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Od kilku lat notowane są przypadki reowirozy w
stadach brojlerów na terenie caŁego kraju, Choroba
występuje w pierwszych dwoch tygodniach życia za-

równó u kurcząt pochodzących ze stad szczepionych
przeciwko zakażóntom reowitus ow y m szczępi onka-
mi klasycznymi, jakteZnie szczepionych (7, 8). Cho-
roba mi ostry przebieg, śmiertelność wynosi nawet do

50% ptakóww stadzie (7).Zakażenie szerzy się.drogą
pionową poprzezjaja wylęgowe? a wyklute pisklęta
itaj ą się źiódłęm zakażęuadla piskląt w komorze kluj -

nikowej i w fermie (6,7), U ozdrowieńców występuje
znalznę zróżnicowanie we wzroście, będącę przyczy-
ną wybrakowań w ubojniach i zwiększenia strat eko-
nomicznych. Czynnikiem etiologicznym tej 9hor_9br
są reowirusy ptasie określane jako szczepy ERS (En-
teric Reoviruses Strains) wyizolowane w 1998 r, przęz
Mintę i wsp. (7).

PrŻeprowadzone badania miaĘ na celu scharakte-

ry zow ante szc zepu re owirus a wyw o łuj ąc e go u kurcz ąt
brojlerów pochodzących od rodziców szczepionych
przóciwko reowirusom ostrą formę reowirozy.

Materiał imetody

Ptaki. Badania przeprowadzono w brojlerach pochodzą-

cych z ferrny X, Dodatkowo uzyto 20 jednodniowych pi-

sklal SPF (Lohmann) lęzonych w tutejszej Pracowni.
Wykrywanie przeciwciał przeciwko reowirusom. Ba-

dania serologiczne wykony,wano testem ELISA przy lży-
ciu zestawu komcrcyjnego firmy IDEXX, wyniki analizo-
wano przy użyciu programu komputerowego xChek, Każ-
dorazówo badano po 23 próbki surowic, które pobierano

od ptaków trzykrotnie w wieku lI,2I I 47 dnt życia.

prześwietlając. Wszystkie zarodki zamarłę i schłodzone po

bkresi e obserwacj i poddawano badaniu embriopatol ogicz-
nemu, pobierano płyny i błony zarodkowe.

Namnażanie izolatów wirusowych. Jednolitą warstwę

komórek fibroblastów zarodka kurzego (CEF), sporządza-

ru
RT-PCR. Kwas rybonukleinowy izolowano z

m wirusowyclr namnozonychw hodowli CEF przy
ukcji firmy QIAGEN.
wano inny wirus RNA
, kontrolę ujemną s| -



nowiły komórki CEF nie zakażone. Stosowano starlery cha-
rakterystyczne dla fragmentu Slgenomu szczepLl Sl133
reowirusa ptaków opracowane przezXie i wsp. (10):

- REO l (łańcuch 24 oligonukleotydów) - 5' GGT GCG
ACT GCT GTA TTT GGT AAC 3' bezpośredni,

- REO 2 (łańcuch 21 oligonukleotydów) - 5' AAT GGA
ACG ATA GCG TGT GGG 3' odwrotny. Stańery otrzy-
małto z firmy DNA Gdańsk.

Przy uzyciu komercyjnego zestawu produkcji firmy MBI
Fetmentas przeprowadzono reakcję odwrotnej transkryp-
cji RNA. Uzyskane łańcuchy cDNA amplifikowano w ter-
mocyklerze firmy Biometra. Stosowano 35 cykli przy na-
stępuj ących parametrach termicznych : 9 4" C - 1 min. ; 5 7"C

1 min.; 72"C - 1 min. Końcowe wydłużenie łańcuchów
cDNA wykonywano w temp. 7 2" C przez 1 0 min. Produkty
amplifi kacj i poddawano r ozdziałow i elektroforetycznemu
w 1,0o% żelu agarozov\rym w czasie 40-60 min. przy napię-
ciu 100V, a następnie barwiono roztworem bromku ełdy-
ny (0,5 mg/ml) i analizowano w świetle UV.

Próba biologiczna. 20 jednodniowych piskląt SPF po-
dzielono na 2 grupy. 15 pisklętom podano dodziobowo po
0,2 ml filtratow z wątroby i śledziony chorych ptaków, a 5
piskląt otrzymało w taki sam sposób płyn PBS i stanowiĘ
one glupę kontrolną. Ptaki odchowFvano w oddzielnych,
izolowanych pomieszczeniach i obserwowano przez 4 ty-
godnie. W czasie trwania doświadczenia prowadzono ob-
serwacje kliniczne. Wszystkie ptaki padłe badano anato-
mopatolo gi cznie. Po zal<ończęniu doświ adczeni a ptaki, któ -

re przeżyły wazono! poddawano ubojowi i przeprowadza-
no badanie sekcyjne.

Wyniki iomówienie
Opis przypadku. Fermę X, w której wcześniej nie

występowĄ zakażenta reowirusami, zasiedlono 1 7 000
piskląt rasy Coob-S00 pochodzących od rodziców szcze-
pionych przeciwko reowirusom dwukrotnie szczepion-
ką żyw ą zaw ieraj ącą szczęp S 1 1 3 3 i dwukrotni e szcze-
pionką inaktyłvowaną opaftą na szczepach l7 33 i 2408,
zgodnie z zalecanym programem profilaktycznym. Pis-
klęta początkowo odcho!\ywały się prawidłowo, nie no-
towano objawów chorobowych ani zwiększonych pad-
nięć. Od 7 dnia życia obserwowano trudności w poru-
szaniu się, porazenia kończyn, zmniejszenie ape§tu. u
pojedynczych ptaków wystąpiła biegunka oraz zwięk-
szająca się śmiertelność. U ptaków padĘch wątroba i
śledziona były znacznie powiększone z niewielkimi bia-
łymi ogniskami maftwicy, sporadycznie stwierdzano nie-
żytowy stan zapalny jelit cienkich. Smierlelność wzra-
stała w kolejnych tygodniach odchowu (ryc. 1). W dru-
gim tygodniu padło 830 kurcząt (4,9oń), a w 4 tygodniu
aż I5I4 sztuk (8,9%). Od 5 tygodnia życia śmierlelność
ma|ała. Łącznie w czasie cyklu odchowu padło 20,9oń
brojlerów. Kurczęta, które przechorowĄ wykazywńy
znaczne zróżnicowanie we wzroście. W ubojni wybra-
kowano dodatkowo 2646 kurcząt (15,56%\ Wskaźniki
produkcyjne cyklu odchowu byĘ znacznie obnizone, po
47 dniach średnia masa ciała ptaków wynosiła 2,08 kg.
Natomiast zużycie paszy na 1 kg masy ciała 2,4 kg. Do-
tychczas opisywane przypadki reowirozy kurcząt broj-
lerów miały przebieg analogiczny, śmieftelnośc była
najbardziej nasilona w ostrej fazie choroby (2-3 Ędzień

życia). We wszystkich przypadkach notowano znaczne
zrożnicowanie we wzroście powiększające straty eko-
nomiczne odchowu (7, 8)

Przebieg choroby i obserwowane w narządach we-
wnętrznych ptaków zmiany sekcyjne wskazywały na

zakażenie patogennym szczepem reowirusa (ERS). W
tabeli 1 przedstawiono wyniki badań serologicznych. W
l l dniu życiaprzeciwciała przeciwko reowirusom stwier-
dzono w teście ELISA w 39,10ń próbek. Srednia mian
wynosiła 865, a zakres mian od 1 do 7957 ,wartość wspóŁ
czynnl,ka zmienn ości 1 8 8, 3 %. Znaczne zr ożnicow anie
mian ELISA i wysoka waftośc współczynnika zmienno-
ści wskazywŃy nazakażenie reowirusami. Badanie prze-
prowadzone w 10 dni późnie1 wykazało obecność prze-
ciwciał we wszystkich badanych próbkach. Wartość śred-
niej mian badanych surowic była dwukrotniewyższantż
w pierwszym badaniu, a współczynnik zmienności wy-
noslł 4'7,9oń. W próbkach surowic kurcząt pobranyclr w
47 dniużycia,podczas uboju, stwierdzono dalszy wzrost
poziomu przeciwciał w surowicy ptaków średnia mian
wynosiła 5164 i stwierdzano je we wszystkich próbkach.

W kolejnym etapie badań przeprowadzono izolację
czynntka wirusowego w zarodkach SPF oraz jego iden-
tyfrkację. Zakażone zarcdki zams,erały w pier-wszym pa-
sazu pomiędzy 48 a96hp.i. Stwierdzano pogrubienie i
przekrwienie błon zarodkowych, a także obrzęki I przę-
krwienia w okolicy grzbietu zarodków. W homogena-
tach błon zarodkowych, w odczynie AGP wobec suro-
wicy anty-reo obser-wowano wystąpienie prążków pre-
cyp itacyj nych świadczących o obecności grupowo-swo-
istego antygenu reowirusów ptasich. Po zakażeniu ko-
mórek fibroblastów zarodka kurzego od pierwszego pa-
sazu notowano występowanie efektu cytopatycznego
charakterystycznego dla reowirusów.

Celem dalszej identyfikacji izolatu wirusowego za-
stosowano metodę RT-PCR. Elektroforezę produktow
reakcji przeprowadzoną w żell agarozo\Ąrym przedsta-
wiono na ryc. 2. Produkty amplifikacji o wielkości 532
pz llzyskano zarówno w próbie przygotowanej ze stan-
dardowego szezepu S 1133 jak również w próbach z izo-
latów pochodzących z wątroby i śledziony chorych pta-
korv. W próbach kontrolnych pochodzących ze szczepu
IBDV oTaz z komórek CEF nie zakażonych nie obser-
wowano obecności produktu reakcji. Do amplifikacji
fragmentu genu S1 charakterystycznego dla standardo-
wego szczepu S1133 reowirusa ptasiego zastosowano
parę starterów o sekwencji podanej ptzezXie i wsp. (10).

Autorzy (1 0) poddali analizie 6 referencyjnych i 23 tęre-
nowe szczepy reowirusów ptaskich. We wszystkich pró-
bach stwierdzili obecność produktu o wielkości 532 pz,
natomiast w próbach pochodzących z innych szczepow
wirusowych oTaz z bakterii nie stwierdzali oni produktu
amplifikacji, potwierdzając w ten sposób specyficzność
tej reakcji dla reowirusów ptasich. Również Liu i Giam-
bome (4) poddając amplifikacji fragment segmentu Sl
genomu reowirusów przy użyciu tych starlerów uzyska-
li produkt o wielkości 532 pz. W piśmiennictwie krajo-
wym brak jest dotychczas opracowań dotyczących za-
stosowania RT-PCR do wykrywania materiału genetycz-
nego reowirusów ptasich.
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Ryc. 1. Padnięcia i łrTbrakowania kurcząt
w okresie odchowu

Ryc.3, Zmianysekryjnewwątrobieptaka Ryc. 4. Zmiany sekcyjne w śledzionie
puał"go w7dnip.i. kurczątpadłychw7dnip,i,

Ryc. 2. Rozdział produktów RT-PCRw 2"/o żelu agarozowym
Objaśnienia: 1 i 15 - wzofzec masowy DNA (1031-80pz),2i9
- szczęp S 1 13 3, 3 i 10 supematant z komórek CEF zakażonych
rozcierem z wątroby, 4 i 14 - supematant z komórek CEF zaka-
żonych rozcięrami ze śledziony, 5 i 12 - supematant z komórek
CEF nie zakażonych (K-), 6,7 i 13 szczep IBDV.

Z,e wzg\ędu na zrraczne zróżnicowanie patogenności
reowirusów występujących u kurcząt (1-3, 9), pzepro-
wadzono prob ę biolo giczną. Zakażenię j e dnodniowych
piskląt SPF homogenatami z wątroby i śledziony cho-

rych ptaków było przyczynąwystępowania od 5 dnia p.i.
objawów klinicznych. U kurcząt widoczne było osowie-
nie, trudności w poruszaniu się, zmntejszenie apetytu i
biegunka. Pomiędzy 6 a 10 dniem p.i. padło 8 ptaków i
w L4 dni p.i. 2 ptaki. Zmiany sekcyjne, podobnie jak u
kurcząt w fermie występowĄ w wątrobie i śledzionie.
Narządy te byĘ powiększone z ogniskami martwicy (ryc.
3 i 4). Wątroby były blade o konsystencji kruchej, nato-
miast śledziony twarde blade lub znacznie przekrwione.
U 2 ptaków stwierdzono również atrofię torby Fabrycju-
sza. Pozostałe pTzry ĄciuptakibyĘ znacznie zahamowa-
ne we wzroście. Na ryc. 5 przedstawiono średnie masy
ciała ptaków. W cztery tygodnie po zakażenill średnia masa
ciała klrcząt z grupy zakażonej była niższa o 119,3 g
(30,4%) w porównaniu do średniej masy ciałaktlrczątz

istotna. U
doświad-

ani śmier-
telności. Wyniki zakażenia kontrolnego piskląt SPF wy-
kazaĘ, że pochodzący od kurcząt brojlerów szczep rę-
owirusa ptasiego był szczepem wysoce patogennym.

Reasumując należy stwierdzić, że szczep wirusowy
'--wyizolowany od kurcząt brojlerów, pochodzących od

rodziców szczepionych przeciwko reowirusom, cecho-
wał się znacznąpatogennością dla zarodków kurzych

El

Tab. 1. Wyniki badań serologicznych surowic kurcząt w kie-
runku reowirusów test ELISA (IDEXX)

1 dzień 4 tydz.

Ryc. 5. Średnia masa ciała kurcząt zakażonych homogeniza-
tami narządów wewnętrznych

i piskląt orazwykazywał cechy charakterysĘczne dlare-
owirusów ptasich szczepów ERS.
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