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lmmunouac - polyualent vaccine against samonell0sis in hens
Summary

The new vaccine constructed from eight inactivated Salmonella serovars bounded with polyclonal rabbit
antibodies is proposed for actiye and passive immunization by oral route against salmonellosis. This vaccine
protected I00oń of mice against challenge with virulent S. Enteritidis strain. Furthermore, this vaccine
protected 807o of hens against challenge with S. Gallinarum strain. Immunovac showed bacteriostatic activity
for S. Enteritidis and S. Typhimurium in in vitro test. The vaccine evoked cell-mediated immune responses,
induced lymphocyte proliferation and antigen-specific rosette formation. The Ieve| of humora| response was
on lower level by oral route administration than by intravenous injection. The results of the research showed
good humoral and cell-mediated response in animals. Immunovac vaccine is safe for animals and environ-
ment. This vaccine is very easy to application, and with high activity for immunization against salmonellosis.

Keywords: Salmonella, immunizationo polyvalent yaccine

Immunizacja odgrywa waznąrolę w zapobieganiu i zwal-
czanilt salmonelloz wśród zwierząt, a co zatym idzie, chroni
lldzi pr zed zakażenlem s almone llozami odzwierzęcymi.
Zapobiegatakże znacznym stratom w hodowli i w produk-
cji żywności. Istnieje szereg preparatów komercyjnych
i szczepionek produkowanych laboratoryjnie, skierowanych
przeciw tak zwanym ,,host adapted" serotypom, np, ,S. Dub-
lin dla cieląt, ,S. Choleraesuis dla świri i S. Gallinarum dla
kurcząt lub przeciw bakteriom.S. Enteritidis i .S. Typhimu-
rium, które powodują zakażenia różnych gatunków zwie-
rza!(I,6). Stosowane sąrozne rodzaje szczepionek: żywe,
inakĘwowan e or az zaw ieraj ąc e gene§c zn i e zmodyfi kowa-
ne zywe szczępy (5). Szczepionki zawierajape bakterie in-
aktywowane ogrzewaniem lub formaliną są produkowane
z p oj edy nczych, naj c zęś ciej występuj ących s erotypów ( 6).

Preparaty te sązwykle podawane parenteralnie w dwoch
dawkach. Przy takiej aplikacji inaktywowanych lub zyłvych
atenuowanych szczepów obserwowano nadmierną reakcję
na endotoksynę lub nawet przypadki zachorowań i padnięć
zwierząt (4).

Dotychczas opisano 2500 serotypów Salmonella. Pro-
blem uodporniania zwierząt na tak szerokie spektrum
typów serologicznych tych bakterii nie został do tej pory
tozwiązany. W zwiazku z tym opracowanie skutecznej po-
liwalentnej szczepionki jest ciągle aktualne (12),
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Stosowanie szczepionek wykonanych z jednego typu
serologicznego Salmonella nie wywołuje odporności krzy-
żowej przeciw innym typom serologicznym (B) Nie jest
mozliwe stosowanie szczepionek zżywychbakterii w przy-
padku ostrej infekcji w stadzie, a także nie uzyskuje się
odporności u bardzo młodych zwierząt, Preparaty wyko-
lrIane zę szczepów genetycznie zmodyfikowanych są bar-
dzo kosztowne, ażywe szczępy podawane w formie szQze-
pionek mogą być lnteczynniane przez antybiotyki po-
wszechnie stosowane w hodowli zwierząt (6). Jako dodat-
kowe argumenty przeciw stosowaniu żywych genetycznie
zmodyfikowanych szczepów podaje się mozliwość włącze-
nia takich szczepow w łańcuch zakażei l fudzi (12).

Stosowanie doustne szczepionek przeciw salmonellozom
jest obecnie przedmiotem intensywnych badań i wstępne
ich wyniki wskazuja. że podawanie tą drogą szczepionek
zawierajagych zywe lub zinaktywowane bakterie stymulu-
je lokalną odpomość jelitową a takżę przyczynia się do
zmniej szenia wydalania b akterli przez immunizowane zwie-
rzęta (2,6). Obecnie najczęstszą przyczynązatruć pokar-
mowych u ludzi sąprodukty spożywcze zawierĄące jajka.
W żółtkach jaj kur zakażonych bakteriami Salmonella
stwierdzono obecność przeciw ciał przeciw lipopolisacha-
rydowi (LPS), rzęskom i białkom szoku termicznego Hsp60
(3). Badania referencyjne wykonywane w Krajowym
Ośrodku Salmonella wykazały obecność bakterii Salmo-
nella,którę są izolowane zilszek drobiowych, a szczegó7-



nie od piskląt, pochodzących z hodowli rodzimych i z im-
portu. Profilaktyczne szczepienia zwierząt na fermach ho-
dowlanych powinny stanowić istotny czynnlk zwal,czania
salmonelloz . D ziałania takie są prow adzone ob ecnie w wie-
lu krajach. Zakażenia kur są spowodowane przez kilka se-
rotypów,Salmonella, a między innymi przez .§, Gallinarum,

^S. 
Enteritidis, S. Typhimurium,,S. Choleraesuis i inne.
Przedstawione powody były bodżcem do opracowania

poliwalentnej, kompleksowej szczepionki, ktora składa się
z 8 najczęściej występujących serotypów bakterii Salmo-
nella i zawieta przeciwciała królicze zaabsorbowane na
wybranych determinantach antygenów somatycznych tych
bakterii. Dodatkowym walorem szczepionki jest to, ze jest
ona przygotowana do stosowania per os w wodzie pitnej.
Zakładano, że tak skonstruowana szczepionka będzie sta-
nowi ó ochronę bierną piskl ąt pr zed zakażeniem i sĘmulo-
wać powstawanie odpomości czynnej.

Matefiał imetody
Szczepionka Immunovac jest zawiesiną zinaktywowanych

szczepów S almonella i przeciwciał kr óIiczy ch. Przeznaczona jest
dla kur niosek i stad rodzicięlskich do stosowania w profilaktyce
salmonelloz. Preparat w postaci zawiesiny składa się z komplek-
su 8 szczepów Salmonella związanychze swoistymi przeciwcia-
łami. Bakterie są inaktywowane działaniem formaldehyill t za-
wieszone w chlorku sodowym (8,5 g/cm3), zawierającym0,02%o
formaldehydu, Jeden mililitr zawiesiny zawięra około 3,5 x 1Otl

bakterii: ,S. Gallinarum 0,4 x 10rl,.S. Enteritidis - 1,5 x 10rr,

,S. Dublin 0,4 x 10L', 
^S. 

Typhimurium 0,8 x l0I1,,S, Heidel-
berg - 0,1 x 1011, ,S. Choleraesuis - 0,1 , l0", ,9. Kentucky -
0,1 x l0l1 i,S. Senftenberg - 0,1 x 10lr, Do bakterii przyłączono
poliklonalne przeciwciała uzyskane z surowic królików uodpor-
nionych antygenami somatycznymi bakterii Sąlmonella z gnlpl.
B, Ct, C2, i D,. Szczegółowy opis metody wytwarzania szcze-
pionki Immunovac jest przedmiotem patentu (Nr 196172).

P rzepr ow adzono b adanie aktywności przeciwbakteryj nej
szczepionki invitro.

Szczepy Salmonella Entęrltidis i S, Ęphimurium lJl2 namna-
zano w bulionie do stęzenia 104 jtk/ml i dodawano szczepionkę
Immunovac zawierającązawiesinę baktęrii o stężeniu 10" jtk/ml,
Inkubację prowadzono w 37 " C przez 24 godziny. Przeżyw alność
bakterii badano przez wysiewanie przed inkubacją i w czasie in-
kubacj i na pĘtki z p odłożem agarowym. Kontrolę stanowiĘ bak-
terie namnazane w bulionie.

P rzepr ow adzono badanie zdolno ści indukowania o dporno ści
na zakażęnie szczepamt Salmonella: Enteritidis na myszach
(BALB/c) oraz Gallinarum na kurach.

Myszy podzielono na dwie grupy. Jedna grupa - 10 myszy
otrzymało preparat Immunovac rozcieńczony w wodzie do picia
w ilości odpowiadającej 10,5 x l011jtk bakterii na 1 mysz, dru-
giej grupie ( 1 0 myszy) podano wodę do picia. Po 6 dniach wszyst-
kie myszy zakazono zawiesinąbakterii S. Enteritidis, podając im
w naczyniu do picia po około 2 x 108 jtk bakterii na mysz.Po 16

dniach uśpiono myszy, które przeżyły. Do badań bakteriologicz-
nych pobierano wycinki ze śledziony i wątroby.

Do okręślęnia właściwości ochronnych szczepionki dla kur
uzyto ptakóq które pochodzlĘ z trzech fęrm. W jednej z nich
przeprowadzony był pełny cykl szczepieh. Szczepionkę Immu-
novac podawano cźerokrotnie w odstępach tygodniowych. Pierw-
sze szczepienie przeprowadzono w 1 . §godniu zycia. Ptaki otrzy-
maĘ odpowiednio 30 ml, 60 ml, 120 mI i 240 ml szczepionki,
zgodnie ze schematem szczepien. W dwóch pozostĄch fermach
szczepl,enia przeciw salmonellozom nie były prowadzone. Kury
ze stad wybrano losowo i utworzono trzy grupy doświadczalne

po 10 osobników. Ptaki w warunkach laboratoryjnychzakażono
zjadliwym szczepem ,S, Gallinarum, podając domięśniowo po
1,86 x 108 jtkbakterii. Kury szczepionęzakażono w 10. tygodniu
życia, tj. 6 tygodni po zakoiczeniu szczepień i obserwowano
38 dni. Kllry z dwóch stadnie szczepionych zakażono odpowied-
nio w 6. orazw 15. tygodniu życia.W grupachkurnie szczepio-
nych eksperyment, ze względu na padnięcia, zakohczył siępo
8 i 17 dniach. Wykonano badania anatomopatologiczne i bakte-
riologiczne. Do badań bakteriologicznych pobierano wycinki mię-
śnia sercowego, wątroby, śledziony, zawięków jajnika, dwunast-
nicy oraz kępek Peyerajelit ślepych. W dniu sekcji od ptaków
pobierano równiez Wmazy z kloaki,

W celu zbadania zdolności wywoływania odpowiedzi humo-
ralnej króliki szczepiono per os pręparatęm Immunovac o stęże-
niu 3,5 x l0" jtkJml, podając odpowiednio 0,1 ml; lml; 1,5 m1

i 2 ml w 5-dniowych odstępach czasu. Ponadto zaszczepiono czte-
rokrotnie dożylnie 2 kóliki preparatem Immunovac zawierają-
cym około l08 jtk/ml, podając odpowiednio 0,1 ml; 1m1; 2 ml
i 3 ml w S-dniowych odstępach czasu. Badanie odpowiedzi im-
munologicznej dla antygenów LPS wykonano testęm ELISA.

Przeprowadzono badanie poziomu przeciwciał u kur szcze-
pionych preparatem Immunovac testem ldexx. Przepisy wetery-
naryjne obligują do przeprowadzęnia badań serologicznych stad
szozepionych przeciw salmonellozie. Poziom przeciwciał IgG
anty-Salmonel/a w surowicy kur określono testem ELISA SE
(Idexx). Monitoring serologiczny prowadzony był w trzech sta-
dach, z których dwa przeszły pełny cykl szczepien szczepiotką
Immunovac (stado R - nioski towarowę i B - stado rodziciel-
skie). Trzecie stado (M - nioski towarowe) nie było szczepione
przeciw salmonellozię. Krew od ptaków nie szczepionych pobie-
rano w pierwszym dniu oraz w 5,, 10,, 15. tygodniu zycia. Krew
od ptaków szczepionych ze stada R pobrano przed pierwszym
szczepieniem w 6, dniu życta,6 dni po pełnym cyklu szczepień,
tj. w l0. tygodniu życiaorazw l6. tygodniużycia. W stadzię B
krew pobierano przed szczepieniem w 2. tygodniu życia,11 dni
po pełnym cyklu szczepień szczepionką Immunovac orazw 27 .,

40 ., 49 , tygodniu zycia, Krew do badań pobięrano od kur losowo
wybranych zkażdego stada. Oznaczenia testem ELISA wykona-
no zgodnie z zaleconymprzez producenta postępowaniem anali-

Ęcznym. Surowicę ptaków szczepionych rozcieiczono l :250,
a od nie szczepionych l : 2. O.D.ur,o. mierzono w czltniku do
płytek ELISA (Multiscan Plus),

Badanie zdolności wlłvoływania odpowiedzi komórkowej
przepr ow adzono z zasto sowaniem tę sfu trans formacj i b lasĘcz-
nej. Limfocyty izolowane ze śIedziony 5 myszek biĄch BALB/o
mieszano ze szczepionką o stęzeniu bakterii 1 0t r jtk/ml lub z fi to-
hemaglutyniną (PHA) o stęzeniu 10 pllml i inkubowano w cie-
plarce w 37oC przez96 godzinw atmosferze 5Yo COz. W prepa-
ratachliczorto komórki blastyczne przypadające na 500 limfo-
cytów

Ponadto wykonano odczyn rozetkowy w celu wykrycia recep-
torów na limfocytach myszy szczepionych per os szczepiotką
którazwięrała2,2 x I09 jtWml. Komórki śledzionowe myszy im-
munizowanych i myszy nie szczepionych mieszano z krwinkami
baranimi formalizowanymi (KBf) opłaszczonymi antygenami LPS
4,14 i LPS 9,12 (100 pg antygenu/ml) lub KBf nieopłaszczony-
mi, Po inkubacji w temp. 4'C ( 1 godzinę), mieszaninę nakładano
na szkiełko podstawowe i uformowane rozetki liczono w mikro-
skopie świetlnym.

Wyniki i omówienie

Przeprowadzone badaniamińy na celu wykazanie zdol-
ności hamowania wzrosfu bakterii przez pTzeciwciała za-
warte w szczepionce oraz właściwości pobudzania układu
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Ryc. l. Aktywność przeciwbakteryjna Immunovac - bada-
nia in vitro. Szczepy Salmonella Enteritidis i Typhimurium
hodowano w podłożu z dodatkiem szczepionki. Kontrolę sta-
nowiły bakterie hodowane w samym bulionie

immunologicznego, a także działania ochronnego przed
zakażęntem.

Wyniki badania aktywności przeciwbakteryjnej wyko-
nane w testa ch in vitro przedstawiono na ryc. 1 . Szczepionka
dodawana do hodowli bakteryjnej wykazywała działanie
bakteriostatyczne dla szczepów §. Enteritidis i .l. Ęphi-
murium Liczba kolonii zmniejszała się 2- lub 4-krotnie
i pozostawała na takim poziomie w czasie 24 godztn.Licz-
ba kolonii w próbach kontrolnych wzrastała ponad 10-krot-
nie po 4 godzinach inkubacji, a po 24 godzinach 7lczba
bakterii wynosiła 5 x 108 jtk/ml. Badanie to wykazało właś-
ciwości bakteriostaty czne przeciwciał króliczych opłasz-
czonych na bakteriach dla szczepów Salmonella Entetiti,
dis i Typhimurium. Działanie bakteriobójcze surowic i prze-
ciwciał króli czy ch, a takżę przeciwciał kurzy ch zostało udo-
kumentowane w licznych publikacjach ('7 ,9, II, I3).

Przeprowadzono badan te dzlałania ochronnego prepa-
ratu Immunovac przed zakażęniem szczępem Salmonella.

Tab,2. Wyniki eksperymentu protekcyjnego dla kur ze stada szczepio-
nego szczepionką Immunovaczakażonych w l0. tygodniu życia

Objaśnienia: ł wyizolowano,S. Gallinarum; - nie wyizolowano S. Gallina-
rum; nb nie badano

Tab. 1. Wyniki działania ochronnego szczepionki Immuno-
vac dla myszy

Jak przedstawiono w tab. 1, preparat podany jednorazowo
w poidłach chronił myszy przed zakażeniem zastosowaną
dawką szczęplJ §. Enteritidis chorobotw órcze go dla ludzi.
Na 10 szczepionych myszy wszystkie przeżyły zakażenie,
podczas gdy wśród myszy nie uodpornionych tylko2prze-
żyły, a 8 sztuk padło w czasie 8 do 12 dni od zakażenia.
Posiewy z narzalow zakażonychmyszy nie szczepionych,
którepadĘ wykazywały mas},wne zakażenięwątroby i śle-
dziony pałeczkami S. Enteritidis. Po 16 dniach uśpiono
wszystkie pozostałe myszy i zmatęriału pobranego ze śIe-
dziony nie wyizolowano bakterii ,S. Enteritidis. Wyniki tych
badań wskazująna bardzo dobre dztałanie ochroirnę szcze-
pionki Immunovac.

Badanie działania ochronnego dla kur przeprowadzono
na trzech grupach kur, które pochodziły z różnych ferm.
W jednej z nichkury byĘ szczepione czterokrotnie w od-
stępach tygodniowych. Ptaki wybierano losowo l zakaża-
no domięśniowo bakteriami §. Gallinarum. Wyniki przed-
stawiono w tab. 2,3 i 4.

W grupie kur szczepionych, w czasię trwania doświad-
czentapadły dwaptakiw 5. i 10. dniu odzakażenia.Zwięk-
szości pobranych od nich narządów wyizolowano S. Galli-
narum. Pozostałe osiem ptaków nie wykazywało objawów
chorobowych. W 38. dniu obser-wacji ptaki zostaĘ wykrwa-
wione i tylko od dwóch wyizolowano S. Gallinarum z mięś-
nia sercowego. Pozostałe badania nie wykazały obecności
bakterii w badanych narzalach (tab.2).

W dwóch grupach ptaków nie szczepionych w krótkim
czasie od zakażęnia ,S. Gallinarum pojawiły się objawy
chorobowe i następowały padnięcia. W grupie kur 6-ty-

godniowych od 3. do 6. dnia po zakażeniu padło
9 na 10 ptaków. Dziesiąty ptakz objawami choro-
bowymi zostŃwykrwawiony 8 dni po zakażeniu.
Podczas badania anatomopatologicznego stwier-
dz ono zmiany c haraktery st y czne dla zakażeń wy -
wołanych pr zez paLeczki S almo nell a. W badaniach
bakteriologi czny chze wszystkich rodzaj ów mate-
riału pobranego od ptaków, z wyjątkiem jednego
wymazu z kloaki i jednego posiewu ze śledziony,
wyizolowano,§. Gallinarum (tab. 3). W grupie kur
15-tygodniowych od 3. do 12. dnia po zakażeniu
padło 9 z l0 ptaków. Dziesiąty ptak, który nie wy-
kazywał objawów chorobowych, został wykrwa-
wiony 17 dni po zakażeniu. Z większości narzą-
dów wewnętrznych pobranych do badań oraz
zwymazów z kloaki wyizolowano ,S, Gallinarum
(tab. a). Wyniki eksperymentu przeprowadzonego
na kurach wykazlją ze zastosowana szczepionka
po s iada właściwo śc i o chronne przed zakażeni em
nalbar dziej chorobotwó r czymi dla kur bakteriami
-,S. Gallinarum. Zastosowanie dużej dawki bak-
terii podanych domięśniowo spowodowało cięż-
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Objaśnienia: + wyizolowano S. Gallinarum; - nie wyizolowano ,S. Gallinarum

Tab. 3. Wyniki eksperymentu protekcyjnego dla kur ze stada nie szczepionego
zakażonych w 6. tygodniu życia

Tab, 4. Wyniki eksperymentu protekcyjnego dla kur ze stada nie szczepionego
zakażonych w 15. tygodniu życia

Objaśnienia:jak w tab, 3

Tab. 5. Poziom przeciwciał w surowicy królików szczepionych doust-
nie (o.r.) i dożylnie (i.v.) preparatem Immunovac w teście ELISA

Zastosowanie tesfu immunoenzymaĘcz-
nego pozwoliło na wykrycie przeciwciał
w surowicy królików szczepionych doust-
nie (o.r.) i dozylnie (i.v.) preparatem Immu-
novac. Wyniki przedstawiono w tab. 5,
w której widoczne sąróznice poziomu prze-
ciwciał zależne od drogi podawania szczę-
pionki. Szczepienie dozylne pozwoliło na
uzyskanie odpowiedzi humoralnej wy ższe-
go stopnia niż szczepl,enie doustne. Zwtą-
zanie przeciwciał z frakcjami antygenów
somatycznych nie zmniejszyło zdolności
szczepionki do stymulacji swoistej odpo-
wiedzi humoralnej dla antygenów grupo-
wych szczepów uzytych do jej produkcji,
zarówno po podaniu drogą doustną, jak
i dożylną.

Wyniki oznaczęń poziomu przeclwclał
anĘ - Salmonell a w e krwi kur szczepionych
szczepionką Immunovac pozw alają lznać
badane stada za wolne od zakażeh salmo-
nella. Statls immunologlczny tych stad
opisuje uzyskany rozkładwyników. W sta-
dach kur szczepionych nie uzyskano wyni-
ków dodatnich. W stadzie P.96,5Yoprzeba-
danych próbek krwi dało wynik ujemny,
a3,5oń stanowiły wyniki wątpliwe (tab. 6);
próbki te winny być przebadane po ponow-
nym pobraniu krwi w póżniejszym termi-
nie. W stadzie B, monitorowanym do 49.
tygodnia życia ptaków, 84,7oń stanowiły
wyniki ujemne, a 15,3oń próbek dało wy-
nikwątpliwy (tab. 7). Ponowne badanianie
były wykony,wane. Wyniki dodatnie uzy-
skane w stadzie M kur nie szczepionych sta-
nowiły 5,6oń. Wynlków wątpliwych było
17 ,2oń, a pozostałe oznaczenia (83,2%) daĘ
wynikujemny (tab. 8). Wyniki dodatnie zo-
stały potwierdzone w badaniach mikrobio-
1ogicznych.

Zdolność pobudzania odporności komór-
kow ej przez szczepionkę Immunovac bada-

no za pomocą testu transformacj iblastyczne1 oraz
przez określenie zdolności wytwarzania recepto-
rów na limfocytach iwiązanla opłaszczonych ery-
trocytów.

Pod wpływem szczepionki transformacja bla-
styczna limfocytów wystąpiła w 23,żoń komórek.
Dla porównania: fitohemaglutynina, która jest
wzorcowym mitogenem, powodowała transforma-
cjęw ż9,5ońkomórek. Wyniki te wskazuj ą n a zdol-
ność szczepionki do pobudzania limfocytów do
przechodzenia w formy blastyczne.

Uzyskanie w teście rozetek świadczy o tym, że
limfocyty my szek szczepionych doustnie wykształ-
ciĘ receptory immunoglobulinowe przeciw odpo-
wiednim determinantom antygenowym badanej
szczepionki. Dzięki nim mozliwe było przyłącze-
nie lipopolisacharydów (LPS) 4,12 t9,72 opłasz-

kie objawy choroby u kur nie szczepionych i padnięcia
99,8Yo w tych grupach kur. U kur, które otrzymaĘ preparat
Immunovac stwierdzono 80%o przeżywalności.

czonych na erytrocytach do limfocytów i utworze-
nie rozetek EA (erythrocyte-antigen). Srednia liczba roze-
tek powstałych z limfocytów iprzyłączonych erytrocytów
wynosiła 296 dla LPS 4,12 i 303 dla LPS 9,12. Wynik ten
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Tab. 6. Wyniki monitoringu serologicznego kur szczepionych
szczepionką Immunovac, stado R (test Elisa Idexx)

Obj aśnienia: I - przed szczepieniem, 6. dzlęi ży cia, II - 6 dni po
pełnym cyklu szczepień; III - 16.tydzieiĘcia; + wynik dodatni;

-wlmikujemny; x wynik wyższy odujemnego

Tab.'7 . Wyniki monitoringu serologicznego kur szczepionych
szczepionką Immunovac, stado B (test Elisa Idexx)

Objaśnienia: I przed szczepieniem,2,5, tyg. życta; II - 1 1 dni
po pełnym cyklu szczepień; Iil - 27. tydziehżycial'IY - 40. ty-
dziei Ęcia; Y - 49. tydzieh życia; + wynik dodatni; wrmik
ujemny; * wynik wyzszy od ujemnego

Tab. 8. Wyniki monitoringu serologicznego kur nie szczepio-
nych, stado M (test Elisa Idexx)

Objaśnienia: I przed szczepieniem, I. dzięi życia; II 5. ty-
dziei życta; III - 10. tydzień życia; IY ),5. tydzteh życia;
+ wynik dodatni; - wynik ujemny; * wynik wyzszy od ujemnego

świ adc zy o b ar dzo dobrym działanjl indukcyj nym anty ge -

nów somatycznychO:4 i O:9 szczepów SalmonellazawaT-
tych T szczepionce. W kontrolach komórek śledziony my-
szy nie immunizowanych z erytrocytami opłaszczonymi
LPS 4,12 i 9,I2 rozetek nie zaobserwowano, a takżę nie
stwierdzono obecności rozetekz limfocytów myszy immu-
nizowanych i erytrocytów nie opłaszczonych antygenami,

Skuteczność szczepionek wykonanych z bakterli inak-
tywowanych została udokumentowana w licznych bada-
niach (1, 5, 6). Od wielu lat znane sąwłaściwości bakterio-
bójcze i ochronne surowic odpornościowych i przeciwciał
(7 ,II,13). Stwierdzono wysokipoziomprzeciwciał w żółt-
kujaj kurzych, które pochodziĘ od kur zakażonychbakte-
riami §. Enteritidis (3). Wykazano skuteczne działanie
ochronne przeciwciał izolowanych zżółtkajaj kur szcze-
pionych bakteriami Salmonella Enteritidis i Ęphimurium
lub frakcjami komórkowymi przeciw zakażęniom bakte-

riami Salmonella, podawanych per os (7) l zakażonych
cieląt. Yokoama i wsp. (13) wykazali ochronne działanię
przeciwciŃ ekstrahowanych z żółtkajaj kurzych u cieląt
zakażonych doświadczalnie ,S, Typhimurium i ,S, Dublin.
P rzeciw ciałaktlrze zastosowane j ako czynnik terapeuĘcz-
ny, podawane per os, zależnię od dawki, zmniejszały pad-
nięcia lub całkowicie im zapobiegaĘ l cieląt. Prowadzone
są badanią nad eliminacjązakażenia §. Enteritidis u kur-
cząt pod wpływem dodatku immunoglobulin żółtka jaja
kurzego do paszy (9), a także nad zastosowaniem takich
przeciwciał w profilaktyce biegunek u prosiąt (10).

Podsumowuj ąc można stwierdzić, że szczepionka Im-
munovac wykazała zdolność aktywacji układu odpornościo-
wego. Powodowała pobudzenie odporności humoralnej
i komórkowej. Chroniła myszy przed zakażeniem per os
szczepem S. Enteritidis w 100% i kury przed zakażeniem
bakteriami §. Gallinarum podanymi domięśniowo w B0%.
P o siadała działanie b akterio staty czne dla b akterii,S. Ente-
ritidis i §. Typhimurium w testach in vitro.Wykazałazdol-
ność do pobudzania limfocytów do proliferacji, a także
wysoką aktywność do indukowania swoistych receptorów
na limfocl.tach myszy szczepionych. Badania wykazały
obecność przeciwciał u królików swoistych dla wszystkich
szczepów wchodzących w skład szczepionki. Szczepionka
nie wykazyrvała podwyżs zorrego poziomll przeciwciał u kur
szczepionych przy zastosowaniu tesfu Idexx. Poliwalent-
na, kombinowana szczepionka Immunovac jest bezpiecz-
nym, łatwym do stosowania i skutecznym preparatem do
zwalczanla salmonelloz u kur.
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