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In minks linfected with A|eutian Mink Disease Parvovirus (AMD\) pathological lesions and clinical,signs
resultfrom disturbances,occurring in the immune re§ponse mechanisms. The iodine test is used mainly to

§creen the diseass, but its usefulness in determining the level of AMDV infection in minks is relatively low, F'or
cific anti-AMDv antibodies in blood sera of infected

use counterimmunoelectrophoresis as a diagnośtic test
om mink herds. New diagnostic ńethod§, more sensi-

ecular biology. The early detection of infected animals
xisting effective control method of AD. Elemination of
iminates the risk of infection in farms free from AD. 
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Choroba aleucka - AD (Aleutian Disease) j est prze-
wlekłym i nieuleczalnym schorzeniem norek wywo-
łanym przez wirus AMDV (Aleutian Mink Disease
Parvovirus), która powoduje duze straty ekonomiczne
w hodowli. W wyniku intensywnej i ciągłej replikacji
wirusa w organizmte zakażonych norek degajązabu-
rzeniu funkcj e układu immuno 1o g iczne go . Pole gaj ą
one na nadmiernej syntezie swoistych przeciwciał, in-
tensywnym rozp lemi e komórek plazmaty cznych, hi -

pergammaglobulinemi i oraz tworzeniu się komplek-
s ów immuno 1o gi cznych. Następ stwem tych zaburzeń
są zmiany patologiczne w narządach wewnętrznych
będące przyczynąklinicznych objawów choroby (4,

3J,38,49,58).

0biawy kliniczne

Wstępne rozpoznanie AD jest możliwe na podsta-
wie wywiadu, objawów klinicznych i zmtan sekcyj-
nych. Pojawienie się w fermie częstych ronień, spa-
dek plenności i płodności, wysoka śmiertelność ose-
sków oraz ll,cznę padnięcia kilkumiesięcznych norek
mogąnasuwaó podejrzenie choroby aleuckiej (38, 48,
49).U dorosłych norek aleuckich, niezalężnie od Ąa-
dliwości szczepu, choroba kończy się zejściem śmier-

telnym i przebiega zwykle w postaci przewlekłej i pro-
gresywnej, Charakteryzuje się mianem.swoistych prze-
ciwciał powyżej 256, wzrostem poziomu gammaglo-
bulin powy żej 2 I% i obecnością klinicznych obj awów
(3 0, 32 -3 4, 3 8). U pozo staĘch genotypów norek szczę-
py o średniej i niskiej zjadliwości wyrvołująprzewlekłą
i nieprogresywnąpostać o niskim poziomie swoistych
przeciwciał, brakiem wzrostu poziomu gammaglobu-
lin lub przejściową gammopatiąoraz brakiem klinicz-
nych objawów. Niekiedy obserwuje się równieżbez-
objawowe i nietrwałe zakażęnia (34,39,62). Pierw-
szym symptomem AD jest zwiększone pragnienie, przy
zachowanym apetycie. W miarę rozwoju procesu cho-
robowego występuje brak apetytu, spadek masy ciała,
odwodnienie, nastroszenie i zmatowienie włosa, bla-
dość błon śluzowych i łap oruz krwawienia z jamy
ustnej i odbytuprowadzące do silnej anemii. Objaworn
tym towarz y szązńurzenia zę strony przewo du p okar-
mowego w postaci biegunki. Kał konsystencji półpłyn-
nej jest częściowo zmteszany z niestrawioną karmą i
zawiera domieszkę krwi, która po strawieniu nadaje
mu ciemne zabarwienie przypominające kolor smoły.
W wyniku dysfunkcji nerek i wątroby rozwija się
mocznlc,abędąca bezpo średnl ąprzy czynązejść śmier-



telnych. U części chorych zwlerząt obserwuje się ob-
jawy nerwowe w postaci zaburzeń równowagi, skfę-
cenia szyi, porażenia i śpiączki. Ponadto norki zaka-
zone wirusem AMDV wykazują zwiększoną podat-
ność (supresja układu immunologicznego) na wtórne
zakażenia bakteryj ne (p astere 1o za, s almone 1 oz a i strep -

tokokoza) będące często bezpośredniąptzyczynąpad-
nięó (5, 2I, 22, 37, 48, 49).

Ostra postać choroby rozwija się u osesków w pierw-
szych 3 tygodniach życia pozbawionych przeciwciał
dla wirusa AMDV. Postać ta notowana jest głównie w
fermach, do których po raz pierwszy choroba zostaŁa
zawleczona. Cechuje się ona zaburzeniami ze strony
układu oddechowego powstĄmi w wlmiku śródmiąż-
szowego zapalenia płuc, silną depresj ą oraz wysokim
wskaźnikiem śmierteln ości (I2-I4, 59).

Zmiany anatomOpatologiczne

Zmiany sekcyjne u osesków sązlokalizowane głów-
nie w płucach, które są bezpowietrzne, silnie prze-
krwione o konsystencji mięsistej z punkcikowatymi
wybroczynami napowierzchni (10, 13, 14), Natomiast
u norek dorosłych stwierdza się wychudzenie i zantk
tkanki tŁuszczow ej o r óżnym nas ileniu, o dwo dni eni e i
zażoŁcenie zwłok oraz nadżęrki i owrzodzęnia błony
śluzowej jamy ustnej , żołądka, a niekiedy opuszek
palcowych. W narządach wewnętrznych typowe dla
choroby aleuckiej zmlany anatomopatologiczne wy-
stępują w śledzionie, nerkach, wątrobie i węzłach
chłonnych, Sledziona jest koloru ciemnoczerwonego,
kilkakrotnie powiększona. Węzły chłonne sąpowięk-
szone, konsystencj i miękkiej, przekrwion e z ltcznymi
wybroczynami. Wątroba j est koloru mahoniowo -brą-
zowo-żóŁtęgo, powiększona, konsystencji tęgiej, na
przekroju z szaro-czerwonymi ogniskami. Ponadto
stwierdza się obrzęk i zgrubienie ścianyworeczkażóŁ-
c i ow e go . Naj b ardzi ej charaktery s Ę czne zmiany ob s er-
wuje się w nerkach, które w początkowym stadium
choroby są koloru ciemnoczerwonego i znacznie po-
większone. Ptzy dłużej trwającym procesie chorobo-
wym są one koloru szaro białawego lub żółtawego z
licznymi wybroczynami w warstwie korowej. Dość
często sąone mniejsze od notmalnych, pomarszczone
i maj ą nierówną powierzchnię pokrytą bliznami. Pod
torebką nerek ob serwuj e się torbiele wypełnio nę ptzę -
zroczystympĘnem (3], 48, 49).

Przy ostrej postaci AD w obrazie histologicznym
stwierdza się charakterystyczne zmiany wpostaci śród-
miązszowego obrzęku orazprzęrostu i rozrostu komó-
rek nabłonka pęcherzyków płucnych II stopnia (13).
W komórkach tych obsenłuje się także obecność kwa-
sochłonnych wewnątrzjądrowych ciałek będących
efektem cytopatycznego dztałania wirusa. Ponadto w
pęcherzykach płucnych stwierdza się twory błonko-
wate o szkli stym wy glądzie, określane tradycyj nie j ako
błony szkli ste. W p atomechanizmię ze sp ołu błon szkli-
stych płuc podstawowąrolę odgrywa niedobór surfak-

tantu, powstały w wyniku defektu metabolicznego
komórek nabłonkowych pneumocytów II stopnia, które
są u osesków głównym miejscem replikacji wirusa
AMDV (59, 60).

W postaci przewlekłej choroby w preparatach hi-
stologicznych wątroby obserwuje się zmiany zwyrod-
ni eni ow e w hep ato cyt ach, pr zer os tow e zap alenie pr ze -

wodów żółciowych oraz intensywny naciek plazmo-
cytów i komórek jednojądrzastych wokół naczyń
krwionośnych. Infi ltracj ę komórek plazmaty cznych i
limfoidalnych obserwuje się także w śledzionie, wę-
zŁach chłonnych, mozgu i oponach mózgowych. W
naczy ni ach krw i o no ś nyc h wy st ępuj ą zmiany zap alne
o charakterze osĘm lub przewlekłym. Ostry stanza-
palny cechuje się naciekiem komórek wielojądrza-
stych, marlwicą włókien sprężystych oraz zanlkięm
wewnętrznej błony spręzystej. Natomiast w stanach
przewlekłych ma miejsce znaczny rozrost komórek
śródbłonka oraz ltcznę okołonaczyniowe nacieki ko-
mórek plaz maĘ czny ch i limfoidalny ch (37, 3 8, 44, 49).
W nerkach oprocz nacieków komórek plazmaĘcznych
i limfoidalnych w warstwie korowej, obserwuje się
śródmiąższ owe zapalenlę orazrożnę typy zapaleń kłę-
bus zków nerkowych. Wys iękow e zap alenie (gl o m eru -

l o n e p hr i t i s ex s u d at iv a) char aktery zuje s i ę naci eki em
neutro fili, zwyro dni eniem komór ek mezangium oraz
nagromadzeniem się w torebce kłębuszka wysięku z
dużązawartością leukocytów i białka. W zapaleniu
kłębuszkowy m mezangualno-rozplemowym (g l o m e ru -

l onephritis me s angio -pro l iferat iv a) oraz szkliwiej ącym
(gl o m e ru l o n ep hr i t i s s c l ero s an s) zm|any doĘ czązw tęk-
szęnia ilości podścieliska tltczby komórek w męzan,
gium lub zmlan szklistych w obrębie kłębka. Kłębusz-
kowe błon laste zap alenie (gl o m er u l o n ep hr i t i s m em -

b r ano s a) manifestuj e si ę powiększeniem kłębuszków
i pogrubieniem ściany naczyńwłosowatych w wyniku
zgrubienia ich błony podstawnej . Innym r odzajem za,
palenia nerek w przebiegu AD jest kłębuszkowe ogni-
skowe i segmentowe zapalente (glomerulonephritis

focalis et segmentalls), polegające na zwiększeniu ilo-
ści podścieliska oraz llczby komórek mezangium. a
także na szkliwieniu fragmentu pętli nefronu (20, 44).

Konwencjona!ne testy diagnOstyczne

Charakterystyczne zmiany doty cząteż krwi, a mia-
nowicie stwierdza się leukopenię, erytropenię oraz
trombocytopenię. Obserwuje się także wzrost liczby
limfocytów CD8 (Tc cells) otaz zaburzenia propor-
cji limfocytów Th do Tc, które możnawykazacprzy
ttży cill meto dy cytometrii przepływo w ej (4, 2I, 22).
Ponadto w teście transformacji blastycznej stwierdza
się obnizoną zdolnośc proliferacyjną limfocytów po
stymulacji mitogenem i swoistym antygenem (38,39,
49). Natomiast w surowicy obserwuje się wzrost po-
ziomu gammaglobulin i białka całkowitego przy jed-
noczesnym spadku albumin (37, 4I,49). W rutyno-
wej diagnostyce do oznaczania hipergammaglobuli-



nemii stosowany jest test jodowy (28, 29, 36). U
wszystkich genotypów norek zakażonych wirusem o
wysokiej zjadliwości istotny wzrost poziomu suro-
wiczych gammaglobulin ma miejsce po 2-3 tygo-
dniach od zakażenia i ltrzymuje się on na wysokim
poziomie przęz cały okres trwania choroby (29, 38,
49). Natomiast u norek odmiany niealeuckiej zaka-
żonych szczepęmwirusa o średniej i małej zjadliwo-
ści występuje niska lub okresowo umiarkowana gam-
mopatia i wówczas wyniki testu jodowego sąwątpli-
we lub ujemne (5,28,29, 37). Fałszywie ujemne
wyniki testu występują u młodych zwierząt oraz u
norek doro słych w początkowym stadium zakażenia
lub choroby (brak wzrostu gammaglobulin) (36).
Dlatego też rozpoznanie AD na podstawie wyników
testu jodowego umożliwia jedynie eliminację norek
wykazujących hipergammaglobulinemię, która nie
zawszę jest wynikięm zakażenia wirusem AMDV.
Fałszywie dodatnie wyniki testu mogąbyć notowane
u zwierząt niewłaściwie żywionych (schorzenia wą-
troby), przy innych procesach chorobowych oraz po
szczepieniach profi lakty czny ch (hipergammaglobu-
linemia poszczepienna) (3 6, 42, 43). Z tego względu
test jodowy jest przydatny przede wszystkim do ogó1-
nej oceny sytuacji epizooĘcznej i stanu zdrowia zwię-
rząt,natomiast nie może stanowić podstawy do okre-
ślenia stopnia zakażęnia norek wirusem choroby
aleuckiej.

Odkrycie wirusa AMDV umozliwiło wprowadze-
nie do diagnostyki AD swois§ch metod. Wykazanie
obecności wirusa w zakażonych tkankach inarządach
wewnętrznych dokonuje się najczęściej przy użycitt
mikroskopu elektronowego. Materiał do badań wiru-
sologicznych stanowiąlimfocyĘ T iB oraz komórki
szpiku kostnego, płuca, wątroba, śledziona, węzŁy
chłonne krezkowe i nerki. W obrazie z mikroskopu
elektronowego bezotoczkowy wirus AMDV maksztń
dwudziestosześcianu o średnicy 23-25 nm (19, 23,6I).
Do izolacji zarazkabardzo przydatne są badania ho-
dowlane. Wirus AMDV intensywnie namnaża się w
hodowlach komórek nerek kotów CRFK (Crandell
feline kidney cells) (16, 45, 53). Jednakże z danych
uzyskanych przęz Dawen i wsp. (24) wynika, żebar-
dziej wrażIiwąjest linia CCC klonu 81, będąca prze-
kształconą linią CRFK, ponieważ umożliwia uzyska-
nie wyższych mian wirusa w krótszym okresie inku-
bacji. Roth i wsp. (50) potwierdzili, że mieszana ho-
dowla limfocytów T iB oraz komórek szpiku kostne-
go wraz z komórkami linii CCC klonu 81 jest powta-
rzalnąi skuteczną meto dą w wykrywaniu wirusa. Brak
wytw ar zania zmian cytop aty cznych wirus a AMDV w
hodowlach komórkowych umożliwia monitorowanie
jego replikacji przy użyciu odczynu immunofluore-
scencji. Antygeny wirusa AMDV zapomocątego od-
czynnmożnawykrywaó w jądrach pojedynczych ko-
mórek już w 24 godzinnych hodowlach, natomiast po
96 godzinnej inkubacji ich obecność stwierdzastęza-

równo w jądrzejak i cytoplazmię licznie zakażonych
komórek (11, 50, 54).

W diagno styc e choroby aleuckiej b ar dzo pr zy datne
s ą meto dy po śre dnie, p ozw alaj ące v,rykazac ob e cno ś ć
swoistych przęciwciałw surowicy krwi lub anĘgenów
wiru s a w zakażonych tkankach i nat ządach w ewnętrz -

nych norek. Przeciwciała wytwarzane przeciwko
AMDV cechują się wysoką swoistością lecz nie po-
siadaj ą one zdolno ści efektywnej neutralizacj i wirusa
invivo (53). Pojawiająsię one około 10 dnia pozaka-
żęniu t ntezależnie od stopnia zjadliwości wirusa u
o dmiany aleuckiej utrzymuj ą s ię na zbliżonym p o zio -

mieprzez cały okres trwania choroby (I,37,38). U
pozostałych genotypów norek w przypadku zakażęnta
wirusem o średniej lub niskiej zjadliwości miano prze-
ciwciał stopniowo obniża się lub utrzymuje się na ni-
skim pozio m|e przez caĘ okres zakażęnta (29, 3 4, 37,
49). W diagnostyce serologicznej AD stosowane są
różnetesĘ takie jak: odczyn wiązaniadopełniacza, test
bezpośredniej i pośredniej immunofluorescencj i, test
ELISA w róznych modyfikacjach, metoda bezpośred-
ni ej i p o średniej immuno elektrofo r ezy pr zeciwprądo -

wej i liniowo-rakietkow ej orazmetody radioimmuno-
logiczne (3, 5, 15, I7, 39, 40, 56, 62).

W rutynowej diagnostyce przy masowym badaniu
próbek surowicy krwi norek najbardziej przydatną
okazaŁa się immunoelektrofore za przeciwprądowa, ze
względu na nieskomplikowaną procedurę pozyskiwa-
nia antygenu (supernatant z homogenatów wątroby,
śledziony i węzłów chłonnych krezkowych), łatwość i
klótki czas wykonywanlatestu oraz jego niższy koszt
w porównaniu do pozostałych wymienionych testów.
Immunoelektroforeza przeciwprądowa cechuje się
wysoką swoistością ibardzo dobrą czułością (2, 19,
32, 40). W kraj ach Europy Zacho dniej i Skandynawii
za pomocą tej metody przeprowadzany jest program
lzdrawtanta ferm od choroby aleuckiej. Z danychpt-
śmiennictwa wynika, że liczba wyników fałszywie
dodatnich uzyskiwanych za pomocą metody elektro-
forezy przeciwprądowej kształtqe się poniżej 50ń.

Jedną z przyczynjest pobranie surowic do.badań w
kierunku AD przed upływem 2I dni od momentu
szc zepienia nor ek prz e c iwko wiru s ow e m u zap alentl
jelit i nosówce (42,43).

Antygeny wirusa możnawykrywać za pomocąbez-
pośredniego lub po średniego odczynu immunofluore-
scencji w mTozonych skrawkach pobranych narządów
wewnętrznych (płuca, wątroba, śledziona, nerki i wę-
zły chŁonne) (I 4, 2 4) . D o wykryw anta anty genu w iru-
sa w homogenatach wykonanych z narządów we-
wnętrznych zakażonych norek przydatna jest metoda
elektroforezy w żeb,l,, która cechuje się dużą swoisto-
ścią i jest możliwa do wykonania w każdym dostęp-
nym laboratorium (39). Natomiast stosując elektrofo-
rezęw żelu poliakrylamidowym w połączentu z me-
todą immunoblotingu w homogenatach tych można
wykazac ob ecno ś ć strukturalnych i nie strukturalnych



białek wirusa (19). Do identyfikacji antygenów wiru-
sa przy datne są również metody immunohistochemicz-
ne. Obecność białek strukfuralnych wirusa AMDV za
pomocą metody immunoperoksydazowej oraz swo-
istych przeciw ciał monoklonalnych możnawykrywać
w mrozonych skrawkach pobranych narządów we-
wnętrznych (58).

Wykorrystanie metod biologii molekulatnej
w diagnostyce AD

Konwencj onalne metody diagno styki zakażęń w i-
rusem AMDV zastępowanę sącoraz częściej techni-
kami biologii molekulamej, które są bardziej czuŁę i
cechuj ą się wyzszą swoistością. Ich praktyc zne zasto -
sowanie w Tozpoznawaniu choroby aleuckiej okazało
się mozliwe z chwiląpoznaniabudowy genomu wiru-
sa AMDV, a zwłaszcza pierwszorzędowej struktury
kwasu nukleinowego zapisanej w postaci sekwencji
nukleotydów tworzący ch cząsteczkę DNA ( 1 6, 5 1 , 5 5,
57). Wirus AMDV należy do rodzaju Parvovirus ro-
dziny P aru ov i r i d a e, które go materiałem geneĘ czny m
jest pojedyncza nic DNA o dfugości 4748 nukleoty-
dów. Kapsyd wirusa kształtu dwudziestosześcianu
składa się z 60 asymetrycznych podjednostek białko-
\\ych. Genom AMDV zawiqa dwie otwarte ramki
odczytu (ORF-Open Reading Frame) oraz kilka mniej-
szych usytuowanych w części środkowej genomu.
Region prawy genomu koduje dwa białka struktural-
ne VP1 iVP2, których transkrypcj arozpoczyna się w
punkcie 36 jednostki mapy (ADV P36). Lewy region
genomu koduje dwa niestrukturalne białka regulacyj-
ne NS 1 i NS2, których transkrypcj arozpoczyna się w
punkcie 3 jednostki mapy (ADV P3) (1, 19,2I, 45,
5 4, 5J, 6 I) . Analiza p ełnych j ak i częściowych s ekwen-
cji genomu różnych izolatów i szczepów laboratoryj-
nych wirusa AMDV wykazała, że jest on niezwykle
stabilny i posiada 96-99,5oń homologię sekwencji nu-
kleotydów bez względu na termin tzolacji i geogra-
ftczne pochodzen ie szczepow oraz ich czas przecho -
wywania w hodowlach komórkowych (47 ,52).Umoż-
liwiło to zaadaptowanie do diagnosĘki choroby aleuc-
kiej dwóch nowoczesnych metod tj hybrydyzacjimo-
lekularnej oraz łańcuchowej reakcji polimerazowej
(PCR - Polymerase Chain Reaction) (34, 46,51, 59).

W diagnosĘce zakażeń AMDV przydatna okazała
się metoda hybrydyzacji Southern i Northern (RNA)
blot z uży ciem sp e cyfi c zny ch s ond RNA znakowanych
radioaktywnym fo sforem (P3 2) or az hybry dy zacji in
situ zzastosowaniem sondy RNAs znakowanej radio-
aktywną siarką (S3 5) (20, 3 5, 4 1 ). Metody te umożli-
wiająwczesne wykrycie DNA wirusa, jego formy re-
plikacyjnej RF DNA oraz mRNA w surowicy, leuko-
cytach, tkankach t nar ządach wewnętrznych. P onadto
okazały się one przydatne do identyfikacji wirusa w
hodowlach komórkowych. Używając metody hybry-
dyzacji Southern blot oraz hybrydyzacji in situmożna
wykazac DNA wirusa w zakażonych komórkach jlż

w 6 godzinnych hodowlach. Po 72 godzinnej inkuba-
cji w cytoplazmie zakażonych komórek stwierdza się
obecność białek strukturalnych i DNA wirusa, nato-
miast w jądrze formę replikacyjną RF DNA (11). W
diagno styc e zakażęń wirusęm AMDV sto sowana j est
również łańcuchowa reakcja polimerazowa (PCR) (32-
-34, 46, 47, 5I). Jak wynika zbadai Jacksona i wsp.
(34) metoda ta okazała się bardziej czuŁąw oznacza-
niu wirusowego DNA w leukocytach we wczesnym
okresie zakażęnia norek w porównaniu z metodą hy-
brydyzacji in situ. Wymienione metody biologii mole-
kularnej opr ó cz ap likacj i dia gno styc zny ch sto s owane
są takze w ustalaniu filogenezy szczepow, miejsca
pochodzenia oraz częstotliwości występowania w okre-
ślonym regionie, co ma istotne znaczenię w badaniach
epidemiolo gicznych (I8,27 , 46, 55).

Zwalczanie i zapobieganie AD

Pierwotne i zasadnicze źródło zakażenia stanowią
mv ierzęta chore i bezobj awowi no siciele wirusa AMDV.
Nafuralnym tęzęTwularem zarazka są dzikie norki, szo-
py, psy, fretki, koty oraz króliki i myszy (28,29,37,
49). Alexandersen i wsp, (8) po eksperymentalnym
zakażęniu tych zwierząt wykazali aktyvną replikacj ę
wirusa w ich narządach wewnętrznychprzv jednocze-
snym braku klinicznych obj awów choroby. Dowodem
namnażania się wirusa było wykazanie w surowicy
zakażony ch zw ier ząt s wo i stych pr ze ciw ciał o n ara s ta-
jącym mianie, skierowanych głównie przeciwko jego
białkom niestrukturalnym. Ponadto pobrane od nich
nar ządy w ewnętrzne p o 4 ty go dni ach o d zakażeni a sta-
nowiły materiał zakaźny dla norek. Wtórne źrodło za-
każenta stanowi ą nie sterylne nar zędzia, strzykawki
oraz rękawi c e uzywane p o dczas wykonywa nta zabie -
gów lekarskich (37, 49).

W warunkach naturalnych choroba aleucka rozprze-
strzenia się zarówno drogąpoziomąjak i pionową(9,
29,38). Zakażęnię poziome przenoszone jest głównie
drogą inhalacyjną rzadziej zaś pokarmową (34, 38).
Obecność wirusa w przypadku zakażęnia szczepem
wysoko zjadliwym stwięrdza się we wszystkich wy-
dzielinach i wydalinachpocząwszy od 10 dntapo za-
każęntu aż do zejścia śmierlelnego. Natomiast przy
zakażeniu s zc zęp ęm s łab o zj adl iwym wiru s wy s tępu-
je nieregularnie w kale, a jego brak stwierdza się w
ślinie (29). Podstawowym elementem postępowania
przeciwepizootycznego jest izolacja i eliminacj azfęr-
my chorych norek jako pierwotnego źrodła zakażęnia
oraz dewastacja zarazka w środowisku zewnętrznym
pr zy uży ciu śro dków dezynfekcyj nych. Wirus AMDV
podobnie jak inne patwowirusy jest opo1l1y na dziaŁa-
nie czynników środowiska zewnętrznego oraz więk-
szość środków dezynfekcyjnych. Natomiast ulega on
inaktywacji pod wpływem 0,5M HCI, 0,5Yo j odyny,
2% NaOH, 0,5 NaOCl i3ońformaliny (38). Preparaty
te w stęzeniach użytkowych sąj ednak wysoce toksycz-
ne zarówno dla norek jak i ludzi, stąd wymagana jest



szczęgolna ostrozno ść podczas przeprowad zania de-
zynfekcji.

Zasadnicząjednak rolę w transmisji wirusa odgry-
wa droga pionowa, która ma wpływ na stacjonarne
występowanie AD w fermach zapowietrzonych (20,
29 , 37 , 49),P oznanie rozprzestrzęntania choroby aleuc-
kiej jest niezbędnym warunkiem prawidłowej oceny
zdrowotno ś ci zw ierząt w fermach ho dowlanych. Dys -
fu nkcj a układu immunolo giczne go j e st przyc zy nąbr a-

ku zdolności eliminacji wirusa z organizmu. który w
ten sposób staje się trwałym nosicielem (persistent
infection) i siewcą zarazka. Podjęte próby lęczenia t

swoistej profilaktyki choroby aleuckiej dały wyniki
negatywne (3, 6, 23, 25, 26, 3I). Z tego względu je-
dyną i skuteczną metodą zwalczania i zapobiegania
AD jest wczesna i swoista diagnostyka oraz bęz-
względna eliminacja z hodowli wszystkich szflk za-
każonych,Wykrycieilikwidacjazwierzątzakażonych
zmniejsza straty hodowlane w fermach zapowietrzo-
nych oraz pozwala uniknąć ryzyka zawleczęnta cho-
roby do ferm dotychczas wolnych,
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