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Wśrod rozmaitych technik stosowanych do maso-
wych szczepień drob iu, naj wi ęks ze zasto s owan ie zna-
lazły sposoby podawanla szczeplonek z wodą do pi-
cia lub w aerozolu. Najbardziej kłopotliwa domięśnio-
wa metoda immunizacji przeciwko chorobie Mareka,
w której szczepienie musi być przeprowadzone w
pierwszym dniu życia piskląt, doprowadziła nawet do
konstrukcji połautomatów, które usprawniaj ąten za-
bieg,

Obecnie powszechnie stosowane w drobiarstwie
ploglamy profilaktyc zne zaĘadają że przez szczepie-
nie stad rodzicielskich osiąga się możliwtenajwyższy
poziom odporności biernej u potomstwa. Daje to gwa-
rancję, że pisklęta w okresie powylęgowym będą w
p ełnt zab ezp iec zone pr zed skutkami wcz e snych zaka-
żeń, P r zeciwc i ała matczy ne hamuj ą j e dnak uzyskanie
pełnej odpomości poszczepiennej. Współczesna na-
uka stanęła zatęm przed problemem wypracowania
skutecznych zasad czynnej immunizacj i u ptaków mło-
dych.

Sharma i wsp. (25) jako pierwsi zwrócllluwagę, że
po podaniu wirusa HVT (Herpesvirus of turkeys) ist-

nia odporrrości czynnej już
ony kurze. Dało to podsta-
techniki podawania szcze-

pionek w końcowyrn etapie embriogenezy ptaków.
Tmmunizacja zarodków pozwala na zastosowanie
szczepionk l przedprzedostaniem się przeciwciał mat-
czyny ch z w oreczka żółtkowego do krwiobiegu. Jak-
ko lwiek pr ze ciw clała t e zaczy naj ą przenikać do ukła-
du krążenia zarodka jńI2-I4 dnia inkubacji, tojed-
nak poziom ich gwałtownie wzrasta dopiero w okre-
si e okołol ę gowym, Osiągaj ą one maksymalną koncen-
trację w 2 dobie po opuszczeniu skorupy, tj,w okresie
kiedy przypada szczepienie przeciwko chorobie Ma-
rcka (27). Wyjaśnia to wszystkie dotychczasowe nie-
powodzenia wczesnej immunizacji przeciwko tej cho-
robie.

Początkowo metoda in ovo zostaŁa zastosowana w
profilaktyce choroby Mareka (I], 19, 25, 28), wkrót-
ce okazało się jednak, ze równie skutecznie możebyc
ona zastosowana dla innych antygenów (I,20,2I,30).
W 1984 r. Sharma i Burmester (26) opatentowali me-
todę in ovo, aamerykańska firma Embrex przedstawi-



ła w 1989 r. skonstruowanego ptzęz siebie robota -
system,,INOVOJECT'0", o wydajności początkowo
3 0 000, a obecnie już 60 000 iniekcj i na godzinę (3 , 4 ,
17). Według wymienionych autorów oplacowana tech-
nika zap ewni a b e zp i e c z eń s two wyko nyw a ne go zab ie -
gu dla zarodka orazumożliwia zachowanie jałowości
zabieglprzez altomatyczne odkażanie igły po kazdej
iniekcji. Ponadto ntę zakŁoca się procesu inkubacji,
wykorzystuj ąc na szczepienie czas ptzęznaczony na
przel<ładjaj z komory lęgowej do klujnikowej, która
to czynno ść j est przewi dzlana technolo gią lęgu. Z eko-
nomicznego punktu widzenia wadą tej metody j est, j ak
na tazie, możliwośó wykorzystania jej wyłącznie w
dużych zal<Ładach wylęgowych o pełnej automatyza-
cji. Ponadto w lęgach przęznaczonych do seksowania
nie ma możliwości ominięcia szczepienia kogutów.

Z badańwłasnych przeprowadzony chwcześniej (5,
6, ], 8) wynika, że przy zastosowaniu tradycyjnych
szczepionek i ruĘnowych sposobów inokulacji do jaja,
straty w lęgach były najwyższe przy szczepionkach
przeciwko chorobie Mareka (7, 8).Nie notowano na-
tomiast zwiększonej śmiertelności zarodków po po-
daniu szczepu 5-706 wirusa choroby Gumboro (6),

Dotychczas w praktyce weterynaryjnej stosuje się
metodę in ovo głównie do szczepień przeciwko cho-
robie Mareka(2,3, 10, 11, 15, I7)izakażnemuzapa-
leniu torby Fabrycjusza (3, I2-I4,33,34). Niezależ-
nie od osiągnięć praktycznych Sharma (20) oraz Sto-
ne i wsp. (29) próbowali zastosować metodę in ovo
dla szczepionek skojarzonych przeciwko chorobie
Mareka i chorobie Gumboro, a także przeciwko rze-
komemu pomorowi drobiu i influenzie ptaków. Aktu-
alnie trwająbadania nad opracowaniem nowych szczę-
pionek, specjalnie dostosowanych do metody in ovo
(2,4,13).

Szczepienie metodą in ovo w immunOptofilaktyce
choroby Mateka

Pojawienie się wysoce zjadliwych szczepow wiru-
sa choroby Mareka (wMDV) u brojlerów spowodo-
wało konieczność jak najwcześniejszego tch zabęz-
pie czania pr ze d wcze snymi zakażeniami vvMDV. W
pierwszych badaniach Sharma i wsp. (25, 27) wyka-
zali, że podanie indyczego herpeswirusa (HVT) za-
rodkom kurzym SPF zabezpieczyŁo 80-93% ptaków
przed kontrolnym zakażeniem zjadliwym szczępem
JM choroby Mareka. Uzyskano wówczas wyższy sto-
pień zabezpieczenia niż przy tradycyjnej metodzie
lmmunrzacJr.

Wykazano także, że zastosowanie do uodpornienia
metodą in ovo szczepionki zawierającej wirus zwtą-
zu7y zkomórkązapewnia, podobnie jak w iniekcji do-
mięśniowej u piskląt, lepszą ochronę immunologicz-
nąniż podanie witusa pozbawionego osłony komór-
kowej (2]).W dalszej pracy Sharma (Z3)wykazaŁ,że
podanie samego wirusa choroby Mareka 18 dniowym
embrionom opoźniajego namnażanie. Z tnnych ba-
dań Sharmy (22) vynikaŁo, że po podaniu wirusa HVT

17 dniowym embrionom najintensywniej namnażał się
on w płucach zarodka. Było to niewątpliwie zasko-
czeniem, poniewaz w porównaniu do metody trady-
cyjnej pierwotnym miejscem replikacji wirusa jest śle-
dziona (28). Mimo braku zmian makroskopowych i
histopatologicznych w płucach udało się wykazać
obecność antygenu wirusowego w komórkach podob-
nych do fibroblastów lub komórkach epitelialnych.
Najbardziej interesujące jest jednak stwierdzenie, że
wczesna replikacja wirusa nie odbywa się u zarodków
ani w komórkach limfoidalnych, ani w makrofagach
(22).

Rola interferonu u zarodków szczepionych przeciw-
ko chorobie Mareka metodą in ovo nie jest całkowicie
jasna. Według kolejnych badań Sharmy (24) poziom
interferonu w płucach embrionów 18 dniowych uod-
pornianych wirusem HVT był wyższy w porównaniu
do szczepionych tym szczepempiskląt. U embrionów
stwierdzono wzrostjego aktywności nie tylko po szczę-
pie HVT, Iecztakże po podaniu winrsa choroby Mare-
ka, pomimo ze witus ten nie namnaża się w płucach.

Ostatnio Satma i wsp. ( 1 8) w warunkach terenowych
dokonali oc eny porównawczej skuteczno śc i szczepton-
ki biwalentnej zawierającej serotyp 2 (szczep SB-1)
wirusa choroby Mar eka i szczep HVT (FC - 1 2 6). S zcze-
piono domięśniowo pisklęta jednodniowe oraz I7,5-
-18,5 dniowe zarodki. Autorzy ciwykazali obnizenie
wylęgu o około 0,5%o, przy ntższym brakowaniu pi-
skląt po wykluciu. Stwierdzono równocześnie korzyst-
ny wpływ szczeptenia embrionów na późniejsze efek-
ty ekonomiczne,takie jak mniejsze spozycie paszy na
kg przyrostu orazniższe konfiskaty rzężne. W bada-
niach nad określeniem stopnta zabezpieczęnia przed
zachorowaniem stwierdzono, że w grupte kurcząt
szczepionych metodą in ovo po kontrolnym zakaże-
niu zjadliwym szczepem MD byŁo zabezpieczonych
93,25oń ptaków natomiast przy metodzie konwencjo-
nalnej tylko 89,58%.

Mas owe szczepi enta meto dąin ovo u broj lerów pro -
wadzili także Miles i wsp. (I7) oraz niedawno Marsh

Ryc. 1. Robot INOVOJE CT@ (Za zgodą firmy Embrex Europe)



i wsp. (15). Celem badań Marsh i wsp. (15) było do-
konanie szcze gółowej o ceny pr acy systemu,,INOVO -

JECT@" w watunkach konwencj onalne go zakładu wy -

lęgowego, Stwierdzono między innymi, że miano wi-
rusa szczepionkowego nie obniża się w trakcie ciągu
technologicznego) to jest od pobrania szczepionki z
pojemnika do chwili inokulacji do jaja.

Wykazanie skutecznośc i szczepienta in ovo przeciw -

ko chorobie Mareka zachęclło Sharmę (20) do prze-
prowadzenia badań nad przydatnością szczepionki
skojarzonej. Pierwszą propozycją była immuntzacja
zarodków przeciwko chorobie Mareka i równocześnie
przeciwko chorobie Gumboro.

Szczepienie metodą in ovow immunoprofilaktyce
choroby Gumboro

Obserwowany w Europie od końca lat osiemdzie-
siątych wzro st zagr ożenia wys oc e p ato gennym i szczę -
pami wirusa choroby Gumboro czyni problem immu-
nopro fi l aktyki tej choroby znacznie b ar dziej skomp 1 i -

kowanym. Mimo rozmaitych programów profiakĘ cz-
nych i rozmaitych szczepionek skuteczność ich jest
c iągle ni ezadowalaj ąc a. P r zy c zynątaki e go stanu rze -

czy sąobok pojawienia się szczepow o wysokiej wi-
rulencj i, hiperimmuntzacja stad rodziciel skich, która
utrudnia prowadzenie szczepień u ich potomstwa. W
praktyce jedynym ułatwieniem przy lkŁadaniu progra-
mu szczepień przeciwko tej chorobie jest monitoring
serologiczny, którego skuteczność jest w dużej mie-
rze lzależniona od wyrównanego poziomu przeciw-
ciałmatczynych.

Po podaniu 18 dniowym zarodkom zjadliwego
szczępuBvM wirusa choroby Gumboro Sharma (21)
stwierdził po24 godz, od zakażeniaobecność zarazka
w płucach, grasicy, żołądku gruczołowym, wątrobie,
śledzionie i nerkach. Wirus utrzymywał się w tych
narządachdo 7 dnia po wylęgu. W porównaniu do pi-
skląt szczepionych w pierwszym dniu życta, miano
wirusa w tkankach u ptaków szczeplol7ych jako za-
rodki, było generalnie wyższe i wirus utrzymywał się
dŁużej. Należy także podkreś|ic, że podobnie jak w
przypadku szczepień przeciwko chorobie Mareka,
wirus choroby Gumboro podany metodą in ovo wy-
biórczo namnaża się w płucach. Nie izolowano nato-
miast wirusa z płuc piskląt szczepionych per o.§ po
wylęgu.

Stwierdzon o także, że trady cyjnę szczeplonki aktu-
alnie stosowane w immunoprofilaktyce choroby Gum-
boro nie nadają się do stosowania metodą in ovo.DIa
przykładu możnapodać, ze zastosowanie,,łagodnych"
szczepionek zaw terujących silnie atenuowany wirus
nie miało niekorzystnego wpływu na lęgi, lecz prowa-
dziło do wystarczaj ąc e go zab ezptęczen|a wyłąc znie u
zarodków SPF (20). Dawało to 100% protekcję w 4,
6, 8 i 10 tyg.po zakażentukontrolnym (21). U zarod-
ków pocho dzących ze stad uodpomionych przeciwko
chorobie Gumboro tradycyjne szczepionki łagodne
były mało skuteczne. Natomiast szczepy mniej atenu-

owane okazały się bardziej zjadltwe dla embrionów,
doprowadzając nie Ęlko do obniżenia wylęgu, Ieczna-
wet do pojawienia się choroby u piskląt (20). W tej

sytuacji była potrzeba opracowania specjalnte przy-
stosowanych szczeptonek do stosowania metodą in
ovo. W prakĘ ce znalazłajuz zastosow anie szczepionka
zawierająca w swym składzie obok stosunkowo zja-
dliwego wirusa choroby Gumboro także tak zwal7y
czynnik neutraltzujący wirusy (Virus Neutralising Fac-
tor-\rNF) będący surowicą od ptaków hiperimmuni-
zowanych wirusem choroby Gumboro (33). Przepro-
wadzone badania dowiodĘ ze stosowanie VNF opoż-
nia zakażenie wywołane przez wirus szczepionkowy
zwtększając w ten sposób bezpteczeństwo stosowa-
nia szczeptonki dla embrionów, nawet zarodków SPF
(3 , 34). Taka kompleksowa szczepionka cechowała się
wysoką immunogennością. U zarodków uodpornio-
nych tym preparatem stwierdzono w teście ELISA
wysokie miana przeciwciał wynoszące, u kurcząt w
28 dniu życia, średnio 2633 (3). Ostatnio Jeurissen i
wsp. (12), Lehrbach i wsp. (I4) oraz Whitfill i wsp.
(33, 34) bardzo szeroko przebadali skuteczność tej
szczepionki. W porownaniu z konwencjonalną męto-
dą szczeptenia stwierdzono w obserwacjach tereno-
wych, ze w stadach uodparnianych metodą in ovo
szczepionką kompleksową uzyskano lepsze efekty
ekonomiczne.

W badaniach własnych (6) nad zastosowaniem w
metodzie in ovo szczepów 5-706 i Luker1 CT wirusa
choroby Gumboro, stwierdzono wydłużenie się czasu
wykluwani a p i skląt uo dp arniany ch szczep em Lukert
CT.

Szczepienie metodą in ovow immunoptofilaktyce
zakaźnew zapalen ia osktze l i

Jak dotychczas szczepienie metodąin ovo przeciw-
ko zakażnemu zapaleniu oskrzeli nie wyszło pozafazę
badań, eksperymentalnych. Pierwsze prace Wakenell i
wsp. (30) wykazały, ze komercyjne szczepionkt za-
wieraj ące standardow ę szczepy Massachusetts okaza-

Ę się zbytpatogenne dlazarodków. Podjęta przęzcy-
towanych autorów prób a atenuacj i zar azka zakończy -

ła się sukcesem, bowiem uzyskany po 40 pasażach
szczęp wirusa IB okazał się niepatogenny dla embrio-
nów Ocena skuteczności pasażowanego izolatu, wy-
kazała, że po zaszczepieniu 18 dniowych zarodków,
odporność u kurcząt trwała do 4 tygodni.

W późniejszej pracy Wakenell i wsp. (31) ocenili
wpływ szczepl,eń zarodków przeciwko IB na zmiany
histopatolo giczne. Uzyskany obraz patomorfol ogtcz-
ny u piskląt szczeplonych metodą in ovo, nię rożntł
się o d zmlan ob s erwowanych u ptaków uo dp amianych
po wylęgu. Zmtany te lokalizowĄ się głównie w tcha-
wi cy i płucach. S zc ze gółow a analiza morfopatol o gicz-
na dokonanapTzez Chew i wsp. (9) wykazała, że ate-
nuowany wirrrs IB podany in ovo nie powoduj e zmlan
w jajowodzie, co ma istotne znaczęnle dlaprzyszĘch
niosek. W badaniach własnych (5) nad wpływem



szczępu H-120 wirusa IB na przebieg embriogenezy,
wykazano obniżenie wylęgu i wyraźne objawy po-
szczepienne u piskląt. B adania te potwierd zają że bez
przygotowani a o dp owiedni ch szczeplonek prep araty
aktualnie stosowane w immunoprofilaktyce IB nie
nadają się do stosowania metodą in ovo.

§zczepienie metodą in ovo w immunoprofilaktyce
]zekomeg0 p0m0]u dtobiu

Dotychczas najmniej informacji zębrano w odnie-
sieniu do immuni zacji zarodków przeciwko rzekome-
mu pomorowi drobiu - chorobie Newcastle (ND).
Szczepienia takie wykonywali Ahmad i wsp. (1). Po-
dobnie j ak w przypadku szczepieniaprzeciwko zakaź-
nemu zapaleniu oskrzeli, uodparnianie żywymi szczę-
pami wirusa ND okazało się niebezplęcznę. Nawet
łagodny lentogeniczny szczęp Bl-Hitchnera jest sil-
nie patogenny dla 18 dniowych embrionów. Ahmad i
wsp. (1) próbowali zmntejszyc zjadliwość tego szcze-
pv poprzęztraktowanie go siarczanem etylometaniny.
Tak zmodyfikowany szczęp wirusa cechował się ni-
ską pato gennością dla embrionów i równocześ nlę za-
bezpteczaŁkurczętaw 4 tyg. życiaprzed skutkami za-
każenia kontrolnego.

Inną koncepcję przedstawili ostatnio Stone i wsp.
(29), W warunkach eksperymentalnych altorzy ci po-
dawali meto dą i n o v o inakffi ow aną s zczep i onkę prze -
ciwko ND i wirusowi influenzy ptaków. Podanie tej
skojarzonej szczepionkt okazaŁo się bezpieczne dla
zarodków jak również potwierdzono jej skuteczność
na kurczętach.

PetspekĘwy szozepienia in ovo
w immunoptofilaktyce innych chorób

Na różnych etapach badań są szczepionki do stoso-
wania metodą in ovo przeciwko kokcydiozi e, zakaź-
nemu zapaleniunosa i tchawicy indyków (TRT) i ospie
ptaków (4, 32). Najbardziej interesujące są zastoso-
wania nafuralnych immunomodulatorów do zwiększe-
nia efektywności szczępień tą metodą (4, 13, l6). W
kraju pierw sze utządzenie do szczepteń in ovo (ryc. 1 )
zostało już wprowadzonę do praktyki. Zastosowano
szczepionkę przeciwko chorobie Mareka (liofilizowa-
ny szczep HVT). Wstępne obserwacje wskazują że
szczepienie nie wpływa ujemnie naprzebieglęgu, nie
powoduj e r ówntęż uszkodzeni a zar o dków.
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GOONERATNE S.R., CHRISTENSEN D.A.:
wpływ cąrnników chelatujących na wydalanie mie-
dzi, cynku iże|azazżółciąorazz moczem u owiec.
@ffect of chelating agents on the excretion of cop-
per, zinc and iron in the bile and urine of sheep).
Vet. J. I53,17I-I78,I99] (2)

W leczeniu zatruć miedzią sązalecane najrozmaitsze substancje chelafujące.
Przebadano efekt TM (tetratiornolibdenian), EDTA, PEN (d-penicylamina), BAL
i DDC (dinrmetyltiokarbaminian) na wydalanie miedzi, cynku i żelaza z żółciąi
moczem u owiec otrzymujących karmę o różnej zawartości miedzi. Karma owiec
z gnrpy A zawierała 19,6 mg Cu/kg suchej masy, z grupy B 48,2 mg Cu/kg
suchej masy. Jedynie TM zwiększał znamiennie wydalanie miedzi z żółcią a
PEN z moczem. Wydalanie cynku z moczem zwiększało się po stosowaniu EDTA
i PEN, żelaza pod wpĘwem EDTA. Zarówno TM jak i PEN wpływaĘ najsilniej
na usuwanie miedzi z organizmu owiec, zaś PEN ponadto wpływał w sposób
znamienny na usuwanie cynku z organizmu. W leczeniu zatruc miedziąwskaza-
ne jest stosowanie TM i PEN.
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