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W warunkach wielkostadnego chowu ptakow ist- 18, 2I,24). Rola tego wirusa w patologii indykow,
nieje szereg czynników, ktore mogąw sposób przejś- zarówno na świecie (I,7,8,2I), jak i Polsce (13-15)
ciowy lub staĘ upośledzać funkcje układu immuno- nieustannierośnie, zwŁaszczawwywoĘ,waniuproce-
logicznego, czyli wywoływać immunosupresję (4). sów chorobowych o złożonej etiopatogenezie (3,16,
Immunosupresj a może by c uwarunkow ana genety cz- 20, 22, 27, 32).

nie, gdzie.rboór.ry* skutkiem genetyczne§o aoŚto- Pomimo Iicznych badań nie ma zgodności co do
nalenia ptakow jest na ogół obnizońa ich naturalna mechanizmów immunosupresyjnego oddziałrwlnla
(wrodzona) odpórnoś ć G: I7,25). Immunosupresyj- HĘVnaukładodpornościowYindYków. Wiadomojed-
nie mogąrównlez oddziaĘwaóróżnę czynnlkinieŹi- nak, Że konsekwencją takiego zakaŻenia moŻe bYĆ

kaźne,-rri t tore ptaki są iarażonę w chówie wielko- zaostrzęniętoczącychsięprocesow chorobowych lub

stadnym. Do tyóh."y.r.riko* należy zaliczyć błędy większapredyspozycja,indyków dozakaż.aniasięin-
w tec-hnologii chowu, nawet krótkotrwałe'pnr"ńy 1łrrri, 

nawet maŁo zjadli!\ymi patogenami (3,16,22,

w dostępie f,tuko* do wody i paszy, 
"^ 

Ćiai łńiń ?];,32), 
ImPulos_uPresja sPowodowana zakażentem

nie uziiad.,io.,. stosowańie untvuiotviZ* j;ł;; ljY-::_'9!!,'_uW=ęprzyczynąupośledzeniaodpor-
pierwszego dnia odchowupiskląt. uposńJ)""i;Ęń: noŚci PoszczePiennej, co wykazano m,in, w odniesie-

cji układu immunolog icznegowystępuje 1;G;;;;;- "iY,*:::1i_Y19 ::7, 
I9),

ll . 1 1 ::,.::__', !.1', W Polsce krwotoczne zapalenie jelit indykow na tlepaoKunleooDorowwltamln (SZcZegolnleWltamlnvAl. _ l._ .

makro- i mikroelementów (zwłas)cza,"1l).:.,l óo:: T?ff;i'łłrŁ"_:%ffi?fil,",§r",.,1?io?jfii?[,JrlJ,1noŚci Pes§cYdów, metali cięzkich i mikotoksY" 
Y P9- iJ*yuuruĘ znaczne rozprzestrzenienie zakażeitym

szy. Najczęściej jednakimmunosupresjama tło,zakaż- *ińś.- (1ł, 15). Wirusy HE charakt eryzująsię róz_
ne, gdzie obok pasozytow (kryptosporidia) (9), ,grzy- ną zjadliwością'obok siczepów bardzo'paiogennych
bów (Ąrelsillus spp.) (23) i bakterii (lllęorlyslny wińołujących 

"masowe 

"acńoro-ania 
i puań"lu i"_

spp.) (2), (E. coli, Bordetella avium) (26) najważniej- aytow (i,'8, IO, 2I), są i takie, ktore irow idzą do
sząrolę odgrywająwirusy. Na ogoł wszystkie zakaże- ,ukuz"irb"róa1"*orrych. rrajow eizolaiy wirusa i{E,
nia wirusowe w pewnym stopniu prowadzą do immu- pomimo że naieżądo mało zjódliwych, wyłvołują im-
nosupresji. Nalezy jednakpodkreslić,żepewna grupa munosupresję (15), ktorej zakres nie był 6adan}. Wo-
w!ru9ów wykazuje szczegóInie takie oddziaĘwanie. becpowyżsŻegopodjętobadania zmierŹającedookreś-
W odniesieniu do układu odpomościowego indykow lenia wpĘrłu-zakażeniaindykow krajowym izolatem
wirusem takim jest adenowirus krwotoczne go zapale- wirusa HE na ich odpowi edź poszczepiennąprzeciw-
nia jelit (Haemorrhagic enteritis virus - HEV) (II,I] , ko wirusowi ND.
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Materiał imetody
Badania przeprowadzono Ia 60 jednodniowych pisklę-

tach indyczych białych szerokopierśnych typu BUT 9, obu
płci, pochodzących z zakładu wylęgowego. Ptaki odcho-
wywano zgodnie z obowiązującą technologią i zywiono
pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi. W wieku 49
dni 50 indyków zakażono dozylniewirusemHE dawką l0rr'
EID.., z których dwadzieścia uodporniono równocześnie
przeciwko NDV a dwadzieścia dalszych ptaków uodpor-
niono przeciwko temu witusowi 1 dni póżniej. Do uodpor-
nienia indyków przeciwko ND uzyto szczepionki Sotasec
(MERIAL), którą podawano w wodzie do picia zgodnie
z zaleceniemproducenta. Dziesięć indyków zakażony ch w i-
rusem HE stanowiło kontrolę, z których 3 uśmiercono po
72 godz. od zakażęnia dla potwierdzenia ich rvrazliwości
na HEV. W tym celu określano indeks śledzionowy (IS),
zmiany anatomopatologiczne i obecnośc antygenu wirusa
HE w śledzionie (l5). Dziesięc indyków nie zakazonych
wirusem HE stanowiło kontrolę szczepieniaprzeciwko ND.

Krew od wszystkich ptaków pobierano z żyĘ skrzydło-
wej w dniu zakażęnia i szczepienia oraz po 7 , I7 ,21 i 4I
dniach. W surowicy Wwi oznaczano poziom przeciwciał
HI rnetodąmikro wg Beacha zużyciem2 j, HAwirusaND,
(szczep LaSota) o mianie hemaglutynacyjnym l : 640.

W ;20M,60l,(8l

Obecność wirusa HE w śledzionie i przeciwciał anty-HE
w surowicy określano odczynem AGP. Sposób otrzymania
antygenu wirusa HE oraz dodatniej surowicy anty-HE do
AGP opisano w innej pracy (l5). Odczyn AGP wykonano
metodą mikro wg Domermutha i wsp. (5).

Wyniki testu HI przedstawiono w postaci średniej geo-
metrycznej mian (śgm) przeclwciał, a otrzymane IS opra-
cowano statystycznie dwuczynnikową analizą wariancj i,
określając średnią, odchylenie standardowe i istotność róż-
nic (p < 0,01).

Wyniki i omówienie

Uż5Ąe w doświadczeniu indyki byb wrażliwe 17aza-
każęnie wirusem HE, o czym świadczy brak przeciw-
ciał anty-HE w ich surowicy w dniu zakażenta oraz
powiększony IS i charakterystyczna marmurkowatość
śledziony indykow 3 dni po zakażeniu. W surowicy
indyków przed tch szczepteniem przeciwko ND nie
stwierdzono przectwciałHl. Wyniki zestawiono w tab. 1.

Dynamikę przeciwciał HE u indykow uodpornia-
nychprzeciwko ND przedstawia ryc. 1 . Z danychry-
c iny wynik a, że u indyków równocze ś nie zakażony ch
witusem HE i szczepionych przeciwko ND w wieku
49 dni z ao b s erwow ano r*ryr ażną p i erwotną o dp owi e dź

Tab. l. Status immunologiczny indyków użytych w doświadczeniu (n = 60, i + s)

Wiek ptaków

I

AGPHl

kierunek badania

Beakcja na zakażenie

I Reizolacia wirusa/ l Zmiany w śledzionie/
ls I liczba ptaków I liczba ptaków

I badanych I badanych

49 dni

3 dni po zakażeniu
wirusem HE

nb

1,11 t 0,18-

2,75 ł0,48

0/3

313

0/3

3/3

Objaśnienia: IS - indeks śledzionowy, brak przeciwciał, nb - nię badano, * p . 0,01

100

immunologiczną której
wyrazęm była śgm prze-
ciwciał HI wynosząca3l
jń7 dni po szczepieniu.
P óżniej następował dość
gwałtowny spadek mian
tych przeciwciał. Nato-
miast w grupie indyków
uodpornionych przeciw-
ko ND 7 dni po zakaże-
niu wirusem HE odpo-
więdź immunologlczna
byŁa zdecydowanie sła-
biej wyrażona, a miana
przeciwciał wolniej na-
rastały, Najwyzszą śgm
pr ze ciw ciaŁ HI stwierdzo -
no w grupie indyków
szczepionych przeciwko
ND w wieku 49 dni, kto-
re nie byĘ zakażone wi-
rusem HE. Odpowiedź
immunologiczna indy-
ków w tym przypadku
była podobna do stwier-
dzonej we wcześniej-
szych badaniach (12).

Wirus HE uszkadza
makrofagi i limfocyty B
(19, 30, 31), a zatem ko-
mórki, które biorą aktyw-
ny udziaŁ nie tylko
w zw alczaniu zakażenia,
ale równiez w immuno-
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Ryc. 1 . Srednie geometryczne mian przeciwciał HI u indyków zakażonych wirusem HE i szcze-
pionych przeciwko ND



genezię. S hure sh i Sharma (28, 29) wykazali, ze wirus
HE replikuje się w tych komórkach, blokując ich pro-
liferację i różnicowanie. Nie następuje zatęmkształ-
towanie komórek efektorowych produkujących wie-
lospecyficzne przeciwciała IgM*, Wyniki tych badań
są zbieżne z wcześniejszymi spostrzezeniami Naga-
raji i wsp. (18, 19), ze wirus hamuje proliferację lim-
focytów B, ktorej następstwem jest upośledzenie re-
plikacji anĘgenu i produkcji przeciwciaŁ. W badaniach
własnych wykazano niższą odpowiedź humoralnąu in-
dykóą które były uodpomiane przeciwko ND 7 dni
po zakażeniu wirusem HE. Zjawisko to było zapewne
spowodowanę znaczną redukcją ltczby komórek wy-
twarzających przeciwciała dla wirusa ND, co potwier-
dzili Shuresh i Sharma (28,29),badĄąc subpopulację
limfocytow przy użyciu cytometru przepływowego.
Wymienieni badacze wykazali mianowicie, że
w pierwszym tygodniu po zakażeniu indykow wiru-
sem HE dochodzi do znacznego spadku liczby limfo-
cytów B produkujących przeciwciała IgM'i relatyw-
ny wzrost liczby limfocytów T pomocniczych (Th).
Te ostatnie, jak wiadomo, wspomagajązarowno od-
powiedź humoralną jak i komorkową i to zarówno
przez bezpośredni kontakt, jak i poprzez vłydzielane
cytokiny. Limfocyty Th między innymi ułatwiają ak-
tywację, proliferację i różnicowanie limfocytów B,
atakże pobudzają makrofagi. W związku z tym, że
wirus HE uszkad za makt ofagi (komorki prezentuj ąc e
antygen) i limfocyty B, następuje upośledzenie odpo-
wiedzi humoralnej , zwłaszcza w przypadkach, gdy
uodpornianie indykow przeciwko ND następuje
w pierwszym tygodniu po zakażeniu wirusem HE.

Reasumując należy stwierdzić, ze krajowy izolat
wirusa HE wykazlje działanie immunosupresyj ne.
ktorego efektem jest gorsza odpowiedz immunologicz-
na indykow po szczepieniu przeciwko wirusowi ND,
zwŁaszcza gdy uodpornianie ma miejsce kilka dni po
zakażęniu.
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