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Occurrence of Macrorhabdus ornithogaster in exotic and wild birds in Poland
Summary

The aim of this study was to determine the prevalence of Macrorhabdus ornithogaster (formerly
Megabacteria sp.) in exotic and wild birds in Poland. A total of 399 birds of 45 species were examined for
M. ornithogaster, using fecal smears (live birds) or cytological samples of the proventriculus undertaken at
necropsy (the birds having died from various causes). M. ornithogaster was detected in 28.7% of exotic birds
and 26.1% of wild birds. The microorganism was diagnosed most frequently in budgerigars (65.0%). A high
rate of colonization was shown in macaws (41.6%), African gray parrots (33.3%), nymphs (26.9%) and
lovebirds (16.7%). The prevalence of M. ornithogaster in canaries was 9.3%, in finches (Chloebia gouldiae,
Poephila acuticauda, Amadina fasciata) 1.2%. In conclusion, the occurrence of M. ornitogaster in exotic birds
is common in Poland, but in most of the cases the presence of this microorganism was not correlated with any
clinical signs.
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Macrorhabdus ornithogaster to mikroorganizm,
znany wcze§niej pod nazwq, megabakterii (Megabacterium). Poczqtkowo zaliczany do krolestwa grzybow,
nastepnie do bakterii, obecnie znow nale2qcy do grzybow, do klasy dro2d2akow. Za przynale2nokiq daw-

nej megabakterii" do grzybow przemawia szereg
fakt6w, m.in. wystqpowanie Y-ksztaltnych form (efekt
pqczkowania), posiadanie eukariotycznego jqdra oraz
obecno§e celulozy i chityny w §cianie komorkowej,
ktOra ma trojwarstwowq budowq i jest znacznie grubsza od §ciany kom6rki bakteryjnej (8). Ostatecznych
dowodow dostarczyly badania z zastosowaniem metody FISH (fluorescence-in-situ-hybridisation) z wykorzystaniem sondy dla rRNA eukariotycznego (17)
oraz badania metodq PCR z u2yciem primerow dla 18S
rDNA oraz 26S rDNA charakterystycznych dla grzybow (21). Dodatkowym potwierdzeniem przynale2noki Macrorhabdus ornithogaster do grzybow jest jego
wra2liwok na antybiotyki grzybobojcze, a zwlaszcza
na amfoterycync, B (4, 6, 8, 15-17).
M. ornithogaster jest ksztaltu paleczkowatego, o tc,pych koficach, diugoki 20-80 pm, szerokoki 1-5 lam
(16). W cytoplazmie widoczne sq ziamistoki, a czasami wakuole. Jest Gram-dodatni, wzglqdnie Gram-labilny, PAS-dodatni (3, 5, 7, 11, 15, 18, 19). Wlaki-

woki biochemiczne tych drobnoustrojow nie sq jeszcze w pelni poznane. Wedlug Scanlana (19), M ornithogaster rozklada glukozq i szereg innych cukrow,
ponadto jest katalazo- i oksydazoujemny, nie redukuje
azotanow, wytwarza siarkowodor.
Mikroorganizm ten zasiedla blonQ §luzowq2olqdka
gruczolowego i miOniowego, najczqkiej i w najwickszej ilosci wystouje na granicy obu 2olqdkow. W pre-

paratach odciskowych z wymienionych narzqdow
megabakterie" czQsto ukladajq siq rownolegle wzglqdem siebie, tworzqc wicksze skupiska (3, 11, 15, 20)

(ryc. 1). W niektorych preparatach tworzq, rozgalczione struktury przypominajqce grzybnic.
Macrorhabdus ornithogaster po raz pierwszy zostal
opisany u luszczakOw i malych papug (5, 11), po2niej
rownie2 u du2ych papug, strusi, przepiorek, ibisow,
ptakow wroblowych, kaczkowatych, brodzqcych i kurowatych (7, 16). Gerlach (8) wymienia ponad 50 gatunkow ptakow, u ktorych stwierdzono wystqpowanie
megabakterii", zaznaczajqc, 2e wysokq prewalencjc
stwierdzono jedynie u papukk falistych, nierozlqczek
oraz kanarkow. Inni autorzy (16) dodatkowo do tych
gatunkow dodajq nimfy oraz male papugi z Ameryki

Poludniowej: wrobliczki (Forpus sp.), stokoweczki
(Nannopsittaca sp.) i barwinki (Touit sp.).
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ma biegunkc, czcsto bardzo wodnistq, w kolorze od
czarnego do khaki (2, 13). W niektOrych przypadkach
w odchodach widoczne jest niestrawione ziarno oraz
mote pojawie sic zwracanie pokarmu z wola (5, 7,
13). Ptaki mom padae nagle, co spowodowane jest
krwawieniem z owrzodzeii w tokdku gruczolowym
(8), ale czOciej choroba ma przebieg przewlekly, trwa
miesia_cami czy nawet latami, a krwawienia doprowadzajq do anemii i wyniszczenia (2, 3, 5). Najczc§ciej
stwierdzanymi zmianami anatomopatologicznymi

rozszerzenie tokdka gruczolowego, silne wychudzenie, stan zapalny jelit oraz obecno§e grubej warstwy
§luzu w tolqdku gruczolowym (2, 8, 13, 16). Motna
zaobserwowae rowniet owrzodzenia o rotnej glcbokoki w toladku gruczolowym i cie§ni oraz zmiany
w bionic rogowej mielca (2, 8, 11, 15, 16).
W Polsce, pomimo dobrze rozwinictej hodowli ptakow ozdobnych, makrorabdoza stwierdzana jest tylko
w pojedynczych przypadkach (12). Zwivane jest to
z trudno§ciami w hodowli tego drobnoustroju. Z tego
powodu podstawq diagnostyki pozostaje obserwacja
mikroskopowa rozmazow kalu oraz preparatow odciskowych z blony sluzowej toladka (3, 8, 11, 16).
Celem badan bylo ustalenie czcsto§ci wystcpowania Maerorhabdus ornithogaster u ptakow ozdobnych
i dziko tyjacych w Polsce.

Ryc. 1. Macrorhabdus ornithogaster, A - rozmaz kalu, preparat bezpoiredni, powiekszenie 100 x; B - preparat odciskowy
z blony sluzowej 2olqdka gruczolowego papulki falistej barwiony zestawem barwnikow Hemacolor ®, powiekszenie 1000 x;

C preparat odciskowy z blony sluzowej iolqdka gruczolowego papuiki falistej barwiony metodg Gramma, powiekszenie 1000 x

Drobnoustroje te odpowiedzialne sq, za wywolywanie choroby zwanej makrorabdoz4 (16), chociat
w dalszym ciagu czcsto utywana jest dawna nazwa megabakterioza. W rotnych trodlach mote ona wystcpowae rowniet pod innymi nazwami, np.: budgerigar
wasting disease, bacteria giganticus, Megabacteria
Associated Disease - MAD, Proventricular/Ventricular Disease - PVD, a w szczegolno§ci: going light
disease (5, 7, 9, 15).
Patogenno§e Maerorhabdus ornithogaster jest dyskusyjna. Niektorzy autorzy twierdz4, te megabakterie" mogq bye komensalami w gornym odcinku przewodu pokarmowego paputek falistych (5, 19), inni
zwracaja, uwagc na motliwok bezobjawowego nosi-

Material i metody
Material do badan stanowily probki §wieZego kalu pobierane przyZyciowo od klinicznie zdrowych ptak6w oraz
preparaty odciskowe z blony sluzowej Zolgdka gruczolowego wykonywane podczas sekcji (ptaki padle z r6Znych
przyczyn). lAcznie przebadano 399 ptakow naleZqcych do
45 gatunkow, przy czym probki kalu pobrano od 332 ptakow, za§ preparaty odciskowe od 67 ptakow. Badane ptaki
podzielono na 2 grupy: grupa I - ptaki egzotyczne (376 szt.
z 32 gatunkow), grupa II - ptaki dzikie (23 szt. z 13 gatunkow) (tab. 1, 2). Ptaki do badati pochodzily od hodowcow
prywatnych, ze sklepow zoologicznych oraz z ogrodow
zoologicznych z terenu Polski.
Ze §wie2ych pr6bek kalu wykonywano bezpo§rednie
preparaty mikroskopowe oraz rozmazy, kt6re barwiono
gotowym zestawem barwnikow Hemacolor (Merck). Preparaty ogl4dano pod mikroskopem §wietlnym przy powiqk-

szeniu 200-krotnym i 1000-krotnym. W taki sam sposob
postwowano z preparatami odciskowymi z blony sluzowej Zokdka gruczolowego.
Wyniki i omowienie

cielstwa (2, 16). Niezaletnie od tych stwierdzen,

Przeprowadzone badania wykazaly obecno§e M ornithogaster u 108 spo§rod 376 badanych ptakow ozdobnych, co stanowi 28,72% (tab. 1) oraz u 6 z 23 ptakow
dzikich (26,09%) (tab. 2).

M ornithogaster mote doprowadzie do §mierci zakatonego ptaka.
Najczc§ciej pierwszymi obj awami zauwatanymi
przez wlakiciela squtrata masy ciala, pomimo zachowanego apetytu i depresja (7, 13). Wickszok ptakow

W badanych grupach ptakow stwierdzono zrotnicowany wskainik zakatenia megabakteriami". Drobnoustroje te najczOciej wystcpowaly u paputek falistych (w 65,0% badanych probek), przy czym odsetek
wynikow dodatnich byl wytszy w preparatach odci-
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12,

Tab. 1. Wystepowanie Macrorhabdus ornithogaster u reinych gatunkow ptakow ozdobnych w probkach kalu oraz w preparatach odciskowych z biony iluzowej ioNdka gruczolowego

Gatunek

Kat

iofqdek gruczotowy

Lqcznie

Liczba

Liczba

Liczba

badanych

dodatnich

badanych

dodatnich

badanych

dodatnich ( %)

Ararauna / Ara ararauna

9

2

3

3

12

5 (41,67)

Aleksandretta obroina / Psittacula krameri

3

1

8

0

11

1 (9,09)

Amadyna obroina / Amadyna fasciata

5

0

0

0

5

0

Amadyna ostrosterna / Poephila acuticauda

17

0

0

0

17

0

Amadyna wspaniata / Chloebia gouldiae

45

1

16

0

61

Gwarek / Gracula religiosa

1

1

0

0

1

1 (100,0)

Kakadu biata / Cacatua alba

2

0

0

0

2

0

Kakadu biatooka / Cacatua goffini

1

1

0

0

1

1 (100,0)

Kakadu cienkodzioba / Cacatua tenuirostris

0

0

1

0

1

0

Kakadu molucka / Cacatua moluccensis

1

0

0

0

1

0

Kakadu iottolica / Cacatua sulphurea

1

1

0

0

1

1 (100,0)

54

5

0

0

54

Konura czarnogtowa / Nandayus nenday

1

0

0

0

1

0

Lora wielka / Eclactus roratus

4

2

2

0

6

2 (33,33)

16

5

1

1

17

6 (35,29)

Modrolotka czerwonoczelna / Cyanoramphus novaezelandiae

1

0

0

0

1

0

Nierortaczka czarnogtowa / Agapornis personatus

6

1

0

0

6

1 (16,67)

22

5

4

2

26

7 (26,92)

Papuga g6rska / Polytelis anthopeplus

0

0

1

1

1

1 (100,0)

Papuga mnicha / Myiopsitta monachus

1

0

0

0

1

0

95

59

11

10

106

Patagonka / Cyanoliseuspatagonus

1

0

0

0

1

0

Przephirka chhiska / Coturnix chinensis

0

0

1

1

1

1 (100,0)

Rozella biatolica / Platycercus eximius

5

0

5

0

10

0

Rozella blada / Platycercus adsitus

0

0

1

0

1

0

Ryiowiec siwy / Lonchura oryzivora

1

0

0

0

1

0

g wiergotka seledynowa / Psephotus haematonotus

4

0

0

0

4

0

Wiktacz czerwonodzioby / tluellea quellea

1

0

1

1

2

1 (100,0)

Zeberka / Poephila guttata

9

0

0

0

9

0

Zako / Psittaacus erithacus

11

3

4

2

15

5 (33,33)

317

87

59

21

376

Kanarek / Serinus canaria

Lqkowki / Neophema sp.

Nimfa / Nymphicus hollandicus

Papuika falista / Melopsittacus undulatus
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1 (1,64)

5 (9,26)

69 (65,09)

108 (28,72)

skowych z blony §luzowej zol4dka gruczolowego

2e M. ornithogaster stwierdzany jest najcze.§ciej u pa-

(90,9%) ni2 w rozmazach kalu (62,1%). Podobne wyniki u tego gatunku uzyskali badacze japonscy, ktorzy
wykazali 91,1% dodatnich pr6bek w preparatach z blony §luzowej 2olqdka gruczolowego (22). Mimo faktu,

falistych, wyniki uzyskiwane przez r62nych
autorow sq. zro2nicowane. W badaniach Bakera (1)
czcsto§e wystcpowania megabakterii" u padlych papu2ek falistych wahala sib od 1,4% do 19,8%, w za-

Tab. 2. Wystepowanie Macrorhabdus ornithogaster u reinych gatunkow ptakow wolno 2yjqcych rownie2 w przypadku
w probkach kalu oraz w preparatach odciskowych z blony iluzowej zolqdka gruczolowego
preparatow odciskoGatunek

Kat

lotqdek gruczotowy

Lqcznie

Liczba

Liczba

Liczba

wych (37,5%) w por6wnaniu do 20% uzyskanych przy badaniu

przy2yciowym prob

badanych

dodatnich

badanych

dodatnich

badanych

dodatnich (`)/0)

Get / Anser anser

0

0

1

0

1

0

Dzwoniec / Carduelis chloris

2

0

0

0

2

0

Gawron / Corvus frugilegus

0

0

1

1

1

1 (100,0)

GOO / Columba livia

6

1

3

1

9

2 (22,22)

Kapturka / Sylvia atricapilla

1

1

0

0

1

1 (100,0)

gaster u ptakow dzikich. Badacze brazy-

Kawka / Corvus monedula

0

0

1

0

1

0

lij scy (14) stwierdzili

Kos / Turdus melura

1

1

0

0

1

1 (100,0)

Sierpdwka / Streptopelia decaocto

1

0

0

0

1

0

Skowronek / Alauda arvensis

1

0

0

0

1

0

lumbina talpacoti i Co-

Sroka / Pica pica

1

0

1

1

2

1 (50,0)

lumba livia), jednak

g piewak / Turdus philomelos

1

0

0

0

1

0

Wrona / Corvus corone

0

0

1

0

1

0

Zieba / Fringilla coelebs

0

0

1

0

1

0

15

3

8

RAZEM

le2noki od roku, za§ w badaniach Filippich i Hendrikz (6) odsetek ten wynosil od 27% do 40%. Scanlan i Graham (19) uzyskali 70% probek dodatnich od
klinicznie zdrowych papu2ek falistych.
Wed lug danych pi§miennictwa, kanarki oraz nierozlqczki to gatunki, u ktorych poza papu2kami falistymi
czqsto wystcpuje makrorabdoza (10, 16). W badaniach
belgijskich i holenderskich odsetek kanarkow, u ktorych stwierdzono M. ornithogaster wahal sib od 28%
do 33,3% (10, 13). W badaniach wlasnych w rozmazach kalu wykazano, 2e tylko 9,26% kanarkow bylo
zakaIonych. W przypadku nierozlqczki czarnoglowej
infekcje stwierdzono u 16,7% osobnikow. Nale2y jednak zwrocie uwage, na fakt, i2 w badaniach zagranicznych material stanowily preparaty z blony §luzowej
2olqdka gruczolowego, w ktorych badany mikroorga-

nizm mo2na znalek czckiej (10). Zaskakujqco wysoki wska2nik wynikow dodatnich wykazywaly ararauny - 22,2% pozytywnych rozmazow kalu i 100%
pozytywnych wynikow dla preparatow odciskowych.
Rownie wysoki odsetek ptakow zaka2onych stwierdzono w przypadku papug 2ako (27,3% w rozmazach
kalu oraz 50% w preparatach odciskowych) oraz nimf

(22,7% w rozmazach kalu oraz 50% w preparatach
odciskowych).
W badaniach wlasnych dotyczqcych ptakow ozdobnych bardzo niskq, podatnok na inwazjc. M. ornithogaster wykazaly astryldy, na 61 przebadanych ama-

dyn wspanialych megabakterie" stwierdzono tylko
u jednego osobnika, nie stwierdzono ich natomiast
u 2adnej z 17 amadyn ostrosternych oraz 5 amadyn
obro2nych.
Odsetek probek dodatnich u ptakow dzikich ksztal-

towal sib na poziomie 26,1%, przy czym wy2szy byl

kalu. Ma lo jest danych
literaturowych dotyczqcych czqstotliwoki wystcpowania M. ornitho-

wystoowanie megabakterii" u zdrowych
golcbi miejskich (Cobyla to inwazja niewielkiego stopnia.

Wy2szq czQstotliwo§e wystcpowania

M ornithogaster w preparatach odciskowych
nit w rozmazach kalu mo2na tlumaczye ich okresowym
3

23

6 (26,09)

wydalaniem z organizmu (3, 6, 8, 16), jak rownie2
nasileniem/ujawnieniem inwazji megabakteriami"
pod wplywem stresu i choral) wspolistniejqcych (6).
Reasumujqc, wystcpowanie M ornitogaster u ptakow ozdobnych w Polsce jest powszechne, przy czym
w zdecydowanej wiqkszoki przypadkow drobnoustroj
ten nie wywoluje klinicznej postaci choroby. Nale2y

miee na uwadze, Ze rozwoj choroby mote nastvie
w wyniku oslabienia odpomoki organizmu, dlatego
badanie w kierunku makrorabdozy powinno bye wykonywane ka2clorazowo podczas badan kontrolnych.
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Ksiq2ka jest XI wydaniem znanego wcze§niej podrccznika autorstwa
profesorow Niemanda i Sutera pod tym samym tytulem. Polscy lekarze
wet. dotychczas mogli korzystae z przetlumaczonego na jzyk polski IX
wydania tego podrccznika nosz4cego tytul Praktyka kliniczna: psy.
Wydanie XI podrccznika zostalo poszerzone i uzupelnione (59 wspolautorow). Poza zmarlym niedawno prof. F. Suterem znaczqcy wklad w ak-

tualnq zawartok i tre§ci merytoryczne wnie§li pozostali dwaj autorzy
wymienieni powyzej. W przedmowie do XI wydania podkre§la sic, 2e
korzystano z do§wiadczenia prof. F. Sutera i lekarzy praktykow, ktorzy
dopracowali wybrane rozdzialy. W celu zapewnienia bardziej praktycznego ukladu niz w poprzednich wydaniach, niektore rozdzialy zostaly posze-

rzone o nowe tre§ci, a inne przeredagowane i czc§ciowo przeniesione
w bardziej odpowiednie miej sea. Podrccznik zawiera wszechstronny oraz
nowoczesny przeglqd najbardziej istotnych zagadnien dotycz4cych chor6b
i leczenia psow. W porOwnaniu do wydania IX, przetlumaczonego na jczyk
polski, jest znacznie obszerniejszy, uaktualniony i latwiejszy w §ledzeniu interesujqcych czytelnika zagadnien. Trek
merytoryczna zebrana zostala w 41 rozdzialach, kt6re jako glowne sq wypunktowane na poczgtkowych stronach ksiki
(polskie ttumaczenie IX wydania zawiera 34 rozdzialy). Ponadto strony kaklego rozdzialu sq, zaznaczone odpowiednim
numerem na marginesie, co w znacznym stopniu ulatwia korzystanie z podrccznika. Poszczegolne rozdzialy poprzedzone s4 szczegolowym spisem treki i zakoriczone spisem pi§miennictwa 2rodlowego. Ostatni rozdzial zawiera tabele
z wartokiami referencyjnymi przydatnych klinicznie, wybranych danych. W tek§cie podrccznika znajdujq, site liczne
odsylacze ulatwiajqce na§wietlenie interesuj4cego zagadnienia w ro2nych aspektach. Ksi42ka ma doskonalq szatc
graficzng. Kolorowe ryciny sq §wietnym uzupelnieniem omawianych zagadnien, a dwie dolgczone zakladki pozwalajq,

powrocio do studiowanych wcze§niej tematow. Zamieszczony na ostatnich stronach skorowidz ulatwia orientacjc
w poszukiwaniu po2gdanych wiadomoki. Podrccznik jest godny polecenia studentom, lekarzom praktykom, a szczegolnie lekarzom specjalistom w zakresie chor6b malych zwierzqt.
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