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Choroba Mareka jest nowotworową chorobąptaków
wywoĘwan ąprzezhetpeswirus (MDV). Jedynym sku-
tecznymsposobem zapobiegania tej chorobie są szcze-
pienia ochronne. W Polsce są one prowadzone od 25
lat. Jednakżę coraz częściej pojawiają się przypadki
pr zełamania o dporno ś ci p o szczepiennej i u sz c zep io -
nych ptaków pojawia się forma nowotworowa choro-
by. Przy czyny tego są rozmaite, j ako j edną z nich po-
dejrzew a się zakażenie reowirusami,

Zakażęnia reowirusami występuj ą u wszystkich ga-
tunków ptaków zarówno domowych, dzikich jak i
ozdobnych (9, I7,19). Ich rola chorobotwórcza nie
jest w pełni wyjaśniona. Sąone czynnikiem etiologicz-
nym wirusowego zapalenia stawów i pochewek ścięg-
nowych (14). Izolowano je z przypadków syndromu
złego wchłaniania, zapalenia osierdzia i mięśnia ser-
cowego, ostrych i chronicznych schorzęń układu od-
dechowego (I2, I7,22). Obecność ich stwierdza się
także uptaków klinicznie zdrowych. Reowirusy mogą
zw tększać pato genno ś ć innych wirusów przy czynta-
jąc się do cięższego przebiegu chorób i zwiększenia
upadków. Przy zakażeniu reowirusami moze docho-
dzió do obniżenia skutecznoś ci szczepieńprofilaktycz-
nych.

Powszechne występowanie reowirusów w Polsce
stwierdziło wielu autorów. Badania Karczewskiego i
wsp. (5) wykonane w 1983 r.wykazały występowanie
przeciwciał przeciwko reowirusqm w 79,2'Yo stad, a
dziesięć lat potem Koncicki (6) stwierdził obecność
przeciwciał przeciwko reowirusom w 40oń stad broj-
lerów. Czekaj (3) stwierdziła obecność swoistychprze-
ciwciał w 54,7Yo stad reprodukcyjnych kierunku mię-
snego tw 43,]Yo stad kurcząt brojlerów. Minta i wsp.
(10) obecnośc swoistych przeciwciałwykazali w po-
nad9Ooń badanych stad.

Tak wysoki procent zakażęnia stad reowirusami
skłonił do podjęcia badań mających na celu określe-
nie wpĘwu infekcji reowirusami na skuteczność szcze-
pten przeciwko chorobie Mareka.

Matetiał i metody

Herpeswirusy:

- szczęp herpeswirusa indyczego (HVT) FCI26 uzyska-
no z komercyjnej szczepionki, Jego miano oznaczone w ho-
dowli fi broblastów zar o dk:a kurze go wyno siło 1 05 1 TCID5..
Szczep ten przechowywano w temp. ciekłego azota - I 9 6o C.

- zjadliwy szczep herpeswirusa choroby Mareka. Do
zakażenia kontrolnego piskląt uzywano standardowego



szczeplu HPRS16. Szczep ten pasazowano na 1 dniowych
pisklętach SPF zakażanych domięśniowo. GdypojawiĘ się
objawy kliniczne, ptaki skrwawiano i pobierano śledziony.
Rozciery ze śledzion sŁazyŁy do zakażaniapiskląt doświad-
czalnych.

Reowirusy:
- terenowy szczep 218 reowirusa wyizolowano z torby

Fabrycjuszakwczątzprzypadkuwrzodziejącegozapalenia
jelit. Do badńuĄĄo materiał o mianie 1045 LD50 pochodzący
z3 pasanlzarodkowego. Przechowlrvano go w temp. -żOoC,

standardowy szczęp Sl 133 reowirusa zaadaptowano
do hodowli fibroblastów. Używano 5 pasazu wirusa w ho-
dowli CEF o mianie 106 25 TCID5.. Materiał wirusowy prze-
chowlrvano w temp. -20"C.

Hodowla fibroblastów zarodka kurzego (CEF). Sporzą-
dzono jąz9-|l dniowych zarodków kurzych SPF wedfug
Mayra i wsp, (7). Jako podłoża wzrostowego uźyrvano pĘ-
nu Eagle'a z dodatkiem 10% surowicy cielęcej oraz anty-
bioĘki : 1 00 pg/ml kanamycyny i 5 0 j.m./ml nystaĘny. Phr,n
utrzymujący stanowił płyn Eagle'a z antybiotykami.

Odczynprecypitacji w zelu agarowym (AGID). Wyko-
nywano mikrometodą podaną przezYatesa i wsp. (25) w
Iońżehlagarowym z dodatkiem 8%NaCl. Stosowano stan-
dardowe antygeny MD i Reo produkcji SPAFAS oraz su-
rowice kontrolne dodatnie. Za vrynlk dodatni uznawano
występowanie linii precypitacyjnych pomiędzy badanymi
surowicami a antygenem po 24-48 h inkubacji w tempera-
turze pokojowej i atmosferze wilgotnej.

O dczyn immuno dyfu zji r adialnej (RID). Sto s owano 1 
0%

agar z dodatkiem 8% NaCl i 209ó surowicy kurzej o mianie
8, pochodzącej od ptaków immunizowanych wirusem cho-
roby Mareka. Wynik odczytywano po 24-48 h inkubacji w
37oC w komorze wilgotnej. Występowanie pierścieni pre-
cypitacyjnych wokół brodawek piór świadczyło o obecno-
ści wirusa.

Odczyn seroneutralizacji (SN). Stosowano mikrometo-
dę beta. Odczyn wykony.wano w hodowli komórek CEF,
stosuj ąc dawkę 1 00 TCID.. reowirusa S 1 1 3 3 oraz dwukrot-
ne rozcięńczenia surowic od Il20 do Il10240. Płytki inku-
bowano w 37"C przy wilgotności 85% z dodatkiem 50ń

COr. Wynik odczytywano po 4-5 dniach inkubacji. Miana
seroneutralizacj i SND rn czyli najv,ry ższe r ozcieńczenie su-
rowicy powodujące neutralizację 50% wirusa, obliczano
wg wzoru Reeda i Muencha.

Test ELISA. Przeprowadzano go w 96 basenikowych
pĘtkach §unclon). Stosowano metodę pośrednią zarów-
no do wykrywania przeciwciał przeciwko herpeswirusom
jak i reowirusom.

Do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi cho-
roby Mareka stosowano antygen przygotov,any ze szczepLl
HVT. Płytki opłaszczano anĘgenem zawieszonym w wo-
dzie dejonizowanej o koncentracj ibiałka 1,0 pg białka/ml.
Surowice do badań rozcieńczano 1/50. Jako koniugat sto-
sowano IgG królika anĘ IgG kury z peroksydazą chrza-
nową (Sigma) rozciehczony 1/5000.

Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko reo-
wirusom wykonywano według Slaughta i wsp. (24) w mo-
dyfikacji własnej (3). Antygen stanowił szczęp S1133 na-
ilrnozony w hodowli CEF. Koncentracja białka wiruso-
wego wynosiła 3,0 p,gbińkalml. Inaktywowane surowice
rozcl,eńczano 1/100. Stosowano koniugat (IgG królika anty

IgG kury z peroksydaząchrzanową (Sigma), rozcieńczony
l /8000.

Poszczególne etapy reakcji przeprowadzano w 37"Cw
ciągu 1 h, w objętości 100 pl. Substrat stanowiłABTS (Sig-
ma). Wynik reakcji barwnej odczyĘwano w spektrofoto-
metrze przy dfugości fali 405 nm. Za wynik dodatni uzna-
wano wartość OD (gęstośó opĘlczna) > 0,200.

Wyniki badań serologicznych poddawano analizie sta-

Ęstycznej stosuj ąc test t-Studenta ptzy poziomie istotno-
ści a : 0,05.

Skuteczność szczepienia przeciwko chorobie Mareka.
Określano ją metodą Muelmansa (13) wg wzoru:

Dc-Dx
Dc

gdzie: Dc - % śmiertelności w grupie ptaków kontrol-
nych,

Dx - oń śmiertelności w grupie ptaków szczepionych.
Ptaki. Do doświadczenla użyto 80 jednodniowych pi-

skląt lęźonych w futejszym Zakładzie z jaj komercyjnych
pochodzących z fermy wolnej odzakażeń wirusem choro-
by Mareka i reowirusami.

Pisklęta podzielono na sześć grup. Grupa I i II liczyła po
ż0 sztllk, pozostałe po 10 piskląt w każdej. Jednodniowe pi-
sklęta grupy I, II i n szczepiono przeciwko chorobie Mare-
ka szczepem HVT dawką 103,6 TCID5. w 0,2 ml. Szczepion-
kę podawano domięśniowo. Dodatkowo jednoczęśnię ze
szczepionkąpisklętom grupy I wprowadzono l0a,5 TCID,.
reowirusa (szczep 218). Tą samą dawką zakażano pisklęta
grupyIV.

W 5 dniu życiaklrczęta z grupy I, II i V zakażano zja-
dliwym szczępem HPRS'6 wirusa choroby Mareka. Grupa
VI stanowiła kontrolę, pisklęta byĘ nieszczepione inięza-
każone. Układ doświadczenia przedstawiono w tab. 1. Okres

Objaśnienia: *zakażęnię w l dniu życia, **zakażenie w 5 dniu
życia.

obserwacji wynosił 4 miesiące. w §lm czasie notowano obja-
wy kliniczne i padnięcia.Przęz cały okres doświadczenia
co 2 Ęgodnie od wszystkich ptaków pobierano krew do
badań serologicznych i pióra w celu stwierdzenia obecno-
ści anĘgenu zjadliwego szczepu wirusa choroby Mareka,

l00

Tab. 1. Układ doświadczenia



Występowanie przeciwciał w surowicach oznaczano te-
stami AGP i ELISA, a przeciwko reowirusom równiez
w SN.

Wynikii omówienie

Wyniki przedstawiono w tab. 2,3 i 4 oraz na ryc. 1 ,

ż j 3. Przęciwciała precypitujące przeciwko wirusowi
choroby Mareka (tab.2) stwierdzano w surowicach
kurcząt I, II i V grupy od 4 tyg, i utrzymywały się one
przez cały okres obserwacji, Podobnie przeciwciała
precypitujące przeciwko reowirusom obserwowano u
ptaków z I i IV grupy od 4 tyg. do końca doświadcze-
nia. W teście ELISA (ryc. 1) obecność przeciwciał
przeciwko wirusowi choroby Mareka stwierdzano od
2 tygodnia. W pózniejszych terminach badań średnia
wartość OD u ptaków I, II, III i V grupy stopniowo
wzrastała. Najwyzsze wartości OD zanotowano w 12-
-l4 tyg. i utrzymywały się do końca obserwacji. U pta-
kow z I grupy w 4, 8 i 10 tyg. obserwowano niższe
wartości OD w porównaniu do ptaków pozostałych

grup, jednak nie były to różnice istotne statystycznie.
Najwyższe wartości OD notowano między 6 a 14 tyg.
u ptaków II grupy, szczepionych przeciwko chorobie
Mareka i zakażonych. Zakażęnie piskląt reowitusem
nie wpływało na produkcję przeciwciał po szczepie-
niu przeciwko MD.

W surowicach kurcząt zakażonychreowirusem w 1

dniu życia (I i IV grupa), przeciwciała stwierdzano od
2 ty g. i utr zymyw ały się pr zez c ały okre s do świ adc ze -

nia (ryc, 2 i 3). W teście ELISA najwyższe wartości
OD notowano w 10- 12 tyg, natomiast w odczynie se-
roneutralizacji w 8-10 tyg.

Obecność antygenu wirusa choroby Mareka w foli-
kułach piór określano odczynem immunodyfuzji ra-
dialnej w zelu (RID), Wyniki przedstawiono \M tab. 3,

Replikację zjadliwego MDV stwierdzano u ptaków w
I, II i V grupie od 3 tyg. do końca doświadczenia. U
ptaków w III grupie nie stwierdzano obecności anty-
genu wirusowego w folikułach piór.

Tab.2. Występowanie przeciwciał precypitujących przeciwko wirusowi choroby Mareka i reowirusom w surowicach kurcząt
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Tab. 3. Występowanie antygenu herpeswirusowego §zczepu HPRSI. w folikułach piór kurcząt

Objaśnienie: * Iiczba wyników dodatnich/liczba ptaków badanych.
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Ryc. 1. Miana przeciwciał przeciwko herpeswirusom w §urowicach kurcząt, oznaczone w teście ELISA
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Ryc. 2. Miana przeciwciał przeciwko reowirusom w surowicach kurcząt, oznaczone w teście ELlSA
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Tab.4. Występowanie objawów chorobowych i padnięć u ptaków doświadczalnych

Objaśnienia: * Iiczbaptaków z objawami chorobowymtlliczbaptaków w grupie, ** Iiczba ptaków padłych/liczba ptaków w grupie.

Ptaki obserwowano 16 tyg. W drugirn tygodniu ob-
serwacji u piskląt w I i IV grupie obserwowano oso-
wienie i objawy biegunki o małym nasileniu, ustępu-
jące samoistnie po około 7 dniach, W pozostaĘch gru-
pach ptaków nie notowano żadnych objawów choro-
bowych w pierwszych tygodniach obserwacji. Od 8

tygodnia życia u2 ptaków w I grupie obserwowano
mimo zachowanego apetytu wychudzenie, chore pta-
ki przysiadały na skokach, występowały objawy pora-
zenia (postawaszpagatu). Ptaki te padł5z w 10 i 11 tyg.
Sekcyjnie stwierdzano u nich znacznę powiększenie
śledziony i wątroby zwidocznymi ogniskami martwi-
cy oraz zgrubienie Ściany żołądka gruczołowego. U 1

ptaka obserwowano wyraźne powiększenie i bladość
nerek. Z p o dobnymi zm i anami anatomopato 1o giczny-
mi padł 1 ptak w 15 tygodniu obserwacji. Obserwo-
wano uniego równiez zmiany w splotach nerwowych,
które były szare, bez połysku z widocznymi zgrubie-
niami. U ptaków w II i III i VI grupie nie notowano
objawów chorobowych ani padnięć. W IV grupie pta-
ków stanowiących kontrolę patogenności reowirusa
padł jeden ptak w 3 tyg. obserwacji, na sekcji stwier-
dzono stan zapalny jelit cienkich oraz powiększenie
śledziony i torby Fabrycjusza. Objawy chorobowe i
zmiany sekcyjne obserwowane u padłego ptaka wska-
zywały na zakażenie reowirusem. W grupie V od 8-9
tyg. większość ptaków była wychudzona, występowa-
ły objawy nerwowe w postaci skrętu szyi, w późnlej-
szym okresie notowano równiez postawę szpagatu. W
okresie obserwacji padło 9 ptakow. Sekcyjnie stwier-
dzano u nich znaczne powiększenie wątroby, śledzio-
ny i nerek z obecnościąrozlegĘch ognisk martwiczych
or az zgr ubien ie ś ci any żołądka gtuczołowe go. W sp lo -

tach nerwowych lędźwiowo -Wzy żowy ch ob serwowa-
no zgrubienia i zanlk poprzecznego prązkowania.
Objawy chorobowe i zmiany anatomopatologiczne u
padłych kurcząt zI iY grupy byĘ typowe dla choroby
Mareka. Podsumowanie wyników obserwacji klinicz-
nych i badań anatomopatologicznych przedstawiono
w tab.4.

Wyliczona wg wzoru Muelmansa skuteczność
szczepień przeciwko choro bie Mareka wyno siła 83,3o/o

u kurcząt w I grupie dodatkowo zakażanej reowiru-
sem, natomiast 100% w grupie szczepionej i zakaża-
nej zjadliwymszczepem HPRS,. wirusa choroby Ma-
reka.

Jak wiadomo w prakĘce pisklęta sąszczepionęprze-
ciwko chorobie Mareka natychmiast po wykluciu.
Rozwój odporności komorkowej i humoralnej trwa u
nich ponad 2 tyg. W tym czasie istnieje niebezpleczeh-
stwo zetknięcia się ptaka ze zjad|iwym szczepem wi-
rusa choroby Mareka i jeżeli ptak był niedostatecznie
zabezpteczony przed zakażentem dochodzi do rozwo-
ju procesu nowotworowego i braku skuteczności szczę,
pień. Przeprowadzone badania wrykazaĘ, że szczepion-
ka podana pisklętom nię zakażonym zabezpieczała
1000ń ptaków przed rozwojem choroby Mareka, ta
sama szczępionka, lecz stosowana u ptaków zakażo-
nych reowinrsem zabezpieczała jedynie w 83,30ń.

Informacj ę o skuteczności szczepień można uzyskać
poprzęz wykazanie obecności przeciwciał we kr-wi
szczepionych ptaków. Jednakże miano przeciwciał nie
odzwierciedla w pełni stopnia zabezpieczęnla ptaka
przed chorobą Mareka ( 1, 2). W przypadku badań wła-
snych miana przeciwciał u ptaków oznaczone w te-
ście ELISA były na podobnym poziomie i nie obser-
wowano statystycznie istotnych rożntc między grupa-
mi. Informację o gorszym uodpornieniu się ptaków
uzyskano dop i ero p o zakażeniu kontrolnym zj adliwym
szczępem HPRS'. wykazując w ten sposób mniejszą
skuteczność szczepień w obecności reowirusa.

Wirus szczepionkowy FC 126 replikuje się u kur-
cząt wlłvołując u nich stałąwiremię. Dlatego teżwńna
jest liczba cząstek wirusa w 1 dawce szczepionki. Ba-
dania in vitro nad interakcjąpomiędzy reowirusami a
wirusem HVT wykazały obntżenie miana wirusa HVT
namnażanęgo z reowirusem (21). Rosenberger (18)
wykazał w badaniach terenowych, że jednoczesne
szczepienie klrcząt szczepionką opartą na szczepie
HVT i żywąszczepionkąoparląna szczepie 1l33 reo-



wirusa gorzej zabezpiecza ptaki przed chorobąMare-
ka w porównaniu do wyników uzyskanych po szczę-
pieniu tylko szczepionką HVT. Jako przyczynę gor-
szego uodpornienia się ptaków Rosenberger (18, 19)
podaj e indukcj ę interferonu pTzez reowirus, który może
hamować namnażanie wirusa HvT. obecnośc inter-
feronu indukowan ę go przez ptas ie reowitusy wykaza-
no in vitro i in vivo. Stwierdzono go zarówno w ho-
dowlach komórkowy ch zakażonych różnymi szczepa-
mi reowirusa, jak równiez w płucach i surowicy kur-
cząt (4). Jest mozliwe, że u zakażonych reowirusem
ptaków następowało wolniej szę namnażanie wirusa
szczepionkowego w organizmie. Jednakże wydaje się,
że przyczyna zmniej szonej skuteczności szczepieh
przeciwko chorobie Mareka w obecności reowirusów
jest bardziej skomplikowana. Jak wiadomo zakażenie
ptaków reowirusami moze by c przy czyną immuno su-
presji. Zwtązane jest to z ich replikacją która odbpva
się w torbie Fabrycjusza(16,23). Upośledzeniu ulega
produkcja limfocytów B. Ponadto reowirusy hamują
aktywnośc fagocytarrrą makrofagów ( 1 5, 1 6).

Reowirusy mogą być również przyczyną gorszego
uodpornienia się ktlrcząt po szczepieniu przeciwko
rzekomemu pomorowi drobiu (23), przeciwko choro-
bie Derzsyego u gąsiąt (20), nasilająupadki tzmiany
anatomop ato lo giczne p o zakażeniu wirus em choroby
Gumboro (II, 12) oraz powodująctęższy przebieg
zakażei wirus em anemii zakaźnej (8).

Przeprowadzone badania wykazaĘ, że zakażenle re-
owirusami jednocześnię ze szczępieniem piskląt prze-
ciwko chorobie Mareka jestprzyczyną gorszego za-
bezpl,eczenia ptaków przed rozwojem tej choroby.
Należy pamiętaó o rygorystycznym przestrzeganiu
odpowiednich warunków zoohigienicznych i hodow-
lanych na fermach drobiu orazprowadzić systematycz-
ne szczepienia stad rodzicielskich chroniące potom-
stwo prze d zakażęnięm re owiru s am t. Z akażęnie p i skl ąt

reowirusem j ednocze śn ie ze szczepieniem przeciwko
chorobie Mareka j es t przy czynąobniżonej skuteczno-
ści tego szczepienia.
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Porównano objawy kliniczne występujące u 50 krów podejrzanych o gąb-

czasta encelalopatię (BSE) u których BSE potwierdzono badaniem histologicz-

nym mózgu (grupa) z objawami klinicznymi występującyrni u 22 krów podej-

rzanych o BSE u których wyniki badania histologicznego mózgu wypadły ujem-

nie (grupa B) Analiza statystyczna (test chi kwadrat) wykazała w grupie A zna-

miennie częściej występująca wzmożoną pobrrdliwość, nenvowe ruchy oczu i
uszu, zwiększone ś]inienie oraz 7izanię śluzawicy Ponadto krowy z grupy A
były bardziej wrażliwe na bodźce doĘkowe, dźwiękowe i świetlne Częściej u

nich występowała ataksja niżeli u zwierząt z grupy B 
(i

KOCK R., CHALMERS W. s. K., MWANZIA J.,
CHILLINGWORTH C., WAMBUA J., COLE-
MAN P. G., BAXENDALE W.: Przeciwciała dla
wirusa nosówki u lwów w Masai Mara. (Canine
distemper amtibodies in lions of the Masai Mara).
Vet, Rec. I42,662-665,1998 (24)

WirLrs nosówki nie tylko atakuje przedstawicieJi z rodziny Canidae ale rów-

nieź lwy (Panthera 1eo) Objawy charakterystyczne dla nosówki wystąpiły u 55

Iwów (27 sarnców i 28 samic) w okesie paździemik 1944 luĘ 1995 r. na terenie

rezeIwafu Masai Mara i w jego okolicach. W surowicaclr 55% 1wów występo-

wały przeciwciała specyficzne dla wirusa nosówki świadczące o ekspozycji na

tego patogena. Miano przeciwciałwahało się od ponad 1/8 do ponad 1/1024. U

lwów przebywających w niewoli szczepienie żywą atenuowaną szczepionką

opańa o szczep Onderstepoort jest bezpieczne i w pełni chroni przed zakaże-

niem terenowymi szczepami wirusa nosówki. 
G.


