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Summary

The research aimed at determining titres of maternal anti-IBDv antibodies in the sera of one and three day
old broiler chickens, originating from se|ected flocks and, basing on the data, lt estłblishing the optimum
timing of the flrst vaccination against Gurnboro disease, using weaklv attenuated vaccines. The research group
included 34 flocks of l to 3 da__v old łlroiler chickens and the tests were perfarmed on 23 sarnples frorn each
flock. Titres of lBDv specific antibodies were estimated by EI-ISA tests (Idexx, USA). N{ean atrfibody titres f'or
individual flocks, variałlility coefficients (expressed in %) and optimum timing of vaccinaticns containing so
called ,,hot" vaccines were deterrnined using the xChek computer program (Idexx, USA) developed aecording
to the principles of Kouwcnhoven at al. The results of the research demonstrated a variabiliĘ of anti-ltsDv
antibody titres in 1 to 3 day old chickens,

A similar variabiiiĘ was dispiayed in the protection period of chickens against IBD disease, af,ter which
time the chicken should tle subjected to protective vaccinations (optimrrm timing of vaccinations)" ln 5,9%o

examined flocks, very lorv mean antibody titres and high variability coetficients (> 4Ooń) were noted. The
flocks were as§ulned to be sensitive to the disease and requiring immediate protective vaccinatiorrs. [n 17,67o
of flocks the optimum timing of vaccinations varied between the 3'd and 9'h day of life. However, most fre-
quently {13,5"^ flocks), the protection of chickens imparted by maternal antibodies lasted for 11 to 19 days,
and in one flock only (2,9oń) it lasted for over 3 weeks (23 days).

Keyrvords : chicken, Gumboro disease, serolo gy, vaccin ation.

Choroba Gumboro (Infectious Bursal Disease - IBD)
jest wysoce zakaźnąi szczególnie niebezpieczną cho-
robą wirusową kurcząt (trz, 14, 18), objętą obowiąz-
kiem zgŁaszani a i zwal c zani a (3 5) . B i r n av ir u.s (IB Dv)
wywołujący tę chorobę atakuje głównie układ odpor;
nościowy, powodrrjąc upośledzenie jego funkcji (5, 6,
cyt. 72, 25, 26, 29). Wyraża się to immunosupresją
prowadzącądo zwiększonej podatności na infekcje wi-
rusowe, bakteryjne i inwazje pasożytnicze (cyt. 12.16,
1 8, 22-24, 29, 30, 3 2). Chorob a z wyraźnymi obj awa-
mi klinicznymi i znianami anatomo-patologicznymi
występuje najczęściej u kurcząt brojlerów kurzych w
wieku 3-7 tygodni (cyt. 12, I8,29,3ż). W przebiegu
IBD często następuje. także upośledzenie rozwoju od-
porności nabytej, indukowan ej szczepieniami profi-
laktycznymi (5, cyt. 12,16,18, 20, 21). Pomimo sto-
s o w an i a s z c z epi eń p ro fi l akty c zny ch gr o źb a wybu c hu
choroby Gumboro pozostaje jednak ciągle problemem
o dużym znaczenill epizootiologicznym (c:lt. Iż,15-18,

20, 32), zwłaszcza, ze pod koniec lat osiemdziesią-
tych, w wielu krajach świata (1,4,7 , 1 1, cyt. 72,34), a

od początku lat dziewięćdziesiątych także w Polsce
(cyt. 16, I] -I9,32), stwierdzono występowanie tej cho-
roby w formie ostrej, wywoływanej przez wysoce pa-
togenne i o bardzo dużej wirulencji szczepy IBDv
(wIBDv) (11, cyt. 12,16,11 ,20). Występuje ona, poza
brojlerami, również u kurcząt ras nieśnych i krzyżo-
wek ogólnouzytkowych (2, cyt, 16, 18, 32). Zmienlł
się także przedział wiekowy ptaków wrażliwych na
zachorowanie. Ostrą formę choroby Gumboro stwier-
dzano bowiem zarówno u kurcząt brojlerow w wieku
12 dnt,jak i u kurek w wieku 18 tygodni (2, cyt. 16,
l8). Najistotniejszymjednakokazał się fakt, że wIBDv
przelawia zdolność,,przełamywania" odpomości bier-
nej (11, 17). Skuteczna ochrona stad brojlerów kurzych
przed zachorowaniem na IBD jest trudna, a profilak-
tyka swo ist a złożona i uza\ężni ona między innymi od
aktualnej sytuacj i epiz o oti o 1o glcznej wys tępuj ąc ej na



Thb. l. Poziom przeciwciał anĘ-IBDv, współczynnik zmienności oraz terminy szczepień określone u piskląt brojlerów kurzych
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Objaśnienie: (*) - wartości średnie dla piskląt danego stada



danym terenie, wariantu wirusa terenowego, jego zmięn-
ności antygenowej i wzrostu zjadliwości, poziomu
przeciwciał matczynych, typu uzytej szczepionki oraz
pro gramu szczepleń pro fil aktyc zny ch stad ro dziciel -

skich (3, 8-10, cyt. 12,16,żJ,28,30, 31, 33). Często
jednak nawet bardzo rozbudowane proglamy szcze-
pień nie gwarantująpełnego zabezpieczenia stada (11,

13, IJ, cyt. ż8, 3 0, 3 1 ) przed zakażentęm wirusem te-
renowym.

Celem badań było określenie miana przectwciaŁ
matczynych anty-IBDv w surowicy piskląt brojlerów
kurzych, j edno - trzydniowych, po cho dzący ch z wybr a-
nych stad oraz określenie na podstawie uzyskanych
danych optymalne go terminu pierwsze go szczepienia
przeciwko chorobie Gumboro dla szczep1,onek słabo
atenuowanych.

Materiał imetody

Badaniami objęto 34 stada piskląt brojlerów kurzych (nr
I-XXXIV tab. 1), hodowanych w fermach rozmieszczo-
nych na terenie województwa zielonogórskiego, Materia-
łem była krew pobierana losowo od piskląt 1-3 dniowych,
w liczbie 23 prob zę stada. Obecność i poziom przeciwciał
swoisĘch dla IBDv oznaczano testem ELISA (Idexx, USA),
zgodnie zzńączonądo zestawu instrukcją. Srednie miana
przeciwciał dlaposzczególnych stad oraz tzw. współczyn-
nik zmienności (CV - coefltcient of variation), wyrażony
w procentach, który odzwierciedla skalę zmienności mian
w stadzie, atakże optymalne terminy uodporniania szczę-
pionkami słabo atenuowanymi tzw. ,,gorącymi", uwzględ-
niającedynamikęzanlkanlaprzeciwciaŁmatczynych.okre-
ślano przy pomocy programu komputerowego xChek
(Idexx, USA), opracowanego na podstawie założeń Kou-
wenhovena i wsp. (cyt. 33).

Wyniki i omówienie

Wyniki badaiprzedstawiono w tab. 1. Poziom prze-
ciwciał anty-IBDv określony w postaci mian średnich,
u piskląt po szczegolnych stad jest zróżnicowany i mie-
ści się wprzedziale od 194,8 do]722,4 (tab. 1). Obiek-
tywna o c ena stanu zab ezpteczenia stada, podobni e j ak
w y znaczani e terminu p i erw s z e g o s zc zep ienta, wyma -

gaby pozawartościami średnimi miana brać pod uwa-
gętakże CY. Z danych Kouwenhovena i wsp. (cyt. 33)
wynika bowiem, że współczynnik zmienności wyno-
szący do 4}ońwskazuje na jednolity i wyrównany roz-
kład mian określonych u osobników danego stada.
Wartości wyższe świadcząnatomiast o występowaniu
mian zrożnicowanych (cyt. 33), a w efekcie o niepra-
widłowym zabezpieczeniu stada przed chorobą. Pisklę-
ta pochodzące zę stad nr I i III (tab. 1), które stanowią
5,9oń ogóŁu badanych stad, charakteryzują się bardzo
niskim mianem średnim i jednocześnie wysokim CV
(>40%), Stada te, w koniekście danych Wieliczko i
wsp. (36) oraz innych autorów (cyt. 33), uznano zaw
peŁni wrażliwe na zachorowanie. Miano ujemne w
przypadku choroby Gumboro, jak wynika z tych da-
nych, mieści się w przedzialę od 0 do 396,0 (cyt. 33).

U piskląt pochodzących zę stadnr IX, XIX, XX, XXXI
(tab. 1), którę stanowią 11,8% stad poddanych bada-
niom, średnie miana przeciwciałbyły wyższe, nawet
pięcio- siedmiokrotnie niz u piskląt zę stad nr I i III,
j ednak stop ień tch zab ezpie czenia pr ze d chorob ą Gum -

boro byłpodobnie słaby. Pozostawało to w związklz
ogólnie niskim średnim mianem przeciwciał (stado nr
IX, XIX, XX, XXXI), bądź wysokimi wartościami
współczynnika zmienności (>40%) określonymi dla

3$"#:
wyjątki

XVI, u których wykazano wysoki CY (>40oń), wyso-
kiemu śre dni emu mi anu pr zectw ciał o dp owiad aŁa nt-
ska warlość CY (<40%). Stanowią one przykŁad stad
dobrze zabezpteczonych przed zachorowaniem na cho-
robę Gumboro. Bardzo dobry stan zabezpteczenta
przed zachorowaniem stwierdzono tylko w jednym
przypadku tj, piskląt pochodzących ze stada nr X,
Zw iązane j e st to z najwy ższym wśród stwi erdzonych
w badaniach własnych, średnim mianem przectwciał,
występującym u większości osobników przy j ędnoczę-
śnie niskim CY (<40%).

Przeciwciała matczyne anty-IBD v przekazane pi-
sklętom, chroniąje w pierwszych dniach życia (8-11,

cyt. 12, 16,7J,27,ż8,30), najc az
badańwłasnych, przezkilka do k 1).

P o dkre ś li ó n al e ży j e dn ak, że pr ze ciw ctała te, p oza ty m,
że chroniąpisklęta przed zachorowaniem, mogą ogra-
ntczac r ozw oj odporności czynnej (po szczepiennej )
p opT zez neutr altzację anty genu s z c z ep i oŃo w e go ( cyt.
30, 33). Ważnym zagadnieniem profilaktyki choroby
Gumboro jest zatem kwestia wyboru czy określenia
najb ar dziej op tym alne go te rminu szc zeptenia p i s kl ąt.
Immunizacj a zapewniająca oczekiwaną ochronę po-
winna być przeprowadzona w terminie, kiedy miano
przeciwciałmatczynych cznątj.
iaką która chroni pisklę m, jed-
nak nie b lokuj e rozwoj u o dp owiedz i p oszczeptennej .

Według Kouwenhovena i wsp. (cyt. 12,30,33) miano
to (oznaczone techniką ELISA), przy założenll, że
szczepientabędą wykonywane szczepionką słabo ate-

nuowaną (szczepionka ,,gorąca") wynosi 500,0. Ter-
mlny szczępień piskląt brojlerów kurzych po szczegó|-
nych stad określone w badaniach własnych (tab. i),
metodą opracowaną w Instytucie Zdrowia Ptaków w
Doorn (Holandia) (cyt. 33), a udostępnionądo wyko-
rzystantaw naszym laboratorium w postaci programu
komputerowego xChek, wskazuj ą na koniecznośó ich
wykonania w Ębie natychmiastowym (stada nr I i IID,
bądżpo upływie kilku (stada nr IX, XIX, XX, XXXD
czy kilkunastu dni (stada pozostałe). Ęlko w jednym
spośród badanych stad (nr X) szczepienie można było
przeprowadzić dopiero w 23 dntu życta ptaków.
Podkreślenia jednak wymaga fakt, że wiarygodność
terminów szczepiei określonych za pomocą progra-
mu komputerowego xChek maleje, o ile współczyn-



(1

nik zmienności jest równy 40oń Itń wyższy (cyt. 33),
bądź kiedy liczba badanych prób (piskląt) jest mniej-
sza ntż 23.

Wnioski
1. Miana przeciwciał anty-IBDv u piskląt, jedno-

trzydniowych, okre ś lon e dla p o szcze gó lnych stad or az
stan ich zabezpieczeniaprzed zachorowaniem na cho-
robę Gumboro są zróżnicowane.

2 . O kre s zab ezpl e czeni a p i skl ąt p o szcze golny ch s tad
przed zachorowaniem na IBD, a tym samym optymal-
ny termin szczepień ochronnych wynosi najczęściej
kilkanaście dni (73,5oń stad badanych), rzadziej kilka
(I7,6o/o)bądźponad 20 dni (2,9%).

3. Znajomość poziomu przeciwciał matczynych u
piskląt, jedno- trzydniowych, pozwala wnioskowac o
efektywnośct szczepień przeciwko IBD w stadach ro-
dzicielskich oraz pozwala określić właściwy termin
p i erws z e go szczepienia p i skląt broj lerów kurzych.
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