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lmmunologicat status of leptoductive hens at a poultry farm

Sumlnary

The studies were conducted, on the 3 flocks of Cobb line reproductive hens. §erological monitoring of each
flock was conducted with ELISA tests. Assessments were conducted for the pre'sence of antibodies of reoviral
infections (REO), mycoplasmes - M. gallisepticum and M.synoviae (MG and MS), viruses of infectious bursi-
tis disease (IBD), infectious bronchitis viruses (IBV), Newcastle disease viruses (NDV) and infećtious chicken
anemia(CAV).

The assessed birds were vaccinated againstRtO,IBD,IBV, NDV CAV and SHS. However, no,immunisation
for MG/MS was performed. The hens monitored for REO showed natural immunity throughout the examina-
tion period, except the birds from Cobb2 and 3 flocks which demonstrated low mean geometric titres - ż573
and 960, with high "/o CY (75.6 and 96.1) in 1Oth and 12th week of life. No antibodies of MG/MS were detected
over the examination period in any of the flocks, or they appeared only at a small percentage (5ońr 4.3oń).The
serologic examinations for IBD and CAV confirmed the satisfactory immunity of all the birds during the
investigations. The monitoring for lBV revealed an average protection level against this disease for al| the
chicks. In the birds aged 18-20 weeks from Cobb1 flock,43.50ń seropositive reactions were indicated, as well
as |ow antibody levels, whereas in the 25th-26th weeks this flock acquired normal immuniĘ. All the birds
examined for NDV at the age of 1-3 days showed |ow immunity. As early as in the l8-20th weeks 10O'Yn of the
birds in Cobbl and 3 flocks were seropositive, yet in the wide range of minimum and maximum titres, in the
25-26thweeksimmuniĘimprovementwasrecorded.

Keywords: serologic monitoring, hens, postvaccinal immuniĘ to REO, MG and MS, IBD, IBY NDV and CAV

Zwalczanie chorób drobiu zależy w istotnym stop-
niu od wielu działań profilaktycznych obejmujących
zabiegi sanitarno-higieniczne oraz immunoprofi lakty-
kę. W duży ch, zwłaszcza zarodowych fermach drob iu
przeprowadza się zwykle programy szczepień profi-
laktycznych przeciwko chorobom takim jak: Gumbo-
ro, zakaźne zapalente oskrzeli, rzekomy pomór dro-
b iu, s almo ne|oza, zakażęnia re owirus ow e, zakaźna
anemia kl;rcząt, zakaźne zapalenie mózgtl i rdzenta
kręgowego, syndrom wielkiej głowy i inne. Prawidło-
we przeprowadzanie szczepienwiĘe się ściśle z sys-
tematy cznym monitorowaniem odporności ptaków.
Obecnie w monitoringu stosuje się często immunoen-
zymatyczne testy ELISA, Test ten odznacza się dużą
dokładno ś c ią p owtarzalno ś ci ą i czuło ś c i ą. Monitoring
serologiczny polega na okresowym badaniu surowic
ptaków z danego stada w celu wykazania obecności
swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko wielu
patogenom (4, 7). Systematyczne monitorowanie sta-
da p o zw ala o kre ś l i ć p o zi o m pr ze ciw ci ał matczy ny ch

u piskląt, ocenić odporność poszczepiennąi skutecz-
ność zastosowanej szczepionki oraz zdiagnozow ac
wiele chorób (9). Odpowiednio przeprowadzony mo-
nitoring wpływa ponadto na uzyskanie z produkcji
drobiarskiej opłacalnych wyników ekonomicznych.
Monitoring serologiczny od dŁuższego czasu stosowa-
nyjest jlżza granicą(1, 3, 6). W ostatnich latach w
krajowej wielkostadnej produkcji drobiarskiej odno-
towuje się zwiększone zainteresowanie tą metodyką
diagnostyc zną (4, 7 -9, 1 4).

W przeprow adzony chbadaniach postanowiono oce-
nić status immunologiczny kur niosek w wybranej fer-
mie utrzymywanych jako zap|ecze reprodukcyjne dla
dużego Zakładu Wylęgu Drobiu.

Mateliał imetody
Monitorowana zarodowa fetma kur składała się z sied-

miu kurników dla stad reprodukcyjnych i jednej wycho-
wal ni dla kogutów. l ntegracyjną j ej częścią była wylęgarnia
piskląt pochodzących z jaj produkowanych na tej fermie.

Badaniami objęto 3 stada reprodukcyjne kur linii Cobb
liczące w sumie 40 000 sztuk. W każdymztych stad prze-*)Praca lvykollana w ramach glarrtu KBN 6 PO6Z 034 21



prowadzono monitoring serologiczny oceniając metodą
ELISA obecność przeciwciał w surowicy kr-wi przeciwko
zakażeniom reowirusowym (REO), mykoplazmom
M. ga}lsepticum i M, synoviae (MG i MS), wirusom za-
kaźnego zapa7enia oskrzeli (IBV), zakaźnego zapalenia tor-
by Fabrycjusza (IBD), rzekomego pomonr drobju (NDV) i
ancmii zakaźnej kurcząt (CAV) Krew do badań pobierano
kazdorazowo od 23 ptaków ze stada. Surowice kur badano
za pomocąkomercyjnych zestawów ELISA firmy IDEXX.
Wyniki testów odczytywano przy użyciu czytnika ELISA
SPECTRA SHELL firmy SLT sprzęzonego z komputerem

Flock Menager i Check (IDEXX).
Wszystkie oceniane stada były lnonitorowane w okre-

saclr: od 1 do 3 dnia życta, od 1B do 20 tygodnia i od 25 do
26 tygodnia w celu stwierdzenia przeciwciał skierowanych
przeciwko REO, MG/MS, IBD, IBY NDV i CAV. Nato-
miast w surowicach tych ptaków w wieku 10-12 tygodni
badano tylko obecnośc przeciwciał przeciwko REO i MG/
MS, zaś od 30 do 33 tygodni, od 40 do 43 tygodni i w 55

Tab, 1. Program szczepień profilaktycznych rł,trzech stadach
kur reprodukcyinych linii Cobb

Objaśnienie: * szczepicnie wykonane w zakładzie wylęgowyrn
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ty godn i u ży cia oznaczan o j edynie przec iwc i ała skieror,r, a-
ne przeciwko REO.

Badane stada byĘ szczepione przcciwko IBD, IBV ND\.
REO i CAY a ponadto syndromowi wielkiej głowy (SHS)
orazzakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego (AE)
wedlug przyjętego programu profilaktyczncgo (tab, 1).

Wyniki iomówienie
Test ELISA (10, 1 l, I2) stosowany w monitorowa-

niu ptaków od 1 dnia życla jestniezbędny do przepro-
w adzęnia prawidłowej immunopro fi l aktyki. P onadto
służy do wykazania odporności uwarunkow anej przez
przec iwc i ała matczyne.

Wyniki badań uzyskane w przeprowadzonym do-
świadczeniu przedstawiono w tab.2,3 i 4.

W 3 stadach piskląt w wieku 1-3 dni wykazano
wysoki odsetek (100%) reakcji dodatnich w odniesie-
niu do REO. Pisklęta ze stada Cobb1 pochodziĘ od
matek dobrze uodpornionych przeciwko zakażeniom
reowirusowyffi, o czym świadczy wysokie średnie
miano geometryczne (11815) i dość niski współczyn-
nik zmienności (45,90ń). Przez caĘ okres badań od-
pomość tych ptakow była w zasadzte prawidłowa, cho-
ciażw I0-I2 tygodniu orazw 18-20 tygodniu oma-
wiany % CY nieco wzrósł. Natomiast w stadach Cobb2
i 3 pisklęta odznaczaŁy się niższymi średnimi miana-
mi geometIycznyml, (4159 i 9817), zaś wyższymi
współc zynnikami zmienno ś ci (5 6,00ń i 62,30ń) . S zcze -
gólnie niska odporność występowała u tych ptaków w
l0-12 tygodnilżycia, gdyż średnie miana geometrycz-
newynosiĘ 2513 i960,zaś%CV ]5,6i96,I. Wzrost
odporności u kur ze stada Cobb3 nastąpił w 18-20 ty-
godniu ży cia, zaś Cobb2 w 25 -26 tygodniu i utrzymy-
wał się na względnie wysokim poziomie do 55 tygo-
dnia.Karczewski i wsp. (2) ocenraląc rozprzestrzenta-
nie się zakażęń reowirusowych w stadach kur repro-
dukcyjnych typu mięsnego stwierdzili obecno śc prze-
ciwciał przeciwko tym wirusom w 19,2oń stad. Inni
altorzy (4, 13) wykazali natomiast wysoki odsetek
zakażęnia stad, zarówno brojlerów, jak i reprodukcyj-
nych kur typu mięsnego.

Tab.2. Odsetek ptaków serododatnich, zakres mian przecitvciał, średnie miana geometryczn e i'/o CY w 3 stadach kur repro-
dukcljnych linii Cobb w wieku od l do 20 tvgodni żvcia

Wek
%cV %cV

Stadt

% plakóW

serododatnich
(zakres mian)

%cv

1-3 dni

1 0-1 2 tyg,

RE0

MG/Ivls

lBD

lBV

NDV

cAV

RE0

MG/Ivls

100 (2845-25 199)

5 (22_1 396)

1 00 (2441-9053)

100 (2003-27 917)

8,7 (1-4567)

1 00 (0,058_0,421 )

1 00 (1 083-1 9 91 3)

0 (0)

11 815

127

47 44

7545

9

0,080

7953

0

45 ,9

3 65,7

31,7

68,8

434,,|

37,2

55,4

0

1 00 (1 430-1 3 925)

0 (0)

1 00 (1 406-91 76)

100 (1268-15 313)

4,3 (223-17 121|

1 00 (0,055-0,386)

1 00 (803-9238)

0 (0)

41 59

0

5064

5983

6834

0,083

2573

0

56,0

0

34 ,5

56,7

53,0

43,8

75,6

0

100 (3365-26 392)

0 (0)

,l00 (2527-8707|

100 (1953_19 472)

4,3 (1-429|

1 00 (0,052-0,324)

82,6 (1-7117)

0 (0)

981 7

0

5701

6606

22

0,090

960

0

62,3

0

25,3

58,1

136,5

57,8

96,1

0
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U 1 -3 dniowych piskląt pochodzących od matek nie
szczepionych przeciwko mykopl azmozie wykazano
niski odsetek (5%) lub brak reakcji serododatnich. W
dalszych badaniach nie stwierdzono obecności dodat-
nich seroreagentów, jedynie w stadzie CobbZw 25-26
tygodniu wykazano reakcj ę serododatn iąw przypad-
ku jednej surowicy. Na podstawie przeprowadzonych
badań mozna wnioskować o braku występowania my-
koplazmozy w monitorowanych stadach kur. Nato-
miast Wieliczko i wsp. (14) badając stopień rozprze-
strzeniania mykoplazm w stadach kur niosek w opar-
ciu o diagnostykę serologiczną stwierdzili najniższy
odsetek stad reagujących dodatnio u piskląt 1-3 dnio-
wych (30,8%), zaśnajwyższy (62,50ń) w okresie pro-
dukcji nieśnej,

B adania serolo giczne odnośn i e zakaźne go zapale -
nia torby Fabrycjusza wykazały w 3 stadach kur we
wszystkich okresach badawczych obecność dość wy-
sokich średnich mian geometrycznych, zaś niskich
współczynników zmienności. Ponadto s.erokonwersja
wynosiła u wszystkich ptaków 100%. Swiadczy to o
dobrej odporności i prawidłowo przeplowadzonych
szczepieniach ptaków. Według Marquadt (5) rnetoda
ELISA ze względu nadllżączułość jest stosowana jako

ut

test z wybofll przy diagnostyce zakażnego zapa7enia
torby Fabrycjusza. Kozdruń i wsp. (4) przeprowadza-
jąc ocenę serologicznąbrojlerów kurzych testem ELI-
SA w kierunku IBD stwierdzili obecność przeciwciał
w badanych stadach i wszystkie surowice były sero-
pozytywne.

Monitorowanie ptaków w kierunku zakaźnego za-
palenia oskrzeli wykazaŁo u piskląt pochodzących ze
wszystkich stad średni stopień zabezpieczenia prze-
ciwko tej chorobie. Natomiast u kur w wieku 18-20
tygodni w stadzie Cobb1 stwierdzono niski poziom
przeciwciał i średnie miano geometryczne oraz jedy-
nie 43,5Yo ptaków serododatnich. Wspołczynnik
zmienności wynosił natomiast 52,3Yo. Dobre uodpor-
nienie stada (średnie miano geometryczne 24141 i
%CY - 18,6) występowało zaśw 25-26 tygodniu ży-
cia. Może to świadczyc o nieprawidłowo przeprowa-
dzonym szczepieniu kur szczepionkążywąw 75 dniu.
Zatem trudne do wyjaśnienia jest stwierdzenie tak
znacznej serokonwersji w tym stadzie w 25-26 tygo-
dniu. Kozdruń i wsp. (4) w badaniach testem ELISA
stopn i a r o zpr ze str zeni e n i a wi rus a zakażne go zap a|e -

nia oskrzeli u brojlerów wykazali we wszystkich sta-
dach obecność przeciwciał przeciwko temu wiruso-

Tab. 3. Odsetck ptaków serododatnich, zakres mian przeciucial, średnic miana geometr},czne i'h CY lv 3 stadach kur repro-
dukcl,jnl,ch linii Cobb w llieku od l8 do 20 ty,godni ży,cia

Wiek
Kierunek

badań średnie miano
geOmelryczne

Cobb

%cv

Stado

% plaków
serododatnich
(zakres mian)

Cobb 2

średnie miano
g e0 metryczne

%cv

stad0

% plaków

serododatnich
(zakres mian)

Cobb 3

średnie miano
geOmelryczn e

%cV

1 8-20 tyg.

BE0

MG/Ms

lBD

lBV

NDV

cAV

1 00 (1 303-1 3 41 3)

0 (0)

1 00 (3224-9070)

43,5 (74-91 5)

100 (377-25 848)

100 (0,056-0,096)

5751

0

661 0

332

3528

0,071

54,1

0

22,5

52,3

102,9

14,0

95,7 (290-1 2 592)

0 (0)

1 00 (743-9673)

1 00 (761-1 3 876)

100 (431-11 686)

100 (0,054-0,179)

4128

0

5531

5236

4154

0 ,079

63,0

0

35,2

50,6

53,7

36,3

1 00 (601 6_27 653)

0 (0)

100 (1988-12 580)

100 (644-17 336)

100 (396-22 30i)

100 (0,57-0,190)

11 745

0

5275

5098

3704

0,090

43,1

0

39,0

69,9

88,8

41,2

Tab. 4. Odsctck ptakólv serododatnich, zakres mian przecirvcial, średnie miana geometrl,czne i o/, CY w 3 stadach kur repro-
dukcyin_vch linii Cobb w lvieku od 25 do 55 t_v.'godnia życia

Wek
Kierunek

badań

Stado

% plaków
serodOdatnich
(zakres mian)

Cobb 1

średnie miano
ge0 mehyczne '/" CU

Stado

% ptaków

serododalnich
(zakres mian)

Cobb 2

średnie miano

0eomeltyczne
%cV

§ladt

% ptaków

se to d od atn ich
(zakres mian)

Cobb 3

średnie miano
geOmetryczne %cV

25-26 lyq.

30-33 tyg.

40-43 tyq.

55 tys.

RE0

MG/Ivls

lBD

lBV

NDV

cAV

RE0

BE0

RE0

100 (2696-26 917)

0 (0)

1 00 (391 8-9800)

1 00 (1 6 206-31 347)

1 00 (5598-35 51 2)

100 (0,049-0,211)

1 00 (5269-30 477)

1 00 (9746-27 438)

1 00 (3795-1 9 040)

12 191

0

651 7

24 141

23 507

0 ,066

11 286

17 232

9806

50 ,1

0

24,5

18,6

29,9

47,0

47,5

30,7

36,8

1 00 (2848-28 488)

4,3 (1-2426\

100 (5860-12 609)

1 00 (6079_27 346)

1 00 (1 4 91 3-35 321 )

100 (0,047-0,169)

,l00 (47,17-2Ą242\

1 00 (431 3_2i 846)

100 (3134-25 035)

11 455

,l22

9043

15756

21 322

0,077

12 170

10 891

13 280

45,3

166,8

19,6

37,0

23,8

31,1

42,0

53,8

34,8

1 00 (4744-28 706)

0 (0)

1 00 (3391 _1 2 264)

100 (453-17 717)

1 00 (3368-32 787)

1 00 (0,061 _0,276)

1 00 (4348-24 409)

1 00 (1 985_1 6 371 )

100 (1813_18 975)

,l2 
658

0

8112

71 66

21 457

0,1 00

12 005

9,t 14

7842

41,8

0

24,8

49,1

28,8

52,8

41,4

39,8

52,7
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wi. Według tych autorów zawartośc w surowicach zwalana prawidłowe wykonanie immunoprofilaktyki
kurcząt przeciwciał anty-IBV była pochodzenia po- ptaków stad reprodukcyjnych i potomstwa oraz daje
szczepiennego. szerszy pogląd o stanie ich zdrowia.

Badania surowic ptaków ze stad Cobb1 i 3 odnośnie
rzekomego pomoru drobiu w wieku 1-3 dni wykazaĘ
niski poziom przeciwciał,bardzo niskie średnie mia-
no geometry cznę | bardzo wysoki % CV. Odsetek pta-
ków serododatnich wynosił w stadzie Cobb1 - 8,1oń,
zaś Cobb} i3 - 4,3'Yo. Wynika ztego faktu, że pisklęta
pochodziły od matek nlę szczeptonych lub źIę zabez-
pieczonych przeciwko NDV, Po szczepieniach prze-
prowadzonych w wieku 13 i 75 dnt życta szczepion-
kami żywymi u kur ocenianych w 18-20 tygodniu
stwierdzono 100% seroreagentów, jednak przy dużej
rozpiętości mian minimalnych i maksymalnych. Rzu-
towało to na niezbyt wysokie miano geometryczne i
wysoki współczynnik zmienności. Wykonane w 140
dniu szc zep ienie szczepionką inaktywowan ą wpłnę -
ło na poprawę odporności ptaków w 25-26 tygodniu,
Minta i wsp, (7) przeprowadzając monitoring serolo-
giczny w kierunku ND w stadach kur reprodukcyjnych
wykazali obecność przeciwciał zarowno po wstawie-
niu ptaków, jak i w końcowym okresie odchowu oraz
podczas nieśności. Dość wysoki był równiez oń pta-
ków serododatnich w stadzie.

W przypadku zakaźnej anemii kurcząt we wszyst-
kich 3 stadach występował dość dobry stopień uod-
pornienia w zakresie przeciwctŃmatczynych, jak rów-
nież w l8-20 tygodniu, po szczepieniu wykonanym w
wieku 87 dni szczepionkążywąoraz w 25-26 tygo-
dniu życia. Wieliczko i wsp. (14) oceniając stopień
zakażenia kur reprodukcyjnych typu mięsnego wiru-
sem anemii zakażnejwykazali w okresie do 20 tygo-
dnia życia ptaków wyniki serologiczne dodatnie w 4
stadach (66,7oń),zaś od 2I do 60 Ęgodnia we wszyst-
kich stadach.

Otrzymane wyniki badań potwierdzaj ą konieczność
monitorowania kur począwszy od l tygodnia życta
przez cały okres produkcji. Takie postępowanie po-
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w grudniu 2002 r.*)

1)Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 6 wojewodztwach, a mianowicie: lubel-
. skim (2-3), mazowieckim (1-1), podkarpackim (1-1), podlaskim (1-2) warmińsko-mazurskim

(2-2), wielkopolskim (2-2). Wściekliznę stwierdzono u 2 psów, 5 kotow i 4 sztuk bydła.
2) Wściekliznazwierząt dzikich - wystąpiła w 9 wojewodztwach: dolnośląskim (3-5), kujaw-

sko-pomorskim (1-1), lubelskim (6-8), lubuskim (-)**), małopolskim (-), podkarpackim (2-7),
podlaskim (1-1), warmińsko-mazurskim (2-2), wielkopolskim (13-32). Zanotowano ją u 53
lisów, 3 jenotow, '1 sarny i 2Ichorzy.

*'tv llar,r,iasach podano liczbę porł,iatólł,i nriejscouości. rr krór:ych choroba zos|ala slrlierdzona u okrcsie sprarrozdarłcz;m
**' brak darryclr rr nicktórvch lvtl.jcri,ództirach rrynika z braktr irrtbrrlac.ji rt raporcie Clórr nego lnspcktofatu \\/etcrynal'ii


