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wpływ immunostymulatorów na serokonwersię

Samorek-Salamonowic z E., CzekĄ H., Kozd ruń W., Wilczyńska-Kowal M.
The influence of immuno-stimulato]s on seto-conuetsion

afier yaccination against Detzsy's disease in geese

Sunmary
ese marked A, B and C. Atl the geese were vaccinated
period. The vaccine was administrated twice at 4-week
n flock A received Lydium KLP (0.02 mg/kg, i.m.).In
water (2.5 mg/kg) on the day of vaccination and the
imulators. All birds were observed during the entire

laYing s€a§on. TwentY blood samples and 15 eggs from each flock were collected to determine tńe antibody
level in serum and egg yolks. The samples were taken on the day of vaccination, at the beginning, middle and
end_of the laYing season.Antibody titres were examined by ELISA and sero-neutralisaTion (S§ tests. The
antibodY titres taken 

_at lhe beginning of the laying sea§on were high both in serum and antitloóies in yolk
samPles. F'ollowing this the łntibody titres decreased - received immuno-stimulators
the decrease was ases antibody production, im_
prove§ and prolo the transmiśsion of maternal
antibodies to egg Derzsy's disełse.

KeYwords: vaccination against Derzsy's disease, Lydium I(LĘ Levamisol, sero_neutralisation test, ELI§A.

Intensywna i wielkotowarowa hodowla wyselekcjo-
nowanych, wysokoprodukcyjnych linii ptaków, prowa-
dzi często do upośledzenla czynności ich układu od-
pornościowego. Skupienie dużej liczby ptaków na
małej powierzchni, liczne czynniki stresogenne oraz
rożnę czynniki środowiskowe mogą oddziaływać im-
munosupresyjnie (I9,20). Wykazano bowiem, ze w
irrtensywnej hodowli drobiu nawet krótkotrwałe po-
zbawienie ptaków dostępu do wody (7), krótkotr-w}ły
głód (4), nagminne stosowanie antybiotyków powo-
duj ą zńur zeni a w o dp owie dzi immuno l o gic znój . P a-
nigraphy i wsp. (I2)wykazali,że gentamycyna i oksy-
tetracykliny sąprzyczyną obniżenia w surowicy pta-
ków poziomu immunoglobulin IgA, IgM i igG.

Zaburzęnta immunohomeostazy mogą powodować
z jednej stlony wzrost podatności na infekcje, z dru-
giej zas słabsząodpowiedź poszczepienną. Dlatego tez
zostaĘ podjęte próby sterowania endogennymi mecha-
nizmami odporno ściowyrni przy pomocy farmakcllo-
gtczny ch immunom o dulatorów (I 4, 1 9 ) . Zasto s owanie
naturalnych lub synteĘcznych preparatów immunosĘ-

p0 szczepieniu ptzeciwko chorobie Derzsyego u gęsi
E Lz B l ETA sAMoR E K_sALAMoNoWl cz, HAN NA czEKAJ,

WoJclEcH KozDRUŃ, MAR|A WlLczYŃsrł_roWAL*

Zakład Anatomii Patologicznej Państwowei lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57-24-1oo puławy,
*Leczn ica dla Zwierząl, u l. Głowackiego 1 6, 28-300 Jęd rzejów

mulujących powoduje modulację odpowiedzi immu-
nologicznej organizmu, polegającą na skrócentu cza-
su powstawania, podniesieniu poziomu lub przedłu-
żeniu czasu trwania odpowiedzi immunolo glcznej.

W hodowli drobiu prakqlczne znaczenie znalazłle-
vamisol (3), preparat przeciwpasożytniczy,ktory w za-
leżności od dawki wykazuje określone działaniaimrnu-
nomodulacyjne (1l): w dówk ach wyższych działa im-



Choroba Derzsyego, której czyn-
nikiem etiologicznym j est parwowi-
nrs zwany wirusem choroby Derzsy-
ego powoduj e znacznę straty w ho-
dowli gęsi (6). Jedynym skutecznym
sposobem j ej zapobie g ania są szcze -
p ienia pro fi lakĘ czne, którym po dda-
je się stada rodzicielskie (16, 18).
Uodpornione nioski przekazują na
potomstwo przectwciała chroniące
gąsięta przed chorobą. Jednakżę
mimo stosowania szczepień, u gąsiąt
lężonych pod koniec sezonu lęgowe-
go ) zę względu na niski poziom prze-
ciwciał matczynych, notuje się przypadki choroby
Derzsyego (16).

Celem badań było określenie odpowiedzi humoral-
nej u gęsi po szczepieniu przeciwko chorobie Derzsy-
ego stymulowanej preparatami immunomodulujący-
mi Lydium KLP i Levamisol.

Matefiał imetody
Immunomodulatory - Lydium - KLP (Nika Health Pro-

ducts Ltd.), którego substancję czynną stanowi dimer lizo-
zymLl; preparat stosowano w dawce po 0,02 mg/kg m,c.
domię śniowo, z go dnie ze w skazaniami pro duc enta.

Levamiso1 (Biowet Gorzów) substancję czynnąstano-
wi lewoskrętna postać tetramisolu. Podawano go w wo-
dzie do picia po ż,5 mglkgm.c.

Szczepionka przeciwko chorobie Derzsyego. Stosowa-
no szczepionkę Dervac produkcji własnej. Jest to żylva,
lio fi lizowana szczepionk a zaw ier aj ąca atenuowany szczep
parwowirusa namnozony w hodowli fibroblastów zarodka
gęsiego (GEF). Szczepionkę podawano domięśniowo, jed-
na dawka zawierała 101,3 TCID5. wirusa w 0,5 ml,

Gęsi. Doświadczenia wykonl,wano w znajdujących się
w różnych fermach 3 stadach reprodukcyjnych, liczących
po około 400 gęsi w trzecim roku nieśności. W tych sta-
dach nie notowano problemów zdrowotnych i nie wykony-
wano zabiegów 7eczniczych, a jedynie podawano prepara-
Ę mineralno-witaminowe. Gęsi szczepiono dwukrotnie, 6
tygodni przed okresem nieśności, stosując 4 tygodniową
przerwę między szczepienl,ami. Szczepionkę podawano
domięśniowo w dawce 0,5 ml zawierającej 104,3 TCID5.
wirusa. Równocześnie ze szczepionkągęsiom w stadzie A
podawano preparat Lydium KLP domięśniowo w dawce
0,0ż mglkg m.c. (osobna iniekcja). Gęsiom w stadzie B
podano dwukrotnie w dniu szczepienia i następnego dnia
w wodzie do picia Levamisol w dawce ż,5 mglkgm.c. Gę-
siom w stadzie C, stanowiącym kontrolę nie podano prepa-
ratu immunostymulującego. Układ doświadczenia przed-
stawiono w tab, l.

Surowice gęsi. Do badańużyto 180 surowic pochodzą-
cych od gęsi z tych stad. Surowice przed wykonaniem ba-
dań inaktyvowano w łaźni wodnej w temp. 56"Cprzez3\
min.

Przygotowanie żółtek jaj gęsich do oznaczania obecno-
ści przeciwciał matczynych. Użyto r20 jaj wylęgowych,

l ml żółtka mieszano z I mlpłynu PBS. Zawiesinę łączono
w równych objętościach (vlv) z chloroformem i pozosta-
wiano w temp, pokojowej przez l h. Po tym czasie wiro-
wano pTzęz 20 min. przy l90 x g. Supernatant inaktywo-
wano w temp. 56oC przez30 min.

Hodowle fibroblastów zarodka gęsiego (GEF). Przygo-
towl.wano je z l4-dniowych zarodków gęsich wg ogólnie
przyję§ch zasad. Podłoze wzrostowe stanowił pĘn Eagle'a
z dodatkiem 10oń surowicy cielęcej i antybiotyków. Podło-
że uttzymljące składało się z pĘnu Eagle'a z anĘbioty-
kami.

Antygeny. Do odczynu seroneutralizacji (SN) lżywano
szczepu B-38 namnozonego w hodowli GEF. Jego miano
wynosiło 106,4 TCID5. . Szczep ten przechowywano w sta-
nię zlioflizowanym. Do odczynu ELISA antygen sporzą-
dzano ze szczepu B-38 namnozonego w komórkach GEĘ a
n a s tępni e o czy szc z one go i za gęs zczon e g o pr ze z ultr aw ir o -

wanle.
O dczy n s eroneutralizacj i ( SN). Wykonyrvano meto dą B

w 96 basenikowych pĘtkach w hodowli komórek fibro-
blastów zarodka gęsiego (GEF) wg ogólnie przyjętychza-
sad. Stosowano stałądawkę wirusa 100 TCID.., surowice
lub wyciąg z żohka rozcieńczano w odstępach dwukrot-
nych od 1/10 do ll10 240, Pły.tki inkubowano w temp. 37oC
z dodatkiem 50^ CO2,przy wilgotności 85%. Po 5-7 dniach
inkubacji oceniano występowanie efektu cytopatycznego
w mikroskopie świetlnym (pow. 10 x l0) i określano roz-
cieńczenie surowicy powodujące neutralizację wirusa.
Miano SND'., czyli najwyższe rozcieńczęnie surowicy
powodujące neutralizację 50% wirusa wyliczano wg Re-
eda i Muencha (13). Zawynik dodatni uznawano miano
SND50 > 20 (log SND50 1,3).

Test ELISA. Wykonyrvano w pĘtkach firmy Nunclon.
Na powierzchni baseników opłaszczonych an§genem pro-
dukcji własnej. Surowice badane oraz kontrolne rozcień-
czano IlI00, natomiast próby z żołtękrozcieńczano 1/10.
Stosowano koniugat produkcji własnej, który stanowiła
immunoglobulina królika przeciwko IgG gęsi znakowana
peroksydazą chrzanową substrat stanowił ABTS (Sigma).
Wyniki reakcji barwnej odczyĘwano w spektrofotometrze
przy długości fali 405 nm. Próby uznawano za dodatnie o
wartości gęstości opĘcznej OD wyższej od 0,200, zawąt-
pliwe o wartości - 0,200 > OD > 0,150, natomiast w pró-
bach ujemnych OD wynosiło poniżej 0,150 (17).

Tab. 1. Układ doświadczenia

6 tyg. i 2 tyg. przed

nieśnością

6 tyq. i 2 tyg. plzed
n ieś noś cią

6 tyg. i 2 iyg. przed

nieśnością

Lydium
KLP

Levamisol

0,02 mg/kg m.c.
domięś niowo

2,5 mg/lłg m.c.
w wOdzie do picia



Tab.2. Wpływ immunomodulatorów na serokonwersję po szczepi€niu przeciwko chorobie Derzsyego u gęsi

Tab. 3. Wpłl"w imrnunomodulatorów na poziom przeciwciał matczynych w żółt-
kach jaj gęsi w różnych okresach nieśności

Wyniki iomówienie
Gęsi obserwowano przez cały okres sezonu 1ęgo-

we go. Podanie preparatów immuno stymuluj ących Ly-
dium KLP czy Levamisolu nie spowodowało u nich
objawów chorobowych ani padnięó. Sezon nieśny roz-
poczęły one w pierwszej połowie lutego, w tym sa-
mym terminie co gęsi w stadzie kontrolnym. Liczba
znoszonych jaj jak i procent wylęgowości były w tych
stadach wyższe o około 40ń. Badania Borzemskiej i
wsp. (1) wykazały, ze podanie zarodkom kurzym Ly-
dium KLP w dawce 100x wyzszej od7eczniczej nie
p o dw y ższało wskaźników wylę gu, j e dyni e ni e i stotnie
zmniejszało brakowanie piskląt i nieznacznie przed-
łużało czas przeżycia zarodkow zamarłych.

Poziom przeciwciał w surowicach gęsi niosek, jak i
p o zi om pr zeciw ciał matczyny ch w żołtkach j aj, okre -
ślano w odczynie seroneutralizacji i ELISA. Wyniki
przedstawiono w tab. 2 i 3. U gęsi wszystkich stad
przed sezonem lęgowym stwierdzano niewielkie ilo-
ści przeciwciał. Miano ich było niskie, log SND,. wy-
nosił od 1,57 (stado C) do 1,66 (stado A.), Wańości
OD uzyskane w teście ELISA również były niskie i
kształtowały się w granicach dolnych wartości wyni-
ków dodatnich. Stada zostały poddane szczepieniu i
dwa tygodn ie p óźniej przeprowadzono badanie pozio-
mu przeciwciał. Log SND50 i wartości OD były wyso-
kie i miały zbllżoną wartość w badanych fermach,
wynoszącą od2p2 do 2.86 (log SND_.) lub od 0,443
do 0,398 (OD). W ciągu 2 miesięcy poziom przeciw-
ciał wykazywał niezn acznątendencj ę sp adkową. B a-
danie wykonane w środku sezonu lęgowego wykazało
spadek wartości log SNDrn od 0,15 (stado C) do 0,17

(stado A) orazwartości OD od 0,01,ż
(stado C) do 0,045 (stado B). Następ-
ne badanie wykonane pod koniec se-
zonu lęgowego (czerwiec) wykazało
dalszy spadek poziomu przeclwciał,
leczbył onznacznie mniejszy w fer-
mach. w których stosowano immu-
nomodulatory. W ferrnie A spadek
ten wyrazony w postaci log SND50
wynosił 0.37. w fermie B - 0.6. na-
tomiast u gęsi, którym nie podano
preparatu immunomoduluj ącego wy-
nosił on 1,0I, czyli miano przeciw-

ciał było ponad dziesięciokrotnie ntższe niż począt-
kowe. Uzyskane wyniki potwierdziły, że oba stymula-
tory przedłużaĘ czas trwania odpowiedzi humoralnej
i powodowaŁy ltrzymywanie się przeciwciał w suro-
wicach ptaków na poziomiepozwalającym na zabęz-
pieczenie potomstwa przed chorobą.

Równole gle z okre ślaniem występowania przeciw -
ciał w surowicy gęsi niosek, określano ich transmisję
do Zółtek jaj wylęgowych. Wyniki przedstawiono w
tab. 3. Przezcały okres doświadczenia mianaprzeciw-
ciałmatczynych w żołtkach jaj były na poziomie zbli-
żonymdo poziomu występującego w surowicach gęsi.
Napoczątku sezonu lęgowego, na wszystkich fermach,
stwi erdzano wys oki p o ziom przec iwc i ał matczyny ch
przekazywanych poprzez jaja. Log S§Drn wynosił 2,73
(ferma A) 2,48 (fennaC). Odczyn seróneutralizacji
wykonany z wy ciągami żółtkowymi po cho dz ąc ymi z
jaj złożonych w środku sezonu lęgowego wykazałnie-
znaczny sp adek p oziomu pr zeciw ctał matczyny ch,
który wyrazony w log SNDrn wynosił 0,15 dla fermy
A, 0,1 1 dla fermy B i 0,23 dla fermy C. Jednakże mia-
na pr ze ciw c iał matczynych były na p o z i o mi e uznaw a-
nym za wystarczający i zabezpteczający potomstwo
pr ze d zakażęniem witu s em tereno wym. Przyj muj e s i ę
bowiem powszechnie, że miano swoistych przeciw-
ciałmatczynychwyrażone log SND50 i wynoszące co
najmniej I,6 zabezpiecza gąsięta, ń przypadku ich
zetknięcia się z wirusem terenowym, przed rozwoj em
tego wirusa w organizmie (2, 10). Pod koniec okresu
nieśności poziom przeciwciaŁ matczynych w żółtkach
jaj pochodzącychzferuny A i B pomimonieznacznę-
go spadku nadal utrzymywał się na poziomie zabez-



pieczającym gąsięta przed chorobą. Natomiast w tym
czasie w żołtkachjaj pochodzących od gęsi ze stada
C, które nie otrzymywało immunostymulatorów,
stwierdzano znaczny spadek poziomu przeciwciał neu-

,7 2 lo g SND _0. Miana prze-
SND50, czyli były w dol-
W jajach pochodzących z

tej fermy przez cały okres doświadczenia stwierdzano
niższe poziomy przeciwctał niż w pozostałych 2 fęr-
mach.

Porównanie wyników dwóch odczynów s eroneutra-
Iizacji i ELI S A wykazało, że pr zy okre ś 1 an iu p o zi om u
przeciwciał w surowicy jak i przeciwciał matczyrrych
w zółtku mogą być stosowane obydwa odczyny. Od-
czyn seroneutralizacjl dotychczas był powszechnie sto-
sowany, jednakzejest praco- i czasochłonny, a do wy-
konania wymaga zarodków gęsich, które są dostępne
jedynie w okresie sezonu lęgowego. Test ELISA jest
łatwy, szybki iprzydatny do diagnostyki rutynowej.
Moze być wykonywany przez cały rok zarówno w ce-
lach diagnostycznych jak i do określania stopnia uod-
pornienia gęsi, a także do określenia poziomu prze-
ciwciał matczynych w jajach. U gęsi niosek, ktorym
podano immunomudulatory: Lydium KLP lub Leva-
misol równolegle ze szczepieniem przeciwko choro-
bie Derzsyęgo, przez cały okres sezonu lęgowego,
stwierdzano wyższy poziom i dłużej utrzyrnujące się
swoiste przeciwciała w surowlcy ntż u gęsi nie otrzy-
muj ących immuno stymulatorów . P rzez cały okre s s e-
zonu lęgowego poziom przeciwciał matczynych w
żółtkach jaj gęsi, którym podczas szczepienia podano
immunostymulatory był na poziomie wystarczającym
do zabezplęczęnia wylężonych gąsiąt ptzed chorobą
Derzsyego.
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informuje, że w dniach 27-2B maja 2000 roku w Puławach odbędzie się Konferencja dla leka-
rzy praktyków zajmujących się chorobami małych zwierzĘt, z udziałem wykładowców zagranicz-
nych i krajowych, na temat:

,,Choroby zakaźne psów i kotów"
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o kontakt telefoniczny lub listowny:

Iek. Wet. Artur Rzezutka
Zal<ład Chorób Mięsozernych i Futerkowych
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel. 0B1 886-30-51 w,2O9
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