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Summary

The aim of this study was to determine the effect of Lydium-KLP and Levamisol administrated to goose
layers after their vaccination against Derzsy's disease on passive immunisation of goslings. Examinations
wóre carried out in 3 reproduction tlocks. During the vaccination geese in the flock A Ńere given'tYdium-
KLP; in the flock B Levamisol was applied and birds in the control flock C received only a vaccine, These
immunostimulators were administered again in the second half of the laying season. The presence of antibod-
ies against Derzsy's disease virus was determined by ELISA and seroneutralisation tests. High antibodY levels
rvas iound in all 3 examined flocks at the beginning of the laying §eason in sera of goose layers, egg yolks and
one_day-old goslings. Maternal antibodies were detected for 28 days at a leve| sufficient for the p ion of
goslings against Derzsy's disease. Serological examinations carried out in the middle of_laying sea geese

inO ttr.'eir Óffspring shówed no statistical differences in antibody level among examined flocks. However, at the

end of the laling i"u.on when serum antibody levels decreas-ed, a similaidecline was also observed in egg
yolks and goslin§ sera. The application of Lydium-KLP and Levamisol caused longer maintenance and higher
antibody levels in mothers. Thus immunostimulators caused better protection against Derzsy?s diseaŚle in
progeny in comparison to birds which did not receive these preparations. Summing up, the applicntion of
imńun'ostińulaiors in reproduction llocks during their vaccińatión against Derzsy's disease did not have an
influence orr antibody levóls during the first half of the laying season but showed favourable results atthe end

,Of the lalling season.
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Intensyr,vna produkoja ptaków w cholł,ie wielkostacl-
nym spowodowała narastanie problenru chorób wir-u-
sowych, których nie ma rnozliwości leczenia. Walka z
nimi polega przede wszystkim tta stosowarriu profi-
laktyki swo i stej . Trw,aj ą po s zukrwania nowych me1o d
zwiększających skuteczność stosowanych szczepio,
nek.

Schorzenia witusowe drobiu wodnego dotychczas
poznane ograniczają się do kilku jednostek chorobo-
wych. Wśród nich znajduje się choroba Derzsyego. Jest
to szczególnie zaraźliwa wintsowa choroba młcldych
gąsiąt. W profilaktyce swoistej stosowane są szc,że-
pienia ochronne żywymi szczepionkami tlpafil,mi ira

szczepach aten uowanych. S zczepieniu poddaw ane s ą
nioski, które poprz ez żółtka, przekazuląna potomstwcl
swoiste przeciwciała o okresie półtrwania około 10 dni"
W ten sposób w czasie największej wrazliwości gą-
sięta są zabezpieczone przed zachorowaniem i pad-

rrięciatnt ( l, 2) Jednakze często niekorzystne warunki
środowiskowe, stany niedobororn,e, czynniki stresowe,
czy zakaż.enia bakteryjne lub wirusclw,e prowadzą do
zab urzeń lv fu nkcj onowaniu ukladu immunologiczne -

go i wówczas transmisja przecir,vciałmatczynych ule-
ga zakłoceniu.

Nowoczesne nrctody terapii l profilaktyki chorob
,zakażny ch uwz gl ędni aj ą sto s o w anie prep arató w okre -

ślanych jako immunomodulatoryl. Takie preparaty, po-
chodzenia naturalnego lub syntety cznego, wpływaj ąc
na reakcje odpornościorve typu komorkotvego i hu-
nroralne go, rno gą pob udzac układ imnr uno 1o g tc,zly (6,
1 0). [,y dium-Kt,P preparat poclrodzetri a naturaln ego,
którego aktyrvną substancj ą j est dimer |tztszymu, wy -

kazuje dziaŁantę stymulujące na granulocyty i makro-
fagi, aktywLrje proliferację lirntbcytów T i B, pobuclza
prtldtrkcję 11-1, I1-2 i INF oraz wzmaga odpowiedź or-
ganizmu na antygeny (3, 4, 7 , I3). Natonliast [,ewa-



kowil iak i humoralną przywraca właściwą funkcję
fagocytów i limfocytów T (6, 8, 14),

W badaniach przeprow adzony chw ubie gĘch latach
wykazano nieco lepsze efekty produkcyjne orazwryż-
szy poziom i dłużej utrzymujące się swoiste przecir,v-
ciała poszczepienne w stadach gęsi niosek, którym
podczas szc chorobie o
podanoprep lującewp u
do gęsi nie o asszczępl h
preparatóu, (12).

Celem obecnych badah było pclrównanie stopnia
przekazywania i utrzymywania się przeciwciał mat-
Ózynych u gąsiąt pochodzących ze stad reprodukcyj-

Materiał imetody

Preparaty immunomodulujące. Stosowano Lydium-
KLP (Nika Health Products Ltd.) orazlewamizol (Biowet
Gorzów) " Lydium-KlĘ którego s ubstancj ę czynną stano-

wi dimer Ilzozymtlstosowano w dawce po 0,02 mg/kg m.c.

domięśniowo, Natomiast Lewanrizol czyli lewoskrętną
postać tetramisolu, podawano w wodzie do picia po 2,5

mgikg m c.
Szczepionka przecirvko cholobie Derzsyego. [Jzyto

żywą liofilizowaną szczepionkę Dervac produkcji PIWet.
Puławy opafiąna atenuowanym szczepie patwowirusa cho-
roby Derzsyego. Szczepionkę podawano donięśniowo, jed-

na clawka za,wterała 101 ] TCID5. wirusa w 0,5 ml.
Gęsi. Trzy stada reprodukc}jne gęsi znajdrrjące się w

trzecim roku nieśności szczepiono dwukrotnie przeciwko
chorobie Derzsyego przed okresem nieśnclści w odstępie 4

tygodni między szczepieniami. Gęsiorn ze stada A równo-
cześnie ze szczepionką podawano domięśniowo preparat
Lydium-KLP (osobna iniekcja). Ptakorn w stadzie B w dniu
szczepienia i następnego drria podano w wodzie do picia
Lewamizol. Immunostymulatory w tych samych dawkach
podano ponownje gęsion ze stada A i B w drugiej połowie
sezonu lęgowego. W stadzie C, stanowiącym kontrolę, nie
podaw ano immunostynulatorów,

Wylęgowe jaja gęsie. Na począ|ku, w środku i pod ko-
niec sezonu lęgowego oznaczar]o pozioln plzeciwciał mat-
czynych w żółtkach jaj wylęgowych. Łącznie do badań

użyto 135 jaj wylęgowych. Żółtka rozcjeńczano w płynie
PBS w stosunku 1 : 1, następnie dodawano chloroform w
stosunkrt v/v ] : 1. Po 1 godz. w temperaturze pokojowej
zawiesinę wirowano przez20 min. przy 190 x g. ()trzyma-

ny supernatant inaktywowano w temp. 56'C przez30 min.
Surowice. Od gęsi z każdego stada pobierano krew na

początku, w środku i na końcu sezonu lęgowego. Przeba-
dano l80 surowic gęsich. W tych samych terminach do-
starczano surowice od l35 gąsiąt lężonychzĘchstad. Przed

wykonaniem badaisurowice inaktywowano w łazni wod-
nej w temp. 56oC przez 30 min.

Hodowle fibroblastów zarodka gęsiego (GEF). Przy-
gotowywano je z 14-dniowych zarodków gęsich wg ogó1-

nie przyjętych zasad. Podłoże wzrostowe stanowił płyn
Eagle'a z dodatkiem l0% surowicy cielęcej i antybioty-
kór,v. Podłoźe utrzymujące stanowił sam płyn Eagle'a.

Antygeny. Do odczynu seroneutralizacji oraz do testu

ELISA antygen sporządzano ze szczep:uB-38 namnozone-
go w komórkach GEF. a następnie oczyszczonegoizagęsz-
c zone go pr zez ultr awirowanie.

Odczyn seroneutralizacji (SN). Wykonywano go me-

w mikroskopie świetlnym (pow. 10 x 10) i notowano roz-
cieńczenia surowicy powodujące neutralizację wirusa.
Miano SND5. czyli najwyższe tozcieńczenie surowicy po-

woclujące neńtralizację 507o wirusa wyliczano wg Reeda i
Muencha (9). Za wynik dodatni uznawano miano SND50 >

20, czy|i log SND,. > 1,3.

Test ELISA. Biseniki polistyrenowych płytek' (Nunc-
lon) opłas z c zano anĘ genem sp orząd zony m ze szczepll B -

38. Surowice kontrolne orazbadane uzywano w rozcień-
czenil 1 / 1 00. Jako koniugat stosowano immunoglobulinę
królika przeciwko IgG gęsi znakowanąperoksydazą chrza-
nową a substratem był ABTS (Sigma). Wyniki zachodzą-
cej
dłu
ry/c
od
torniast w próbkach ujernnych OD wynosiło poniZej 0,150.

Wyniki podane w tabelach przedstawiają średnie arytme-
tyczne wartości OD oznaczonej dla grupy badanych pró-

bek (1 1).

Analiza statystyczna. Wyniki poddano analizie testem
t-Studenta przy poziomie istotności a : 0,05-

Wyniki i omówienie

nowtab, 1i2.

wysoki poziom ich 1og SND,. wynosił
C) do2p2 (stado A). Również w teście
ci OD byĘ wysokie i wynosiĘ od 0,398

(stado C) do 0,433 (stado A) (tab. 3).
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mniej I,6 zabezpiecza gąsięta, w
przypadku ich zetknięcia się zw7ru-
sem terenowyffi, przed skutkami za-
każenia(2). Uzyskane wyniki wska-
zują że niezależntę od podania im-
nrunostymulat<rrów, pisklęta pocho-
dzące z początk:L sezonu lęgowego
sądobrze zabezpteozone przed cho-
robąDerzsyego.

Tab. 3. Miana przeciwciał matczynych przeciwko chorobie
Derzsyego w żółtkach jaj i surowicy gąsiąt lężonych na po-
czątku sezonu lęgowego

Następne badania wykonane w środku sezonu lęgo-
w ego w}kazały niewi elką tendencj ę spadkową pozio -
muprzeciwoiał w porównaniu do początku sezonu lę-
gowego (tab, a). Śpadek ten jest zgodny z danymi z
piśmióntrictwa" Kisary i wsp. (2) wykazali w ciągu
i.rorr., lęgowego stopniowe zanikanie przeciwciał
seroneutralizujących zarówno w surowicach gęsi ma-
tęk oraz spadek poziomu przeciwclał matczynych w
żółtku i u potomstwa. Prowadzonę badania własne
potwierdziły w surowicach niosek spadek mianprze-
Óiwciał seroneutralizujących i wykrywanych w teście
ELISA. Jednakże spadek ten był nieznaczny l log
SND." wynclsił od 0,15 (stado C) do 0,17 (stado A),
natoriłiasiwarlości OO tył, niższęo 0,016 (stado A) i
o 0,045 (stado B)" Równieżbadanta serologiczne wy-
konane z w y ciągami żóhkowymi p otwierdziĘ niewiel-
ki spadek wańości mian przeciw ctŃ matczynych trans-

rnitówanych poprzez jaja. Notowane poziomy prze-
ciwciał matczynych były niższę o 1og 0,15 w zółtkach
jaj pochodzących zę stadaA, w stadzie B o 1og 0,15, a

w stadzie C o 1og 0,23.Rożrtice te nie były statystycz-
nie istotrre, Podobną sytuację notowano u gąsiąt. W
s urowic ach j ednodniowek miana przeciwciał matczy -

nych oznac Źanychw teście seroneutralizacji wynosiły
or1 1og 2,6 u gąsiąt pochodząc:ych ze stada A do 1og

2,3 u gąsiąt u stada C, w teście ELISA wańości OD
wynoslły od0,469 u sąsiąt zę stada A do 0,426 l gą-

siąt ze siada C. Od 14 dnta życiau wszystkich gąsiąt,

niózależnlę o d p o cho d zel:rla, stwi erdzano stopni owe
zantkanl,e przec iwc i a ł matczynych. W 2 1 dniu ży ci a u
gąsiąt pochodzących ze stada A miana przeciwciał
Śpadały o log 0,76, u gąsiąt ze stada B o log 0,6, a u
gąsiąt zę stada C o 1og 0,62.Badanie wykonane za
pomocątestu ELISA potwierdziło wyniki uzy_s\ale y
ieście seroneutralizacjt. O,znaczana wartość OD była
niższa o 0,178 u gąsiąt zę stada A, o 0,153 ze stadaB
i o 0,130 ze stada C w porównaniu do warlości stwier-
dzanych w pierwszym drriu życia. W wieku 28 dni
poziom przeciwciałwyrażony jako 1og SND50 wyno-
iił t,75 u gąsiąt zę stada A i 1,6 u gąsiąt pochodzą-
cychze stada B i stada C, Uzyskane wyniki wskazują
że przez 28 dni życiamtana przeciwctał matczynych
s ąj e szcze na p o z i clmi e p o zw alaj ącym n a zab e zp t e c ze,
nie potoms tw a przed chorobą,

Pod koniec sezonu lęgowego, sześć miesięcy po
szczepieniu i 2 tygodnie po ponownym podaniu im-
munoitymulatorów, w stadach rodzicielskich stwier-
dzano wyrażny spadek mian przeciwciał. Jednakże
podane immunosĘmulatory spowodowĄ ulrzymyłva-

Objaśnienia: * wafiość log SND.'.,, ** średnia warlość gęstości

optycznej (OD).

Podobnie jak w surowicach niosek,równieżw żołt

A do 0,397 w żółtkach jaj pochodzących od stada B,
Równolegle z badaniem serologicznym surowic gęsi

nio s ek or az żołtękj aj okreś lano przeciwc iała matczy -

z wiekiem gąsiąt przeciwciała matczyne stopniowo
zanlkały. W 28 dntu życia ich miana wyrażone jako

Tab. l. Schemat postępowania w stadach macierzystych gęsi

początek, Środek i koniec
sezonu nieśnego

6tygi2tyg

przed

n ieś noś cią

Lydium-KLP

Lewamizol

Tab. 2. Schemat określania poziomu przeciwciał matczynych

żółtka iai wylęgowych 0raz sulowica
gąsiąt w: 1, 7, 14,21 i 28 dniu życia

1,9

0,281

1,9

0,263

1,83

0,256

2,92*

0,443* *

2,84

0,475

2,86

0,398



Tab. 4, Miana przeci.vciał matczynych przeciwko chorobie
Derzsyego w żółtkach jaj i surowicy gąsiąt lężonych w środ-
ku sezonu lęgou,ego

Objaśnienia: jak w tab. 3.

Tab. 5" Nliana przeciłvciał matczynych przecirvko chorobie
Derzsyego rł żółtkach jaj i surowicl,gąsiąt lężonych pod ko-
niec sezonu lęgowego

cza podkoniec Sezonu lęgowego.
Nbtowane w terenie przypadki choroby Derzsyego

ne erzsyego.
e światowym brak jest opracowań

na a immunomodulatorów u gęsi, Są

Mamczur i wsp. (5) opisał wspomagaj ące działante
Lydium KLP w leczeniu pasterelozy u indyków.
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