
 

Priloga III 
 

DIAGNOSTIČNI POSTOPKI ZA IZOLACIJO, IDENTIFIKACIJO IN DOLOČITEV 
PATOGENOSTI VIRUSA ATIPIČNE KOKOŠJE KUGE 

 
Atipično kokošjo kugo povzroča aviarni paramiksovirus serotipa 1 (APMV-1), ki se skupaj s 
preostalimi osmimi serotipi (APMV-2 do APMV-9) virusa uvršča v rod Rubulavirus, družine 
Paramyxoviridae. Sevi APMV–1 so zelo variabilni v patogenosti, zato za namen 
diagnostičnih postopkov potrditve diagnoze atipične kokošje kuge velja naslednja 
opredelitev: »Atipična kokošja kuga pomeni okužbo perutnine s katerimkoli sevom APMV-1 z 
intracerebralnim patogenim indeksom (ICPI) pri dan starih piščancih (Gallus gallus), višjim od 
0,7.«. 
 

I. Vzorčenje in priprava vzorcev 

 
1. Vzorci 
 
Za izolacijo virusa so primerni naslednji vzorci: 
- kloakalni brisi (ali feces) in trahealni brisi obolelih živali; 
- feces ali vsebina intestinalnega trakta, možgani, sapnik, pljuča, jetra, vranica in drugi 

prizadeti organi poginjenih živali. Vzorci morajo biti sveži ali hranjeni pri – 20 oC. 
 
2. Priprava in obdelava vzorcev 
 
Vzorci iz prejšnje točke so lahko združeni, razen vzorcev fecesa, ki morajo biti ločeni. Brisi 
morajo biti namočeni v puferirani fiziološki raztopini (v nadaljnjem besedilu: PBS) z zadostno 
količino antibiotikov. Vzorce organov in tkiv homogeniziramo v PBS ali v drugih medijih (npr. 
MEM) z dodanimi antibiotiki, tako da dobimo 10 do 20 % w/v raztopino. Raztopino pustimo 
stati na sobni temperaturi 1 do 2 uri ali v hladilniku pri +4 ºC do 4 dni. Vzorce centrifugiramo 
10 minut pri 1000 g. Supernatant uporabimo kot inokulum. 
 
3. Gojišča 
 
Za vzorce fecesa se uporablja raztopina PBS ali ekvivalent, ki vsebuje 10.000 IU/ml 
penicilina, 10 mg/ml streptomicina, dodamo lahko še 0,25 mg/ml gentamicina in 5.000 IU 
mikostatina. Za organe in brise se uporablja raztopina PBS ali ekvivalent, ki vsebuje do 5x 
nižje vsebnosti antibiotikov. Vrednost pH gojišča po dodanih antibiotikih mora biti 7,0 do 7,4. 
 

II. Izolacija virusa 

 
Supernatant kužnine inokuliramo v količini 0,1 do 0,2 ml v alantoisno votlino najmanj štirih 
embrioniranih kokošjih jajc, starih 9 do 11 dni. Jajca morajo izvirati iz jate, proste protiteles 
proti APMV–1 ali jate, proste specifičnih protiteles (v nadaljnjem besedilu: SPF jate). 
Inokulirana jajca inkubiramo v valilniku in jih dnevno pregledujemo s presvetljevanjem. 
Alantoisno tekočino zamrtih embrijev pregledamo na prisotnost hemaglutinacijske aktivnosti 
(test opisan v IV. točki te priloge). 
 
Šesti dan po inokulaciji poberemo alantoisno tekočino in jo pregledamo na prisotnost 
hemaglutinacijske aktivnosti, prav tako pregledamo alantoisno tekočino prej zamrtih embriov. 
Če je rezultat negativen, se ponovi inokulacija kokošjih embriov z nerazredčeno alantoisno 



 

tekočino primoizolacije. 
 
Če je ugotovljena hemaglutinacijska aktivnost, je z bakteriološko preiskavo alantoisne 
tekočine potrebno izključiti bakterijsko kontaminacijo. Če so v alantiosni tekočini potrjene 
bakterije, je potrebno tekočino filtrirati skozi 450 nm membranske filtre, dodati antibiotike in 
ponoviti inokulacijo. 
 
APMV–1 je mogoče izolirati tudi na celičnih linijah embrionalnih piščančjih celic, kjer povzroči 
nastanek sincicija. Identifikacija izolata se izvede na enak način kot pri izolaciji na kokošjih 
embriih. 
 

III. Identifikacija virusa 

 
1.Vsi izolati, pri katerih je dokazana hemaglutinacijska aktivnost, morajo biti preiskani s 
testom inhibicije hemaglutinacije (test opisan v V. točki te priloge), pri čemer se alantoisna 
tekočina uporablja kot antigen, kot pozitivni serum pa APMV-1 specifični poliklonalni 
antiserum z znanim titrom protiteles. Pozitivna inhibicija 24 ali več služi kot preliminarna 
identifikacija virusa in je lahko podlaga za uvedbo začasnih ukrepov nadzora. 
 
Vse izolate s hemaglutinacijsko aktivnostjo je potrebno testirati v testu inhibicije 
hemagutinacije tudi z monospecifičnimi antiserumi proti drugim serotipom APMV. Za 
preliminarni dokaz serotipa ali seva je možno uporabiti tudi monoklonalna protitelesa, 
specifična za posamezne cepne seve ali serotipe virusa, kot tudi metode, opisane v VII. točki 
te priloge. 
 
2. Za dokaz patogenosti in postavitev končne potrditve atipične kokošje kuge se uporablja 
test določitve ICPI, ki je opisan v VI. točki te priloge. Atipična kokošja kuga je potrjena, če je 
ICPI izolata višji od 0,7. 
 
3. Vsi izolati z dokazano hemaglutinacijsko aktivnostjo se pošljejo v referenčni laboratorij 
Skupnosti nadaljnjo tipizacijo in identifikacijo. 
 

IV. Hemaglutinacijski (HA) test 
 
Namen postopka je ugotavljanje in določanje hemaglutinacijskega titra virusne suspenzije. 
 
Raztopine in reagenti 
 
1. PBS (pH 7,0 do 7,2) ali ekvivalent; 
2. suspenzija 1 % kokošjih eritrocitov: eritrociti morajo izvirati iz jate, proste protiteles proti 
AMPV–1 ali SPF jate. Trem petelinom odvzamemo krvi. V epruveti premešamo kri in natrijev 
citrat v enakem volumnu. Eritrocite 3-krat speremo s PBS; med posameznimi spiranji 
suspenzijo cetrifugiramo. Za test se uporablja 1 % raztopina eritocitov v PBS; 
3. standardni antigen: virus APMV–1, sev La Sota ali Ulster 2C. 
 
Postopek 
 

a) V vsako vdolbinico na mikroplošči odpipetiramo po 25 l PBS. 

b) V prvo vdolbinico vsake vrste na mikroplošči damo po 25 l virusne suspenzije. 

c) V vsako vdolbinico odpipetiramo po 25 l PBS. 
d) Napravimo dva-kratne razredčitve preiskovanih vzorcev. 

e) V vse luknjice na mikroplošči nakapljamo 25 l suspenzije 1 % eritrocitov. 



 

f) Za kontrolo suspenzije eritrocitov odpipetiramo v eno vrstico mikroplošče s PBS še 1% 
suspenzijo eritrocitov. 

g) Rahlo premešamo s stresanjem in plošče inkubiramo 30 do 40 minut pri sobni temperaturi 
– odvisno od kontrole eritrocitov, ko se le-ti sesedejo v vdolbinicah v obliki gumbka. 

h) Hemaglutinacijsko aktivnost (HA) določimo, tako da plošče rahlo nagnemo in opazujemo 
prisotnost ali odsotnost polzenja eritrocitov (tear dropping). Eritrociti v vdolbinicah, kjer ni 
hemaglutinacijske aktivnosti, polzijo enako kot kontrola eritrocitov. 

i) HA titer je najvišja razredčitev vzorca, ki povzroči popolno aglutinacijo eritrocitov. Ta 
razredčitev vsebuje 1 heamglutinacijsko enoto (angl. 1 HAU). 

 
V. Test inhibicije hemaglutinacije 

 
Reagenti 
 
1. PBS (pH 7,0 – 7,2) ali ekvivalent; 
2. suspenzija 1 % kokošjih eritrocitov; 
3. alantoisna tekočina, ki vsebuje virus, razredčena s PBS, tako da vsebuje 4 HAU v 0,025 

ml; 
4. negativni kontrolni serum; 
5. ozitivni kontrolni serum s znanim titrom protiteles. 
 
Postopek 
 

a) V vsako vdolbinico mikroplošče s pipeto nanesemo 25 l PBS. 

b) V prve vdolbinice v vsaki vrsti mikroplošče nanesemo 25l preiskovanih serumov, 
istočasno nanesemo še pozitivni in negativni kontrolni serum. 

c) Serume razredčimo v razredčitvah log2. 

d) V vsako vdolbinico nanesemo 25 l virusne suspenzije, ki vsebuje 4 HAU. 
e) Z rahlim stresanjem reagente premešamo. 

f) Po 30 minutah inkubacije pri sobni temperaturi dodamo v vsako vdolbinico 25 l 1 % 
suspenzijo kokošjih eritrocitov in premešamo z rahlim stresanjem. 

g) Za kontrolo eritrocitov nanesemo v vdolbinice v eni vrstici mikroplošče s PBS le 
suspenzijo eritrocitov. 

h) za kontrolo antigena v prvo vdolbinico vrstice na mikroplošči  nanesemo 25 l delovne 
raztopino antigena in napravimo razredčitve v log2. Dodamo suspenzijo eritrocitov. 

i) Po cca 30 minutni inkubaciji pri sobni temperaturi odčitamo reakcije. 
j) HI titer vzorca je najvišja razredčitev seruma, ki povzroči popolno inhibicijo 

hemaglutinacije. 
Test je veljaven, če titer negativnega seruma ni višji od 23, če titer pozitivnega seruma 
ustreza navedenemu oziroma odstopa za eno enoto, in če kontrola eritrocitov in antigena 
ustrezata. 
 

VI. Test za določitev intracerebralnega indeksa patogenosti 
 
Postopek za določitev ICPI: 
- kužnino, alantoisno tekočino (HA titer višji od 24) razredčimo 1:10 v PBS; 
- 0,05 ml suspenzije virusa injiciramo intracerebralno desetim en dan starim piščancem (24 

do 40 ur po izvalitvi). Piščanci morajo izvirati iz SPF jate ali jate proste protiteles proti 
APMV–1; 

- živali opazujemo v dnevnih intervalih osem dni; 
- ob vsakem pregledu za vsako žival označimo klinično stanje kot sledi: 0 = ni sprememb, 

normalen; 1 = obolel; 2 = poginjen; 
- indeks izračunamo kot v naslednjem primeru: 
 



 

Klinični znaki 

Dnevi po inokulaciji  
(število piščancev) Skupaj Rezultat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Normalni (0) 10 4 0 0 0 0 0 0 14 × 0 =      0 
Oboleli (1) 0 6 10 4 0 0 0 0 20 × 1 =    20 
Poginjeni (2) 0 0 0 6 10 10 10 10 46 × 2 =    92 

  Skupaj =  112 

Indeks je srednja vrednost / piščanca / pregled = 112/80 = 1,4 

 
VII. Hitri testi za odkrivanje virusa in protiteles proti atipični kokošji kugi 

 
1. Odkrivanje virusne nukleinske kisline in tipizacija seva atipične kokošje kuge 
 
RNA virusa atipične kokošje kuge dokazujemo v možganih poginjenih živali ali v alantoisni 
tekočini inokuliranih embriov. 
 
Tkivo homogeniziramo v PBS ali v RPMI (oziroma drugo gojišče) in centrifugiramo. 
Odpipetiramo supernatant in ga uporabimo za izolacijo RNA. Prisotnost virusne RNA 
dokazujemo z metodo RT-PCR, pri kateri uporabimo začetne oligonukleotide za 
pomnoževanje odseka na genu za fuzijski protein. V primeru prisotnosti virusne RNA v 
preiskovanem vzorcu, dobimo produkt, ki ga dokažemo z elektroforezo v agaroznem gelu. 
Za tipizacijo patogenosti posameznega virusnega izolata določamo aminokislinsko sekvenco 
cepitvenega mesta fuzijskega proteina, tako da dobljenemu produktu RT-PCR določimo 
nukleotidno zaporedje. Iz nukleotidnega zaporedja pa nato določimo še aminokislinsko 
zaporedje. 
 
2. Odkrivanje protiteles proti atipični kokošji kugi pri necepljenih pticah 
 
Specifična protitelesa proti atipični kokošji kugi dokazujemo v serumih živali s testom 
inhibicije hemaglutinacije (postopek opisan v V. točki te priloge), kot alternativni test se lahko 
uporablja tudi imunsko encimski test (ELISA). Vsi pozitivni rezultati ELISA testa morajo biti 
potrjeni še v testu inhibicije hemaglutinacije, oziroma mora biti alternativni test validiran. 
 
(a) Vzorci 
Če je v jati manj kot 20 ptic, se vzamejo vzorci krvi vsem pticam, pri večjih jatah pa se 
vzamejo vzorci 20 pticam (tako je verjetnost, da se odkrije vsaj en pozitivni serum 99 %). Za 
preiskavo so primerni vzorci serumov ali krvni vzorci, ki jih po potrebi dodatno centrifugiramo. 
 
(b) Preiskava na protitelesa 
Posamezne vzorce seruma testiramo v standardnem testu inhibicije hemaglutinacije, kot je 
opredeljen v V. točki te priloge. Priporočljivo je, da vzorce serumov drugih vrst perutnine, kot 
npr. puranov, jerebic, fazanov in drugih vrst ptic pred preiskavo adsorbiramo z 10% kokošjimi 
eritrociti. 


