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Od drugiej połowy lat 70-tych, kiedy to w RPA po

Japonii (cyt. 18, cyt. 35). W Polsce po raz pierwszy
chbrobę tę stwierdzono w 1992t., odnotowując w dru-
gim półroczu wzr achorowań (29).
Śzczógółowy opis ictwie krajowym
podali (35).

Cry ym TRT jest Pneumowitus
z rodz rodztny Paramyxoviridae.
Początkowa klasyfikacja APV do rodzaju Pneumovi-
rus bazowała na cechach morfologicznychjego wi-
rionu (33). Poźntejsze badania, między innymi: analt-
za elektroforetyczna białek witusa, ilośó gatunkowe-

teństwo ge nukle-
foproteinę białka:
nami innyc rodza-

ju Pneumowit-tts, a szczegóInie HRSV (human respi-_
ratory syncytial virus) i PVM (pneumonia virtrs of
mice) potwierdziły tę klasyfikację (33).

Genom wirusa tworzy poj edyncza, niesegmentowa-
na, ujemna nic RNA kodująca 10 różnych genów.
Część rdzeniową wirusa stanowi nukl eokap syd o struk-
turze helikalnej zbudowany z RNA i nanizanych na

niego białekN i P tworzących kompleks z białkiem L
(33, 43). Tak jak u innych wirusow z negatywnym
RNA, białko L jest komponentem polimerazowym

70 do 200 nm (7, 8, 14, 2I, 4I). Wirus nie posiada
hemaglutyni ny i neuram inidazy (27 ).

APV namnażaslędobrze w hodowli komórek Vero,
BGM, MA104 i na transplantach tchawic zarodków
indykow i kur. Efekt cytopatyczny w hodowli komó-
rek Vero występuje po 7-10 dniach, azarodkitndycze
zamierająpo 15-20 dniach od inokulacji (16, cyt. 30
cyt. 35).

Podobnie jak ludzki pneumowirus syncytialny
(HRSV), APV posiada 2 glikoproteiny powierzchnio-
we: G i F, stanowiące główne determinanty antygeno-
we (2O, 23, 33). Glikoproteina G (attachment) jest
czynnikiem ułatwiającym adsorpcję wirusa na po-
wierzchni komórki docelowej, a F (fusion) powoduje
łączenle z błonąko
wyniku t usa do wnę
Ponadto a HRSV bi
duj e łączenie się komó rek zakażonych z otaczaj ącymi
j e komórkami zdrowymi, czego wyniki em j est powsta-
nie syncytium (20).

Początkowo wydawało się, że wszystkie izolaty
wirusa są antygen
mocy surowic pol
niewielkich rożnl,c
jednego 5 aoró
genowe p dopie
mi przy h mono



(8, 13). W 1994 r. Juhasz i Easton (23) zbadali podsta-
wę molekularną do różnicowania izalatow APV na 2
grupy - A i B. Badacze ci opierając się na analogii do
wirusa HRSV przyjęIi, żębiałko G pneumowirusów
powinno być główną determinantą antygenową, Zba-
dali oni sekwencję nukleotydów genu kodującego biał-
ko G pięciu różnychizolatów europejskich z kontynen-
fu i porównali jąz wcześniej opisaną sekwencją genu
białka G izolatów brytyjskich, Porównanie to wykaza-
ło istnienie co najmniej 2 odrębnych podgrup, podob-
nie jak u wirusa ludzkiego HRSV. Izolaty bryĘjskie i
francuskie uformowaĘ jedną grupę - A, zaś hiszpań-
skie, włoskie i węgierskie drugą - B. Grupy te mogą
być łatwo odrożntane przy pomocy metody PCR (6, 1 9,
23, 3 I). Zawartośc trzęchgłównych aminokwasów (pro-
liny, seryny i treoniny) w białku G u wirusa TRT pod-
grupy A wynosi odpowiednio 6,60ń, rc% i I3Yo, a u
wirusa TRT podgrup y B - 8,5oń, noń i I2,8% (23 ). Roz-
bieżność zatęm mtędzy podgrupami A i B pneumowi-
rusów jest zaskakująco wysoka- średnia identycznych
aminokwasów w białku G między grupami wposi tyl-
ko 38oń (dla porównania u witusa HRSV 53oń), co su-
geruje, żęmożę występować więcej wariantów anĘge-
nowych (23). Analiza białek wirus owych s ze ś ciu lzola-
tów wirusa TRT metodami radioimmunoprecypitacji i
Westem blotting wykazała, że ruchliwość fosfoprote-
iny (P) równiez w pewnym stopniu odtożnta izolaĘ
bryĘjskie i francuskie od innych europejskich, podob-
nie jak opisano to dla podgrup wirusa HRSV (23).

W 1997 r. Naylor i wsp. (31) opisali użycie RT-PCR
(reverse transcriptase PCR) do róznicowania podgrup
A i B pneumowirusów. Ich badania wykazały, że w
latach 1985-1990 w Wielkiej Brytanii występowała
podgrupa A wirusa, na kontynencie zaś podgrupa B.
Natomiastw latach 1994-1995 tzolaĘ z Wielkiej Bry-
tantinalężaĘ do podgrupy B, zaś pochodzące zkon-
tynentu europejskiego do A.

Przez długie lata USA i Kanada uznawanebyĘ za
wolne od APV choć juz w 1986 r. Lister i Alexander
(25) sugerowa|i, że wirus TRT występuje również w
USA. Jednak zebrany tam mat eriŃ z pr zypadków s cho-
r zen lkładu o ddechowe go p o ddany b adani om s ero 1o -
gicznym testem ELISA opartym na izolatach b.ytyl-
skich i francuskich dał niejednozl7aQzne wyniki (25),
W 1996 r. w stanie Kolorado z przypadków przypo-
minaj ących w pr zebie gu, TRT wyizolowano pneumo -

1irys i nazwano go izolatem Kolorado (9). W póź-
niejszym czasie podobny wirus wyizolowano tęż z
przypadków chorobowych w stanie Minessota (9).
Badania tego izolatu wy.kazały, że nie jest on neutrali-
zow any przez prze c iwc i ała monoklonalne dla dotych-
czas znanych podgrup A i B. Może to sugerować, że
jest on pierwszymprzykadem drugiego serotypu APV
(9). Istotny jest przy tym fakt, ze wirus ten mozna
wykryć jedynie przy pomocy homologicznego anty-
genowo testu ELISA (9), co moze tŁumaczyc wczę-
śniej sze negatywne wyniki badań (25).

B adania porównawc ze nad patogenezą TRT wywo-
Ęwanym przez seroĘpy A i B APV nie wykazĄ wielu

różnic (39). Oba wirusy mają ścisły tropizm do na-
błonka orzęsionego dróg oddechowych. Niewielkie
różnice stwierdzono w odniesieniu do miejsca i stop-
nia replikacji wirusów w przypadku zakażenta indy-
ków. Po pierwsze tylko podtyp A był zdolny do zasie-
dlenia dolnych odcinków dróg oddechowych (oskrze-
li), natomiast antygeny wirusowe nie były stwierdza-
ne w płucachw przypadku podtypu B, Po drugie pod-
typ A zakażał dwukrotnie silniej komórki nabłonko-
we na wszystkich odcinkach górnych dróg oddecho-
wych w porównaniu z podtypem B. Po trzecie podtyp
B wirusa replikował się w różnych odcinkach błony
śluzowej górnych dróg oddechowych inokulowanych
indyków w mniejszych ilościach niz podtyp A. Oba
podtypy (A i B) izolowane od indyków były w stanie
zarażać kurczęta. Replikacja wirusa u tego gatunku
była ściślej ograniczona do górnych partii dróg odde-
chowych, co prawdopodobnie jest przyczyną braku
objawów klinicznych u kurcząt w przeciwieństwie do
indyków (32). Badaniawykazały też, że indyczy wi-
rus podĘpu B replikuje się u kurcząt w ten sam spo-
sób co A (39).

Wrazliwośó na zakażenie AP! nawet przy podo-
b ieństwie s ero lo gic zny m, w ykazuj e znaczne rózni c e.
Poza indykami i kurami chorobę udało się wywołać
eksperymentalnie u bażantów, u perlic stwierdzono
j e dyni e o dp owi e dź immuno 1o g iczną zaś gołębie, kacz-
ki i gęsi okazaŁy się odporne na zakażenie (15). Naj-
bardziej wrażliwe pozostają jednak indyki czego do-
wodzi fakt, że wszystkie izolaty wirusa pochodzące
od kur są dla nich patogenne, zaś izolaty indycze nie
zawszę są w stanie wywołać chorobę u kur (32).

Zakażenie szęrzy się głównie przez kontakt bezpo-
średni ptaków chorych ze zdrowymi, Iecz również
po średnio pr zez zanieczy szc zonąwirus em wo dę, p a-
szę, środki transportu, obsfugę (I,24,25,30).

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy indyków jest
ostrą zakażnąi zaraźItwą chorobą atakuj ącą indyki w
każdym wieku (3,42). Wirus TRT wykazuje tropizm
do układu oddechowego, u niosek może atakować tak-
że układ rozrodczy powodując spadek nieśności na-
wet do 70% (I8,39). Straty z powodu zakażeń APY
zależne są od wielu czynnikóq w tym głównie od wie-
ku ptaków i wtórnych zakażeibakteryjnych, które w
skrajnych przypadkach u ptaków młodych mogąpro-
wadzic do 90oń śmieńelności (1). W przypadkach nie-
powikłanych śmiertelność jest z reguły bardzo niska
(1%) lub nawet moze nie wystąpić, aw przypadkach
powikłanych na ogół sięga3Ooń (27).Przebieg scho-
rzęnia w dużym stopniu jest uzależniony od warun-
ków śro dowi ska (zagę s zczenie, przezięb ieni e. ni ewy-
do lna wentylacj a) i żyw tenia (niedobory witaminy A).
W zw iązku z s i lnym działaniem immuno sup re syj nym
wirusa (36), po przebyciu TRT w stadzie często mamy
do czynienia z kolibaktertozą(39, 40) lub pasterelozą
(11). Badaniawykazały, ż_e pierwotne zakazenie APV
znacznie pTzyczyfia się do zwiększenia kolonizacji i
inwazyjnośct E. coli w układzie oddechowym indy-
ków (40).



Wirus TRT atakuj e również kurczęta, j ednak na ogół

cia wahają się od I do 20%o, a dodatkowe straty spo-
wodowane są zmniejszeniem przyrostow (28).

dawką (1 ml) wirusa 5-go i 6-9o dnia po zakażentu
obserwowano średnio nasilone zapalente tchawicy.
Wy wystąpiły w
każ ami mniejszą
I-2 u nich zwięk

rek j e dnoj ąd r zasty ch w warstwi e p o dśluzow ej (2 6)
Zmtany w ph,rcach zaobserwowano u kurcząt i in-

dyków zakażony ch mniej s zą ilo ś c ią wirus a dro gą do -

nosową do spoj ówkową i dotchawico w ą ot az u indy-
ków zakażonych taką samą dawką wirusa dospojów-

kowo i donosowo. Zmtany lokalizowaĘ się w błonie

zw ężentl światła o skrz eli. Anty gen wirus owy stwi er-

dzono w nabłonku orzęsionym oskrzeli (26).
Ro ie

nych u
Sąpo eZ

zemy również wykrywać w tkankachptzy pomocy te-

stów immunofl uore scencyj ne go lub immunoperoksy-

a zakaże-
cji u kur-
owe ptaki

inokulowano donosowo zj adliwym lub atenuowanym

owanym słaba(Zż),
B adani a skutec zno ś ct szczepionek pro dukowanych

z różnych serognrp APV wykazały, że indukują one,



zarówno u indyków, jak i u kur wystarczającąodpor-
ność przeciwko wszystkim izolatom(2,9,10, 12), cho-
ciaż odporność po szczepie homologicznym wirusajest
lepsza (12). Równieżprzeciwko wirusowi z Kolorado
rozwija się wystarczająca odporność po szczepieniu
szczepionkami opaĘmi na serogrupach A i B (9, 10).

Badania wykazały, że szczepienie przeciwko APV
indukuj e najwy ższą o dp orno ś ć w przyp adku p o dani a
w formie aerozolu. Nieco gorszą odp ow tedź immuno-
lo giczną notowano po indywidual nym szczepieniu dro-
gą dospoj ówkową zaś najniższąpopodaniu szczepionki
zwodądo picia (37).

W przyszłości istotnym będzie opracowanie czul-
szych metod badania odpowiedzi immunologicznej na
szczepiottki i lepsze zrozumięnie mechanizmów obron-
nychmviązanych z infekcjami -
szłości zywe atenuowanę szcz
winny mieć zdolność wystarcz -
dzie oddechowym, by tam wywołać odpowiedniąod-
porność lokalną. Idealna szczepionka przeciwko APV
ni e p owinna powo dow ac żadny ch skutków ub ocznych
w układzie oddechowym (10).

Przedstawi one zagadnienia są bardzo istotne, gdyż
problem chorób układu oddechowego w wielkostad-
nym chowie indyków nabiera dużego znac,zęnląa jego
r o zw iązanie p oprawi zde cydowanie e fektyrvno ś ć cho -
wu tych ptaków w naszym kraju.
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