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Effect of leyamisol and isoplinosine on non-speci tu*eys supptessed wit ańaryI
Summary

The aim of the study was to evaluate and compare some biochemical and non-specific immunĘ parameters
in carbaryl intoxicated turkeys, vaccinated with Newcastle Disease (ND) virus and fed with one of two synthetic
immuniĘ stimulators: isoprinosine or levamisol.

The study tested 30 turkeys (22-24 days old). For 3 subsequent days carbaryl - l/a TD.n/kg of b.w. - was
administered into their feed prior to morning feeding. Five days prior to intoxication the 29-day:old turkeys
łr,ere divi groups (10 trirds each) given one of the two
stimu|ato l, the second was given hird was a control gr
tor. After days, all the birds were attćnuated Roakin st
disease. Blood samples were taken from S,turkeys from each group to ćValuate the biochemical pafameters and
n on-specifi c immunity indicators.

The results indicated that the applied preparations i.e. levamisol and isoprinosine more effectively stimulated
the non-specific immunity of the suppressed turkeys to a significant extent than in the previous experiment with
birds having proper immunity systems. When comparing the effect of isoprinosine and levamisol, the former
rvas found to be a better stimulator, especial|y for non-specific cellular forms (test of killing intracellular germs
- NBĘ transformation of lymphocytes into blastic forms - TB, percentage of phagocyte cells and the phagocytar
index) and total protein immunity.

Keywords: turkeys, carbaryl, isoprinosine, levamisol, immuniĘ parameters

Ksenobiotyki, w tyrn takze pestycydy, są jednymi
z n aj silniej szych środowi skowych czynników i mmuno-
supresyjnych, co wykazano u ludzi i innych ssaków, pta-
kow oraz ryb. Wpływają one harr-rująco na odpomośc
tr i eswoi sta, np. : fagocytozę, ceru I opl azminę, in terferon,
aktywnośc lizozymu oraz na odporność swoistą htlmo-
ralną i komórkową powodując obnizenie mian prze-
ciwciał, zdolności proliferacji limfocytów itp. (l, 7-10,
15, 1J, I8, 20, 23, 27). Niebezpieczny jest fakt, że to
ich negatywne działanie jest powolne i długotrwałe, co
zreguły uchodzi uwadze lekarzy praktyków lub przypi-
sywane bywa innyrn czynnikom. Efektem końcowym
jest spadek kondycji zdrowotnej zwierzą| częste infek-
cje, gorsze przyrosty masy ciała, a nawet liczniejsze
padnięcia zwierzą| co pociąga za sobą straty ekonomicz-
ne. Zanieczyszczenie pasz różnego rodzaju związkami
chemicznymi, szczególnie służącymi w rolnictwie do
ochrony roślin jest bezspome (ż,5), a karmienie nimi,
zwłaszcza długotrwałe, stad hodowlany ch przypuszczal-
nie prowadzi do immunosupresji. W tych sytuacjach
wydaj e się pomocne zastosowanie stymulatorów odpor-
n o śc i niweluj ących ne gaĘwn e dziŃanie ksenobio§ków,

Jednym z naj silniej szych immuno supresorów wśrod
pestycydów, co potwierdzono badaniami własnymi i in-
nych autorów jest karbaryl (l, 3, 4, 17, I8, 2l, 26, 27).

Nalezy on do pestycydów organicznych - karbaminia-
nów, ktore jako inhibitory holinoesteraz stosowane są
do zwa7czania owadow (insektycyd). Łatwo wchłania
sięz przewodu pokarrnowego i szybko ulega przemia-
nom metabolicznym oraz wydalaniu. Dla lrrdzi mrriej
toksyczny nlż dla zwierząt,jednak w duzych dawkach
działa teratogennie i moze ulegać nitrozowaniu. prze-
chodzap w silnie rakotwórcze nitrozwia3ki.

Celem badań była ocena i porównanie wybranych
parametrów biochemicznych i odporności nieswoistej
szczeptonych wirusem Newcastle Diseases (ND) indy-
kow intoksykowanych karbarylem, którym podano dwa
syntetyczne stymulatory odporności: izoprynozynę i le-
wamizol.

Mateliał imetody
Badania ptzeprowadzono na indykach obu płci, rasy mięs-

nej, typtl cięzkiego Big 6. DwLrdniowe indyczęta odchowano
w pomieszczeniach klinicznych sposobem tradycyjnyrn, na
ściółce. ZwlerzętamiĄ staĘ dostęp do wody oraz paszy przcz
cały okres doświadczenia. Karmiono je pełnoporcjowymi
mieszankami paszowymi - R2 1 0, R2 l 1 , R2 12, zgodnie zprzy-
jętyminormami,

Układ doświadczenia. W badaniach 30 indykom od22.-
-24. dnia życia, tzn. przez 3 kolejne dni, podawano karbaryl
w ilości VlTDr,,kg m,c,, wprowadzany do paszy kazdorazowo
przed porannyrn karm i en iem, Ptaki ozllaczono symbo lem,,P".



Po 5 dniach od zakohczęnia intoksykacji 29-dniowe indy-
ki podzielono na gnrpy liczące po 10 sztuk, następnie każdej
z nich podawano jednorazowo jeden z dwóch badanych sĘ-
mulatorów odporności. Lewamizol otrzymywńa grupa I (PL
- pesĘcyd, lewamizol), grupa Il (PI pestycyd, izoprynozy-
na) izoprynozynę. Pozostałe 10 indyków z 30 intoksykowa-
nych karbarylem nie otrzymało żadnego ze stymulatorów
i traktowano je jako grupę III (PK) - kontrolną.

Wszystkim ptakom po 7 dniach od podania stymulatorów
odpomości zaaplikowano żywy, mezogeniczny szczęp Roakin
,,R" wirusa choroby Newcastle, a następnie zabieg ten po-
wtorzono w 100. dniu po pierwszym podaniu. W dniu aplika-
cji wirusa orazpocząwszy od ] . aż do 140. dnia p. i. NDV od
5 indyków zkażdej grupy zżyĘ skrzydłowej pobierano krew
do b adań w c elu oznaczeni a p arametrow b io chemic ztly ch or az
wskazn i ków odpomości nieswoistej.

Zastosowano następujące immunostymulatory syntetycz-
ne: izoprynozynę substancję czyul"|ąw stęzeniu I0oń, pro-
dukowaną przęz Grodziskie Zakłady FatmaceuĘczne, poda-
wanądomięśniowo w dawce 50 mg/kg masy ciała otazlęwa-
mizol preparat handlowy fi rmy Sigma-Aldrich, aplikowany
domięśniowo w dawce 0,25 mgkg masy ciała. Jako kseno-
bioĘku uzyto karbarylu - N-metylokarbaminian- 1 -naftolu,
99%o czystość substancji (Z. Ch. Organika-Azot).

Wirus rzekomego pomonr drobiu: do badań użyto mezo-
genicznego szczępu Roakin ,,R" wirusa rzekomego pomoru
drobiu (NDV - Newcastle Diseases Virus), Jego miano za-
każnę dla zarodków kurzych wynosiło EIDro : 109,6/m1, dla
hodowli komórek zarodka kurzego l0E,6/ml TCID'.. Szczep
ten uz}nvany był do szczepienia indyków przez domięśniową
iniekcję w dawce 105,6/m1 EID50.

Parametry biochemiczne: poziom białka całkowitego (g/l)
oznaczano metodą spektrofotom etry czną ( l 4), p oziom gam-
maglobulin (g/1) - metodą precypitacji wg Siwickiego i An-
dersona (22), aktywność ceruloplazminy (me%) w surowicy
- metodą spektrofotom etry czną (I9).

Badanie odporności nieswoistej: wewnątrzkomórkową
zdolność zabljanla sfagocytowanych drobnoustroj ów przez
granulocyty obojętnochłonne krwi obwodowej oznaczano
odczynem NBT (25), aktywnośó fagocytarną leukocytów
metodąstandardową(28) w postaci odsetka komórek fagocy-
tujących (%F) i indeksu fagocytamego (IF), aktyrvność lizo-
zymu (mg/l) metodą turbidymetryczną(16) w modyfikacji
Siwickiego i Andersona (22),zdolność do proliferowania lim-
focytów wobec fitohemagluĘniny w teście transformacji blas-
tycznej (TB) metodą Gocha i wsp. (l2).

Uzyskane wyniki opracowano staĘstyczni e rnetodąj edno-
czynnikowej anallzy wariancj i testem Bonferroni z wykorzy -

staniem programu komputerowego GraphPad Pri sm.

Wyniki iomówienie
Wybor izoprynozyny do badań podyktowany był fak-

tem przypi sywania j ej dwukierunkowe go dziŃania, im-
muno stymuluj ąc e go or az pr zeciww irus owe go. Dlate go
szczególnie przydatna okazac się ona możę przy infek-
cjach wirusowych, ktorych leczenie stanowi problem ze
względu na brak skutec zny ehchemioterapeuĘków. Sup-
resje układu odpornościowego bardzo często towarzy-
sząwielkostadnej hodowli indykow i sąwywołane czę-
sto występującymi tam negatyrvnymi czynnikami, taki-
mi jak: stres, stłoczenie, niedobory zyłvieniowe, brak
dostępu do wody, ksenobiotyki w karmie itp. Wyraża

się to naj częściej zwięks zonąwrażIlwością stad a na róż-
nego rodzaju infekcje, czemu przypuszczalnie zapobie-
gać mogą dobre stymulatory odporności.

Zastosowanie u indyków tzoprynozyny w takim ukła-
dzie badane jest po raz pierwszy, co uniemożliwiło po-
równanie wyników badań własnych z danymi piśmien-
nictwa. Dlatego jako kontrolę i punkt odniesienia w oce-
nie skuteczności izopryno4ny,podobnie jak w poprzed-
nich badaniach (29,30), zastosowano lewamizol, sty-
mulator powszechnie znany i szeroko omawiany w piś-
miennictwie.

Uzyskane wyniki badań przedstawiono na ryc. 1-5
dotyczących wybranych parametrów odporno ści nie swo -
istej, natomiast na ryc. 6-8 - w zakresie wskazników
biochemicznych.

Badania własne wykonane na supresorowanych kse-
nobiotykiem indykach potwierdzaj ą fakt, żę lęw amizol
naj skuteczniej sĘmuluj e odporno ść komórkową u o sob -
nikow z osłabionym układem immunologicznym.
Stwierdzono to, porównując efekt dziŃania lewamizo-
lu u ptaków z prawidłowo dziŃającym układem immu-
nolo gicznym i supresorowanych.

Znacznię bardziej interesujące, bo wskazujące na
większą skutecznośc niż po zastosowanym lewamizo-
lu, są wyniki uzyskane u supresorowanych indyków
otrzymujących drugi badany stymulator izoprynozy-
nę. Przede wszystkim znalazło to odzwierciedlenie w re-
aktyłvności komórek leukocytarnych, ich większej ak-
tywności metabolicznej nie tylko w odniesieniu do
grupy kontrolnej, lecz także stymulowanej lewamizo-
lem. Wyrazem tego jest test zabljania wewnątrzkomor-
kowego zarazków (NBT) (ryc, 1) charakteryzujący się
v,ryższymiwartościami niemal przez cĘ okres doświad-
czenia. Podobnie w procesie transformowania w formy
blastyczne limfocytów (TB) pod wpł}a,vem fitohema-
glu§niny (ryc.2) uzyskano wyższe wartości współczyn-
nika RI, sięgające w grupach kontrolnych od2,1 do2,2;
po lewamizolu od 3,5 do 3,7; zaś po izoprynozynie od
3,ż do 4,4. Równie dobry sĘmulujapy \^pb.w mitogenow
na komórki T po zastosowaniu izoprynozyny stwier-
dzili Hennessy i wsp. (l3) u prosiątorazDelafuente i Pa-
nush (6) w badaniach in vitro.

Większą skutecznośc w porównaniu z lewamizolem,
izoprynozyna w skazała takżę w stosunku do aktywnoś-
ci fagocytarnej leukocytów, gdyż zarówno procent ko-
mórek fagocytujących (ryc. 3) przez caĘ okres trwania
doświadczenia, jak i indeks fagocytarny (ryc. 4) przez
60 dni były najwyższe w grupie indykow stymulowa-
nych tym związkiem. Flaming i wsp. (11) otrzymali
podobne rezlltaql badań - zwiększoną aktywność fa-
gocytarną leukocytów po podaniu izoprynozyny u świń
zakażonym wirrrsem choroby Aujeszkyego. Ponadto
izopry nozyna e fektyrvni ej korygowała upo ś l e dzoną re-
aktywnośc immunol ogiczną nawet u zwierząt zmienno-
cieplnych, co obserwowała Studnicka i wsp. (24) lryb,
nie tylko w odniesieniu do nieswoistej odporności ko-
mórkowej, lęcz takżę humoralnej.

W badaniach własnych oceny nieswoistej odporno-
ści humoralnej u supresorowanych indyków dokonano
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na podstawi e kształtowania się p o z tomu Iizozymu w ich
krwi (ryc. 5). W tym przypadku efektywne dziŃante tzo-
prynozyny zaznaczało się niemal przez caĘ okres do-
świadczenia w porównaniu z grupą kontrolną oraz przez
żI dni - z otrzymląącą lewamizol.

Pozytlłvne działanie izoprynozyny wyrazlło się tak-
żę w zakr ęsie wybranych wskaźników b io chemic znych
- poziomu gammaglobulin, białka całkowitego oraz ce-
ruloplazminy. U supresorowanych ptaków otrzymują-
cych ten preparat stwierdzono wyższy poziom wszyst-
kich wymienionych wskaźników niz w grupie kontrolnej.

W porównaniu z lewamizolem voprynozyna wpĘ-
wała nieco lepiej na wartość białka całkowitego, które-
go maksymalny poziom sięgał od 36,2 g/l do 45,6 gll,
podczas gdy w grupie z \ewamizolem od 37,5 gl| do
42,6 gll, a w kontrolnej od 29,7 gll do 36,6 g/1 (ryc. 6).
Natomiast lewamizol, w przeciwieństwie do wyżej wy-
mienionego wskaźnika, w odniesieniu do gammaglo-
bulin (ryc. 7) wykazał lepszą skuteczność, bowiem po-
ziom ich kształtował się od 9,1 do I2,3 gl1, po izopry-
nozynie 8,2-9,6 gll, zaś w kontroli tylko 5,1-6,5 g/l.

Poziom ceruloplazminy (ryc. 8), jednego z białek
ostrej fazy, przez cały okres dośwladczęnia wykazywał
wyższe wartości w grupach stymulowanych preparata-
mi niz w grupie kontrolnej, pTzy czymw pewnych dniach
nieco skuteczniejszy okazal się lewamizol, w innych
natomiast - izoprynozyna.

Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że izoprynozyna l indyków supresorowa-
nych, podobnie jak we wcześniejszych badaniach włas-
nych u ptaków z prawidłowo działającym układem im-
munologicznym, stymulowała skuteczniej niż lewami-
zol odporność nieswoistą. Czynniki tej odporności, za-
równo komórkowe, jak i humoralne, stanowią pierwszą
barierę ochronną decydującą o zasiedleniu, namnoze-
niu i r ozprzestrzenianiu się zar azka w organizm i e. Na
szczegolną uwagę zasługuj e odporność komórkowa,
która o dgrywa główną rolę w zakażeniach drobnoustro-
j ami wewnątrzkomórkowymi, zwłaszcza wirusami.
Istotny jest przy tymfakt stymulowania przezizopryno-
zynę właściwości fagocytarnych l eukocytow, które obok
zdolności zabijania zarazków mogą np. tak jak makro-
fagi degradować go i prezentować antygen limfocytom
T. Te ostatnie ulegają wówczas swoistej aktywacji i na
drodze bezpośredniej (cytotoksyczność) lub pośredniej
mogą wcho dzic w cykl procesów obronnych. Poza tym
większa zdolność limfoci,tów do transformowania w for-
myblastyczne pod wpĘrvem czynnika mitogennego !\y-
daje się równie istotna w przypadku ewentualnego za-
działania mito genu swoi ste go, j akim mo gą byó p asozy-
ty wewnątrzkomórkowe w zakażonym organizmie.

Przy braku mozliwości prowadzenia skutecznej tera-
p li pr zy zakażęniach drob noustroj ami wewnątrzkomó r-
kowymi stosowanie stymulatorów, takich jak izopryno-
zyna o mĄm stopniu toksyczności dla organizmu, wy-
kazujących tak dobry efekt immunosĘmulacyjny, moze
nab i erać szcze góIne go znaczenia zar ów no w dzi ałani ach
profi laktycznych, j ak i terapeuĘc zny ch.
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