vizsgálata tojótyúkban 
Hanna Skarin2, Ylva Lindgren1, Désirée S. Jansson1 

1National Veterinary Institute, Dept of Animal health and antimicrobial strategies, Uppsala, Sweden, 2National Veterinary 
Institute, Dept of Bacteriology, Uppsala, Sweden 
 

• A brojlercsirkékkel szemben a tojótyúkokban csak kevés botulizmus esetről számoltak be.  
• Egy tojótyúk állományban megemelkedett elhullást (8-20%) és a botulizmusra gyanút keltő klinikai tüneteket 

észleltek. A megbetegedett, szegycsontjukon fekvő tyúkokban a nyak, a lelógó szárnyak és a farok petyhüdt bénulását, 
és a kétoldalú ptosist figyelték meg. A boncolásnál a madarak tojástermelő állapotban voltak, megfelelő kondícióval, 
mérsékelten dehidratáltak voltak, a begyük üres volt, szerveik összezsúfolódtak.  

• Az AIV és APMV-1 PCR vizsgálatok negatív eredménnyel jártak.  
• A perifériás vérben botulinusz neurotoxint (BoNT) mutattak ki ; az egérrel végzett toxin semlegesítési vizsgálat a C és 

D antitoxin mindkét típusát kimutatta. 10 tyúkból gyűjtöttek vakbél és  máj mintákat és PCR vizsgálattal minden 
vakbél és 4 máj mintából BoNT kódoló gént határoztak meg.  

• Clostridium botulinumot izoláltak 5 tyúkból, C típusú és C / D spóra elleni ellenanyagok és immun-elválasztás technika 
használatával. Az izolátumokat PFGE tipizálva minden esetben azonos sáv mintázatot találtak, amely azonos vagy > 
90% hasonlóságot mutatott a Svédországban és Dániában broiler állományokban 2007-2010 közötti  3 kitörés 
alkalmával izolált kórokozóhoz.  

• Azonban ezek világosan megkülönböztethetőek voltak az Európában leggyakrabban jelentkező botulizmus típusoktól. 
• A szerzőknek nincs tudomása tojótyúkokban C. botulinum C / D izolátumok okozta korábbi esetekről. 
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Köszönöm a figyelmet és a türelmet! 


