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lnfection of citcovilus in pigeons

Summary

Research on pigeon circovirosis (PiCV) infection was carried out on ż2 carrier-pigeons (from 7 pigeon lofts)
and 38 city pigeons from the area of Wrocław. To indicate the inl'ection, an isolation of the virus DNA from
either the bursa of the Fabricius or spleen was performed, as well as a histopathological examination. The level
of infection with Salmonella was also controlled. Using PCR, the presence of the PiCV DNA was indicated in
72.20/" of tissues of carrier-pigeons (the intensity of infection in random pigeon lofts varied between 66.60/. -
100%) and in 44.7o/" of city pigeons. Histopathological changes indicating a circovirus infection appeared in
36.40/0 of carrier pigeons and in 26.30/0 of city pigeons. The most frequent and characteristic changes were
lbund in the bursa of the Fabricius.

There was a higher percentage of carrier-pigeons inl'ected both with PiCV and S. Typhimurium. This corre-
lation was not observed in city pigeons.
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Placa otyginalna

Dobrze rozwinięta w naszym kraju hodowla gołębi
pocztowych i ozdobnych orazwystępowanie w duzych
mi astach.li czny.ch p opul acj i gołębi mi ej ski ch spr zy j a-
ją pojawianiu i rozprzęstrzentaniu się wielu chorób
zakażny ch wśró d te go gatunku ptakó w. P opr zez wpro -

wadzone szczepienia ochronne opanowane zostały
wśrod gołębi hodowlanych takie choroby wirusowe,
jak paramyksowiroza czy ospa. Natomiast nowym za-
grozeniem staĘ się zakażeniacirkowirusowe, które po-
cząwszy od 1989 T, rozprzestrzeniają się na całym
świecie równiez w populacjach gołębi. Pierwsze przy-
padki cirkowirozy gołębi stwierdzono jesienią 1990 r.
w Kalifomii (14), Jednak już wcześniejsze badania
prowadzone w 1986 r. w Kanadzię oraz w 1989 r.

w Australii potwierdziły występowanie charakterys-
tycznychdla cirkowirozy gołębi zmian histopatologicz-
nych w grasicy i torbie Fabrycjusza (15). W Europie
pierwsze przypadki cirkowirozy u gołębi stwierdzono
w 1995 r. w Anglii i Północnej Irlandii (3, 8), ana-
stępnie w Niemczech (9), Francji (1) i we Włoszech
(2).

Cirkowiroza gołębi wywoływana jest przez cirko-
wirus gołębi (Pigeon circovius - PiCV), opisywany
równiez pod nazwą Columbid circovirus (CoCV) na-
leżący do rodzaju Circovirus i rodziny Circoviridae.
Do rodziny tejnależąrówniez inne ptasie cirkowirusy
takie jak wirus choroby dzioba i pior papug (Psittaci-
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ne Beak and Feather Disease Virus PBFDV), cir-
kowirus gęsi (Goose circovirus - GCV), cirkowirus
kanarków (Canary circovirus - CaCV) oraz wirls za-
kaźnej anemii kurcząt (Chicken Anaemia Virus -
CAV), z tym żę tęn ostatni należy do rodzaju Gyrovi-
rus (4,5).

Cirkowiroza gołębi występuje u ptaków młodych,
najczęściej w wieku od 6. tygodntażycia do 1. roku
(9). Objawy kliniczne choroby sązróżnicowane. W ho-
dowlach zakażonych obserwuje się u gołębi brak ape-
tytu, spadek masy ciała, wodnistąbiegunkę, zapalenie
drog oddechowych, słabe wyniki w lotach gołębi pocz-
towych. W wyniku upośledzonej odporności (wirus
uszkadzanarządylimf atyczne-działanteimmunosu-
presyjne) u zakażonych ptaków rozwijają się wtórne
infekcje bakteryjne, wirusowe l grzybicze, co w duzej
mierzę wikła obraz kliniczny choroby (1l). Zmiany
p atolo gtczne doty cząprze de wszy stkim torby F abry-
cjusza,w której stwierdza się hiperplazję utkania lim-
forętikulamego z miernego stopnia martwicą limfo-
cytów. W dalszej kolejności dochodzi do powstawa-
nia torbielowatego zaniku utkania limfatycznego.
W śledzionie mikroskopowo obserrłuje się równiez hi-
perplaz)ęlimforetikularną do zaniku utkania limfaty cz-
nego. Smiertelność gołębi jest zrożntcowana (od I%
do 100%), przy czymnajwyższajest u gołębi 7-8-ty-
godniowych. Wydaje się, ze w dużej mierze jest ona
zw |ązana ze zj ad|iw oś c i ą w i ru s a o raz wtóm y mi zaka-
żenjamt wikłaj ącymi cirkowiro zę (1 -9, 1 4, l 5),*' Badania tjllatlsowane częściolrcl z _ql,alltu KBN3 PO6K 0]7]3



W diagnostyce cirkowirozy gołębi najczęściej wy-
korzystywane byĘ badania histopatologicme (7 -9, I5),
które obecnię coraz częściej uzupełniane sąbądż za-
stępowane doskonalszymi technikami, w tym reakcją
PCR (4, 6, 10, 12,I3).

Celem badań było określenie występowania zaka-
żeń cirkowirusowych u gołębi na Dolnym Sląsku.

Mateliał imetody
Badaniami objęto 22 gołębie pocztowe (Columbia livia

f. domestica) pochodzące od prywatnych hodowców z 7
r,óżnych gołębników z7okalizowanych na terenie Dolnego
Sląska (badano od 2 do 4 gołębi zkażdego gołębnika) oraz
38 gołębi miejskich (Columbia livia f. urbana) odłowio-
ny ch z terenów Wrocławi a.

Ptaki zostały poddane badaniu sekcyjnemu, w którego
czasie dokonano oceny makroskopowej narządów we-
wnętrznych oraz pobrano materiał do izolacji PiCV tech-
niką PCR (DNA cirkowirusa izolowano w większośc i z tor-
by Fabrycjusza, a tylko w kilku przypadkach zę śledzio-
ny). Przeprowadzono także badanie histopatologiczne (torba
Fabrycjusza, śledziona, wątroba) oraz mikrobiologiczne
w kierunku izolacji p ałeczek S a l m o n e l l a (wątrob a, ś 1 edzi o -

na, płuca, dwunastnica).
Metoda PCR. Izolację DNA z torby Fabrycjusza lub

śledziony przeprowadzono przy uzyciu kolumienek Geno-
mic DNA Prep Plus@ (A&A Biotechnology, Gdynia) zgod-
nie z technologiąpodaną przezproducenta. Do reakcji PCR
ttżyto pary starterów: 5'-GAT CTC AGC GAG GCT GTT
GC-3 ' (449-468) oraz 5 '-TCA CGC GAG ACG TGA ACT
C-3' (836-818) zaprojektowanych dla sekwencji PiCV znaj-
dującego się w GenBank pod numerem NC 002361 (6).
Reakcje PCR prowadzono w termocyklerze Biometra Uno-
-Therrnoblock w objętości 50 pl. Mieszanina reakcyjna za-
wierała: l pl matrycowego DNA (z torby Fabrycjusza lub
śledziony), 5 pl buforu c1o PCR (10 x buffer for DyNAzy-
me DNA Polimerase, Polygen), 1 pl 10 mM mieszaniny
nukleotydów dNTP (dArŁ dCTŁ dGTP i dTTP Poly-
gen), po 1 pl każdego ze starterów, 40 pl wody bidestylo-
wanej oraz 2 U polimerazy Taq (Polygen). Amplifikację
prowadzono w następujących warunkach: denaturacja
wstępna 94"C przez 5 min., następnie 35 cykli (94'C 30 s,
55"C 30 s,72"C 30 s) elongacja końcowaw 72"C przez
5 min. Produkty amplifikacji rozdzielone zostały metodą
elektroforezy w 20ń żelu agarozowym. Zel barwiono roz-
tworem bromku etydyny. Do określenia wielkości produk-
tu amplifikacji uzyto dwóch markerów firmy Sigma (Step
Ladder 50 bp, PCR 100bp Low Ladder
Buffered aqueous solution). Kontrolę po-
zytywną stanowiło DNA cirkowirusa
gołębi (PiCV) otrzymane od profesora
G. M. Dorresteina z Uniwersytetu
w Utrechcie, Holandia.

Badanie histopatologiczne. Wycinki
pobrane zwątroby, śledziony i torby Fa-
brycjusza utrwalono w I0oń zbuforowa-
nej formalinie, zatopiono w parafinowe
bloczki, krojono na skrawki o grubości
5 pm i barwiono standardowo hemato-
ksyliną i eozyną.

B adanie mikrobiolo giczne w kierunku izolacli p ałeczek
Salmonella wykonano zgodnie z Polską Normą PN-ISO-
-65'79:1991.

Wyniki iomówienie
Badania próbek torby Fabrycjusza lub śledziony

pochodzących od gołębi wykazały obecność DNA
gołębiego cirkowirusa (PiCV) tak w hodowli gołębi
pocztowych, jak tez odłowionych gołębi miejskich.
PiCV wykazano w 6 na 7 badanych gołębników gołę-
bi pocztowy ch (8 5,7 %). Intensywn ośc zakażęnia pta-
ków w poszczególnych gołębnikach wahała się od
66,6Yo do 100%. Łącznie stwierdzono DNA PiCV
w tkankach 16 spośrod 22 gołębipocztowych, co sta-
nowi 72,J%o. Natomiast w tkankach gołębi miejskich
obecnośó DNA PiCV wykazano tylko u 17 spośród
38 gołębi, co stanowi 44,]Yobadanychptaków (ryc. 1).

Wynik amplifikacji probek DNA izolowanego z tka-
nek gołębi przedstawiono na ryc.2. Wynik pozytyw-
ny to prązek na wysokości 388 par zasad (pz).

Zmiany histop atolo giczne wskazuj ąc e na cirkowi -

rozę gołębi wykazano u 36,40/o gołębi pocztowych
(w 5 gołębnikach) i26,3You gołębi miejskich (ryc. 1).

Nalezy podkreślić, ze u wszystkich gołębi, takpocz-
towych, jak i miejsktch z typowym dla cirkowirozy
obrazem histopatolo gicznym potwierdzono obecność
DNA CoCV w badaniu PCR. Zmiany histopatologtcz-
ne były najbardziej charakterystyczne i najczęściej
stwierdzane w torbie Fabrycjusza. Wykazy.waĘ one
jednak duże zróżnicowanie w zakresie stopnia zaawan-
sowania. U części ptaków widoczna była jedynie
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Ryc. 1 . Inten sywnoś ć zakażenia gołębi pocztowych i miej skich
PiCV i S. Typhimuriunt
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Ryc. 2. Wyniki amplifikacji próbek DNA izo|owanego z torby Fabrycjusza lub
śledziony gołębi pocztowych. M, - marker PCR 100bp Low Ladder Buffered
aqueous solution1 M, - marker Step Ladder 50 bp; K(-) - kontrola ujemna; K(+)
- kontrola dodatnia; 1,2,3... - badane próby
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wzmożona apoptoza lub martwica pojedynczych ko-
mórek w strefie rdzennej grudek, podczas gdy u in-
nych zmiany wsteczne obejmowaĘ licznę komórki,
prowadząc do widocznego rozrzedzenia strefy rdzęn-
nej. W miarę zantku utkania limfatycznego nabłonek
wewnątrzgrudkowy stawał się coraz bardziej wydat-
ny. U części ptaków zanik utkanialimfaĘcznego grud-
ki prowadził do powstania rożnej wielkości torbieli
zawierających śluzową treść (ryc. 3). U kilku gołębi
zmiany wsteczne były bardziej nasilone, prowadząc
do powstania różnej wielkości ognisk martwicy ka-
riorektycznej w centrum grudek. Kariorektyczny de-
tritus komórkowy obecny był wówczas takze w świet-
le środ- lub okołogrudkowych uchyłków nabłonka po-
wierzchniowego (ryc. 4).

C e c h ą c h arakt e ry s Ę c zną o dr o żniaj ąc ąi n fekcj ę c ir-
kowirusową od uszkodzenta torby Fabrycjusza inny-
mi wirusami czy mikotoksynami jest obecność śród-
cy toplazmaĘ c zny ch, z a s ado c hłonny c h c i ałek wtręto -
v\rych w makrofagach grudek chłonnych. Zlewają się
one często, tworząc większe, nieregulamego kształtu
struktury botrioidalne, barwiące się dobrze hematok-
syliną na ciemnoniebiesko i dające dodatnią reakcję
na DNA w odczynie Feulgena (1). W grupie gołębi
wykazujących obecność wirusa PiCV techniką PCR
tylko u części ptaków stwierdzono obecność tych cha-
rakterysĘc zny ch zasadochłonnych botrioidalnych ciał
wtrętowych na obrzeżu obszanl zmian wstecznych
grudki (ryc, 5 ). Zmian hi stop ato 1o giczny ch nie stwier-
dzano w wątrobie, natomiast w nielicznych tylko wy-
cinkach ś ledziony wykazano ni ewie lkie r o zrzę dzęnie
utkania limfatycznego w centrum grudek chłonnych.

B adani em mikrob i o l o gicznym stwi erdzono wystę-
powaniezakażeńpałeczkamiSalmonellaTyphimurium
tak u gołębi pocztowych, jak też miejskich. Intensyw-
nośc zakażenia gołębi pocztowych pochodzących od
prywatnych hodowców kształtowała się na poziomie
31,80ń, natomiast gołębi miejskich była zdecydowa-
ntęniższa i wynosiła I3,Ioń (ryc. 1).

W piśmiennictwie krajowym brak jest publikacji
doĘ c zący ch występ ow anta zakńeń c irkowiru s owych
w populacji gołębi. Wyniki badań własnych wskazu-
ju że zastosowanie techniki PCR pozwalana dokład-
ne i szybkie zdiagnozowanie zakażęnia tym wirusem.
W diagnostyce cirkowirozy gołębi istotnąrolę odgry-
waj ą równi eż badania histopatolo glcznę. Zaobserwo-
wano jednak, że wielokrotnie próby dodatnie na obec-
ność DNA PiCV w tkankach byĘ ujemne w badaniu
histopatologicznym. Wydaje się, ze nie wszystkię za-
każenta cirkowirus em prowadzą w j ednakowym stop -

niu szczegóInie w początkowej fazie infekcji do
powstawania zmian patologicznych i występowania
obj awów klini cznych . Z obsęrw acj i własnych or az in-
nych autorów wynika, że zmtany histopatologiczne
chorych na cirkowirozę gołębi obserwowane są naj-
częściej w torbie Fabrycjusza, rzadziej w śledzionie
i innych tkankach, co ze względu na inwolucję torby
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Fabrycjusz a ograntcza przydatnoś ć tychbadafiu gołę-
bi starszych (10).

Ryc. 4. Martwica kariorektyczna komórek w centrum grud-
ki (A). Detritus komórkowy w świetle uchyłka nabłonkowego
(B), powiększenie 200 x
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Ryc. 5. Silny zanik utkania limfatycznego oraz zasadochłon-
ne botrioidalne ciałka wtrętowc w obrębie grudki chłonnej,
powiększenie 400 x
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Analiza zakażęh gołębi paŁeczkami Salmonella
wykazała, ze w grupie gołębi pocztowych obecnośó
S. Typhimurium stwierdzano częściej u osobników za-
kazonych równocześnie cirkowirusami. Takiej kore-
lacji nie wykazano wśrod gołębi miejskich. Wydaje
się, ze może to być związane znaturalnąselekcją oraz
wy ższą śmiertelno ścią gołębi mi ej skich, zwłaszcza
wśród osobników młodych, zakażony ch p aŁeczkami
S a lm o n e l l a. Immuno supre syj ne działantę cirkowiru-
sów w stadach gołębi predysponuje do wtórnych za-
każęh nie tylko pałeczkami Salmonella, ale również
innymi drobnoustrojami. Roy i wsp. (6) stwierdzali
u zakńonych cirkowirusami gołębi wtórne infekcje ta-
kimi drobnoustrojami, jak: E. coli, Pasteurella sp.,
Streptococcus sp., Candida sp. otaz częstsze grzybtce
płuc na tle Aspergillus sp.. Podobnie Soike i wsp. (10)
wykazal| żę u 9 7 Yo gołębi zakażony ch C o CV wystę-
puj ą j e dno c ze śni e infekcj e wywołan e r óżny mi b akte -
riami (E. coli, S. Ęphimurium, Riemerella-Iikę bakte-
rie, Staphylococcus sp., Pasteurella sp.), wirusów (pa-
ramyksowirusów, herpeswirusów, adenowirusów, re-
owirus ów), gr zyb ow (A s p ergi l l u s fum i g atu s, C an di d a
sp.) oraz częste inwazje pasozytnicze (Trichomonas
gallinae, Eimeria sp.).

Reasumując, w wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono występowanię zakażeń PiCV w popula-
cji gołębi hodowlanych oraz miejskich. Intensywność
zakażęnia c irko wiru s em g o ł ęb i m, j ak te ż tow ar zy szą-
ce infekcje paŁeczkami SalmonellabyĘ wyższe w sta-
dach gołębi pocztowych. Zastosowana technika PCR
okazaŁa się szybką swoistą t czułąmetodą umozli-
w i aj ąc ą wyk azanię zakńenia g ołęb i c irkowi ru s em, na-
tomiast badania histopatolo giczne pozwoliły na ujaw-
nienie zmian wskazujących na aktualnię toczący się
proces chorobowy.
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Pani prof. Zofii Bielańskiej-Osuchowskiej nalezą się
wyrazy największego uznania za cztero7etni trud przygoto-
wania pierwszego w kraju, oryginalnego podręcznika
dotyczącego organogenezy. Podręcznik jest obszerną,
wyczerpującą monografia. w ktorej w sposób przystępny
i nowoczesny szeroko omówiono, zalówno od strony mor-
fologicznej, jak i molekr"rlamej, proces róznicowania się
narządów u ptaków i ssaków. Istotną zaletąpodręcznika
jest duża 7iczba rycin, które czytelnikowi pozwalają lepiej
zro^fmiec mechanizmy róznicowania i rozwoju prenatal-
nego poszczegoinych narządów. W lJ rozdziałach opisa-
no: nowoczesne metody badań embriologicznych, wczes-
ny rozwój zarodków, początkowy rozwó.j układu nerwo-

wego, komórl<i grzebienia nerwowego, roznicowanie się
oraz rozwoj l<onczyn u ssaków i ptaków, rozwój ul<ładow:
krwionośnego, limfatyc znego, przewodu pokarmowego,
wątroby, układu oddechowego, jam ciała i krezkl, narzą-
dów wydalniczych, płciowych i gruczołów dokrewnych
oraz powłoki zewnętrznej .Każdy rozdziałzakończony spi-
sem najnowszej literatury, składa się z dwóch części.
W pierwszej zawarty jest morfologiczny opis rozwoju da-
nego narządu w zyciu wewnątrzmacicznym, a w drugiej -
wprowadzenie w tnechanizmy rozwoju narza.du zuwzględ-
nieniem danych biologii molekularnej. Na końcu książki
są ankesy zawierające m.in. przykłady działania niektórych
me chani zmó w mo 1 ekulam y ch nv i+zany ch z r o żnic owani em
się narządów, W ksiązcejest takze wykaz skrótów oraz sko-
rowidz r zeczow y. P odręczni k p t zeznaczony j e st dl a studen-
tów biologii, wetelynarii i medycyny. Jest równiez rł,aftoś-
ciowym źródłem wiedzy dla doktorantów oraz pracowni-
kow naukowych zainteresowanych embriologią.

Marian Tischner


