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Diagnosis of poultry infection with myeloid leukemia vitus (ALU-J)

Summary

The ELISA and PCR methods were applied for the diagnosis of ALV-J infection of young chickens and
adult hens in tlocks from different regions of Poland. The ELISA examination was carried out on 980 of the
sera of chicks at the age of 7-1l weeks and on l56 sera of Ros 308-race hens aged 8-15 months. Generally
positive serological results were indicated in 21 (2.I%) of the chicks and 41 (26.3%) of the adult birds. Detailed
serological examinations in one of the flocks revealed 38.40ń positive results in the ELISA and 26.90/o in the
PCR. The length of DNA env gene bands was 545 pb and they were typical for the ALV-J virus.
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Wirus białaczki drobiu ALV (avian leukosis
virus) i wirus retikuloendoteliozy - REV (reticuloen-
dotheliosi s virus) wyr,vołuj ące proces nowotworowy,
są u drobiu j ednymi z nalbar dziej rozpowszechnionych
czynników zakażny ch z r o dziny O n c o m av i r i d a e. J e d-
nąz formbiałaczęk drobiu jest postać mieloblastycz-
na wyłvołanaprzęz typ C onkogennego RNA wirusa
ALV podtypu J. W latach 1997-1998 choroba tabyła
jednym z większych problemow epizooĘcznych ho-
dowli kurw Anglii. Fadly i Smith (3) podają ze wirus
ALV-J qrvołuje nie tylko zmianynowotworowe, pad-
nięcia, obnizenie produkcyjności u kur ras mięsnych,
ale równiez powoduje tworzenie guzow i zmian ana-
tomopatologtcznychu ras nieśnych. W ciąu kilku lat
wirus spowodował duże stra§ w wielkotowarowych
gospodarstwach hodowlanych i zarodowych ras mięs-
nych. Straty ekonomiczne wynikające ztytułu samych
padnięć drobiu wynosiły od 20ń do 25oń pogłowia.
W wielu gospodarstwach straty w odchowie ptaków
byty na tyle duże, żęnie były one w stanie zaopatrzyć
hodowców w odpowiednią ilośc piskląt do hodowli.

W Polsce, podobniejak i w innych krajach, choro-
ba dotyczyła głównie stad rodzicielskich kierunku
mięsnego (l1, 12). Skala zjawiska była tak duża, że
90%-100%jaj lub klr zakażonych wirusem ALV-J wy-
kazywało obecność swoistego antygenu gs lub prze-
ciwciał odpornościowych w surowicy krwi (5). Pierw-
sze chore osobniki pojawiaĘ się między 8. a 16. ty-
godniem Ę cia, pr zy czym naj większą śmiertelno ść no -

towano u drobiu dorosłego. Wirus białaczkimieloblas-
tycznej drobiu, wyizolowany po razpierwszy w koń-

cu lat osiemdziesiątych przez Payne'a i wsp. (6), ury-
kanlje wysoki tropizm do komórek szpiku kostnego.
B adaniami histopato l o gicznyml stwierdzono rozro st
nowotworowy w wielu narządach z dominacją nacie-
ków komórek mielocytarnych (11).

Celem badań było określenie występowania swo-
istych przeciwciał dla wirusa btałaczklmieloblastycz-
nej (ALV-J) testem ELISA u drobiu w stadach hodow-
lanych pochodzących z różnych rejonów kraju, w od-
niesieniu do kontroli zakażęil techniką łańcuchowej
reakcji PCR,

Mateliał imetody
Badaniami objęto ogółem l l76 sztuk drobiu pochodzą-

cego z 52 stad reprodukcyjnych rasy Ros 30B z rożnycll
rejonów kraju. Spośrod wybranej Ilczby 9B0 sztul< stano-
wił drób młody w wieku 7-1l tygodni, a 196 kury do-
rosłe. Celem określenia obecności swoistych przeciwciał
dla wirusa btałaczki mieloblastycznej ALV-J w zółtku do
badań lżyto 43 jaj kur wymienionej rasy zfermy Ę w któ-
rej 38,5%o sztuk reagowało dodatnio w teście ELISA,

Próbki krwi pobierano z żyĘ skrzydłowej. a surowice
do badań przygotowlłvano w sposób ogólnie przyjęty, Przed
wykonaniem kontroli serologicznej surowice inaktywowa-
no 20 min. w temp. 56"C,

N{etodyka uzyskiwania swoistych przeciwciał anty
ALV-J zżółtkajaj. Po odcięciu skorupy jaja znad komory
powietrznej pobierano jałowąpipetą l ml zółtka, mieszano
go z l ml PBS, po czym dodawano2ml chlorofonnu, staran-
nie mieszano i pozostawiano w temperaturze pokojowej
na l godz. Następnie wirowano l500 obr. przez 20 min.,



zbierano górnąwarstwę mieszaniny i in-
akĘwowano w temp. 56"C przez3O min.
Tak przygotowana mie sza nina żókka 1 aja
kurzego sŁużyła za materiń wyjściowy
do badań serologicznych.

Test ELISA. Kontrolę swoistych prze-
ciwciał anty-ALV-J przeprowadzono
przy uży ciu komercyjne go zestawu ELI-
SA firmy IDEXX seria 0926B-405GW.
Technikę wykonania odczynu oraz od-
czyt i obliczanie wyników wykonywano
z go dni e z załączonąinstrukcj ą.

Izo|acja wirusowego DNA z próbek
pełnej krwi. Do badania lżyto 52 pró-
bek pełnej krwi od kur z fermy P. Po od-
wirowaniu krwiprzez 30 min. przy 3000
obr./min., pobierano 50 pl komorek
z warstwy leukocytów, po czym postę-
powano wg protokołu izolacji DNA ze-
stawu Blood Mini (A&A Biotechnolo-
gy, Gdynia. Nr kat. 022 50).

PCR. Do badah uzyto dwoch prime-
rów genu env wirusa btałaczki mielobla-
stycznej typu J, pochodzących z DNA
konsetwatywnej sekwencji gp85. Reak-
cję prowadzono w mieszaninie o końco-
wej objętości25 p,I składającej się z l0
mM Tris-HCl pH 8,8 przy ż5oC,50 mM
KCI,2 mM MgClr, 0,1% Triton X-l00,
200 pM mieszaniny każdego z dNTP,
0,5 U DyNAzyme II DNA polimerazy
(Finnzymes Oy), 0,2 pM primerów genu
env:H5 (5'-gga tgaggtgactaa gaa ag-3')
pozycja 5258-5211 i H7 (5'-cga acc aaa
ggt aac aca cg-3') pozycja 5783-5802
oraz3 p), izolowanego DNA. Profil tem-
perafurowy amplifikacji był następujący: 93oC 1 min., 60'C
1 min, z obnizeniem temperatury o 1oC w każdym następ-
nym cyklu (funkcja,,touch down", ]2"C l min. 30 s.przez
tr 3 cykli, a następnie 95"C l min., 48"C 1 min., 72"C I min.
30 s.przez 30 cykli, końcowe wydłuzenie przez7 min.72"C
i ochłodzenie do 4'C.

Elektroforezę produktów amplifi kacj i prow adzono przez
30 min. w 1,5ońżellagarozowymz dodatkiembromku ety-
dyny przy napięciu prądu l00 V.

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki badań ilustrujątab.I i2 orazryc.

I i2.Przeprowadzone badania wykazŃy, ze spośród
980 surowic drobiu młodego, pochodzącego z 52 stad
z r óżny ch rej onów kraju, 2I (2,I%) sztuk wyka zW a-
ło dodatni wynik kontroli serologicznej w teście ELI-
SA. Dodatnie wartości współczynnika OD (optical
density) w grupie drobiu młodego od 7 do 11 tygodni
wynosiĘ od 0,687 do 0,770, podczas gdy wartości
ujemne wahały się od 0,010 do 0,599, W grupie 196
kur dorosĘch dodatni wynik testu ELISA wykazywa-
ło 4I (20,90ń) sztuk. Analogiczne wskaźniki dla dro-
biu dorosłego wynosiĘ: wartość współczynnika OD
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Tab. 1. Wyniki kontroli serologicznej przeciwciał anĘ ALV-J testem ELISA w sta-
dach kur rasy Ros 308 z różnych rejonów kraju

dla surowic dodatnich wahała się od 0,618 do 7,632,
zaś dla surowic ujemnych od 0,011 do 0,600. Istotne
jest, ze spośrod 32 kur wykazlĄących ujemny wynik
w teście ELISA, 10 sztuk dało pozytywT ry wynik w re-

Ryc. 1. Wyniki kontroli przeciwciał anĘ ALV-J testem ELISA
w surowicach kur dorosłych: A1-2 - kontrola negatyrvn a, A3-4 -
kontrola pozytywna, A5-E8 - surowice kur z gospodarstwa P
(badanie jednodołkowe), E9-H6 - surowice z gospodarstwa Z
(badanie dwudołkowe), H7-8 - blank, II9-12 - baseniki puste
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Tab.2. Wyniki kontroli przeciwciał anty-ALV-J w surowicy krwi i żółtku jaja kur
pochodzących z gospodarstwa P

Objaśnienia: * do badań użyto komercyjnego zestawu ELISA firrny IDEXX; ** - spo-
śród 52 próbek krwi stwierdzono 14 dodatnich wyników w reakcji PCR, z których 10 nie
było zgodnych, a 4 zgodne z wynikami ELISA

akcji PCR. Rozbieżnośó povłyższych wyników kon-
troltnależy upatrywać zatówno \Me wczesnej fazie za-
każenta organizmu, jak i niskim mianie przeciwclał
odpomościowych lub zbyt w długim okresie wiruso-
wej latencji. Trudno jest na obecnym etapie badah
stwierdzić, który z wymienionych e lementów j e st naj -
bardziej mozliwy. Wyjaśnienie tego problemu będzie
przedmiotem dalszych analiz.

S zcze gołowa kontro la s ero l o gi c zn a pr ze ciw ciaŁ anĘ
ALV-J w populacjikur z fe*y (P) zakażonych wiru-
s ęm białac zki mi e 1 ob las §cznej w ykazaŁa 20 (3 8,4%)
dodatnich wyników ELISA (tab. 2). Wartość współ-
czynnika OD dla surowic dodatnich wyrosiła od 0,623
do 1,635, zaś dla ujemnych - od 0,021 do 0,538. Wy-
niki kontroli przeciwciał dla wirusa ALV-J testem ELI-
SA ilustruje ryc. 1. Spośrod wymienionych 20kar z do-
datnim wynikiem ELISA tylko u 4 stwierdzono do-
datni wynik badania metodą PCR. Ohąrmane rezultaty
wskazywać mogą m.in. na lokaltzacjęwirusa ALV-J
w innych miejscach organizmu niż obwodowy układ

krwi. Takie prawdopodobieństwo su-
gerują badania m.in. Klintevall i wsp.
(4) w przyp adku zakażenia bydła wi -
rusem BLV. Najczęściej wirus bia-
łaczki bydła stwierdza się w wątro-
bie i śledzionie, podczas gdy u nie-
ktorych zwterzątbrak j ego obecno ści
w szpiku kostnym, grasicy, nerkach,
a nawet w węzłach chłonnych.

Badania Szelęszczuka (11) uryka-
zały wysokie miana przeciwciał
(1824) przeciwko antygenowi gp85
wirusa ALV-J u stosunkowo młodych
ptaków. Jak podkreśla autor, około
50oń klr stada rodzicielskiego wyka-
zywńo dodatni wynik kontroli sero-
logicznej testem ELISA. Wysoki pro-
cent wyników dodatnich stwierdzono
również przy wykrywaniu antygenu
grupowo swoistego p27 uptaków ro-
dzicielskiego stada brojlerow w wie-
ku 48 Ęgodni. Podobnie Minta i Smie-
tanka (5) wykazali wysoki procent
(88%) wyników dodatnich w kontro-
li antygenu GS w albuminie jaj oraz
I00% przeciwciał anty ALV-J w su-
rowicy krwi. Wymienieni autorzy
stwierdzili rownież, że stopień prze-
noszenia wirusa drogą transowarial-
ną jest zróżntcowany tw zależnoścI
od stada wynosi od 60ń do 3Ioń po-
głowia drobiu.

Wstępne wyniki kontroli surowic
testem ELISA potwierdzono bada-
niem przeciwciał swoistych w żołtka
jaj pochodzących ze stadaP. Ogółem,
spośród a3 jaj badanych I0 (23%)
vłykazywało dodatni wynik ELISA,
przy czym wartość współczynnika

OD w tym przypadku wahała się od 0,618 do I,262
(tab. 2). Uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie
trans owarialnej dro gi r o zpr zestr zeniania s ię choroby.
Badania innych autorów (I, ] , 13) wykazaĘ, że droga
ta jest najbardziej.efektyw.ną drogą zakażania drobiu
l szęrzenta się wirusa mtędzy pokoleniami. Payne
i wsp. (7, 8) stwierdzili ponadto, żepisklęta 1-dniowe
ras nieśnych po dootrzewnowym zakażęniu wirusem
ALV-JzawszęvłytwarzająprzeciwctałaneutraltnĄą-
ce, podczas gd.y u pjstt*l ras mięsnych.prawie zawsze
rozwtja się wiremia. Cecha ta, jak się wydaje, jest
szczególnte istotna zarówno z punktu widzenia samej
patogeneryl wirusa, jak i epizootiologii zakńęń duĄch
stad drobiu. Badania tropizmu szczępu HPRS-103,
prototypu wirusa ALV-J vłykazĘ, że w przeciwień-
stwie do szczepów podgrupy A wykazuje on szcze-
gólne powinowactwo do komórek szeregu mielocy-
tarnego. W mniejszym stopniu atakuje on komórki
torby Fabrycjusza i indukuje powstanie formy mielo-
idalnej, a nie postaci limfoidalnej (1).



Ryc. 2. Elektroforegram reakcji PCR z próbkami DNA izolo-
wanymi z leukocytów krwi kur dorosłych. M - marker; 'l,,27 -
wynik ujemny,2-26 i28-52 - próbki DNA ptaków badanych

Kontrola materiafu gęnęty cznęgo wirus a biaŁaczki
mieloblasty cznęj w fermie P przy p omocy reakcj i P CR
w ykazała 1 4 wynikó w do datni ch p r zy uży c i:tl s ekwen -

cji nukleotydów dwóch primerów (H5 i H7) genu env
witusa ALV-J. Wielkość otrzymanego prĘka DNA
wynosiła 545 pz i była ona typowa dla tego wariantu
wirusa białaczki drobiu. Wyrazistoś c poszczęgolnych
prążkow amplikonu nie była jednakowa izależała od
probki badanego DNA. Ogółem, spośród 52 probek
DNA pełnej krwi kur dorosłych stwierdzono tylko
4 wyniki zgodne (286,302,3I4 i315) z wynikami tes-
tu ELI SA (ry c . 2). W efekcie pr ązki amplikonow DNA
reakcji PCR były wyrażnie zaznaczonę tylko u §ch
ptakoą u których stwierdzono wysokie wartości OD
w teście ELISA (314 i 315).

Przeprowa dzonę badania stanowią potwierdzenie
rezultatów uzyskanych p rzez irrtych autorów (2, 9 , I0) .

Smith i wsp. (9) stosując podobną metodykę reakcji
PCR wykazali obecność identycznychprĘków DNA
w próbkach krwi, skrawkach grzebienia, skórze pal-
ców nóg kttcząt zakażonych doświadczalnie oraz
w monocytach krwi obwodowej kwcząt brojlerów
w warunka ch zakażęnia naturalne go. W do świ adczal-
nym zakażeniu 16 kurcząt 79-dniowych rasy nieśnej
linii Brl szczępęm HPRS-103 w fazie embrionalnej,
obecność wirusowego DNA metodą PCR wykazano
u 5 sztlkzarówno w surowicy, w pełnej krwi, jak i bro-
dawkach piór. W zakażenil kontaktowym wykazano
ujemny wynik reakcji PCR, podczas gdy badaniem
serologicznym dodatni wynik kontroli stwierdzono
tylko u jednego zkurcząt 45-dniowych i u 5/5 kurrcząt
79-dniowych. Kontrolakurcząt rasy mięsnej linii 21
metodą PCR wykazała ldenĘczny wynik po zakaże-
niu doświadczalnym, podczas gdy po zakażeniu kon-
taktowym ltczbawyników dodatnich wynosiła: u kur-
cząt l6-dniowych Il5 i 4l5 u kurcząt 3I-, 45- i 79-
-dniowych. W innym badaniu autor podkreśla, ze sto-
sując test PCR na bazie primerów DNA genu env wi-
nlsabiŃaczki ALV-J, uzyskuje się szybką cn:ląiwy-

soce specyficznąmetodę diagnosĘczną. W efekcie sto-
sowano trzy warianty metody PCR. W jednej z nich
użyto pary primerów H5 i H2 wykrywającej ampliko-

ny DNA dla prototypu HPRS- 1 03 wirusa AL!
zaśw drugiej primerów H5 i H7 pozwalają-
cych na wykrywanie wariantów wirusa pod-
grupy J. Trzeciąparę stanowiĘ primery H5
i ADl porwalające na wykrywanie wszystkich
innych wariantów wirusa białaczki drobiu na-
leżących do podgrupy A-E.

Reasumując należy stwierdzić, że przepro-
wadzone badania wykazały obecnośó swo-
istych przeciwctał dla wirusa białaczki mielo-
blastycznej (ALV-J) w próbkach surowic tes-

tem ELISA oraz obecność wirusowego DNA w pełnej
krwi przy uzyciu reakcji PCR, Jak wykazano, z epi-
zooĘcznego punktu widzenia choroba w mniejszym
stopniu dotyczy stad młodych, a rozwija się głownie
wśrod ptaków dorosĘch. Stosując test PCR nabazię
dwoch primerów DNA genu env (H5 i H7) wirusa
ALV-J uzyskuje się szybką czułąi wysocę specyficz-
nąmetodę diagnostyczną. W świetle omawianego prob-
lemu, patogeneza i profilaktyka chorób nowotworo-
\\ych drobiu w Polsce wymaga nowoczesnej diagnos-
tyki laboratoryjnej i nowych rozwtązah ich róznico-
wania, Przedstawiony problem jest nie §lko ważnym
zagadnieniem naukowym, ale stanowić możę istotne
zagadnienie nafu ry eptzo oĘ cznej i go sp o dar czej.
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