Polyomavirus (Kruipersziekte)

Bij grasparkieten
kennen we een extreme vorm en een milde vorm van polyoma. Bij de extreme vorm van Polyoma
ziet men tot 10 à 15 dagen een normale ontwikkeling, dan plotselinge sterfte zonder verder
symptomen. Andere nestjongen van hetzelfde ouderpaar tonen een opgezwollen buik en
uitdrogingsverschijnselen wat vooral goed zichtbaar is aan loopbenen en tenen, die enigszins
verschrompeld aandoen, soms ziet men zenuwafwijkingen. De dons- en contourveren veren van
zulke nestjongen zijn sterk onderontwikkeld en er is veel sterfte in de eerste drie levensweken,
soms oplopend tot 100%. Jongen die overleven tonen bevederingstoornissen in de dekbevedering
terwijl de grote vleugel- en staartpennen nauwelijks zijn ontwikkeld waardoor de vogels niet
kunnen vliegen. Het zijn in alle gevallen onderontwikkelde vogels die niet meer herstellen.
Kruipersziekte
Bij de milde vorm van Polyoma - deze treedt op als de jonge vogels na de 1e dag met het virus
worden geïnfecteerd - laten de jonge grasparkieten vlak voordat ze het nestblok verlaten, alle
slag- en staartpennen vallen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook de milde vorm van
Polyoma verschillende gradaties kent variërend van het verlies van enkele vleugelpennen tot de
zwaardere gevallen, waarbij ook de lichaamsbevedering is aangetast. In de spoel van de
afgeworpen vleugelpennen zien we een roodbruine bloederige massa, zodat wel van bloedpennen
gesproken wordt. De veerschachten zijn bros en tonen enigszins gekrulde baarden. Aan het einde
van de schacht zijn de pennen iets geknikt. Behalve het feit dat de jonge vogels niet of nauwelijks
kunnen vliegen en zich over de grond of langs het gaas kruipend voortbewegen, vandaar de
benaming kruiper, zijn ze verder vitaal en lijken volkomen gezond. Deze vogels herstellen
gewoonlijk na enige tijd weer normaal, waarbij de meer ernstige gevallen soms wat in groei
achterblijven in vergelijking met hun niet aangetaste soortgenoten.

Verspreiding
Volwassen vogels verspreiden het virus door huidschilfers, veerstof en uitwerpselen. Verder zijn
er aanwijzingen dat het virus ook via het broedei kan worden overgebracht. Een besmettingsroute
via de ademhaling wordt niet uitgesloten omdat bij onderzoeken virusdeeltjes in het longweefsel
zijn aangetroffen. Door Polyoma aangetaste jonge dieren verspreiden het virus door afgeworpen
veren of veerdeeltjes, huidschilfers, veerstof, de ontlasting en mogelijk ook via de ademhaling.
Dragers
Vogels die de ziekte te boven komen, kunnen 'dragers' worden en op bepaalde momenten van
stress een infectiebron vormen in kweekbestanden. Een aantal vragen ten aanzien van de
progressie van de ziekte zijn nog onbeantwoord gebleven. Een open vraag is nog steeds, waarom
sommige kweekparen voortdurend geïnfecteerde jongen voortbrengen, terwijl andere het ene jaar
gezonde nakomelingen voortbrengen en het andere jaar zieke.
Kwekers die nog nooit met Polyoma te maken hebben gehad, dienen zich te realiseren dat juist
hun bestand het meest kwetsbaar is omdat hun vogels onvoldoende of zelfs helemaal geen
antistoffen tegen de ziekte hebben opgebouwd. Wanneer de ziekte onverhoopt optreedt, moeten
een aantal maatregelen genomen worden om verspreiding van het virus binnen het bestand zoveel
mogelijk te beperken. Er bestaat geen geneesmiddel dat reeds zieke dieren weer beter maakt..

Tot die maatregelen behoren:
- broedkooien, broedblokken, enz. regelmatig desinfecteren met een virusdodend middel,
bijv. Halamid;
- het gebruik van een luchtionisator, zodat zwevende stofdeeltjes die door de virussen als
transportmiddel gebruikt worden, snel neerslaan.
- zorgen voor een goede ventilatie en afzuiging gedurende de tijd dat de vogels actief zijn.
- als u de kweekruimte met een stofzuiger reinigt een tweede slang aan de uitlaat van het
apparaat koppelen en deze naar buiten leiden zodat de eventueel opgezogen
virussen niet door het hele verblijfverspreid worden.
- niet meer dan 2 rondes kweken per jaar.
- geen eieren of jongen overleggen in bestanden waarin Polyoma voorkomt;
- afgeworpen veren van aangetaste dieren direct verwijderen en afvoeren.
- ernstig aangetaste jongen die - naar het zich laat aanzien - toch niet meer herstellen
in laten slapen. Deze zware gevallen vormen een ernstige infectiebron en daardoor een
bedreiging voor de andere kweekvogels.

